
Deze voorbeeld fitnessschema’s zijn opgesteld voor een sporter die wil werken 
aan zijn of haar buik, benen en billen. Door alle drie spiergroepen te trainen 
realiseer je sneller je gewenste lichaamsvorm. Dus wil je mooie benen, strakke 
buik en ronde billen? De oefeningen in deze traininsschema’s zullen je daarbij 
helpen.

Welk schema is geschikt voor mij?
Afhankelijk van je niveau kun je kiezen voor beginner of gevorderd schema.
Sporters die helemaal geen tot weinig ervaring hebben, kunnen het beste starten met het 
schema voor beginners.
Gevorderd schema is geschikt voor sporters die al eerder een lange periode met vaste fit-
nessapparaten hebben getraind en toe zijn aan de volgende stap. Dit schema is eveneens 
geschikt voor sporters die al eerder met losse gewichten hebben getraind en toe zijn aan 
een ander schema.

Hoe zwaar moet je trainen?
Bij elke oefening is het belangrijk om de juiste techniek aan te houden. Als je te veel gewicht 
gebruikt bij een oefening gaat dit snel ten koste van een correcte uitvoering. Pas hiermee 
op omdat je hierdoor andere spieren traint of je lichaam verkeerd gebruikt met vervelende 
blessures tot gevolg. Houd voor jezelf altijd de regel aan dat je niet meer herhalingen doet 
als je geen correcte houding meer aan kunt houden. Verlaag het gewicht van de oefeningen 
als je de volledige set niet meer kunt uitvoeren.

Voer altijd een warming-up uit 
Voordat je begint met trainen moet je tenminste vijf tot tien minuten een warming-up 
uitvoeren. Een warming up zorgt ervoor dat je spieren warm worden zodat je een kleinere 
kans hebt op vervelende blessures.

Waar vind je de oefeningen terug?
Check onze website voor uitleg van de oefeningen: www.fit.nl

Trainingsschema Buik, Benen, Billen

https://www.fit.nl/?utm_source=fitnesschema&utm_medium=pdf&utm_campaign=strakke-billen
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Meer trainings- en voedingsschema’s  
in de FIT.Methode

Alles wat je moet weten om fit te worden:
• Meer dan 250 pagina’s over training, voeding, 

herstel, supplementen en motivatie.
• Drie fases met bijbehorende trainingsschema’s: 

Beginner, Gevorderd, Complete sporter
• Ontwikkeld en toegepast door een team van per-

sonal trainers, sportdiëtisten  en wetenschappers.

Check het inkijkexemplaar
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