
Heb je deze zware jongen al eens gezien? 
Hij ontbreekt doorgaans niet op sportscholen, maar heeft de pech 
dat men hem uit onwetendheid liever links laat liggen waardoor 
hij al snel in een of andere hoek ligt te verstoffen. Echter, met de 
functionele trainingen in opmars (waaronder Crossfit), wordt de 
medicijnbal gelukkig in ere hersteld. TEKST: MARJORI HONG

Ken je gereedschap:
 de medicijnbal 

vitaminactive
every body happy

Only the best!

Creatine, de meest uitvoerig bewezen prestatieverbete-
raar op de plank, is inmiddels zo lang op de markt dat 
mensen er al snel aan voorbij gaan. Toch is creatine een 
van de basisproducten voor iedere sporter die tijdens het 
beoefenen van zijn sport regelmatig een sprintje maakt 
of krachtsexplosie nodig heeft.

• Creatine dient als energieleverancier voor de spiervezels.
•  Je lichaam maakt in de lever uit guanidinoazijnzuur zelf

creatine aan, ongeveer 1 gram per dag.
•  Voedingsbronnen die rijk zijn aan spierweefsel zoals bief-

stuk en zoute haring bevatten ook behoorlijk wat creatine.
•  Creatine wordt opgeslagen in de spiercellen en is in staat

om fosfaten te binden.
• De fosfaten in creatine worden gebruikt om de ATP voor-

raden (energiefabriekjes) in de spiercellen weer aan te
vullen. Hiermee verhoog je de duur van krachtsexplosies.

Voor wie?
•  Sprinters, krachtsporters, tennissers, volleyballers, voet-

ballers, hockeyers… Alle sporters die bij het uitoefenen
van hun sport regelmatig een korte krachtsexplosie nodig
hebben, zijn gebaat bij creatine.

•  Ook bij sporten waarbij het creatinevoordeel minder
vanzelfsprekend lijkt, zoals wielrennen en roeien, blijkt
creatine tot signifi cante prestatieverbetering te leiden.

•  Minder goed onderzocht, maar zeker interessant: bij bok-
sers zou creatine niet alleen zorgen voor extra snelkracht,
maar tevens voor bescherming van de hersenen!

Gebruik
Creatine wordt op verschillende manieren gebruikt: 
kortstondig of langdurig.
•  Topsporters gebruiken creatine meestal alleen vooraf-

gaand aan een wedstrijd. Ze gebruiken dan vanaf 5 dagen
voor de wedstrijd een paar dagen lang 20 gram per dag,
verdeeld over de dag.

•  Bij langdurig gebruik nemen sporters over een langere
periode 2-5 gram creatine per dag, soms voorafgegaan
door een oplaadfase (3 dagen, 20 gram per dag).

•  Langdurig gebruik van creatine zorgt voor een ‘betere
stapeling’ in de spiercellen; je conditioneert je spieren in
de opslag van creatine.
Een bijwerking van creatine - het vermogen om vocht
vast te houden - kan door dit conditioneren verminderen.

•  Hoewel de meningen erover verdeeld zijn, wordt toch
veelal aanbevolen om af en toe een periode te stoppen
met het gebruik van creatine. Bijvoorbeeld nadat een
verpakking op is.

Aandachtspuntje - Creatine is, eenmaal in oplossing 
gebracht, weinig stabiel. Toevoeging van creatine aan je 
sportdrank die je vervolgens pas uren later in de sport-
school opdrinkt, levert weinig op. Aanmaken en meteen 
opdrinken is aan te raden!

Kracht, maar dan anders 
De medicijnbal is een ouwe rot in ‘t vak. Hij bestaat al 
duizenden jaren en is naast oud, ook zeer effectief. 
Mits correct gebruikt, is de medicijnbal vele malen 
doeltreffender dan al die fl itsende apparaten in de 
sportschool bij elkaar, en is het een ultiem middel om 
o.a. kracht, snelheid en explosiviteit te ontwikkelen. 
Functionele bewegingen – de bewegingen die we 
dagelijks uitvoeren, vaak zonder erbij stil te staan - 
komen tot stand vanuit je core. Dit korset van midden-
rif, buik- en onderste rugspieren, bekkenbodem en 
heupbuigspier behoort sterk en in topconditie te zijn 
om je bewegingen zo goed, pijnloos en krachtig 
mogelijk te kunnen laten plaatsvinden. 

Basisvaardigheden als gooien, vangen, hurken, spring-
en of hinkelen worden ons bij wijze van spreken met 
de paplepel ingegoten: vaardigheden die spelender-
wijs ontstaan en tevens tijdens het spelen verbeterd 
worden. Let maar eens op met hoeveel gemak een 
dreumes hurkt terwijl hij/zij vrolijk blokken aan het sta-
pelen is (die kleintjes voeren de perfecte ‘squat’ uit).

Om deze basisvaardigheden op peil te houden, is het 
vooral van belang om ze te blijven uitvoeren! En daar 
gaat het vaak mis.

De medicijnbal is verkrijgbaar 
in verschillende maten en 
kilo’s. Kies er wel een die 

kan stuiteren!

‘Normale’ krachttraining 
Bij het steeds maar herhalen van een bepaalde 
beweging in steeds dezelfde richting, met een steeds 
zwaarder gewicht, kun je je spieren weliswaar sterker 
en groter maken, maar loop je óók de kans om te 
verstijven. Dan kun je misschien wel het grootste 
aantal kilo’s van de sportschool verwerken, maar 
bijvoorbeeld niet soepeltjes je drinkfl es van de grond 
rapen omdat je te stijf bent om fatsoenlijk te bukken of 
hurken. Een sprintje trekken of op een andere manier 
snel met je lichaam handelen, lukt misschien ook al 
niet meer. De hoogste tijd voor de medicijnbal!
De medicijnbal is verkrijgbaar in verschillende maten 
en kilo’s. Kies er wel een die kan stuiteren!

Het betere gooi- en smijtwerk
Met gooien maak je een beweging van voor naar achteren 
en weer terug of van beneden naar boven of van boven naar 
beneden. Mét kracht. Je traint er niet alleen je armen mee, 
maar zéker ook je core unit én je billen en benen.

* sta met je rug naar de muur en plaats je voeten ruimer dan
schouderbreedte. Gooi de bal via je rechterkant tegen de 
muur. Als vanzelf zullen je benen en voeten meebewegen en  
kom je in een lungehouding te staan. Je vangt de bal weer 
op en beweegt weer naar de beginpositie. Dit herhaal je een 
aantal keer en ook hier geldt: vergeet je linkerkant niet! 

Wanneer je veel geoefend hebt met het gooien van de zware 
medicijnbal en je gaat over op het gooien van iets wat veel 
lichter is (servies?), zul je merken hoeveel makkelijker alles 
opeens gaat! 

Extraatjes
Is dát even mooi!

•  Krachtig gooien zónder daarbij je buikspieren aan te span-
nen, gaat niet. Dat gooien met de medicijnbal een doeltref-
fende core & stability training is, is daarmee al duidelijk.

•  De kracht die je tijdens het gooien vrijlaat, moet ergens
door opgevangen (geremd) worden: door je benen! Zijn die
benen slap, dan val je om. Door veel te oefenen met het in
verschillende richtingen gooien van de medicijnbal, train je
tegelijkertijd de fl exibiliteit, balans én kracht van je benen.

•  Het bewegen van je lichaam in alle richtingen houdt je
gewrichten goed gesmeerd.

Nu je dit allemaal weet, loop jíj de medicijnbal een 
volgende keer misschien wel níet meer zomaar voorbij!

Op de foto’s met de medicijnbal: Niels van Iersel

Inspiratie nodig? 
Span je buikspieren en…

* sta voor een muur met je voeten recht vooruit op schouderbreedte en
je benen licht gebogen. Gooi de bal hard tegen de muur en vang hem 
langs je rechterzij op waarbij je je armen helemaal met de beweging 
mee laat gaan. Herhaal dit een aantal keer. Voor grotere intensiteit kun 
je spelen met tempo en/of afstand. Vergeet je ook je linkerkant niet?

* plaats je voeten op schouderbreedte en gooi de bal zo hard mogelijk
van boven je hoofd naar beneden. Automatisch – vanwege de kracht die 
je gebruikt – zak je hierbij door je knieën (squat). Bij het opvangen van de 
bal beweeg je bij het omhoogkomen je armen weer tot helemaal boven je 
hoofd. Dit herhaal je een aantal keer.

(Dit is overigens een heerlijke oefening om frustraties mee kwijt te raken!)

Creatine
Explosief goedje!


