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Core stability training

Versterk je basis
De professionele renner en veel
wedstrijdfietsers doen naast hun
reguliere fietstraining veel aan core
stability training oftewel rompstabiliteit training. Daarentegen zullen
er maar weinig recreatieve fietsers
zijn die deze oefeningen uitvoeren.
In dit artikel wordt uitleg gegeven
over core stability training en wat
de achtergrond hiervan is.

Allereerst even het begrip ‘core stability’
verklaren. De ‘core’ kan worden gezien
als de basis van het lichaam van waaruit
alle bewegingen plaatsvinden. De core is
een onderdeel van de romp en bestaat
uit de lumbale wervelkolom met daarbij
alle omliggende weefsels zoals spieren,
pezen, kapsels en banden. ‘Stabiliteit’
van die core betekent dat er een bepaalde mate van balans moet zijn. Core
stability kan daarom worden omschreven
als het vermogen om de positie van de
romp te controleren in situaties van disbalans (bijvoorbeeld sporten maar ook alledaagse handelingen zoals bukken en tillen). Een goede samenwerking tussen
het zenuwstelsel (info verkrijgen over de
toestand van het lichaam en van daaruit
aansturing van de spieren) en het spierstelsel (rompspieren) is dan essentieel;
ook wel neuromusculaire aansturing genoemd. De grote buik- en rugspieren zorgen voor deze core stability (houdingsstabiliteit), maar het is ook van groot belang
dat de dieper gelegen rompspieren voor
stabiliteit zorgen. Met andere woorden,
ook de dieper gelegen wervelkolom dient
stabiel te zijn.
Het doel van core stability kan meerledig
zijn. In het kader van revalidatie kan het
verbeteren van de controle van de rompspieren datgene zijn waarop getraind
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wordt. Het doel kan echter ook zijn om
het risico op blessures te verminderen of
de sportprestaties te verbeteren.

TEKST: MARCEL SCHMITZ
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preventie en revalidatie dient dan ook de
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techniek onvoldoende is. Met 15 tot 20 mi-

Verbeteren sportprestatie

core stability training.
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Bij core stability training wordt vaak geko-
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Deze vorm van core training is vooral ge-

meest ideaal is om de core stability training
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Over de auteur

zoek bij wielrenners heeft aangetoond dat
vermoeidheid van de core musculatuur een

Core stability oefeningen

negatief effect heeft op de fietsprestatie.

Er zijn diverse oefeningen met vele variaties

Daarom kan een verbeterde rompstabiliteit

die geschikt zijn voor core stability training.

(kracht en krachtuithouding) bijdragen aan
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sportzorg (www.sportzorg.nl) staan onder
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