
THUIS FITNESS
LINDEN LIFESTYLE BALANCE

Met dit  e-book kan je snel  aan de slag op
een leuke en duurzame manier



 
Wie is Maurice?
 
Naast meer dan 10 jaar
ervaring in fitness heb ik een
Bachelor of Health afgerond
en heb ik meerdere trainer-
en voedingscursussen
gevolgd, waardoor ik nu
geregistreerd
voedingsconsulent en
personal trainer ben. 
 
Aangezien ik gaandeweg
ook interesse in revalidatie
begon te krijgen, zit ik
momenteel in mijn laatste
fase als (deeltijd)
fysiotherapiestudent.
 
Met mijn bedrijf Linden
Lifestyle Balance wil ik
mensen helpen in de
complete lifestyle van
training, voeding, mind-set
tot revalidatie.

 

I N T R O D U C T I E

Beste lezer,
 
Mijn naam is Maurice van der
Linden, oprichter van mijn
personal training bedrijf Linden
Lifestyle Balance.
 
Als tienerjongen was ik al bezig
met fitness en las ik op
bodybuilding fora aangezien dit
toen ongeveer de enige bron van
informatie was. Ik weet als geen
ander dat er veel verwarring
bestaat omtrent voeding en
training.
 
Als je weet welke bronnen je
moet raadplegen en welke
denkwijze je nodig hebt, geeft
het je een gedegen kennis en
structuur.
 
Het doel van dit e-book is om
mensen in te laten zien hoe je
snel aan de slag kunt gaan bij
thuis trainen en wat er voor nodig
is om het leuk en duurzaam te
houden
 
Succes!
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W A A R O M  T H U I S  F I T N E S S E N ?

Lekker thuis efficiënt oefeningen doen en niet bekeken worden door anderen,
ideaal toch? Sommige mensen kiezen er voor om thuis te fitnessen. Dit is uiteraard
een keuze die iedereen zelf voor zich moet maken. In dit e-book leg ik uit wat de
valkuilen zijn en geef ik tips over aandachtspunten waar je op zou kunnen letten
als je thuis aan de slag gaat.
 
Niet altijd is thuisfitness een keuze want als fitnesscentra gesloten zijn kun je
geen kant op. Je moet er in dit soort situaties dan maar het beste van maken.
Bekijk het positief: waarschijnlijk ga je dingen doen die je normaal niet snel  zou
doen en deze prikkel is ook weer een extra stimulans.
 
Waarom houden mensen thuis fitness vaak niet vol?
Helaas heb ik gemerkt dat thuis fitness vaak niet makkelijk vol te houden is. Dit
komt onder andere doordat je sneller afgeleid bent en er niemand is die op je 
let. Je moet wel extreem gemotiveerd zijn om structureel je oefeningen te 
blijven doen. Om extreem gemotiveerd te zijn moet je een concreet doel hebben.
Het is dus belangrijk om voor jezelf op te stellen wat je wilt bereiken. Dit kun je
doen door een Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdsgebonden 
(SMART) formulering te maken. 
 
Bijvoorbeeld: ik wil over 2 maanden 3 kilo zijn afgevallen. Bedenk voor jezelf dat
het ook een goed idee is om niet van één doel uit te gaan. Formuleer naast
gewicht ook een sportief doel of meet op een schaal van 1 tot 10 je vitale gevoel.
 
Ik heb een specifiek doel en wat nu ?
Als je een specifiek doel hebt kun je gaan kijken welke vorm van training bij je
past. Is je budget groot en kun je ook een home gym gaan bouwen,  wil je alleen
met klein materiaal aan de slag gaan of gaat het een lichaamsgewicht training
worden. Je kunt op verschillende manieren fit worden. Je kunt met zowel mooie
apparatuur als met klein materiaal en met alleen lichaamsgewicht oefeningen in
top shape komen! 
 
Het belangrijkste is dat jij een patroon gaat ontwikkelen waaraan je je vast kunt
houden. Doe oefeningen die bij jou passen en maak ze niet te moeilijk maar zeker
ook niet te makkelijk. Het moet uitdagend zijn voor jouw niveau.
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Hoe bouw ik een trainingsprogramma op?
Je kunt op vele manieren een trainingsprogramma opbouwen. Het belangrijkste 
is, dat jij de oefeningen op een goede manier gaat uitvoeren en elke keer een
beetje meer gaat doen. 
 
In dit e-book ga ik niet in op het opbouwen van een specifiek trainingsprogramma
voor bijvoorbeeld spiergroei of powerlifting. Ik raad je aan om te gaan testen wat
jij prettig vindt tijdens het trainen. 
 
Ben jij het type dat elke herhaling gaat bijhouden? Werk met herhalingen. 
Ben jij het type dat zich vol in de oefening stort maar geen flauw idee heeft
hoeveel herhalingen je gemaakt hebt? Ga dan op tijd trainen.
 
Tip :  een praktisch voorbeeld van het trainen op tijd is dat je begint met een tijd 
die haalbaar is zoals 3 series van 30 seconden. Bouw elke training het aantal
seconden uit met 5 seconden en werk zo toe naar een volledige minuut.
 
Als je weet of je meer van de herhalingen bent of gewoon zo hard mogelijk wilt
gaan op een oefening kun je gaan kijken wat het doel is van de workout. Als je 
wat meer materialen tot je beschikking hebt zou je een split trainingsprogramma
kunnen maken. In de meeste gevallen raad ik aan om je lichaam fullbody een
prikkel te geven.

 

H O E  B O U W  J E  E E N  T R A I N I N G S P R O G R A M M A  O P ?

In dit hoofdstuk leg ik uit wat de valkuilen zijn en geef ik tips waar je op zou
kunnen letten als je thuis aan de slag gaat.
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    S t a p  2  
Vervolgens wil je een aantal oefeningen doen voor de grotere spiergroepen:
 
Borst
-          Push-up (variaties)
-          Fly
 
Benen
-          Squat
-          Deadlift
-          Lunge
 
Rug
-          Row van boven
-          Row van beneden
-          Pullup variaties

 

    S T A P  1

Je wilt beginnen met één of enkele oefeningen om het lichaam op te warmen. 
Denk hierbij aan het verhogen van de hartslag plus oefeningen om de gewrichten
soepeler te maken. 
Hartslag:
-          Knie heffen
-          Jumping jacks
-          hardlopen
 
Mobiliteit: 
-          Hip openers
-          Exorotatie/endorotatie
-          Leg swings
 
Tip: met weerstandsbanden of een stok kun je veel extra oefeningen doen voor de
mobiliteit van de schouder. Klik hier voor wat inspiratie oefeningen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=VDrWmk4tcxo


    S T A P  3

Deze oefeningen kun je ook combineren met oefeningen die de hartslag wat meer
verhogen zoals bovengenoemd of een jumpsquat of burpee.  Daarbij wil je wat
meer gaan isoleren voor de kleinere buikspieren zoals je armen, kuiten en buik.
 
Armen: 
-          Buigen van de arm als een curl 
-          Strekken van de arm als een extension
 
Buik :
-          Plank
-          Leg raise
-          Zijwaarts schoenen aantikken
 
Kuiten:
-          Op de trap staan en op de tenen staan
-          Balans oefening op 1 been
 
Met deze manier van denken ben je in staat om vrij snel een workout in elkaar te
zetten. Train de grote spiergroepen dus goed en combineer ze met andere
oefeningen. Bekijk af en toe eens online wat je allemaal kunt doen maar laat je
ook zeker niet gek maken. Start liever wat makkelijk en simpel en bouw het uit
naar steeds wat moeilijker. Hierin kun je jezelf zo veel uitdagen als jij wilt. Zo kun
je als sportieve doelstelling opstellen om een handstand push-up te kunnen of de
net zo moeilijke pistol squat! 
 
Tip: op mijn Youtube kanaal wil ik jou inspireren met creatieve oefeningen. Klik
hier voor een push workout, pull workout en leg workout. 
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https://www.youtube.com/channel/UCZUDFi4C2rg8QB9HZecEewg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=azFq9mBy-iM
https://www.youtube.com/watch?v=fyp-wOk_ZS4&t=199s
https://www.youtube.com/watch?v=gkdhtSo_MqU&t=5s


De kracht van online begeleiding
Zoals je hebt kunnen lezen is het vaak lastig om gemotiveerd te blijven om de
oefeningen thuis te doen. De drempel om te beginnen met een thuis training is
vaak laag voor veel mensen want ze hoeven niet helemaal naar de sportschool.
Waar thuis sporters tegenaan lopen is dat ze het lastig vinden om het vol te
houden en daarbij kan een online coach goed helpen. 
 
Een online coach heeft op structurele basis contact met jou en beslist samen 
met jou wat te doen met betrekking tot voeding en training. Zo zijn de oefeningen
die je doet persoonlijk en uitdagend en heb je altijd een persoon om op terug te
vallen.

 

D E  M E E R W A A R D E  V A N  E E N  C O A C H  O F  M E N T O R

Het is een bekend gezegde maar zeker waar: good coaches get coached! 
 
Het hebben van een mentor gaat je net dat stukje extra begrip en zekerheid geven
dat wat je doet ook goed is. Het klopt dat veel informatie op internet te vinden is,
maar hoe je dit interpreteert en je eigen maakt, is toch anders. Daarbij is het soms
moeilijk om te filteren wat juist is en bij jou past. Terugkijkend naar mijzelf was ik
eigenwijs en wilde ik het wiel graag zelf uitvinden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ik
veel tijd ben kwijt geraakt door het lezen van tegenstrijdige berichten en
meningen. Het was mijn hobby en ik heb het allemaal met plezier gedaan. Pas
later ben ik hulp gaan inschakelen van coaches en opleidingen gaan volgen.
Uiteraard wil ik je zeker niet remmen om ook gewoon lekker aan de slag te gaan
en te proberen. Het leerproces is een combinatie van praktijk en (theoretische)
sturing en onderbouwing.
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Bij online coaching van Linden Lifestyle Balance
kun je oefeningen zien via de app en is er altijd
de mogelijkheid om contact op te nemen voor

vragen.



Tevreden klanten van Linden lifestyle Balance

 

T O T  S L O T

Ik hoop dat je wat aan dit e-book hebt gehad. Het is in tegenstelling tot andere
stukken die ik schrijf wat minder gericht op de theoretische inhoud. Het doel van
dit e-book is om mensen in te laten zien hoe je snel aan de slag kunt gaan bij
thuis trainen en wat er voor nodig is om het leuk en duurzaam te houden. In mijn
andere e-books zal ik meer op de inhoud van voeding en training ingaan dus als je
daar wat meer over wilt weten raad ik je zeker aan deze te lezen.
 
Volg Linden Lifestyle Balance op Facebook, Instagram en YouTube .
 
Neem contact op via 0636532558 of m.lindenlifestylebalance@gmail.com

E - B O O K  T H U I S  F I T N E S S
 

http://www.lindenlifestylebalance.nl/
https://www.facebook.com/MauriceLLB/
https://www.instagram.com/maurice_llb/
https://www.youtube.com/channel/UCZUDFi4C2rg8QB9HZecEewg

