
Sportvasten krachtkuur 

 

 

Uitgevoerd door 

Naam:     Auke van der Heijden 

Leeftijd:    26 jaar 

Lengte /gewicht:   188 cm/±87 kg 

Activiteitenniveau sport:  3-5 keer in de week (3x keer kracht, 2 keer voetbal) 

Beroep:    Fysiotherapeut 

Aanvang krachtkuur:  22/8/2014 

Kracktkuurcoach:  Brenda de Graaf 

 

 

 



Ervaring Auke 

Ik heb me 100% gegeven voor de krachtkuur. Je moet de intensiteit niet onderschatten. Je moet 

iedere dag maximaal je gehele lichaam trainen met basisoefeningen. Dagelijks gutste het zweet van 

mijn hoofd en zag ik mensen soms bedenkelijk kijken. De meeste mensen zijn namelijk niet gewend 

om ieder setje te trainen tot spierfalen. Deze trainingen zijn NIET leuk. Deze trainingen doen pijn. 

Echter hield ik het einddoel in mijn achterhoofd. Ik kwam namelijk niet trainen voor de gezelligheid. 

Ik kwam trainen voor resultaat. Mijn leven bestond voor 10 dagen uit training, rust , voeding en 

werken.  

  

 

De voeding 

Eten, eten en nog eens eten. Iedere dag minimaal 3500kcal naar binnen stouwen kan je ook wel een 

training noemen. In 10 dagen heb ik minimaal 40 eieren , 4 kg kip, 7 kg magere kwark en 15 liter 

vruchtensap naar binnen gewerkt. Het eten is lekker maar gaat je ook zeker tegenstaan. Normaal 

gesproken heb je zin om te eten en geniet je hiervan. Nu moest ik eten. In de avond bereide ik mijn 

eten voor de volgende dag voor en in de ochtend moest ik minimaal 20 minuten eerder op staan dan 

normaal om alvast +/- 1000 kcal naar binnen te werken met mijn ontbijt.   

De krachtkuur kan je zien als een trainingskamp waarbij de driehoek van (training, rust en voeding) in 

balans moet zijn. Na 10 dagen ga je pas je super compensatie maken en moet je 3 dagen absolute 

rust houden. Tijdens de kuur is het de bedoeling dat je vaker je rustmomenten pakt. Na de training 

ging ik regelmatig nog even een uurtje slapen en ‘s nachts probeerde ik minimaal 7 uur te slapen.  

Met name de 2de dag en de laatste dag had ik het erg zwaar. Ik was niet gewend om zoveel benen en 

onderrug te trainen (squaten, deadliften). Na 10 dagen woog ik 93 kg. Dat is 5 kg meer dan 

voorafgaand aan de kuur. Uiteindelijk heb ik 3 kg overgehouden. Met name mijn rug, schouders, 

armen en benen waren in volume toegenomen. Normaal gesproken zou ik hiervoor minimaal 6 

maanden moeten trainen. Ik ben erg blij met het resultaat.  

Pluspunten 

- krachttoename 

- gewichtstoename 

- verhoogd libido 

- lekker eten 

- bewust wording van het belang van voeding 



Minpunten 

- erg intensief 

- tijdrovend  

- kostbaar. Gezond en veel eten kost geld 

- gasvorming door veranderde eet stijl 

- geen alcohol en cafeïne 

- meer kans op blessures 

Krachttoename 

1rm  vooraf achteraf 

Bankdrukken 103 kg 106 kg 

Squat 137 kg 174 kg 

Lat machine 104 kg 115 kg 

Deadlift 167 kg 187 kg 

   

 

Lichaamssamenstelling 

 vooraf Na kuur Na 3 dagen rust 

Gewicht 88,3 93 kg 91,4 

Huidplooi  vet% 9% 10% 10% 

Buikomtrek 90 cm 92 cm 91,5 cm 

Bovenbenen 59 cm 65 cm 63 cm 

Borstomvang 108 cm 114 cm 112 cm 

    

 

Wat zegt de krachtkuurcoach 

Het doel van Auke was meer borstomvang. Uiteindelijk is de rugspiermassa ontzettend toegenomen 

en de bovenbenen goed gegroeid. Anders dan wij dus gehoopt hadden, maar zeker ook een mooi 

resultaat. Jammer hierbij is dat we geen meetresultaten hebben van de rug. Echter, de foto’s spreken 

voor zich. 

We hebben alle grote spiergroepen getraind. Op de oneven dagen doe je dezelfde spiergroepen, 

maar een andere oefening voor die bepaalde spiergroep dan op de even dagen en vice versa. 

Het is dus voorgekomen dat Auke nog midden in zijn spierpijn alweer dezelfde spiergroep moest 

trainen. Je moet dus soms door de spierpijn heen, want je moet aan die 3 sets van 8-12 komen met 

een aanzienlijk hoog gewicht. 

 

 

 

 



Getrainde spiergroepen 

- BORST 

- RUG 

- SCHOUDERS 

- BENEN: QUADRICEPS/HAMSTRINGS/BILLEN 

- BICEPS EN TRICEPS 

- BUIK VOOR EN ZIJKANT 

- IN AUKE’S GEVAL EEN EXTRA BOVENLICHAAM OEFENING (omdat hij het gevoel  had meer te 

kunnen). 

Alles in 3 sets van 8-12 herhalingen 

Hoe zwaar het gewicht moet zijn per oefening is persoonsgebonden en ook afhankelijk van de 1rm 

test.  

Voor wie is dit programma geschikt? 

Het programma is met name geschikt voor relatief belastbare en goed getrainde sporters die een 

stap willen maken in kracht of explosiviteit en die niet reeds hun gehele potentie hierin benut 

hebben. Doe je bijvoorbeeld 2 tot 4 keer per week krachttraining en/of zijn je voeding en 

supplementen niet optimaal dan is een persoonlijk trainingskamp in de vorm van de krachtkuur 

ideaal. 

Ben je nieuwsgierig geworden naar dit programma? Neem contact op met krachtkuurcoach Brenda 

de Graaf  06 515 366 54 


