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Mens sana in corpore sano, ofwel een gezonde geest in een gezond lichaam. Niemand die er aan 

twijfelt dat sporten gezond is. Maar sporten we wel op een verantwoorde manier? Waar ligt de 

grens tussen wat gezond is en wat schaadt? En waar zullen we ooit de motivatie halen om te 

blijven sporten? In onze reeks ‘Action Man’ trekken we naar personal trainer en 

bewegingsconsulent Willem Timmermans voor de beste trainingsoefeningen. Geen oldschool 

statisch trek-en sleurwerk meer maar dynamische en roterende spieroefeningen. Trek je  jogging 

aan en maak alvast je borst nat voor een stevige trainingsessie. 

 

Vandaag neemt Willem profvoetballer 

Nana Asare onder handen. Het Afrikaanse 

goudhaantje van KV Mechelen komt elke 

woensdag, op zijn vrije dag nota bene, zijn 

persoonlijke training afwerken. Omdat de 

talentvolle linksback nogal vaak sukkelt 

met de hamstrings wordt er extra gefocust 

op die spiergroep. Na vijf minuten op de 

loopband schakelt Willem over naar de 

echte trainingsoefeningen. Nana Asare 

doet ze voor: 

 

 

 

 

 

Oefening 1:  

 

 

 

 

 

 

 

Willem Timmermans: 

Personal Trainer van onder andere:  

Jonas Ivens  

Nana Asare (beiden voetbal) 

Eveline Decroos (basketbal) 

Bewegingsconsulent 

Lifestyle training 

36 jaar 

Regentaat Kinesitherapie en Lichamelijk Opvoeding 

Opleidingen:  

'certificaat 4' aan de personal training 

academy, Australië 

lifestyle trainer aan de fitness academy 

Personal diabetes trainer 

… 

Action Man 



Neem een bal van ongeveer 5 kilogram. Steek hem met gestrekte armen voor je uit zodat je handen 

tot op schouderhoogte komen. Draai je romp 90 graden en maak een vloeiende beweging naar 

achteren. Kom dan terug naar voren en doe dezelfde beweging naar de andere kant. Probeer de 

oefening zo’n vijftienmaal na elkaar te doen. Rust even en begin opnieuw. 

Met deze dynamische oefening train je onder andere je benen, romp, buik, rug en schouders. 

Volgens Nana Asare zal je het het hardst voelen in de schouders. 

 

Oefening 2:  

 

Deze oefening lijkt een beetje op pompen. Steun met je armen op een “bench” en zorg voor een 

rechte rug. Buig je armen, zodat je met het hoofd tot op ongeveer tien centimeter van de “bench” 

komt. Breng tegelijk je rechterbeen naar voor. Kom met je armen weer recht terwijl je je been terug 

in de beginpositie zet. Doe hetzelfde maar dan langs de linkerkant. Doe de beweging drie keer tien 

maal. 

Dit trainingsonderdeel bezorgt vooral je schouders, hamstrings en de spieren rond de heupen meer 

massa.  

 

Oefening 3: 

Spring en draai 

 

 

 

 

 

 



De zwaarste oefening bewaart Willem op het laatst. Deze spring-en draaibeweging verloopt in drie 

fasen. Neem opnieuw de bal van 5 kilogram. Strek hem voor je uit en draai je lichaam net zoals in 

oefening 1. Als je terug bent, buig je door je knieën en laat de bal de grond raken. Spring dan zo hoog 

mogelijk recht met je armen gestrekt boven je lichaam. Begin opnieuw maar langs de andere kant. 

Tracht de beweging in drie series, zo’n tien maal te herhalen.  

Er zijn niet veel spiergroepen die bij deze oefening niet worden behandeld. Al ligt de nadruk veelal op 

de beenspieren en in het bijzonder de kuiten. 

Om zijn leerling te motiveren gooit Willem het op een akkoordje. Als Nana het plafond kan raken 

krijgt hij 500 euro. Het lukt de goedlachse Ghanees zowaar om de top vier maal te aaien. Of hij nu 

ook 2000 euro rijker is, is niet geweten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nana Asare: 

Profvoetballer: 

KV Mechelen 

R. Antwerp FC 

Feyenoord Rotterdam 

Feyenoord Ghana 

22 jaar 

Linksback 


