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ERIKA (5I)
'Na elke work-out heb ik het
gevoel dat ik de wereld
aankan. Die boost bereikje
dus ook alsje maar heel
kort sport'
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20 MIN PER WEEK, OF 7 MIN PER DAG, WERKT DAT?

IN EEN WIP
Zoveel te doen, zo weinig t[jd. Dan klinkt een wekelijkse work-out
van 20 min als muziek in de oren. Maar heeft dat effect? Op zoek

naar de zin en onzin van kort sporten.
DOO R I(EttY DERIETiIAEKER.

Erika is 51 en zitzoals velen van ons dag in
dag uit naar een computerscherm te staren.
Sinds december vorig jaar gaatze elke week
twintig minuten naar een fitnesscentrum
tegenover haar kantoor, waar ze eÍ prat op
gaan dat je er zelfs op hakken mag binnen-
lopen. Erika sport er in een gekoelde ruimte
vanlTo,waardoor ze niet zweeten achteraf
ook niet moet douchen. "Zo zijn die twintig
minuten ook écht twintig minuten", legt ze
uit. "Er wordt niet gelummeld. Je gebruikt
spieren die je anders niet gebruikt, en na af-

, loop ben je echt moe. Tijdens de oefeningen
kun je ook niet anders dan je vollediggeven,
en daarmee bereik je wel resultaat",zeglze.
"Ik merk dat ik sterker ben geworden, dat
mijn benen en armen beter gevormd zijn en
dat mijn buikje weg is. Je zietook elke keer
welke fi,sieke vooruitgang je boekt dankzij
een app die alles voor je bijhoudt, wat mij

erg motiveert om ermee door te gaan. Ook
niet onbelangrijk na elke work-out heb
ik het gevoel dat ik de wereld aankan. Dat
mentale voordeel van beweging bereik je
dus ook als je maar kort sport."

4"*n spieken bij
de oet'mens
Erika is klant bij ftí20, dat er niet meteen
uitziet als een doorsnee fitnesscentrum:
geen luide muziek, geen spiegels, geen tv's
om tijdens het crossfitten naar Dagelíjkse
Kosf te kijken, geen met hun spierballen
rollende patsers die je in de gaten houden.
Wel: een cleane, rustige ruimte waar een
personal trainer je elke week op hetzelfde
tijdstip twintig minuten lang tot het uiter-
ste drijft. Op dat momentben je daar alleen,
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kun je ook doen met twee. In die twintig mi-
nuten werk je door middel van zes begeleide
oefeningen aan alje grote spiergroepen. "Dat
werken mag je letterlijk nemen", zegt Pas-
cale Verlinde, die samen met haar man Luc
Saeys een vestiging van fit20 uitbaat in Gent.
"De oefeningen gebeuren in slow motion,
maar volgen elkaar snel op, waardoor je geen
tijd hebt om te praten. Als je het goed doet,
kun je ook niet meer praten. Het is de bedoe-
ling dat je fi.siek over een grens gaat." En die
twintig minuten per week zouden dan moe-
ten volstaan voor een betere conditie? Ook
Pascale dacht dat het te mooi was om waar te
zijn, maar raakte naar eigen zeggen van een
paar blessures in rug en knieën af die haar
verhinderden om nog pijnloos te tennissen
oflopen. "Fit20 bleek versterkend te werken
voor mijn buik- en rugspieren, waardoor heel
wat kwaaltjes geleidelijk aan verdwenen",
zegt ze. Of je er ook mee afualt? "Je wordt
vooral sterker en strakker, en als je je voeding
aanpast, kun je inderdaad gewicht verliezen",
zegt Pascale. À4eer dan één keer per week ko-
men mag niet bij fitzo. 'Als je niet rust, kun
je ook geen verbetering
zien. N{ensen moeten het
ook de nodige tijd geven.
Fit20 is eigenlijk geba-
seerd op principes uit de
oertijd. Toen gingen men-
sen één keer per week
iagen, waarbij ze alles ga-
ven. In de periode daarna
gingen ze bessen plukken,
en kwam het lichaam aan
rust toe." In Nederland
telt de keten ondertussen
al honderddertig vesti-
gingen, in België zijn het
er op dit moment negen.
De mond-tot-mondre-
clame doet zijn werk, en

kan een geldige motivatie zijn. We hebben ook sporters die
extra fit20-training doen om op een zokort mogelijke maar
efficiënte manier hun core stability te verbeteren. Voor hen
is het een aanvulling op de rest van de training." Een solo-
training bij fit20 kan vanaf 3o euro per week, een duotrai-
ningvanaf20 euro per persoon.
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leve de 7 minute
out!

§,\ lt,,\ (33)

'Zo'n app
controleert

natuurliik niet of
je de oefeningen

wel correct
uitvoert. Ik hield
er schouderpij,,

aan over

Wie snel en goedkoop fit wil worden, maar niet weet wan-
neer dat in godsnaam nog in te plannen, neemt vaak haar
toevlucht tot een app op de telefoon. Zo blijkt althans bij de
jonge moeders uit mijn omgeving, die vaak al blij zijn dat
ze een gaatje vinden om te douchen, laat staan dat ze riog
de tijd vinden om buitenshuis te gaan fitnessen. Een van de
fenomenen binnen die context is de 7 minute work-out,
een training waarmee je it 7 minuten per dag 12 oefenin-

gen uitvoert op je volle vermogen. rlinkt
als een eitje? Ondergetekende testte dat
enkele jaren geleden een week of twee
uit, en kan je verzekeren: na afloop klopt
je hart zodanig in je keel dat een eitje het
laatste is waar je zin in hebt. De 7 minute
work-out is niet voor watjes. Toch ken ik
best wat mensen die er enthousiast over
zijn. Barbara (42) bijvoorbeeld: "Ik ben
er in oktober mee gestart, en hoewel ik
er niet dagelijks in slaag om het te doen,
zie ik toch behoorlijk resultaat. Mijn buik
is strakker, mijn billen lijken hoger te ko-
men. Ik denk wel dat je resultaten kunnen
tegenvallen als je geen werk maakt van de
rest van je levensstijl: ik probeer ook op
mijn eten te letten."
Ook Sara (33) is fan, al heeft ze wel wat

het publiek van fit20 bestaat onder meer uit
zakenmensen met weinig tijd, of klanten die
niet graag sporten: "Die hoeven niet veel tijd
te verliezen aan sport", zegt Pascale, "en dat

bedenkingen: "Ik leerde het concept kennen dankzij een
vriend die het een jaar lang elke dag deed, en zichtbaar re-
sultaat had. Op weekend met hem heb ik eens zer-en minu-
ten meegedaan, en dat was nogal confronterend (lacht). Ze'
ven minuten sporten lijkt niks, en toch lukte het voor geen
meter. Meteen dé motivatie om ermee van start te gaan."
Ook Sara werd beloond, in de vorm van strakkere arm- en
buikspieren. Alleen kreeg ze ook last van schouderpijn: 'Je
weet niet altijd of je de oefeningen wel correct uitr-oert,
omdat dat op geen enkel moment wordt gecontroieerd. Ik
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'De resultaten
kunnen tegen-

vallen alsjg Seenwerkmaàktvan
de rest van ie

levensstiilï
ik let ook"op
mijn eten'

had telkens schouderpijn, waardoor ik begon te vermoeden
dat ik mijn lichaam wat kapot aan het maken was door één
oefening die ik niet onder de knie kreeg. Toen ik zwanger
was, ben ik gestopt met de work-outs, maar ik heb wel plan-
nen om opnieuw te beginnen. En om die ene oefening die
voor pijn zorgÍ.te vervangen door een extra rondje plankíng
of zo."

No pain, wel gain
Fit op twintig minuten per week of zeven minuten per dag,
het klinkt aanlokkelijk, en past perfect in de trend van zo-
genoemde HllT-trainingen: korte, maar intense sportses-
sies waarbij je je lichaam tot het uiterste drijft. Voorstan-
ders bezingen het nut van dit soort trainingen: dankzij de
hoge weerstand en het lage tempo kun je op korte tiid mooie
resultaten bereiken. Een vaak geciteerd on-
derzoek dat verscheen in het vakblad Ame-
rícan Journal of Physíology toont aan dat je
twee minuten volledig in het zweet werken
op een fiets evenveel oplevert als dertig mi-
nuten sporten aan de helft van je kunnen.
Recent onderzoek dat werd gepubliceerd in
Medicine & Scíence ín Sports & Excercíse stelt
dat drie keer per week 13 minuten trainen op
hoge intensiteit even goede resultaten op-
levert over een periode van acht weken als
veelvuldiger en langer trainen.
Al die berichten doen het lijken alsof er ein-
delijk een shortcut is gevonden om onze
bewegingsdoelen te halen, maar Tom Teu-
lingkx, sportarts en hoofd van de Vereniging
voor Sport- en Keuringsartsen, nuanceert:
'Als artsen zijn we op onze hoede voor snelle

bereikt kan worden met twintig heel intense
minuten sport? "Ik weet dat het soms wat lu-
diek wordt voorgesteld alsof het een kwestie
is van in je das of op hígh heels de fitness bin-
nenlopen en het even afwerken voor de rest
van de week, maar zo simpel is het niet", zegÍ
dokter Teulingkx. "Kort sporten met onop-
gewarmde spieren kan blessures in de hand
werken, waardoor zelfs tien minuten sporten

per week niet meer
BARBARA (42) mogelijkis.Hetisbe-

langrijk om geleidelijk
op te bouwen, en re-
gelmatig te bewegen.
De onderzoeken naar
intense, korte trainin-
gen gaan ook vaak aan
enkele zaken voorbij,
omdat ze zich enkel
richten op het effect
op je lichaam. Sport
heeft nog heel wat
andere functies. Er
wordt weleens gezegd
dat sport de belang-
rijkste bijzaak van de
wereld is, en je kunt

en te makkelijke oplossingen. Net als bij diëten willen men-
sen op korte termijn veel resultaat, maar zo werkt het door-
gaans niet in de natuur." Wat niet wil zeggen dat Teulingkx
kort sporten niet nuttig vindt. 'Als het over kort en intens
sporten gaat, baseren we ons op een groot onderzoek bij
5.000 mensen uit 2005, en daaruit blijkt dat het minder be-
langrijk is hoe we de tijd waarin we bewegen indelen, dan
het feit dót we bewegen. De beweegnorm is 150 minuten
per week aan matige intensiteit. Die minuten mag je sprei-
den. Korte momenten van beweging blijken even waarde-
vol voor de gezondheid als een of twee lange momenten.
Daarom raden we mensen aan om de trap te nemen, omdat
ook die vormen van beweging meetellen." Of dat doel ook

je afuragen of de boodschap moet worden
uitgedragen dat het iets is om op te beknib-
belen in tijd. We mogen die beweging niet af-
beelden als een noodzakelijk kwaad waar je
liefst zo snel mogelijk van af bent. Tegelijk is
elke vorm van beweging beter dan geen be-
weging. Alleen hebben veel mensen vaak in
hun hoofd dat de regel van'no pain, no gain'
geldt. We willen zweten en afzien, maar dat
is niet altijd het beste op de lange termijn."
Wat deze sportarts dan liever ziet? Datik elke
middag een halfuur ga wandelen, of één keer
per week compleet over mijn limiet ga? "Doe
maar dat eerste", z€* hij. "HllT-trainingen
zijn zeker nuttig, bijvoorbeeld om kort en ef-
ficiënt te werken aan het sterker maken van je
spieren, maar idealiter vul je deze oefeningen
dan wel aan met conditietraining. Ik zou dit
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drukke periodes waarin iets anders niet lukt, maar sport is
iets waar we echt de tijd voor mogen nemen. Kort bewegen
is goed, maar dan liefst frequenter dan een keer per week,
zodatje je lichaam dagelijks belast en de tijd geeft om con-
ditie op te bouwen."

Liever méér en regelmatig
Tom Teulingkx is niet de enige die wijst op het probleem
van motivatie. Panteleimon Ekkekakis, professor aan de
universiteit van Iowa, verwoordthetzo: 'Als je een uur be-
weging in een minuutwilt proppen, dan
betaal je daar een prijs voor. Die prijs is
de intensiteit, die ervoor zorgldat de er-
varing doorgaans minder aangenaam is.
Als het ons doel is om iets te doen aan de
gezondheid van het grote publiek, dan
moeten we onze mindset rond beweging
aanpakken. En ervoor zorgen dat we be-
weging niet zien als een zoveelste dage-
lijkse to do, maar als een deel van oflze
levensstijl die best aangenaam kanziin."
Dat is een mening die Delphine Stee-
landt deelt. Ook Delphine weet als
sportinstructrice en auteur van de best-
sellers *fitmom en *fitbody dat mensen
nu eenmaal op zoek gaan naar shortcuts
om beweging in hun drukke levens in te
bouwen. In haar boeken deelt ze onder
meer tips voor drukbezette mama's om
de zorgvoor hun kindje te combineren

'Zie sporten
niet al^s het af-

vinken van een
zoYeelste to do,
mAar als leuke

activiteit, wqarblj
hap.py stofigt

vruKomen-

dag moe wakker wordt, is dat een teken dat
je lichaam meer beweging nodig heeft, en dan
kan het al helpen om elke dag te gaan wande-
len tijdens je lunchpatze, of vaker de trap te
nemen. Zo'n 7 minute work-out kan dan ze-

ker een goede aanvulling
zíjn, al was het omdat je
je altijd beter voelt na een
work-out, en bewegen na
een tijdje verslavend be-
gint te werken. Laat ons
niet vergeten dat het om
meer gaat dan weer een
to do afwerken, en er snel
van af zijn. Na het sporten
komen er allemaal happy
stofjes vrij, en hoe regel-
matiger je het doet, hoe
beter je je voelt."
Ook dokter Teulingkx kan
zich vinden in het inbou-
wen van een dagelijkse
work-out van zeven minu-
ten: "Op voorwaarde dat
mensen ook die work-outs

DELPHINE
STEELAI\DT,

sportinstructrice

met lichaamsbeweging. "Dat 20 minuten intensief sporten
een week van weinig tot niet bewegen kan compenseren,
geloof ik niet onmiddellijk", zegt Delphine. "Ik hou ook niet
zoyafldrastische manieren of extremen, ik geloof welinzo
vaak mogelijk kiezen voor extra beweging, en dat kan zeker
in kleine blokjes. Volgens mij is dat zelfs nuttiger en gezon-
der dan eens per week extreem. Veel mensen zitten vast in
een spiraal van thuiskomen na een drukke dag op kantoor
en in de zetel relaxen, iets wat hen vaak futloos maakt. Op

zaterdag gaafi ze dan lopen of fietsen, soms drie uur na el-
kaar. Er schort iets aan die balans." Delphine gelooft in het
nut van kort en intens sporten, maar eerder twee of drie
keer per week, liefst in combinatie met wandelen en een
gezonde voeding. "Vaak hebben mensen jaren niet gesport,
en zijn ze fla amper een week van meer bewegen teleurge-
steld dat ze geenresultaat zien. Je kunt niet fit ziin na een
week, ook niet als je heel intens gaat sporten. Het is juist
belangrijk dat je iets kiest wat je kunt volhouden. Als je elke

geleidelijk opbouwen en ervoor zorgen dat
ze de oefeningen correct uitvoeren, zodat et
weinig kans is op blessures, kunnen ze zeker
nuttig zijn om de beweegnorm te halen. Ook
dan best in combinatie met andere vormen
van beweging. Gezond verstand werkt op dat
vlak altijd." o

. DELPHINE STEELANDT IS SPORTINSTRUCTRICE

EN AUTEUR VAN #FITBODY, VERSTEVIG JE LICHAAM
IN lOO DAGEN EN #FITMOM, IN IOO DAGEN FIT
SAMEN MET JE K/ND. EIND APRIL VERSCHIJNT
HAAR DERDE BOEK, #FITPLUS, OP NAAR IOO IN
IOO DAGEN,

. WIE WIL CHECKEN OF ZE VOOR ZE BEGINT MET

SPORTEN BEST EEN SPORTARTS RAADPLEEGT, KAN

TERECHT OP SPORTKEURING.BE.

. MEER INFO OVER FIT2O VIND JE VIA FIÏ2O. BE,
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