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Springprogramma
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If you do the work, 

you get rewarded. There

are no shortcuts in life.

MICHAEL JORDAN



Over het programma

Dit programma is gemaakt voor atleten van alle leeftijden en sporttakken die hoger willen springen. Voor beginners is dit

een toegankelijk en veilig programma. Voor gevorderden zit de waarde in de grote variatie aan vernieuwende oefeningen.

Alles is gebaseerd op Hannes zijn kennis en ervaringen van de afgelopen 10 jaar door te werken met sporters van alle

niveau's. Bij elke oefening hoort een Youtube-video met in de beschrijving de belangrijkste aandachtspunten. Deze kan je

bekijken door op de oefening te klikken.

Wat mag je verwachten?

- Verbetering van je sprongkracht en loopsnelheid.

- Verlaagde kans op (chronische) blessure's.

- Verbetering van je bewegingskwaliteit en belastbaarheid.

- Meer energie tijdens trainingen en wedstrijden.

- Verbetering van je eerste stap, wendbaarheid en reactievermogen.

- Heel veel nieuwe oefeningen en inzichten.



Algemene richtlijnen

 

 

- De dag na een springtraining moet steeds een volledige rustdag zijn. 

Op zo'n dagen ga je op zoek gaan naar niet-fysieke uitdagingen zoals lezen, leren of mediteren:

- Hannes zijn favoriete boeken over springen: The principles of effortles power van Peter Ralston en Krachttraining en

Coördinatie van Frans Bosch.

- Mediteren doet Hannes graag met de App Headspace of met de App van de Wim Hof Methode.

 

- Dag 2 en/of 3 na een springtraining zijn de "relatieve" rustdagen. Op deze dagen kan je wandelen, joggen,

zwemmen, fietsen, krachttraining bovenlichaam, klimmen, techniektraining, spikeball, slacklinen, boksen, worstelen,

vissen, kleiduivenschieten, karten, skateboarden, inline-skaten, wakeboarden, waterballet, frisbee, skydiven, enzovoort.

 

- Neem na 4 trainingsweken een volledig rustweek en herhaal vervolgens het programma voor een tweede keer. Ga

tijdens deze tweede ronde  zelf op zoek hoe je oefeningen uitdagender kan maken zonder dat er gewichten aan te pas

komen. Bij gebrek aan creativiteit neem een kijkje op Hannes en STERK hun sociale media kanalen.

Laat 48 tot 72 uur rust tussen springtrainingen.

https://www.amazon.co.uk/Cheng-Hsin-Principles-Effortless-Power/dp/1556433026
https://www.bol.com/nl/p/krachttraining-en-coordinatie/9200000053099946/?country=BE&Referrer=ADVNLGOO002008N-G-83183096050-S-853830797888-9200000053099946&gclid=Cj0KCQjw2PP1BRCiARIsAEqv-pRXMxix3AP0Espd_cYE0nFaPjcNzUSWJ7cTTbCPpmYy01CZgAzmn-caAlGeEALw_wcB
https://www.headspace.com/headspace-meditation-app
https://www.wimhofmethod.com/wim-hof-method-mobile-app


Week 1

A. Twister Icekater

 

B1. Standing Hip Lock Holds

B2. Batman Lunges

B3. Standing Hip Lock Holds

B4. Front Kick Throughs

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

C1. Kneeling Hip Locks

C2. Springtouw Single Leg Singles 

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

D. Split Stance Calf Raises

Oefen 10 minuten met korte pauzes

 

30 seconden links

x10 reps

30 seconden rechts

x10 reps

 

 

x10 reps afwisselend

x50 elke kant

 

 

2x10  reps elke kant

OPWARMING

A. Psoas Break 

B. Mobilizers

COOLING DOWN

A. Couch Stretch

B. Pigeon Stretch

C. Easy Pose

WORKOUT

3 minuten

zie video voor # herhalingen

2 minuten elke kant

2 minuten elke kant

3 minuten

(herhaal deze workout 2 tot 3 keer)

https://youtu.be/WYylIKhJkKM
https://youtu.be/0LQcJB3jcTY
https://youtu.be/3YpbHoOi2dQ
https://youtu.be/0LQcJB3jcTY
https://youtu.be/lnK8umxH3co
https://youtu.be/v4OkCGhfzkw
https://youtu.be/H7lxygR-WiM
https://youtu.be/H7lxygR-WiM
https://youtu.be/wSM2XmYXvkE
https://www.instagram.com/p/BvPaU3DhpOB/
https://youtu.be/dllv7ZOda-U
https://youtu.be/r0DDF5Zc0ok
https://youtu.be/0G86WvMMto4
https://youtu.be/VyFfYf0U1-8


Float like a butterfly,

sting like a bee.

MUHAMMAD ALI



Week 2

A. Breakdancer

 

B1. Standing Hip Lock Singles

B2. Ground 2 Standing Lizard

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

C1. Single Leg Deadlift Links

C2. Stretch Pose

C3: Single Leg  Deadlift Rechts

C4: Pinguins

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

D. Split Stance Isometric Pull

Oefen 10 minuten met korte pauzes

 

x12 rreps

x6 reps

 

 

x8 reps

x8 reps

x8 reps

x20 reps

 

 

x30 seconden elke kant

OPWARMING

A. Psoas Break 

B. Mobilizers

COOLING DOWN

A. Couch Stretch

B. Pigeon Stretch

C. Easy Pose

WORKOUT

3 minuten

zie video voor # herhalingen

2 minuten elke kant

2 minuten elke kant

3 minuten

(herhaal deze workout 2 tot 3 keer)

https://youtu.be/okAxq1NUJOA
https://youtu.be/2reipbRSOZ0
https://youtu.be/Zw1RaTzDJaY
https://youtu.be/CsRyvqLKjDY
https://youtu.be/vGhD49y7Oiw
https://youtu.be/CsRyvqLKjDY
https://youtu.be/CsRyvqLKjDY
https://youtu.be/CsRyvqLKjDY
https://youtu.be/qWnx5IjYOtU
https://youtu.be/6r4wbo8uwYQ
https://www.instagram.com/p/BvPaU3DhpOB/
https://youtu.be/dllv7ZOda-U
https://youtu.be/r0DDF5Zc0ok
https://youtu.be/0G86WvMMto4
https://youtu.be/VyFfYf0U1-8


Everything negative 

- pressure, challenges -

is all an opportunity for

me to rise.

KOBE BRYANT



Week 3

A. Step Back Vertical Jump

 

B1. Ground 2 Double Lunge w Jump

B2. Standing Hip Lock Doubles Links

B3. Bear Crawl Twist

B4. Standing Hip Lock Doubles Rechts

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

C1. Eyes Closed Single Leg Stance

C2. Springtouw Single Double

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

D. Split Stance Calf Raises

Oefen 10 minuten met korte pauzes

 

x8 reps

x8 reps

x8 reps

x8 reps

 

 

x30 seconden elke kant

x60 seconden

 

 

2x20 reps elke kant

OPWARMING

A. Psoas Break 

B. Mobilizers

COOLING DOWN

A. Couch Stretch

B. Pigeon Stretch

C. Easy Pose

WORKOUT

3 minuten

zie video voor # herhalingen

2 minuten elke kant

2 minuten elke kant

3 minuten

(herhaal deze workout 2 tot 3 keer)

https://youtu.be/3JJrKZcQaE0
https://youtu.be/V_kjV8ngUZ0
https://youtu.be/gNImUutEAso
https://youtu.be/s1Q_ioDSN0w
https://youtu.be/gNImUutEAso
https://youtu.be/gYL7EFb5E6Q
https://youtu.be/0hh2vutNWjc
https://youtu.be/wSM2XmYXvkE
https://www.instagram.com/p/BvPaU3DhpOB/
https://youtu.be/dllv7ZOda-U
https://youtu.be/r0DDF5Zc0ok
https://youtu.be/0G86WvMMto4
https://youtu.be/VyFfYf0U1-8


The sky has no limits.

Neither should you.

USAIN BOLT



Week 4

A. Iceskater 2 Vertical Jump

 

B1. Kopenhagen Hip Adduction Links

B2. Shin Box Get Ups

B3. Kopenhagen Hip Adduction Rechts

B4. Standing Hip Lock Triples

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

C1. Short Foot Knee Drives

C2. Springtouw Double Unders

Herhaal  3-5 rondes met 1 minuut rust tussen rondes en geen rust tussen oefeningen.

 

D. Split Stance Isometric Pull

Oefen 10 minuten met korte pauzes

 

x10 reps

x6 reps

x10 reps

x8 reps

 

 

x15 reps elke kant

Zoveel mogelijk na elkaar

 

 

x60 seconden elke kant

OPWARMING

A. Psoas Break 

B. Mobilizers

COOLING DOWN

A. Couch Stretch

B. Pigeon Stretch

C. Easy Pose

WORKOUT

3 minuten

zie video voor # herhalingen

2 minuten elke kant

2 minuten elke kant

3 minuten

(herhaal deze workout 2 tot 3 keer)

https://youtu.be/wWA4dun1J6c
https://youtu.be/N6mAEpZxI-U
https://youtu.be/yUu6Fo5e8bc
https://youtu.be/N6mAEpZxI-U
https://youtu.be/LfR868vjYp8
https://youtu.be/834XZjOKyHI
https://youtu.be/ABZl3vJRKTg
https://youtu.be/6r4wbo8uwYQ
https://www.instagram.com/p/BvPaU3DhpOB/
https://youtu.be/dllv7ZOda-U
https://youtu.be/r0DDF5Zc0ok
https://youtu.be/0G86WvMMto4
https://youtu.be/VyFfYf0U1-8


Pijn is NIET fijn.

Raadpleeg een

dokter of kinesist

bij aanhoudende

pijn. Luister naar je

lichaam en leer dit

communiceren.

The secret is in the

basics. Focus

eerst op een goede

uitvoering. Meer is

niet altijd beter.

Veiligheid gaat

boven alles. Kies

voor een veilige

trainingsomgeving

met mensen in de

buurt waarop je kan

vertrouwen.

De beste tool is je

eigen lichaam. 

In dit programma

maken we GEEN

gebruik van

gewichten.

Hou te allen tijde

de druk weg van je

nek, onderrug en

knieën. Je hebt

deze nog heel lang

nodig.

Safety First



DOE JE SCHOENEN UIT

Je lichaam beter leren communiceren met

de grond is een essentieel onderdeel van

hoger springen.  Doe daarom regelmatig je

schoenen eens uit of wissel af van

schoeisel. Probeer ook eens een andere

ondergrond (strand, gras, atletiekpiste,  ...)

RONDES & HERHALINGEN

Bij elke oefening en combinatie krijg je een

richtlijn hoeveel keer deze uit te voeren.

Hou je hier in het begin strikt aan. Als je

het programma en de oefeningen beter

begint te begrijpen mag je spelen met

herhalingen, rondes en werk-/rusttijden.

DURF OM HULP VRAGEN

Als een oefening pijnlijk is of je hebt het

gevoel dat je ze niet begrijpt. Contacteer

dan Hannes via Whatsapp of email.

 

0493 76 97 73 of Hannes@STERK.Gent

SPEEL MET RITME & TIMING

Sport is heel onvoorspelbaar. Als we op een

voorspelbare manier trainen dan gaan we

ook op een voorspelbare manier bewegen

tijdens een wedstrijd. Daag daarom jezelf uit

met tempo- en ritmeveranderingen binnen

oefeningen.

Hoe maak je aanpassingen?


