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Welkom bij Sterkher Bilspier 

Kwartier! 
Ik maak soms weleens de grap dat de enige oefeningen waar ik 

echt plezier aan beleef oefeningen voor de billen zijn. Dit is 

maar gedeeltelijk waar, want ik vind trainen heerlijk, maar de 

billen trainen is absoluut favoriet. 

Waarom? De meeste bilspieroefeningen zijn makkelijk uit te 

voeren, kosten weinig mentale energie, maar geven je wel het 

gevoel dat je flink hebt gesport. En dat brandende gevoel de 

dag na een flink aantal hip thrusts of lunges.. Wie houdt daar 

nu niet van? 

Bovendien zijn sterke en stevige bilspieren een gezonde 

eigenschap om te bezitten. Je bilspieren ondersteunen 

namelijk je bekkenbodemspieren, helpen je bij het behouden 

van een goed postuur, het optillen en dragen van je kind en 

kunnen lage rugpijn voorkomen en/of verhelpen. 

Hoe gebruik je het Bilspier 

Kwartier? 
In deze guide vind je vier circuits met alleen maar 

bilspieroefeningen. Je hebt een minimale hoeveelheid aan 

materiaal nodig om de circuits te doen. Je kan ze om die reden 

ook thuis doen als een extra 15-minuten workout of na je 

training in de sportschool. 

Alle circuits bestaan uit drie oefeningen en duren niet langer 

dan 10 tot 15 minuten om te voltooien. Daarbij zijn ze zowel 

zwangerschaps- als postpartum proof. Je mag de circuits al na 

6 weken postpartum te zijn toevoegen aan je workouts of twee 

keer per week thuis doen.  

Hoe voeg je de circuits toe aan je workouts? 

Doe 2 tot 3 keer per week voor 2 tot 3 rondes een circuit naar 

keuze na je reguliere workout. Je kan ook een cardio training 

combineren met een van de circuits. Doe dan 3 tot 4 rondes.  

Indien je alleen tijd hebt in de gym voor de training uit het 

Sterkher Zwanger of Postnataal Fit programma dan kan je 1 

tot 2 keer per week een van de circuits thuis doen als een extra 

mini-workout. Doe ook dan 3 tot 4 rondes. Verder zijn alle 

oefeningen in het schema aan te klikken en dan zie je een 

instructie video. 

Wat voor materiaal heb je nodig? 
Je hebt niet voor elk circuit hetzelfde materiaal nodig, maar 

zorg dat je in ieder geval de volgende dingen tot je beschikking 

hebt. 

• Een mini-band 

• Een weerstandsband waarvan de uiteinden aan elkaar 

zitten, eigenlijk een grotere mini-band 

• Een stevige stoel of een stoel die je tegen de muur kan 

schuiven 

Ik gebruik zelf een Hip Thruster Loop van Bret Contreras of 

een mini-band van Physiosupplies. De grote weerstandsband 
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heb ik bij de Action gekocht, maar zowel deze als een mini-

band vind je ook terug op bijvoorbeeld Bol.com. 

Uiteraard ben je vrij om zelf te bepalen of je bij sommige 

oefeningen nog wat extra gewicht wil gebruiken. Bijvoorbeeld 

door een setje dumbbells vast te houden. Als de circuits ‘te 

makkelijk’ voelen en je om die reden gewicht wil gebruiken, 

dan ben ik echter bang dat je uitvoering niet goed is. Om te 

voorkomen dat je je billen niet optimaal gebruikt (bij elke 

oefening) volgen daarom hieronder nog wat tips. 

Tips en tricks voor betere billen 
De bilspieren zijn de grootste spieren in het menselijk lichaam 

en alleen al om die reden een belangrijke spiergroep om te 

trainen. Ze helpen je bij het behouden van een goed postuur, 

het optillen van zware dingen, het voorkomen van rugpijn en 

ze ondersteunen je bekkenbodem. Dit is allemaal super 

belangrijk tijdens en na je zwangerschap. 

Waarom? Je verliest tijdens je zwangerschap een beetje je 

postuur, omdat je buikspieren verzwakken en het hormoon 

relaxin je gewrichten minder stabiel maakt. Dit zorgt ervoor 

dat je je billen (onbewust) de hele dag door aanspant om te 

voorkomen dat je voorover kukelt door je grote buik. Daardoor 

heb je misschien aan het eind en de eerste 6-8 weken na je 

zwangerschap het idee dat je geen kont meer over hebt. 

Misschien komt dit je herkenbaar voor, maar ben je allang 

bevallen en heb je het idee dat je er nog steeds bij staat alsof je 

zwanger bent. Je bilspieren veel trainen en je hersenen bewust 

maken van deze spiergroep helpt je om uit je ‘zwangere’ 

postuur te komen.  

MAAR, dan moeten we de bilspieren wel op de juiste manier 

trainen! 

Een kleine fout in je techniek kan er al voor zorgen dat je 

bijvoorbeeld vooral je bovenbenen of onderrug aanspant en 

dat willen we natuurlijk niet. Daarom hieronder mijn favoriete 

cues om te zorgen dat je echt je billen voelt werken tijdens een 

training. 

Duw je zitbeenknobbels uit elkaar 
Je zitbeenknobbels zijn de twee harde knobbels die je voelt als 

je op je kont zit op een harde stoel. Dit zijn de onderste punten 

van je bekken. Wanneer je je 

heupen naar achteren beweegt 

dan wil je dat de ruimte tussen 

deze twee knobbels groter 

wordt. Dit doe je door ze uit 

elkaar te duwen, oftwel je 

bilspieren uit elkaar te duwen.  

Om je een indruk te geven van 

hoe dit eruitziet wanneer je op 

de juiste manier je heupen naar 

achteren beweegt: zie de 

afbeelding links. 
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Sta rechtop met aangeknepen billen 
Rechtop staan kan soms een uitdaging zijn. Ik zie heel vaak 

vrouwen in de groepslessen die hun heupen letterlijk naar 

voren duwen 

wanneer ze omhoog 

komen uit een squat 

of deadlift. Dit doet 

niks anders dan je 

onderrug op 

spanning zetten en 

het bot van je 

bovenbeen tegen je 

heupkom aan 

duwen. Dat laatste 

letterlijk en dat is 

pijnlijk. 

Beeld je daarom bij 

elke bilspieroefening 

in dat je in de 

eindpositie rechtop 

staat met 

aangeknepen billen. 

Meer niet. Dat ziet 

eruit zoals rechts op 

de afbeelding 

hiernaast. 

 

 

Er loopt een touwtje van je navel naar je kin 
En dat touwtje mag niet langer worden. Dit geldt voor alle hip 
thrust en glute bridge oefeningen die je doet. Een hele simpele 
en visuele cue die je meteen kan toepassen. Het verschil tussen 
een touwtje dat niet langer wordt en een touwtje dat wel 
langer wordt zie je op de onderste afbeelding. Bovenste is fout 
en onderste uitvoering is goed. 
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Hou je gewicht over je hele voet 
Het lichaam houdt van balans en wanneer jij je gewicht tijdens 

een oefening te veel op de achterkant of voorkant van je voeten 

houdt dan spreek je gegarandeerd niet alle spieren aan die je 

op dat moment aan wil spreken. 

Geldt voor bilspier oefeningen dan niet dat je je gewicht juist 

wat meer op de achterzijde van je voet wil houden? Nee, want 

dit haalt je lichaam uit balans en in de praktijk zie ik dan bijna 

altijd dat het merendeel van het werk vervolgens door de 

onderrug wordt gedaan. En wat brengt dat je? Rugpijn en een 

platte kont. 

Leer jezelf aan om altijd je hele voet stevig in de grond te 

duwen en het gewicht over het midden van je voet te houden. 

Daarbij wil je erop letten dat je je wreef niet naar binnen laat 

vallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat waren mijn belangrijkste tips voor een goede uitvoering 

van de oefeningen. Heel veel succes en vooral plezier met de 

workouts! 

 

Liefs, 

Romana 
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CIRCUIT 1: VOLTOOI 2-4 RONDES VAN HET HELE CIRCUIT. PROBEER MINIMAAL TE RUSTEN TUSSEN 
OEFENINGEN DOOR EN HOU NA ELKE RONDE 120SEC RUST 

OEFENING REPS CUES OPMERKINGEN RUST 

1) Wall feet elevated 

glute bridge 

30  Zet je voeten op heupbreedte tegen de muur en hou je benen in een hoek van 90 graden. Doe alsof je 
de muur een beetje naar beneden trekt, adem uit en kantel je bekken door je billen hard aan te 
knijpen. Plaats een mini-band boven je knieën voor extra weerstand. 

 
10-20 

sec 

2) Band hip hinge 
abduction 

20 Zet je voeten kaarsrecht op heupbreedte, doe een mini-band boven je knieën. Duw je heupen naar 
achteren, alsof je een deur dicht wil duwen met je billen. Adem uit en trek het elastiek met je knieën 
uit elkaar tot je op de buitenste randen van je voeten staat. 

 
10-20 

sec 

3) Mini-band squat 

w/pulse 

15 Hou de mini-band boven je knieën en zak omlaag in een squat. Blijf rustig doorademen terwijl je 
steeds halve herhalingen in de onderste positie van de squat maakt en je knieën goed naar buiten 
blijft duwen. Hou een dumbbell vast voor extra weerstand. 

 
15-30 

sec 

 

CIRCUIT 2: VOLTOOI 2-4 RONDES VAN HET HELE CIRCUIT. PROBEER MINIMAAL TE RUSTEN TUSSEN 
OEFENINGEN DOOR EN HOU NA ELKE RONDE 120SEC RUST 

OEFENING REPS CUES OPMERKINGEN RUST 

1) Double band hip 

hinge 

30  Doe de mini-band onder je knieën en wikkel een elastiek om iets stevigs. Ga in het elastiek staan en 
doe deze rond je heupen. Zet een paar flinke stappen naar voren. Duw nu je billen naar achteren, 
adem uit en knijp je billen weer hard naar voren aan.  

 
10-20 

sec 

2) B-stance hip 
thrust 

20 
L/R 

Zet 1 voet een stukje van je af en steun op de hak van die voet. Maak een dubbele kin, blik op je 
navel (denk aan het touwtje), adem uit en knijp je bil omhoog, waarbij je 80% van je kracht uit de bil 
haalt waarvan de hele voet op de grond staat. Doe 20 reps per kant. 

 
10-20 

sec 

3) Alternating lateral 

squat 

15 
L/R 

Ga flink wijd staan, duw je heupen naar achteren en je bovenlijf een stukje naar voren. Ga nu ‘zitten’ 
op een been terwijl je je andere been helemaal gestrekt houdt. Adem uit en kom omhoog door je 
billen aan te knijpen, herhaal aan de andere kant, tot je 15 reps per been hebt gedaan. 

 
15-30 

sec 

 

https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/Z6PaWw-zJIM
https://youtu.be/Z6PaWw-zJIM
https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/8X5bTOSvAxg
https://youtu.be/8X5bTOSvAxg
https://youtu.be/0YIOABxDnhI
https://youtu.be/0YIOABxDnhI
https://youtu.be/OMcZUWc8Q4k
https://youtu.be/OMcZUWc8Q4k
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CIRCUIT 3: VOLTOOI 2-4 RONDES VAN HET HELE CIRCUIT. PROBEER MINIMAAL TE RUSTEN TUSSEN 
OEFENINGEN DOOR EN HOU NA ELKE RONDE 120SEC RUST 

OEFENING REPS CUES OPMERKINGEN RUST 

1) Mini-band hip 

thrust 

30  Zet je voeten op heupbreedte en doe de mini-band boven je knieën. Hou je schouderbladen tegen 
een stoel, maak een dubbele kin (denk aan het touwtje), adem uit en knijp je billen omhoog tot je 
ribben en knieën zich in een rechte lijn bevinden. 

 
10-20 

sec 

2) Band seated 
abduction 

20 Hou de mini-band om, ga zitten op de stoel en leun met je bovenlijf naar voren. Hou je voeten 
kaarsrecht en duw je knieën uit elkaar. Herhaal 20 keer, ga rechtop zitten en doe weer 20 
herhalingen, leun tot slot achterover en doe nog eens 20 herhalingen.  

 
10-20 

sec 

3) Single leg hip 

thrust 

15 
L/R 

Leun weer met je schouderbladen tegen de stoel, buig 1 knie richting je borst en hou je andere voet 
op de grond. Kom nu omhoog vanuit 1 been door je bil hard aan te knijpen tot je een rechte lijn 
vormt van je ribben tot je knieën. Herhaal 15 keer per been. 

 
15-30 

sec 

 

CIRCUIT 4: VOLTOOI 2-4 RONDES VAN HET HELE CIRCUIT. PROBEER MINIMAAL TE RUSTEN TUSSEN 
OEFENINGEN DOOR EN HOU NA ELKE RONDE 120SEC RUST 

OEFENING REPS CUES OPMERKINGEN RUST 

1) Frog pumps 30  Ga liggen op je rug en zet je voetzolen op elkaar. Laat je knieën naar buiten vallen tot een punt 
waarop het nog comfortabel voelt. Maak een dubbele kin, adem uit en knijp je billen omhoog. Hou 1 
seconde bovenin vast voor je weer omlaag zakt. 

 
10-20 

sec 

2) Lateral band 
walks 

20 
L/R 

Doe een mini-band net onder je knieën. Zet je voeten op schouderbreedte en hou ze kaarsrecht. 
Duw je billen een stukje naar achteren, leun een beetje voorover met je bovenlijf en zet nu kleine, 
gecontroleerde stapjes opzij, terwijl je het elastiek uit elkaar blijft duwen. 

 
10-20 

sec 

3) Reverse lunge 

w/forward lean 

15 
L/R 

Leun een beetje voorover, hou je hele voet op de grond en zet een flinke stap naar achteren terwijl je 
omlaag zakt op je voorste voet. Kom omhoog door goed door je voorste voet te duwen. Doe eerst 15 
reps met het ene been en dan met het andere been. 

 
15-30 

sec 

 

https://youtu.be/t8FWSHvzlj8
https://youtu.be/t8FWSHvzlj8
https://youtu.be/EVjoNH0bYG8
https://youtu.be/EVjoNH0bYG8
https://youtu.be/eoII4yKvZwo
https://youtu.be/eoII4yKvZwo
https://youtu.be/fSdC1syQIj8
https://youtu.be/UEcYHS0eJfg
https://youtu.be/UEcYHS0eJfg
https://youtu.be/vdNTbm-rniY
https://youtu.be/vdNTbm-rniY

