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HET PRINCIPE VAN XCO-TRAINING. 

Nieuw explosieve training met maximaal resultaat. 
Door actieve bewegingsvormen kan de mechanische belastbaarheid van spieren, het bindweefsel in en rondom 
de spieren / spiergroepen, het kapsel-/ bandapparaat van de gewrichten, de menisci, de tussenwervelschijven, 
het bindweefsel in en rondom de zenuwen, het bindweefsel van de vaatwanden en ook de "benige"structuren 
van het houding- en bewegingsapparaat worden verhoogd. 
 
Met de XCO-Trainer zijn we in staat om iedere bindweefselvezel van het houdings- en bewegingsapparaat 
mechanisch te belasten, dit in tegenstelling tot bestaande trainingsmiddelen, welke gebaseerd zijn op "dode 
massa". Deze eigenschap komt voort uit het principe van de bewegende massa, waardoor ook de diepere 
bindweefselstructuren mechanisch belast kunnen worden. 
 
Bij gebruik van de XCO-Trainer krijgt de sporter door de bewegende massa in de buis aan het begin van de 
teruggaande beweging (concentrische contractie) een delayed soft impact. Deze reactive impact zorgt voor een 
extra mechanische belasting van met name het endomysium (het driedimensionale bindweefselskelet rondom 
de geïsoleerde spiervezel). 
 
Daar ieder gewricht drie graden van bewegingsvrijheid heeft, het aantal in te nemen posities per gewricht 
oneindig is, het aantal bewegingen wat gemaakt kan worden om deze posities in te nemen oneindig is en iedere 
bindweefselvezel een driedimensionaal verloop kent is het mogelijk om met de XCO-Trainer iedere 
bindweefselvezel mechanisch te belasten. 
 
Totaaltraining 
Bij de meeste oefeningen vindt u variaties om het trainingseffect te verdiepen. Om de werking op de spieren en 
het bewegingsapparaat merkbaar te maken, raden wij aan, twee- tot driemaal per week ongeveer 20 minuten te 
trainen (maar niet meer dan 40 minuten). Echter, voor beginners is in de eerste 20 trainingen één reeks (12-20 
herhalingen per oefening) meer dan genoeg. De hoeveelheid kan dan tot drie reeksen per oefening worden 
verhoogd.  
 
Bij de volgende klachten raden wij aan, voor begin van de training, overleg met uw arts te hebben: hernia, acute 
ontstekingen in de schouders en wervelkolom, zwangerschap, hoge bloeddruk.  
Om de gewrichten en bloedsomloop op te warmen, drie- tot viermaal diep in- en uitademen, de armen boven 
het hoofd houden en de schouders een paar maal losdraaien. Let op de beschreven stand- en handposities. 
Afhankelijk van de grootte van de hand, moeten de éénarmige oefeningen met de XCO-TRAINER/maat M 
worden gedaan.  
 
Het is belangrijk om de pols altijd recht te houden, zodat de bewegende massa in de buis met kracht heen en 
weer kan worden geschud. De reactive impact van de massa met de kunststofdop moet duidelijk hoorbaar zijn. 
De vertraagde reactive impact zorgt voor het activeren van alle spieren in het gewricht. Daardoor wordt het 
gewricht beschermd.  
 
De XCO-TRAINER traint altijd arm-, schouder- en rompmusculatuur. Verder traint iedere oefening specifieke 
spiergroepen. Informatie daarover vindt u bij de betreffende oefeningen.  
 
Toepassingen 
Met de XCO-Trainer kunnen de grondmotorische eigenschappen beïnvloed worden (kracht, snelheid, 
uithoudingsvermogen, lenigheid en coördinatie): 

• De XCO-Trainer is te gebruiken voor het trainen van het extensief krachtuithoudingsvermogen;  

• De XCO-Trainer is te gebruiken voor het trainen van het intensief krachtuithoudingsvermogen;  

• De XCO-Trainer is te gebruiken voor het trainen van de snelkracht;  

• De XCO-Trainer is te gebruiken voor het trainen van de explosieve kracht.  
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 Lumberjack 
 Je traint:  ROMP / RUG / BUIK / SCHOUDER / BORST 
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Squatpositie 
Voeten wijzen iets naar buiten knieën 
gebogen navel intrekken, goed rechtop. 
 

����  GRIP 

Vouwgrip 
Pak de XCO-Trainer in het midden vast, 
de duimen zijn naast elkaar en de vingers 
zijn in elkaar gevouwen. 
 

����  BEWEGING 

Start: de armen zijn uitgestrekt naar voren 
op schouderhoogte. De XCO-Trainer 
verticaal voor het lichaam.  
 

Bewegingsafloop: de XCO-Trainer 
beweegt met kracht van beneden naar 
boven.  
 

Eind: Boven het hoofd wijst de XCO-
Trainer diagonaal omlaag bij een hoog 
level, bij een laag level is de eindstand 
voor het lichaam. 

 

����  UITVOERING 1 

• Knieën zijn licht gebogen 

• De XCO-Trainer beweegt vanaf 
schouderhoogte met kracht naar 
beneden/ boven 

• De XCO-Trainer blijft vrijwel 
verticaal 
 

����  UITVOERING 2 

• Squatpositie 

• De bewegingsuitslag is groter dan 
bij uitvoering 1 

• De XCO-Trainer beweegt vanaf 
het voorhoofd met kracht naar 
beneden 

• De XCO-Trainer blijft verticaal 
 

����  UITVOERING 3 

• Diepere squat  

• De bewegingsuitslag is groter dan 
van uitvoering 2 

• Beweeg de XCO-Trainer zo 
krachtig mogelijk 

• Eindpositie van de XCO-Trainer is 
diagonaal boven/achter het hoofd.  

 
 

Kajak 
 Je traint:  ROMP / RUG / BUIK / BENEN / BILLEN 
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Lungepositie 
Rechterbeen voor en linkerbeen achter. 
 

����  GRIP 

Met de rechterhand omvat je de XCO-
Trainer boven en met de linkerhand onder. 
 

����  BEWEGING 

Start: Begin met de XCO-Trainer rechts 
boven (iets biven en naast het hoofd). 

 

Eind: Na de eerste serie linkerbeen voor 
en rechterbeen achter. 

 

����  UITVOERING 1 

Maak grote dynamische 
bewegingsdiagonalen in de richting 
van het linkerbeen en weer terug, 
waarbij het bovenlichaam mee dient te 
bewegen (van rechtsboven naar 
linksonder en terug). 
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 Twist 
 Je traint:  RUG / BUIK  
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Squatpositie 
Voeten wijzen iets naar buiten knieën 
gebogen navel intrekken, goed rechtop. 
 

����  GRIP 

Ondergrip: beide handen onder de XCO-
Trainer. Bovengrip: beide handen bovenop 
de XCO-Trainer. Buitengrip: beide handen 
aan de buitenkant van de XCO-Trainer, op 
de deksels. 
 

����  BEWEGING 

Start: ellebogen zijn gebogen in een hoek 
van 90 graden en dicht bij het lichaam. 
 

Bewegingsafloop: beweeg de XCO-Trainer 
horizontaal van links naar rechts. Het 
bovenlichaam beweegt mee in een 
roterende beweging. 

 

 

����  UITVOERING 1 

• Ellebogen zijn gebogen in een 
hoek van 90 graden en blijven 
dicht bij het lichaam  

• Knieën licht gebogen  

 

����  UITVOERING 2 

• Diepere squat  

 

����  UITVOERING 3 

• De ellebogen zijn zoveel mogelijk 
gestrekt voor het lichaam  

 

LET OP 

De ellebogen wijzen niet naar buiten. 
Alsof je een bal vastklemt tussen je 
ellebogen. 

 
 
 

Shoulder shake 
 Je traint:  BICEPS / TRICEPS  
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Lungepositie 

Is deze te belastend dan kun je altijd 
voor de squatpositie kiezen.  

Het linkerbeen is voor en het 

rechterbeen is achter.  

De rechterhand houdt de XCO-

Trainer in het midden vast. De 

linkerhand ondersteunt de rechter 

arm of is op het linker bovenbeen of 

op de onderrug. 
 

����  GRIP 

Middengrip 
Je houdt de XCO-Trainer met één hand in 
het midden vast. 

 

����  BEWEGING 

Start: arm gebogen in een hoek van 90 
graden daarbij de XCO-Trainer diagonaal 
naar achter laten wijzen. De rechterarm is 
horizontaal, de elleboog en schouder zijn 
op één en dezelfde hoogte.  
 

Bewegingsafloop: de XCO-Trainer naar 
voren en naar achteren bewegen door 
elleboog te buigen en te strekken dus 
alleen de onderarm beweegt.  
 

Eindpositie van de XCO-Trainer is 
verticaal voor het lichaam. 

 

 

����  OPTIE 

Breng de arm (de elleboog) iets meer 
omlaag voor minder intensiteit.   
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 Wave 
 Je traint:  RUG / BUIK / BEKKENBODEM 
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Squatpositie 
Voeten wijzen iets naar buiten knieën 
gebogen navel intrekken, goed rechtop. 
 

����  GRIP 

Buitengrip 
XCO-Trainer wordt tussen beide handen 
aan de uiteinden vastgehouden. 
 

����  BEWEGING 

Start: XCO-Trainer is boven het hoofd en 
is horizontaal. Armen zijn iets voor het 
hoofd (vanuit de ooghoeken zie je de 
ellebogen). 
 

Beweging: beweeg de XCO-Trainer met 
kracht van links naar rechts en weer terug. 
Hierbij beweegt het bovenlichaam 
eveneens mee van links naar rechts.  
 

Start en eindstand van de XCO-Trainer 
is diagonaal. 

 

 

����  UITVOERING 1 

Ellebogen gebogen bij het lichaam, de 
XCO-Trainer beweegt voor het gezicht 
 

����  UITVOERING 2 

Armen iets hoger, ellebogen licht 
gebogen  

 

����  UITVOERING 3 

Armen zo lang mogelijk maken boven 
het hoofd en een diepere squat 

 
 
 

Up row 
 Je traint:  RUG / SCHOUDER/ BILLEN / BEKKENBODEM  
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Diepe squatpositie 
Knieën zijn gebogen, voeten wijzen naar 
buiten. Navel intrekken, bovenlichaam is 
gestrekt naar voor in een vrijwel 
horizontale positie. 
Hoofd en nek in één lijn met de rug. 
De vrije hand is op de onderrug. 
 

����  GRIP 

Middengrip  
XCO-Trainer in het midden vasthouden 
met één hand, de knokkels wijzen naar 
voren. Andere hand rust op de rug of het 
bovenbeen. 
 

����  BEWEGING 

Start: de XCO-Trainer is horizontaal voor 
het lichaam en beweegt van onder naar 
boven in een schuine lijn. De beweging 
krachtig uitvoeren. 
 

Eindstand van de XCO-Trainer is 
diagonaal achter het lichaam. 

 

 

����  UITVOERING 

Dit bepaal je door de beweging groter 
of kleiner te maken. 

 

����  VARIATIE 

In de beginpositie de knokkels richting 
het lichaam en je bovenlichaam liften. 

 

LET OP 

Kijk de XCO-Trainer na zodat het een 
samenspel is van romp, nek en hoofd. 
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Sitting twist 
 Je traint:  RUG / BUIK / BINNENKANT BENEN 
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Zittend op de vloer 
Benen wijzen schuin naar voren.  
Knieën zijn gebogen, de hielen zijn op de 
grond.  
Tenen wijzen omhoog. De rug is recht. 
 

����  GRIP 

Net als bij de TWIST 
Boven-, onder- of buitengrip. 
 

����  BEWEGING 

Beweeg de XCO-Trainer met kracht van 
links naar rechts. Roteer hierbij vanuit je 
middel mee.  
De XCO-Trainer blijft horizontaal.  
 

 

����  UITVOERING 1 

• Armen dicht bij het lichaam, 
ellebogen zijn gebogen 

• Het bovenlichaam is rechtop 

 

����  UITVOERING 2 

• Armen dicht bij het lichaam, 
ellebogen iets meer gestrekt  

• Het bovenlichaam leunt iets meer 
naar achteren, waarbij de 
buikspieren meer worden 
aangespand  

 

����  UITVOERING 3 

• Ellebogen zoveel mogelijk 
strekken, maar voorkom 
overstrekking 

 
 
 

Overpull 
 Je traint:  (SCHUIN) BUIK / RUG 
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Liggend op de vloer, knieën zijn gebogen 
en iets uit elkaar. Voeten zijn plat op de 
vloer. 
 

����  GRIP 

Vouwgrip  
XCO-Trainer in het midden vasthouden. 
 

����  BEWEGING 

Start: de XCO-Trainer is verticaal, achter 
het liggende hoofd. De handen pakken de 
XCO-Trainer en brengen hem van achter 
het hoofd naar voor beneden en terug 
waarbij het bovenlichaam weer wordt 
afgerold. 
 

De eindstand van de XCO-Trainer is 
verticaal tussen de benen. Schouder en 
hoofd blijven van de grond. 

 

 

����  UITVOERING 1 

Maak alleen de beweging met de 
armen. Het bovenlichaam blijft geheel 
op de grond. 
 

����  UITVOERING 2 

Hoofd en schouder van de grond 
houden. ‘Rol’ het bovenlichaam een 
stukje op. 

 

����  UITVOERING 3 

Kom met het bovenlichaam helemaal 
omhoog bij het naar voren brengen 
van de XCO-Trainer.  
 

����  VARIATIE 

• Deze beweging kan ook diagonaal 
worden uitgevoerd (bij het 
opkomen langs de rechter/linker 
knie aan de buitenkant).  

• De overpull kan ook zittend 
worden uitgevoerd. De oefening 
kan dan verzwaard worden door 
het bovenlichaam naar achter te 
brengen, hierbij is het wel van 
belang dat de rug recht wordt 
gehouden. 
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Push front 
 Je traint:  BORST / BUIK / RUG 
 

 

 

 

 

 

 

����  BEGINPOSITIE 

Liggend op de vloer, knieën zijn gebogen 
en iets uit elkaar. Voeten zijn plat op de 
vloer. 
 

����  GRIP 

Vouwgrip  
Duimen wijzen naar boven. De XCO-
Trainer zoveel mogelijk onderaan 
vasthouden, in de lengterichting van de 
onderarm. 
 

����  BEWEGING 

De XCO-Trainer met kracht uitstoten door 
de ellebogen te strekken. De XCO-Trainer 
is verticaal en gaat schuin naar boven. 
Tijdens het uitstoten het bovenlichaam 
liften door de schouders van de vloer te 
tillen. 

 

����  UITVOERING 1 

Schouder en hoofd blijven bij het 
uitstoten op de grond. 
 

����  UITVOERING 2 

Schouder en hoofd van de grond, 
bovenlichaam iets meer liften bij het 
uitstoten van de XCO-Trainer.  

 

����  VARIATIE 

De XCO-Trainer kan ook diagonaal 
worden uitgestoten (d.w.z. bij het 
opkomen uitstoten naar en langs 
rechter of linker knie). 

 
 
 
 
 
 
 
 


