
Project Fit&Sterk 
 
Trainen met Jur. 
Jur is eigenaar van Palestra. Ik ben de strength en conditioning trainer van betaald 
voetballers, eredivisie volleyballers en olympische zeilers geweest. Ik heb zwaar 
geblesseerde sporters weer wedstrijdfit gemaakt en schilders na een val weer fit op de 
ladder gekregen. Met deze kennis en ervaring wil ik graag modale sporters met een 
hartewens helpen. Het project Fit&Sterk is de manier waarop ik met alles wat ik weet en kan 
je wil helpen. Ik heb er zin in! 
 

   
 
 
Als je niet tegen grenzen duwt, kun je ze ook niet oprekken. 
In iedereen zit een atleet verborgen, laten we hem te voorschijn toveren. 
 
4 x per week trainen. 
Feitelijk train je 6 x per week. Er zijn 4 krachttrainingen, die qua inhoud en intensiteit heel 
nauwkeurig zijn gepland. Daarover later meer. Na twee krachttrainingen is er een 
hersteldag. Herstel doe je altijd door te bewegen, gemiddeld genomen train je 40 – 60 min 
cardio op lage intensiteit. Mocht je goed uitgerust zijn, dan mag je er ook een echte 
conditietraining van maken. Dat betekent dat er een dag in de week is, waarop je vooral 
uitrust, slaapt, dutje doet, goed eet en ontspant. 
 
Hoe rooster je dat? 
Als groep spreken we af in een bijeenkomst wat onze gezamenlijke trainingen zijn, ideaal is 
als dat er twee zijn in de week. Dat mag ook met een deel van de groep. Ik moet dan een 
extra training geven, maar jullie resultaat is het hoogste belang. 
Naast deze twee trainingen kies jezelf de andere twee trainingen, de hersteldagen en de 
rustdag. 
Zo ontstaat er een individuele route, maar doen we het toch samen. 
 
Mannen en vrouwen. 
Een gemengde groep heeft de voorkeur. Aan elkaar uitspreken wat je ultieme verwachting 
en doel is, maakt meteen dat er support en hulp, indien nodig, bijna automatisch wordt 
geregeld. Bij successen en tegenvallers is die steun onontbeerlijk. 
 



Effect. 
In deze 8 weken gaat je conditie enorm vooruit, dat merk je aan licht slapen, gemakkelijk 
wakker worden, alert zijn gedurende de hele dag, je bent gezelliger! Ook zul je sterker 
worden en zal de aanzet worden gegeven tot spiergroei. Dat laatste is absoluut nodig om het 
vetpercentage te laten dalen. Het maakt je zelfverzekerder, kordaat en letterlijks sterk. 
 
Extra’s. 
Naast sporten zijn de coachingsgesprekken, 1x per twee weken, onderdeel van het 
programma, evenals de voedingsbegeleiding. Wekelijks wordt je gewogen en ontvang je het 
weekmenu. Voldoende eten, betekent voor de meeste deelnemers, meer eten. En de 
samenstelling van je voedsel speelt een belangrijke rol. De verhouding eiwitten, 
koolhydraten en vetten wordt scherp in de gaten gehouden. Wellicht zijn er nog 
supplementen nodig, maar dan alleen de laatste 3-4 weken. Die kosten zitten niet in de prijs 
inbegrepen. 
 
Trainingsachtergrond. 
Om de samenstelling van dit programma te begrijpen zijn er drie termen van belang. 
Capaciteit: dit kun je vergelijken met de benzinetank van een auto. Door dit als doel te 
nemen, kun je dingen langer volhouden. Je traint met een wat lagere intensiteit maar doet 
alles langer. Feitelijk heet het uithoudingsvermogen trainen.  De benzinetank, jouw 
energievoorraad wordt groter. 
Vermogen: hoeveel energie kun je in korte tijd, 0,25 - 2 sec leveren. Vergelijk het met de pk’s 
van een auto. Hoe meer je in de motor hebt hoe sneller en sterker je bent. Door met korte 
inspanningen met een grote weerstand te trainen kun je meer power leveren. Je wordt 
sterker. 
Supercompensatie: Tijdens een training put je jezelf uit, aan het einde van de training ben je 
moe, echt moe. Terwijl je naar huis gaat, gaat douchen, wat eet, gaat slapen, opstaat, naar je 
werk of opleiding gaat en weer thuis komt herstelt het lichaam zich van de geleverde 
inspanning. Daar heeft het lichaam 36-48 uur voor nodig. Je vraagt je dan af hoe sporters 
twee keer op een dag of elke dag kunnen trainen. De sleutel daarvoor is dat als je twee 
dagen na elkaar traint en je de intensiteit verandert, je prima elke dag kunt trainen. 
In een afbeelding ziet het er als volgt uit: 



 
Als je veel traint, dan word je fitter en sterker. Zoals je ziet kun je ook door veel te trainen 
vermoeider worden en uit vorm raken. Het toverwoord is afwisseling (in intensiteit) en 
voldoende herstel cq rust. 
 
Ons schema bestaat uit: 
Eén vermogen (intensieve) training, de volgende dag  een capaciteit (extensieve) training, 
gevolgd door een actieve herstel dag. Zo’n blokje doe je 2x achterelkaar en daarna neem je 
een rustdag (verboden te sporten). 
 
Kosten en aanmelden. 
De kosten bedragen voor dit project €345 euro. In deze tijd word je abonnement bij Palestra 
bevroren, zodat je daar geen kosten meer aan hebt. 
 
Op dit moment zijn er 3 aanmeldingen. Om te starten zoeken we nog 5 mensen. 5 mensen 
die hun fitheid een boost willen geven. Het is geschikt voor alle leeftijden, mannen en 
vrouwen. Ben jij een vrouw die de wens heeft om ranker en getailleerder de zomer in wilt, 
dan is dit je kans. Ben je een man die graag met meer body door het leven wil, dan hoor jij 
hierbij. Ben je een man of een vrouw die een uitdaging nodig heeft om de sleur van gezapig 
trainen te doorbreken, dan hoor je erbij. 
Grijp deze unieke kans. 
 


