
Introductie: 

Mijn naam is Bibark Shah. Ik ben een Classic bodybuilder. Deze Klasse bestaat sinds 2005 bij de IFBB 

Bond. Deze is ontstaan omdat er steeds meer vraag is naar een klassieke look. Men wilde meer de 

aestetische kant van bodybuilding laten zien, wat steeds minder is geworden door de jaren heen.   

Een belangrijk Aspect in het Bodybuilden is het Poseren. Dit gebeurt vaak in competitieverband of in een 

aanloop naar een wedstrijd toe. De doelstelling hiervan is het laten zien van de staat van jouw fysiek op 

dat moment. 

Er is dan ook een vaste volgorde van poseren. Men wil een zo compleet mogelijk beeld krijgen van je 

algehele fysiek. Hier wordt je dan ook op de volgende punten beoordeeld. 

*algehele atletische voorkomen. 

*Hoofd:Denk hierbij aan je Kapsel, ben je geschoren of niet, Je gezichtskenmerken denk aan 

jukbeenderen je kaaklijn, je gebit bij het lachen, dus je uitstraling die je hebt tijdesn het aanhouden van 

de poses. 

*de Algehele gespierheid, hoe is deze ontwikkeld. 

*Je presentatie van een  wel gebalanceerd lichaam klopt het in verhouding, Symetrisch Fysiek denk aan 

bijvoorbeeld De V taper smalle taille. 

*De staat van je huid striee zichtbaar of bultjes en de kleuring hiervan denk aan tanning om je Fysiek 

tijdens een wedstrijd te accentueren. 

*En je manier van Presenteren of je hier in staat ben komen de bewegingen natuurlijk over te late  

komen. 

Tijdens de Verplichte Poses ook wel de Mandatory Poses genoemd. Word er vooral gekeken naar de 

grote spiergroepen en vervolgens naar de wat kleinere. Beginnend bij het hoofd eindigend bij de voeten. 

-men kijkt naar de grootheid volume van de spieren. 

-Naar de verhoudingen van de spiergroepen t.o.v. elkaar 

-Spierhardheid 

-Spierdefenitie 

Van de voorkant wordt er gekeken in een vaste volgorde naar: 

Hoofd,nek,schouders,borst,arm spieren,buik,heup,dijen,benen,kuiten en voeten. 

Van de achterkant wordt er gekeken in een vaste volgorde naar: 

Lagere trapezius,infraspinatus,rugspieren,kontspieren,beenspieren hamstrings dijen en kuiten envoeten. 



de Poses opgesommeerd vanuit de neutrale positie: 

In de Neutrale positie sta je met het gezicht naar voren. Hierbij je hoofd recht houden en een lach op je 

gezicht.Zorg dat je tanden mooi wit zijn en zijn gepoets. Immers dit is het moment dat je jouw fysiek wil 

laten zien en hier heb je hard voor gewerkt je bent hier dat ook trots op dit mag je dus ook uitstralen 

met een stralende lach verover je al de aandacht. 

Je haren in model. je moet verzorgd uitzien. Je kan wel een hele mooie lichaam hebben maar je hoofd is 

toch echt een onderdeel hiervan. Je kin lichtelijk opgeheven. Hierbij komt je kaaklijn er beter uit en 

hierdoor heb je geen onderkin. 

zorg dat je in de squat stand staat. met je tenen lichtelijk naar buiten toegedraaid centimeter of twee 

drie. Je armen rusten op je lats deze probeer je dus niet hard aan te spannen je handen gebald waarbij je 

de vingers niet ziet. Je handpalm wijst naar achteren toe. zorg dat je niet te wijd staat met je armen maar 

ook niet te dicht bij je lichaam kijk voorjezelf wat een goede afstand is in de spiegel zodat je lats goed 

zichtbaar zijn van de voorkant. je schouderbreedegoed naar voren komt en je borst een mooie 

spanwijdte heeft je benen niet te ver uitelkaar zodat de binnekant van je benen geen gat ontstaat. 

Mocht je wel een gat hebben kun je kont aanspannen waardoor de binnekant van je benen mooi sluiten. 

immers is bodybuilding een sport van illusie en wil dan ook mijn foefjes en technieken met jullie delen. 

 

#kwart slag naar rechts 

Hierbij draai je naar rechts toe met je rechteram diagonaal naar achter toe. zodat je de  dorsale 

aanhechtingen kunt laten zien van je rug en tevens de schuinebuikspieren hierbij goed uitblazen en 

lachen natuurlijk ook je schouders maar ook je triceps laat je hierbij zien. met je linker arm druk je de 

linkerborst richting de zijde die je wilt laten zien.Hierbij laat je de dikte van je borstspier zien je handen 

gebald beide voeten tegen elkaar aan zet ze langs elkaar met de tenen wijzen richting het oosten je 

benen drukken tegen elkaar aan hierbij komt de quad en de hamstrings tot hun recht. je kijkt dan ook 

die kant op met je hoofd, richting het oosten strak naar voren ook hierbij lach je immers je geniet van 

het moment. je blaast goed en krachtif uit zodat je buik en taille hierdoor nog kleiner worden en je de 

illusie van properties creert en resulteerd in een  prettig ogend fysiek. 

#kwart slag naar rechts 

Hierbij kijk je richting jury. Je maakt de transistie vanuit de vorige positie. Belangrijk hierbij is dat je 

probeert eerste te zijn. Hoe sneller je klaar staat hoe eerder het publiek/jury zijn ogen op jouw richten. 

Probeer de eerste te zijn en de laatste die de pose loslaat. Dit vergt timing en veel oefenen maar dit gaat 

helemaal goed komen na het zien van deze vertaalslag. Deze scheelt niet veel van je neutrale positie 

immers je staat dichter bij de jury. Hierbij plant ik mijn voeten zoals voorheen beschreven en voer hier 

een druk diagonaal naar buiten toe uit. hierbij werk ik altijd van beneden naar boven, je benen mooi 

aangespannen en de rest ook. Je armen rusten op je lats. Zelf kijk ik serieus en vervolgens daar is die 

weer lachen.   



#kwart slag naar rechts 

Hierbij draai je naar rechts  met je linkerarm dit keer diagonaal naar achteren toe. Zodat je de dorsale 

aanhechting van je lats kunt laten zien de seratus schuine buikspieren. Nu druk je dus met de rechter 

bicep tegen je borst aan daarbij krachtig uit te blazen. je benen langs elkaar en tegen elkaar gedrukt 

zodat je quads en hamstringst tot hun recht komen. je taillie zo smal mogelijk maken en je voeten wijzen 

richting het westen dit keer. Bij deze pose zorg je dat je goed rechtop staat en dus niet voorover of naar 

achteren over helt. 

 

#kwart slag naar rechts. 

Vanuit hier sta je dus met je rug richting publiek of jury. Je begint weer bij je voeten die plant je in de 

Squat positie met je tenen naar buiten toe. Let hierbij op dit niet te ver te doen want hierdoor valt je 

hamstring weg. ook niet te ver naar binnen want hierdoor vallen je quads weg. Dit maal druk je de 

voeten diagonaal naar elkaar toe zonder dat ze hun posisitie verlaten, je hamstrings komen hierdoor 

beter tot uiting. Je kunt dit natuurlijk afwisselen met diagonaal naar buiten drukken. Vervolgens je kont 

aangespannen. Je broekje is ook belangrijk is die mooi afgesneden of heb je een pamper aan. Neem er 

altijd twee mee de jury beoordelen ook je broekje. Het zou zonde als je kontspieren niet zien door ze 

aanspannen creer je tevens de illusie van een vollere benen smallere taillen en meer details in je onder 

rug. Hang lichtelijk achterover, span hierbij je rugspieren aan vanuit de muscle mind connectie. Denk ook 

aan je achterkant van je schouders. Je conditionering is belangrijker hoe droger je erbij staat hoe minder 

je alles hoeft aan te spannen het is aan jouw hoe jezelf neerzet. 

  

#voorzijde dubbele biceps 

Staan met het gezicht naar publiek jury. Met een been licht naar voren vaak je sterkste been bij mij is dat 

rechts en de andere been naar de zijkant. Ook hier druk je diagonaal de kracht weg met je voeten in de 

grond zodat je de details in je benen zichbaar maakt. Wederom niet te ver en niet te dichtbij dit kan ten 

kosten gaan van de algehele proprties van je benen. Vervolgens hef je beide armen op. schouderbreedte 

en maak je goed wijd je wilt immers de voorkant van je torso de wijdte je lats van voren laten zien. Je 

maakt je eigen wat langer en zorgt dat je vuisten gebald zijn hierbij probber je hand mooi te sluiten 

zonder dat er vingers uitsteken. je handpalm druk je naar beneden zodat je jouw bicep goed laat zien 

ook hierdoor wordt de zogenoemde biceppeak zichtbaar als je deze hebt wil je die dan ook zeker 

displayen. Ook de wijdte van je stand is belangrijk als je een korte aanhechting hebt van je bicep dan kun 

je die camoufleren door je armen meer te sluiten vervolgens druk je polsen naar achteren toe dit om 

een zo groot mogelijk vooraanzicht oppervlakte van je bicep te creëren. Je schouders haal je lichtelijk op 

en hierbij vul je longen met voldoende lucht. BIj de classic mag je iets buigen voor een aestetische look 

en leunen op je minder sterke been. Verder word er natuurlijk naar alles seperaties gekeken je schouders 

t.o.v. je borst je abs etc etc. 



#voorzijde lat spread 

Dit is een van mijn favoriete poses. Vooral als je grote lats hebt. Je laat hier de wijdte zie en je tentoon 

stelt de voozijde van je fysiek. Hierbij plant je voeten weer in de squatstand. Je drukt beide benen naar 

buiten zodat de details in je benen zichtbaar worden. Je kantelt hierbij je pelvis een beetje maakt je zo 

groot mogenlijk en dus met beide vuisten in de zij je ellebogen naar voren toe. Je schouders haal je iets 

lichtjes op. Je  zorgt dat je longen vol lucht zitten en je buik zo klein mogelijk. Hier wil je jouw 

zandloperfiguur de symetrie van je lichaam benadrukken. Een tip is om je kont aan de achterzijde samen 

te knijpen waarbij je quads naar buiten komen en er geen gat ontstaat tussen je benen. Je wilt de details 

in je quatriceps laten zien. je spant alle spieren aan en je doet dit in een gelijktijdig en vloeiende 

beweging. 

#zijkant borst 

Hierin wil je de dikte en grootte van je borst laten zien, maar ook de ontwikkeling van je armen. Kies je 

beste arm uit maakt niet uit welke dit moet je voor je eigen even uitzoeken. Je staat met je linkerzijde of 

rechterzijde richting de jury/publiek. Je hand aan die zijde is gebald, met je andere hand trek je aan je 

gebalde vuist hand, je kan ook wegdrukken hiermee laat je verschillende details in je schouders zien. Je 

kan er voor kiezen om je handen net onder je borst vast te houden of juist laag om je zijkant van je buik 

te laten zien. Je maakt je borst zo groot mogelijk met de hand richting de publiek jury of camera druk je 

de andere hand omhoog. Ook hier zorg je dat je taille zo klein mogelijk zijn je longen gevuld en je buik zo 

strak mogelijk is gemaakt dit kun je doen door uit te blazen. Je been aan de zijde van het publiek is 

lichtelijk gebogen met de andere been druk je tegen je hamstrings aan. Je creërt hierdoor een grotere 

oppervlakte. Ook op de voorste been richting publiek sta je op je tenen hierdoor worden de kuitspieren 

ook zichtbaar. Je kan hier ook lichtelijk zakken je benen zullen extra goed zichtbaar zijn de bicep van je 

benenje hamstring dus en je kuiten. 

#achterkant dubbele biceps 

Met je achterkant richting publiek jury. Je ene been naar achter lichtelijk uit elkaar de been die naar 

achter geplaatst is daar sta je op je tenen en druk je en druk je richting de binnekant toe je draait iets 

naar buiten niet teveel. Je kont is hierbij aangespannen zodat je onderrug beter zichtbaar word. Ook wel 

de christmas tree. je maakt je wijdt en je ellebogen gebogen en je vuisten gebald. Je laat hiermee je 

bicep zien. Maak je eigen wijd niet te wijd zodat de details in je rug goed zichbaar blijven. Maak je eigen 

klein beetje langer. leun achterover niet te ver en corrigeer je linkerarm door deze iets hoger te plaatsen 

aangezien je rechtervoet in mijn geval naar achter is geplaatst en deze niet meer paralel aan de grond 

loopt ten opzichte van mijn andere arm. Hierin laat je ontwikkeling van je triceps zien je biceps je nek 

spieren je rug en je benen je Hamstrings. EIgenlijk een overal look van de achterkant dus. 

#achterkant lat spread 

Hierbij plaats je voeten weer langs elkaar. Drukt met je voeten de grond in naar binnen toe je trekt beide 

ellebogen naar achteren trekt aan beide zeide aan de onderkant van je rug naar buiten toe. Je laat hier 

de spanwijdte van je lichaam zien. Niet teveel want ook je rugspieren ook wel fat lady on the back 



display je hiermee. Je ontwikkeling van achterkant schouders en je glutes oftwel je kontspieren. Deze 

knijp je samen. Je taiile zo klein mogelijk waardoor V vorm hierdoor goed zichtbaar word. 

#zijkant triceps 

Ook hier kies je voor je beste arm die je wilt displayen waar je triceps laat zien de drie koppen van je 

triceps ook wel de horsshoe. Dit doet je door je andere hand achterlangs te trekken zodat je arm die je 

wilt laten zien, tegen je lichaam drukt hierdoor creer je dus een grotere opvervlakte. Je buik zo klein 

mogelijk en je achterste been van het publiek jury af een stuk naar achteren hier ga je op je tenen staan. 

Je maakt een draaiende beweging  met je torso je wil dat iedereen natuurlijk je triceps ziet. Daarnaast 

draai je ook lichtelijk je achterste voet bij. Hierdoor laat je de ontwikkeling van je kuitspieren zien. Ook je 

dijbeen laat je in deze pose zien en hoe deze in verhouding staan met je tricep. 

#buik en benen 

Met me gezicht richting publiek jury of camera. Zet ik een been naar voren ik wil hier de ontwikkeling 

van mijn been spieren laten zien dit kun je door juist op je tenen te staan met de been naar voren of juist 

op je hak bijde handen achter het hoofd geplaatst hiermee laat je weer je dorsale spieren van voren zien 

en je buikspieren aangespannen ga niet voorover buigen want dan maak je klein maar maak je zo groot 

mogenlijk. Blaas alle  lucht uit en en span alle spieren aan de voorkant aan. je wilt je buike en benen 

laten zien. Je benen kun je displayen door kaarsrecht je ene voet op je hiel voor je te planten,  en je 

quatriceps aan te spannen. Je kunt er ook voor kiezen op je tenen te staan met de voet die naar voren 

staan lichtelijk te buigen en hierop te leunen. 

#most muscular 

Dit is een pose die jezelf mag kiezen waar je beste kant van je fysiek laat zien en hierbij simpelweg alles 

aanspant. Je kunt voor wat voorbeelden naar het old school bodybuilden kijken. 

 

VOOR DE ORGINELE REGELGEVING VERWIJS IK U NAAR DE IFBB SITE!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 


