
WARMING UP

3x 15 stuks

INFORMATIE:
Voer de oefeningen zorgvuldig uit. 
Voordat je aan de warming-up begint, draai je eerst je armen, nek en heupen los. De warming up niet over slaan! 
Je kunt gerust het aantal oefeningen opvoeren als je meer uit je training wilt halen, maar luister goed naar je lichaam!

Tijdens de combo en speed oefeningen kun je ook een dumbell of een fles water vast houden, zo wordt het trainen zwaarder. 
Voor de combo met zowel links voor als rechtsvoor uit. dus anders om.
De oefeningen voer je in princiepe in de lucht uit, maar heb je een boskzak of trainingspads / stootkussen, dan kun je  
uiteraard daar op oefenen.

Vergeet niet te stretchen. Ook hierbij geld, het hoeft geen pijn te doen, maar jezelf uitdagen kan geen kwaad.

Veel  sport plezier

2x linker stoot

R midden trap

L midden trap

2x. 25 l + 25 R

stoot 4x links, rechts
2x push up

1,5 minuut3x 10 stuks lunge nar links en rechts

30 sec per oefening

SQUAT

SIDE KICKS

PUSH UP

STRETCH

HIIT COMBO SPEED STRETCH

Trainingsschema  WK12

“hupsen” op je voeten

BOUNCHE

linker en rechter stoot

STOOT

Draai open, in, uit

HEUP DRAAI

Draai open, in, uit

HEUP DRAAI

lunge nar links en rechts

STRETCH

zit in spreidstand, buig

STRETCH

zit, buig ri teen

STRETCH

zak diep - houd vast

SUMO SQUAT

3x 10 stuks

SQUAT JUMP
3x 15 stuks

LEG RAISES

2x 25 stuks

SIT UP

1,5 minuut

SIT UP

L stoot, R hoek

R hoek Strek, buig achter

STREK



WARMING UP

3x 10 stuks draaien

INFORMATIE:
De gekleurde kaders bevatten een instructievideo.

Voer de oefeningen zorgvuldig uit. 
Voordat je aan de warming-up begint, draai je eerst je armen, nek en heupen los. De warming up niet over slaan (zie video)! 
Je kunt gerust het aantal oefeningen opvoeren als je meer uit je training wilt halen, maar luister goed naar je lichaam!

Tijdens de combo en speed oefeningen kun je ook een dumbell of een fles water vast houden, zo wordt het trainen zwaarder. 
Voor de combo met zowel links voor als rechtsvoor uit. dus anders om.
De oefeningen voer je in princiepe in de lucht uit, maar heb je een boskzak of trainingspads / stootkussen, dan kun je  
uiteraard daar op oefenen.

Vergeet niet te stretchen. Ook hierbij geld, het hoeft geen pijn te doen, maar jezelf uitdagen kan geen kwaad.

Veel  sport plezier

stap voren L - R
stap terug

herhaal 4 x

1 minuut (+ joggen)

Squat, zijwaarts trap3x 10 stuks
trek arm op

been om en om op

evt met gewicht

lunge links en rechts

30 sec per oefening

LEG CIRKEL

OPSTOOT

LATERAL ROW

STRETCH

HIIT COMBO SPEED STRETCH

Trainingsschema  WK13

“hupsen” op je voeten

BOUNCHE

linker en rechter stoot

STOOT

Draai open, in, uit

HEUP DRAAI

zit in spreidstand, buig

STRETCH

zit, buig ri teen

STRETCH

zak diep - houd vast

SUMO SQUAT

1 minuut

JUMPING JACK
3x 15 stuks

FLUTTER KICKS

3x 10 stuks

SIT UP 1

1,5 minuut

SIT UP TWISTL Hoek, 2x knie

4x opstoot, jump knee

herhaal bovenstaande  
serie 4x

en wissel van kant

Strek, buig achter

STREK

WARMING UP 4x L - R stoot



WARMING UP

INFORMATIE:
De gekleurde kaders bevatten een instructievideo.

Voer de oefeningen zorgvuldig uit. 
Voordat je aan de warming-up begint, draai je eerst je armen, nek en heupen los. De warming up niet over slaan (zie video)! 
Je kunt gerust het aantal oefeningen opvoeren als je meer uit je training wilt halen, maar luister goed naar je lichaam!

Tijdens de combo en speed oefeningen kun je ook een dumbell of een fles water vast houden, zo wordt het trainen zwaarder. 
Voor de combo met zowel links voor als rechtsvoor uit. dus anders om.
De oefeningen voer je in princiepe in de lucht uit, maar heb je een boskzak of trainingspads / stootkussen, dan kun je  
uiteraard daar op oefenen.

Vergeet niet te stretchen. Ook hierbij geld, het hoeft geen pijn te doen, maar jezelf uitdagen kan geen kwaad.

Veel  sport plezier

3x20 sec joggen+speed up
20 sec joggen 

15 sec run

side kick, squat, jump
wissel been

1x30 langzaam 2x16 snel

knie op + uitstoot 
L en R

achterwaards, stap
herhaal andere been

1 min

1 min

15x L / 15x R

60 tellen

lunge links en rechts

STRETCH

HIIT COMBO SPEED STRETCH

Trainingsschema  WK14

“hupsen” op je voeten

BOUNCHE

SIT UP - TIK

rekken

Draai open, in, uit

ARMEN

HEUP DRAAI

zit in spreidstand, buig

STRETCH

zit, buig ri teen

STRETCH

SPEED UP

MOUNTAIN 
CLIMBERS

SQUAT KICK
PLANK

EXTRA: 10 BURPEE

3x 15 enkels tikken

Strek, buig achter

STREK

WARMING UP

2x L - 2x R - 4x L R

12x

L+R hoek -2x weave

3x L - 3x cissor - 3x R

herhaal 2 x

herhaal bovenstaande  
serie 4x

en wissel van kant

1 minuut (+ joggen)

OPSTOOT



WARMING UP

INFORMATIE:
De gekleurde kaders bevatten een instructievideo.

Voer de oefeningen zorgvuldig uit. 
Voordat je aan de warming-up begint, draai je eerst je armen, nek en heupen los. De warming up niet over slaan (zie video)! 
Je kunt gerust het aantal oefeningen opvoeren als je meer uit je training wilt halen, maar luister goed naar je lichaam!

Tijdens de combo en speed oefeningen kun je ook een dumbell of een fles water vast houden, zo wordt het trainen zwaarder. 
Voor de combo met zowel links voor als rechtsvoor uit. dus anders om.
De oefeningen voer je in princiepe in de lucht uit, maar heb je een boskzak of trainingspads / stootkussen, dan kun je  
uiteraard daar op oefenen.

Vergeet niet te stretchen. Ook hierbij geld, het hoeft geen pijn te doen, maar jezelf uitdagen kan geen kwaad.

Veel  sport plezier

3x20 sec joggen+speed up

20 sec jog, 10 sec run

knie op + uitstoot 
L en R

1 min

3x

60 tellen

lunge links en rechts

STRETCH

HIIT COMBO SPEED STRETCH

Trainingsschema  WK15

“hupsen” op je voeten

BOUNCHE

SIT UP - TIK

rekken

Draai open, in, uit

ARMEN

HEUP DRAAI

zit in spreidstand, buig

STRETCH

zit, buig ri teen

STRETCH

SPEED UP

PLANK

EXTRA: 10 BURPEE

3x 15 enkels tikken

Strek, buig achter

STREK

WARMING UP

6x L-L- R

L- 1x R opstoot
L- 2x R opstoot (tot 10)

L-R - switch voet - L trap

trap, draai kwart, squat, 
draai, kwart trap enz

herhaal bovenstaande  
serie 4x

en wissel van kant

1 minuut (+ joggen)

OPSTOOT

LUNGE KNEE

3x 15 stuks

3x 15 stuks

SQUAT

herhaal andere kant

1,5 minuut

SIT UP



WARMING UP

INFORMATIE:
De gekleurde kaders bevatten een instructievideo.

Voer de oefeningen zorgvuldig uit. 
Voordat je aan de warming-up begint, draai je eerst je armen, nek en heupen los. De warming up niet over slaan (zie video)! 
Je kunt gerust het aantal oefeningen opvoeren als je meer uit je training wilt halen, maar luister goed naar je lichaam!

Tijdens de combo en speed oefeningen kun je ook een dumbell of een fles water vast houden, zo wordt het trainen zwaarder. 
Voor de combo met zowel links voor als rechtsvoor uit. dus anders om.
De oefeningen voer je in princiepe in de lucht uit, maar heb je een boskzak of trainingspads / stootkussen, dan kun je  
uiteraard daar op oefenen.

Vergeet niet te stretchen. Ook hierbij geld, het hoeft geen pijn te doen, maar jezelf uitdagen kan geen kwaad.

Veel  sport plezier

3x20 sec joggen+speed up

20 sec jog, 10 sec run

knie op + uitstoot 
L en R

1 min

3x

60 tellen

lunge links en rechts

STRETCH

HIIT COMBO SPEED STRETCH

<!-- Generator:  WK15

“hupsen” op je voeten

BOUNCHE

SIT UP - TIK

rekken

Draai open, in, uit

ARMEN

HEUP DRAAI

zit in spreidstand, buig

STRETCH

zit, buig ri teen

STRETCH

SPEED UP

PLANK

EXTRA: 10 BURPEE

3x 15 enkels tikken

Strek, buig achter

STREK

WARMING UP

6x L-L- R

L- 1x R opstoot
L- 2x R opstoot (tot 10)

L-R - switch voet - L trap

trap, draai kwart, squat, 
draai, kwart trap enz

herhaal bovenstaande  
serie 4x

en wissel van kant

1 minuut (+ joggen)

OPSTOOT

LUNGE KNEE

3x 15 stuks

3x 15 stuks

SQUAT

herhaal andere kant

1,5 minuut

SIT UP



buikspier kwartier 15 min

1,30 min single situp + 30 seconden korte stukjes

1,30 min  beweeg je gestrekte armen op en neer.

1,30 min + 30 sec langzaam, 4 tellen zakken

1,30 min, kom op, twist en terug

1,30 min, kom op, benen in en uit.

1 min. fietsen met je benen....

1. SINGLE SIT UP
Voeten dicht bij je billen, handen achter je hoofd. je 
komt op, en gaat terug, blijf omhoog kijken.
 Duw je ellenbogen goed naar buiten en span je buik aan 
als je omhoog komt.

HERHAAL DEZE SERIE!
Nadat je  de oefeningen twee keer hebt gedaan,  is het belangrijk dat je je lijf helemaal lang maakt en goed strekt. 
doe dit zowel liggen als staantd Tenslotte buig je voorover en maak je lang, schudt lekker los.

2. PUMP IT UP
Voeten dicht bij je billen, handen achter je hoofd. je 
komt op, en gaat terug, blijf omhoog kijken.
Je maakt pompende bewegingen met je armen. Houdt 
deze goed gestrekt.

3. REVERSE CURL
Buig de knieën in een hoek van 90 graden voeten boven de grond. 
Trek je knieën in één vloeiende beweging boven je buik. 
Houdt 2 seconden spanning vast en zak weer langzaam terug.
LET OP: voeten mogen de grond NIET raken

4. TWIST
Voeten dicht bij je billen, boven de grond. Handen achter je hoofd. 
je komt op, draait naar links en weer terug omlaag. Je komt op, 
draait naar rechts en gaat weer terug. blijf omhoog kijken.
 Duw je ellenbogen goed naar buiten en span je buik aan.

5. KNEE UP
Voeten dicht bij je billen, boven de grond. Handen achter je hoofd. 
Je komt omhoog en trekt je benen naar je toe. langzaam duw je
 je benen weer naar buiten en zak door je ellenbogen. 
Houdt je voeten boven de vloer.

6. BICICLE CRUNCH
Uitganspositie als bij singele situp. maar bij elke crunch trek je 
je tegenovergestelde ellenboog richting je knie. Draai goed in. 
Houd het been dat je niet optrekt helemaal gestrekt, boven 
de vloer. Herhaal om en om beiden kanten,


