
 

 

 

Sportschema Beginners  

Week 1 Doe de oefeningen niet als het echt te heet is in de zomer en zorg er voor dat er voldoende water bij je tijdens de oefeningen 

Kracht dag 1 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 20X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in 

              je handen boven je hoofd dit doe je 3X met elke keer 30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 3-5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 10X per arm  
 

conditie dag 1 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 6X (heen en 
weer is 1X) 

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 30 seconde en na de 30 

seconde trek je 5 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 10X te doen minimaal 6X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 10 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been.  Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 4X dus in totaal loop je 12X op en neer.  

   

 

 



 

 

 

Week 2  

Kracht dag 2 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 20X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 3X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 3-5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 10X per arm  

conditie dag 2 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 6X (heen en 
weer is 1X) 

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 30 seconde en na de 30 

seconde trek je 5 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 10X te doen minimaal 6X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 10 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been.       Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 4X dus in totaal loop je 12X op en neer.  

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Week 3  

Kracht dag 3 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 20X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 3X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 3-5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 15X per arm  

conditie dag 3 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 6X (heen en 
weer is 1X) 

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 40 seconde en na de 40 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 10X te doen minimaal 6X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 10 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been. Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 5X dus in totaal loop je 15X op en neer.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Week 4  

Kracht dag 4 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 25X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 3X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 3-5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 15X per arm  

conditie dag 4 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 6X (heen en 
weer is 1X) 

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 40 seconde en na de 40 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 10X te doen minimaal 6X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 10 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been. Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 5X dus in totaal loop je 15X op en neer.  

-   

 

 
 
 



 

 

 
 

Week 5  

Kracht dag 5 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 25X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 3X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 3-5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 15X per arm  

conditie dag 5 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 6X (heen en 
weer is 1X) 

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 40 seconde en na de 40 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 10X te doen minimaal 7X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 10 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been.       Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 5X dus in totaal loop je 15X op en neer.  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Week 6  

Kracht dag 6 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 25X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 3X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 3-5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 20X per arm  

conditie dag 6 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 6X (heen en 
weer is 1X) 

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 40 seconde en na de 40 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 10X te doen minimaal 7X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten te markeren, zet een voorwerp neer, neem 10 grote stappen 

en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen terwijl 
je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been. Je gaat naar de 
overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 6X dus in totaal loop je 18X op en neer.  

  

 

 

 



 

 

 

Sportschema’s  Gevorderd  

Week 1 Doe de oefeningen niet als het echt te heet is in de zomer en zorg er voor dat er voldoende water bij je tijdens de oefeningen. 

Kracht dag 1 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 30X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 50X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in 

              je handen boven je hoofd dit doe je 5X met elke keer 30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 15X per arm  

conditie dag 1 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 14X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 7X (heen en 
weer is 1X) 

- 4 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 50 seconde en na de 50 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 30 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 12X te doen minimaal 8X 

- 3 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 12 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been.  Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 10X dus in totaal loop je 10X op en neer.  

 

 

 



 

 

 

Week 2  

Kracht dag 2 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 30X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 50X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je een minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 6X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 15X per arm  

conditie dag 2 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 14X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 7X (heen en 
weer is 1X) 

- 4minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 50 seconde en na de 50 

seconde trek je 8 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 40 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 14X te doen minimaal 10X 

- 4 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 14 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been. Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 10X dus in totaal loop je 10X op en neer.  

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Week 3  

Kracht dag 3 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf  35X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X 
- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je 1,5 minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 4X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 5 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 20X per arm  

conditie dag 3 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 16X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 8X (heen en 
weer is 1X) 

- 3 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 1 minuut en na de 1 minuut 

trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 40 seconde rust en dan doe je 
weer het zelfde, probeer dit 15X te doen minimaal 11X 

- 3 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 14 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been. Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 12X dus in totaal loop je 12X op en neer.  

 

 

 

 



 

 

 

Week 4  

Kracht dag 4 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 35X opdrukken tegen de muur 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 30X en dan 2 herhalingen met 30 seconde 
pauze er tussen  

- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je 1,5 minuut lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 5X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 5-7 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 20X per arm  

conditie dag 4 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 16X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 8X (heen en 
weer is 1X) 

- 3 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 90 seconde en na de 90 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 40 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 15X te doen minimaal 12X 

- 3 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 16 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been. Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 12X dus in totaal loop je 12X op en neer.   

 

 
 
 
 



 

 

 
 

Week 5  

Kracht dag 5 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 40X opdrukken tegen de muur en dit 2x met 30 seconde pauze er tussen 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X en dit ook weer 2x met 30 seconde pauze 
er tussen  

- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je 2 minuten lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 5X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 5-7 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 15X per arm en dit ook weer 2x met 1 minuut 
pauze er tussen   

conditie dag 5 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 5X (heen en 
weer is 1X) dit doe je 2x met 2 minuten rust er tussen  

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 90 seconde en na de 90 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 10X te doen minimaal 7X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 10 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been.       Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 10X dus in totaal loop je 10X op en neer. Als je dit 
hebt gedaan neem je 2 minuten rust en doe je het weer 10 keer  

 

 



 

 

 
 

Week 6  

Kracht dag 6 
 
Doe dit op 
maandag of 
dinsdag  

- Als eerste opdracht ga je tegen de muur staan met je handen en tenen, vervolgens doe je een grote stap achteruit en ga je 
op je tenen staan. Vervolgens ga je jezelf 40X opdrukken tegen de muur en dit 3x met 30 seconde pauze er tussen 

- 30 seconde pauze  
- Je gaat weer tegen de muur staan en dan een klein stapje terug, je gaat op je tenen staan en laat dan rustig je hakken 

zakken maar niet tot de grond net er boven en dan weer omhoog. Dit doe je 40X en dit ook weer 3x met 30 seconde pauze 
er tussen  

- 1 minuutje pauze 
- Vervolgens ga je 2 minuten lang springen en bij elke sprong klap je in je handen boven je hoofd dit doe je 6X met elke keer 

30 seconde rust er tussen 
- 1 minuut pauze  
- Zoek in huis een object wat ongeveer 5-7 kilo weegt en waar je mee zou kunnen gewichtheffen, houd vervolgens je arm 

gestrekt langs je lichaam en druk het gewicht boven je hoofd en doe dat 15X per arm en dit ook weer 3x met 1 minuut 
pauze er tussen   

conditie dag 6 
 
doe dit op 
donderdag of  
vrijdag  

- Je gaat beginnen om de trap thuis 10X op en af te lopen, je kunt ook helemaal tot zolder dan hoeft het maar 5X (heen en 
weer is 1X) dit doe je 3x met 2 minuten rust er tussen  

- 1 minuut rust  
- Vervolgens ga je naar buiten en ga je rustig joggen terwijl je op je plaats blijft staan dat doe je 90 seconde en na de 90 

seconde trek je 7 seconde een sprintje zo hard als je kan, je loopt terug naar de begin plaats neemt 10 seconde rust en dan 
doe je weer het zelfde, probeer dit 12X te doen minimaal 9X 

- 2 minuutjes rust 
- Pak 2 voorwerpen bij voorkeur iets als pionnetjes om 2 punten duidelijk te maken, zet een voorwerp neer, neem 14 grote 

stappen en zet daar het andere voorwerp neer. Je gaat tussen die twee voorwerpen oefeningen doen, hakken billen (joggen 
terwijl je hakken tegen je billen komen) , knie heffen (joggen met je knieën heel hoog), en hinkelen op een been.       Je gaat 
naar de overkant de oefening doen en terug lopen. Dit circuitje doe je 10X dus in totaal loop je 10X op en neer. Als je dit 
hebt gedaan neem je 2 minuten rust en doe je het weer 10 keer  

 


