
Maandag 

30 minuten 
wandelen stevig 
doorstappen voor 
een afstand 3-4 km 

Ervaren joggers of 
hardlopers gaan 
voor een afstand 
van 5 km en/of voor 
een duur van 30-60 
minuten.


Trek je hak naar je 
bil en rek je 
dijbeenspier zowel 
rechterbeen als 
links.

Buig voorover adem 
in en kom met 
armen en bovenlijf 
omhoog adem uit 
(3x)

Dinsdag 

15 minuten 
warmlopen (jog of 
power walk)

Benen:

10 squats op 
heupbreedte

10 lunges vooruit 
rechts

10 lunges vooruit 
links

10 squats breed 
(tenen wijzen naar 
buiten)

2 x deze cyclus doen


* bij alle 
krachtoefeningen 
die je doet, trek je 
goed je navel in en 
zorg je voor een 
rechte rug 
gedurende de 
gehele oefening. 
Dit zorgt voor core 
stabiliteit en 
training. 


* nog weinig ervaring 
met squats, ga dan 
niet te diep! En 
kom goed vanuit je 
hakken met power 
omhoog.


* Schud de benen 
even los.


zet je rechter hak iets 
voor je uit op de 
grond, een hamstring 
stretch hou dit even 
vast en wissel dan 
van been.

 

Trek je hak naar je bil 
en rek je dijbeenspier 
zowel rechterbeen 
als links.

Maak een zijwaartse 
lunge, zet rechts op 
zij, buig knie en hel 
iets naar voren met 
je bovenlijf over je 
gebogen been heen, 
wissel van kant.


Buig voorover adem 
in en kom met armen 
en bovenlijf omhoog 
adem uit (3x)

Woensdag Donderdag 

30 minuten wandelen 
stevig doorstappen 
voor een afstand 3-4 
km 

Ervaren joggers of 
hardlopers gaan voor 
een afstand van 5 km 
en/of voor een duur 
van 30-60 minuten.


Trek je hak naar je bil 
en rek je dijbeenspier 
zowel rechterbeen 
als links.

Buig voorover adem 
in en kom met armen 
en bovenlijf omhoog 
adem uit (3x)

Vrijdag 

15 minuten 
warmlopen (jog of 
power walk)

20 seconden 
planken

ga op rug liggen, 
zet je voeten op de 
grond knieën 
gebogen, lift je 
heupen de lucht in 
en zak weer terug, 
houd navel altijd 
ingetrokken, span je 
core goed aan. 10 x

zijwaartse plank op 
onderarm rechts 20 
seconden 

herhaal oefening op 
rug

zijwaartse plank op 
onderarm links 20 
sec

herhaal oefening op 
rug

herhaal deze cyclus 
vanaf bovenaan 
nog een keer

Sta iets met de 
voeten uit elkaar, 
zet je linkerhand op 
je heup, strek je 
rechterarm de lucht 
in en hel over naar 
links met je 
bovenlijf. Houd 
even vast en doe dit 
dan ook de andere 
kant op met 
linkerarm in de 
lucht.

Verstrengel je 
vingers voor je en 
strek je armen voor 
je uit op 
borsthoogte. 

Doe het zelfde maar 
dan achter je rug en 
strek je armen en 
rug goed uit, borst 
goed openen.

Buig voorover adem 
in en kom met 
armen en bovenlijf 
omhoog adem uit 
(3x)

Zaterdag Zondag 

15 minuten 
warmlopen (jog of 
power walk)


Combineer de 
oefeningen van 
dinsdag en vrijdag 
samen in de 
krachttraining van 
vandaag. 

1 cyclus van de 
dinsdag oefeningen 
en 1 cyclus van de 
vrijdag oefeningen.

Dan pak je dus 
vandaag benen- en 
coretraining.


Combineer de 
cooldown oefeningen 
van dinsdag en 
vrijdag.




