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Beginner Gym Week 1-8 
 
 
In deze weken maken we gebruik van machines en dumbells. 
 
 
Warming up: 
Cardio apparaat naar keuze 10 minuten op interval programma (fiets, roeiapparaat, crosstrainer, loopband) 
interval programma is te herkennen aan vlakjes met verschillende hoogtes. 
 

Workout: 

# Oefening Set x herhalingen per set Spiergroep 

1 Leg press 3 x 15 herhalingen Benen 

2 Chest press machine 3 x 15 herhalingen Borst 

3 Horizontal row 3 x 15 herhalingen Rug 

4 Leg extension 3 x 15 herhalingen Benen  

5 Leg curl 3 x 15 herhalingen Benen  

6 Shoulder press 3 x 15 herhalingen Schouders 

7 Front + side raise 3 x 15 herhalingen Schouders 

8 Crunch 3 x 15 herhalingen  Rechte buikspier 

9 Bird dogs 3 x 10 herhalingen per kant Schuine buikspier 

 

Na elke set 1 minuut rust. Deze workout duurt ongeveer een uur. 
 
Cooling down:  
Cardio apparaat naar keuze 5 minuten op manual programma (quick start). Op een rustig tempo zonder 
weerstand. 
 
De rust lijkt heel lang, maar zeker in week 5 t/m 8 heb je deze rust echt nodig om te herstellen. Ga dus ook niet 
gokken. Neem een telefoon mee met een timer, of gebruik eventueel de seconden wijzer als er een klok op de 
sportschool hangt. 
 

Week 1 t/m 4  
Bouw het rustig op. Kies een gewicht waarbij je 15 herhalingen kan maken maar dat je eventueel nog 1 of 2 
herhalingen extra zou kunnen doen. 
 
Week 5 t/m 8 
Je kunt voor je gevoel maximaal 1 extra herhaling doen nadat je 15 herhalingen hebt gehad. Zorg dat je de 1 
minuut rust nodig hebt. 
 

 

Twijfel je of je het goed uitvoert? 

• Raadpleeg het filmpje op de fitbubbel site.  

• Vraag een medewerker van de sportschool. 

 
 
 

Succes en geniet van je workout! 

http://www.fitbubbel.nl/

