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Beginners Gym week 25-32 

De rest van de weken gaan we alleen maar losse oefeningen doen waarbij coördinatie belangrijk is. Alle 
oefeningen zijn verdeeld in blokjes. Je doet alle oefeningen van het blokje achter elkaar. Daarna kan je gebruik 
maken van een pauze. Herhaal het blokje in totaal 3 keer voordat je naar het volgende blokje gaat. 
  
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: 

 Datum                   

1 

Walking lunges 2 baantje (+/-30m)                    

Floor press DB (12x)                   

Russian Twist (10 per kant)                   

           

2 

Farmer walk + DB/KB ( +/- 45m)                   

TRX row (12x)                   

Side bend + DB/KB(10 per kant)                   

           

3 

Muurzitten 30sec                   

Upright row + KB                   

Plank 30 sec.                   
DB=dumbbel, KB=kettlebel 

 
Uitleg Blok1: Je doet walking lunges 2 banen, Floor press dumbbel 12 herhalingen, russian twist 10 herhalingen 
per kant. Je neemt rust (+/- 1 min). Herhaalt dit blokje nog 2 keer. Daarna ga je naar het volgende blokje. 
Gebruik de vakjes om je gewichten te noteren. Daag jezelf uit door gewichten naar mate de weken vorderen 
telkens iets meer gewicht te gebruiken. 
 
Welke spier groepen train je: 

# Oefening Spiergroep 

1 Walking lunges Benen 

2 Floor press DB Borst 

3 Russian Twist Buik 

4 Farmer walk + DB/KB Benen/billen/core 

5 TRX row Rug 

6 Side bend Schuine buikspier/core 

7 Muurzitten Benen 

8 Upright row Schouders/Rug 

9 Plank Schuine buikspier/core 

 
Je kunt na elk blokje even rust nemen om op adem te komen. De workout duurt ongeveer tussen 35 – 60 
minuten. Afhankelijk van je eigen tempo en de pauzes die je neemt. 
 
Week 28 t/m 32 
Probeer de pauze binnen het blokje te minimaliseren. Voorkeur is 9 (3x 3) oefeningen achter elkaar en dan rust 
nemen. 
 

Cooling down:  
Cardio apparaat naar keuze 5 minuten op manual programma (quick start). Op een rustig tempo zonder 
weerstand.   Succes en geniet van je workout! 
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