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Beginner Thuis week 1-8 
 
Benodigdheden: 

• Timer/stopwatch/app Gymboss 

• Dumbells of waterflesjes (500ml) 

• Binnenband fiets/elastiek/weerstandband 

• Evt. matje 
 

Tijd: varieert tussen de 7,5 – 28,5 minuut (afhankelijk van de aantal minuten rust en het aantal rondes). 
 
Warming up:  
marcheren op de plek 30sec., jumping jacks 30sec., knie heffen 30 sec., knie buigingen 30sec., x2 armen los 
zwaaien voor en achterwaarts.    
 
Workout: 

# Oefening Arbeid – Rust in seconden Spiergroep 

1 Squat 0:30 – 0:15 seconden Benen 

2 Wall press/table press 0:30 – 0:15 seconden Borst 

3 2 arm row */** 0:30 – 0:15 seconden Rug 

4 Muurzitten 0:30 – 0:15 seconden Benen 

5 Floor press* 0:30 – 0:15 seconden Borst 

6 Front/side raise* 0:30 – 0:15 seconden Schouder 

7 Shoulder press small* 0:30 – 0:15 seconden Schouder 

8 Step up (op stoel/kruk/traptrede) 0:30 – 0:15 seconden Benen 

9 crunches 0:30 – 0:15 seconden Buikspier 

10 Bird dogs 0:30 – 0:15 seconden Buik/Core 
*uitvoeren met dumbells of waterflesjes  **uitvoeren met weerstandband/elastiek/fietsband 

 
Voer de 10 oefeningen achter elkaar uit. Neem na de 10 oefeningen 1 a 2  minuten rust. Je herhaalt de 10 
oefeningen nogmaals. Heb je er vandaag extra veel zin in? Herhaal het voor de derde keer. 
 
Cooling down: 
Neem 1 a 2 minuten de tijd om rustig bij te komen. Gebruik geen telefoon, tablet etc. Kom echt tot rust. Let op 
je ademhaling en zorg dat deze samen met je hartslag verlaagt. Breid dit langzaam uit naar 5 minuten. 
 
De rust lijkt heel erg lang. Maar zeker na week 5 a 8 heb je deze rust echt nodig om te herstellen. Ga dus ook 
niet gokken en houd deze bij. 
 
Week 1 t/m 4  
Bouw het rustig op! Is 1 rondje van 7,5 minuut te zwaar? Stop dan. Maar wees eerlijk tegen jezelf. Als je echt 
nog een eruit kan persen doe dit dan ook. Je bent pas moe wanneer je na de 2 minuten rust nog steeds naar 
adem snakt. Is dit niet het geval doe nog een rondje. Je zult jezelf dankbaar zijn in de toekomst. 
 
Week 5 t/m 8 
Je kent de oefeningen nu heel goed uit je hoofd. Maak het wat pittiger voor jezelf. Verhoog de arbeidstijd naar 
40 seconden of 45 seconden. Een ronde duurt dan maximaal 10 minuten. Bouw ook hier je aantal rondes op. 
 
Probeer in de loop van de weken ook je snelheid op te bouwen. Tel de aantal herhalingen die je doet en 
probeer deze te verbeteren. 
 
 
 

Succes en geniet van je workout! 
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