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Gevorderd Thuis week 41-48 

Benodigdheden:  

• Weerstandband/Elastiek/Waterflesjes (min.500ml)* 

• Evt. matje 
 

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  Spiergroep 

1 Jump squat – Shoulder Front/side raise* 7-1   ->   1-7 Benen – Schouder 

2 Bicep curl* – Tricep dip 7-1   ->   1-7 Armen bicep – tricep 

3 Jump Lunge (per been) – Push up (plio) 7-1   ->   1-7 Benen -Borst 

4 Jumping Jacks- Straight leg sit up 7-1   ->   1-7 Cardio – Buik 

5 Pelvic bridge -Mountain Climbers 7-1   ->   1-7 Buik/Core 

6 Plank walk up- Russian twist 7-1   ->   1-7 Core – Buik 

7 Step up + Knee lift – Back extension + Swim 7-1   ->   1-7 Benen - Rug 

8 Burpee ** 7       ->   1 Cardio  

 

Uitleg: Je werkt van 7 naar 1 en van 1 naar 7 herhalingen en je doet 2 oefeningen per set. 
Rij 1 Jump Squat en Shoulder press  
Jump squat  7 herhalingen gelijk naar Shoulder press 1 herhaling 
Jump squat  6 herhalingen gelijk naar Shoulder press 2 herhaling 
Jump squat  5 herhalingen gelijk naar Shoulder press 3 herhaling 
Jump squat  4 herhalingen gelijk naar Shoulder press 4 herhaling 
Jump squat  3 herhalingen gelijk naar Shoulder press 5 herhaling 
Jump squat  2 herhalingen gelijk naar Shoulder press 6 herhaling 
Jump squat  1 herhalingen gelijk naar Shoulder press 7 herhaling 
 
Je maakt in totaal telkens 8 herhalingen samen. Wanneer je rij 1 hebt gehad ga je naar rij 2 
 
Je kunt gelijk door naar de volgende rij. Wanneer je rust nodig hebt rust maximaal 2 minuten uit per rij. 
Tijd varieert tussen 30 -60 minuten afhankelijk van je eigen tempo en rust. Probeer de oefeningen niet af te 
raffelen. Wanneer je rij 7 hebt gehad ben je klaar. 
 
Week 45 t/m 48  
-Rij 8 komt er bij. Je begint met 7 burpees achter elkaar. Dan neem je heel even rust. Vervolgens naar 6, 5, 4,3,2 
en 1 burpee. 
-Je varieert met de aantallen 7-1 & 1-7 -> 10-1 & 1-10 
 
 
Houd eventueel de tijd voor jezelf bij om te kijken of je sneller wordt. Probeer je  
 
Cooling down: 
Neem 5 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. 
 
 

    Succes en geniet van je workout! 
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