
Inleiding 

Aangezien de coronamaatregelen deze week werden verlengd, zijn we genoodzaakt om nog 

wat langer in ons kot te blijven. 

Het blijft immers zeer belangrijk om ons te verzorgen: Gezonde voeding, voldoende slaap, 

mentale rust en vooral voldoende fysieke activiteit. Kortom: Een gezonde geest in een 

gezond lichaam. 

Hieronder vinden jullie een nieuw schema terug voor de volgende 4 weken. Dit met nieuwe 

en moeilijkere oefeningen. We starten telkens met een opwarming. Daarna volgen de 

spierversterkende oefeningen. Eindigen doen we met een cooling down. Alle oefeningen 

worden verduidelijkt aan de hand van een foto. 

Probeer dit schema minstens 3 maal per week te herhalen. Bouw af en toe een rustdag in. 

Ter info: We gebruiken volgende afkortingen. Links = L en Rechts = R. 

Work-out part 2 

1) Opwarming 

A) Ter plaatse: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

             Aandachtspunten:                                                    Aandachtspunten: 

            -rechte rug                                                                   -rechte rug  

            -amen bewegen mee                                                 -knieën op heuphoogte (in looppas) 

60 seconden lopen 

 

20 x L knie en 20 x R knie 

in de lucht. Wissel af. 

 

Oef 1 Oef 2 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:                                                        Aandachtspunten: 

 -rechte rug                                                                    -spring met beide voeten samen 

 -hielen zo ver mogelijk naar het zitvlak                 -beweeg de armen mee als je geen touw                             

  brengen in looppas                                                     hebt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aandachtspunten: 

-rechte rug 

-tik al huppelend de binnenkant van de hiel aan (gekruiste coördinatie) 

-afwisselend L en R 

20 x L hiel en 20 x R hiel 

tegen zitvlak. Wissel af. 

 

60 sec touwtje springen 

 

Oef 3 Oef 4 

Oef 5 

15 x binnenkant L hiel en  

15 x binnenkant R hiel 

aantikken. Wissel af. 

 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-rechte rug 

-spring met beide voeten zijwaarts  

-armen zwaaien mee (niet hoger zwaaien dan schouderhoogte) 

-spring daarna terug naar de basishouding 

 

Aandachtspunten: 

-rechte rug 

-zwaai de armen naar boven tot juist achter je hoofd 

-zwaai de armen naar beneden tot achter de heupen 

-spieren niet opspannen (losgooien) 

-doe deze oefening in huppelpas  

15 x met beide armen gestrekt 

voorwaarts zwaaien (tot 180°) 

 

Oef 7 

Oef 6 

20 x jumping jack 

 



 

Aandachtspunten: 

 -rechte rug 

-hou de armen zo gestrekt mogelijk 

-maak een zo groot mogelijke cirkel 

-doe deze oefening in huppelpas 

B) Gewrichten losmaken: 

Oef 1: L en R enkel losdraaien. 10 seconden in wijzerzin en 10 seconden in tegenwijzerzin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-punt van de voet op de grond plaatsen 

-maak een zo groot mogelijke cirkel 

10 x met beide armen gestrekt 

voorwaarts draaien 

 

10 x met beide armen gestrekt 

achterwaarts draaien 

 

Oef 8 Oef 9 



Oef 2: Buig licht door de knieën en maak met beide knieën cirkels. 10 seconden in wijzerzin 

en 10 seconden in tegenwijzerzin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:  

-maak een zo groot mogelijke cirkel 

-hou de knieën goed tegen elkaar 

Oef 3: Om de heup los te maken, draaien we L en R been in een grote cirkel van binnen 

naar buiten. Herhaal 15 seconden aan beide kanten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-rechte rug 

-knie optrekken tot op heuphoogte  

-knie van binnen naar buiten draaien 

-maak een zo groot mogelijke cirkel 

-hou eventueel de muur vast om je evenwicht onder controle te houden 



Oef 4: Om het onderste gedeelte van de rug los te maken, draaien we het bovenlichaam 

van L naar R en terug. Hou dit gedurende 6 seconden aan. Herhaal 6 maal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug + voeten naast elkaar 

-draai niet te ver met je bovenlichaam 

Oef 5: Draai beide schouders 10 seconden voorwaarts en 10 seconden achterwaarts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-probeer een zo groot mogelijk cirkel te maken 

 

 



Oef 6: Draai het hoofd in een halve cirkel van L naar R en terug gedurende 20 seconden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-vingers achter de rug in elkaar haken en armen strekken 

-kin op de borst houden 

-maak geen volledige cirkel (van L schouder naar R schouder en terug) 

Oef 7: Haak de vingers in elkaar en draai de polsen los in alle mogelijk richtingen gedurende 

10 seconden. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aandachtspunten:  

-draai niet te vlug met de polsen 

-probeer de polsen in alle mogelijke richtingen te draaien 



C) Stretchen: 

Oef 1: Kuitspier: 2 x R been    -    2 x L been       10 seconden per oefening                                                                                                      

 

 

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-zet een grote stap voorwaarts 

-voetpunten wijzen naar voor 

-buig door de knie tot dat je de kuitspier voelt rekken 

-blijf 10 seconden in die houding staan 

 

 

 

Oef 2: Hamstrings (eerste deel van de zonnegroet)        4 maal 10 seconden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:  

-strek je volledig uit en adem goed in (voeten plat op de grond) 

-buig je bovenlichaam vanuit je heup naar beneden en adem uit 

-probeer zo diep mogelijk te buigen totdat je de spieren voelt rekken  

(benen zijn gestrekt) 

-forceer jezelf niet om toch maar die tenen of de grond aan te tikken 

-blijf 10 seconden in die houding staan 

-buig lichtjes door de knieën en maakt een schommelbeweging met de armen van achter 

naar voor om terug recht te komen 

-adem terug goed in en begin opnieuw 

 



Oef 3 : Adductoren: 2 x R been    -    2 x L been       10 seconden per oefening                                                                                                          

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-zet een grote stap zijwaarts 

-voetpunten wijzen naar voor 

-buig door de knie tot dat je de binnenkant van de 

spieren in je bovenbeen voelt rekken 

-blijf 10 seconden in die houding staan 

 

 

 

 

Oef 4 : Quadriceps: 2 x R been    -    2 x L been       10 seconden per oefening 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-neem de wreef van de voet vast 

-trek je voet zo ver mogelijk naar je zitvlak totdat je de spieren in je bovenbeen (vooraan) 

voelt rekken 

-trek niet te hard (bouw rustig op) 

-hou beide knieën tegen elkaar 

 



Oef 5: Triceps: 2 x R arm    -    2 x L been arm       10 seconden per oefening                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-probeer je elleboog achter je hoofd te trekken (voorzichtig) 

-blijf 10 seconden in die houding staan 

Oef 6: Voorarmen: 2 x R arm    -    2 x L been arm       10 seconden per oefening                                                                                                         

 

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-strek je arm goed uit 

-probeer alle vingers (duim niet) naar achter te 

trekken totdat je de spieren in de onderarm 

(onderaan) voelt rekken 

-blijf 10 seconden in die houding staan 

 

 

 

 

 

 



Oef 7: Achterkant schouder: 2 x R schouder   -   2 x L schouder   10 seconden per oefening                                                                                                         

 

 

   Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-om je R schouder te stretchen leg je R hand op je L 

schouder en om je L schouder te stretchen leg je L 

hand op je R schouder  

-neem met je andere hand je elleboog vast en trek 

die naar je kin 

-trek totdat je de spieren achteraan in de schouder 

voelt spannen 

 

 

 

 

D) Evenwicht: 

Probeer zo lang mogelijk op 1 been te staan. Herhaal dit 3 x L en 3 x R. 

 

 

Aandachtspunten:  

-rechte rug 

-plaats je voet tegen de knie 

-strek je armen boven je hoofd en plaats de 

handen tegen elkaar 

-maak je zo groot mogelijk 

-fixeer een vast punt op de grond 

-probeer je evenwicht te controleren vanuit je 

enkelgewricht 

 

Je kan het wat moeilijker maken door je ogen 

te sluiten (voorzichtig) 

 

 

 



2) Spierversterkende oefeningen 

Week 1 + 2 

Reeks 1:  

Oef 1: 4 x 20 chrunches  

Oef 2: 3 x 16 squat side kick L + R    

Oef 3: 10 x plat op buik + streksprong  

 

Aandachtpunten: 

-handen achter hoofd of gekruist op de schouders                                           

-buikspieren opspannen                                               

-schouders van de grond heffen                                                                              

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-rechte rug                                                      

-plaats je voeten ver genoeg uit elkaar 

-voeten wijzen schuin naar buiten                     

-buig zo diep mogelijk door de knieën  

-veer terug op en trap afwisselend 

zijwaarts L en R 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-lig plat op de buik 

-sta recht en spring zo hoog mogelijk in 

de lucht 

-doe de oefeningen vlug achter elkaar 

 

 

 

 

Oef 1 

Oef 2 

Oef 3 



Reeks 2: 

Oef 1: 3 x 40 sec plank shoulder tap     

Oef 2: 3 x 10 squat + armen (fles water) 

Oef 3: 10 x plank + streksprong 

 

Aandachtpunten:                                                              

-voeten op heupbreedte      

-ellebogen op schouderbreedte                        

-vormspanning (span alle spieren op)                         

-armen, benen, romp in een rechte lijn                      

-tik afwisselend L en R schouder aan 

 

 

 

 

 

Aandachtpunten: 

-rechte rug 

-plaats je voeten ver uit elkaar 

-voeten wijzen schuin naar buiten 

-buig knieën tot 90° 

-strek armen zijwaarts tot 90° 

-hou 5 sec aan 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-hou de plank 5 sec aan 

(let op de 4 eerste aandachtspunten 

van oef 1) 

-sta recht en spring zo hoog mogelijk in 

de lucht 

 

 

 

Oef 1 

Oef 2 

Oef 3 



Reeks 3: 

Oef 1: 4 x 20 cycling crunches 

Oef 2: 3 x 16 lungejump L + R 

Oef 3: 45 sec springtouw 

 

Aandachtspunten: 

-hand achter hoofd of gekruist op de schouders                                                                   

-elleboog tikt de tegenovergestelde knie            

  aan (L en R afwisselen)                                          

-schouders van de grond heffen                            

 

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-rechte rug 

-spring en zet je R of L voet naar voor 

-buig diep door je voorste knie 

-wissel af 

-hou die houding 5 sec aan 

-let op je evenwicht 

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-spring met beide voeten samen 

-beweeg je armen mee als je geen touw hebt 

 

 

 

 

 

 

Oef 1 

Oef 2 

Oef 3 



Reeks 4 

Oef 1: 4 x 10 side crunch L 

Oef 2: 3 x 10 brug L been op en neer  

Oef 3: 45 sec zijwaarts teen-tik 

 

Aandachtspunten: 

-steun op L voorarm en buitenkant             

van de L voet                                                    

-strek R arm en R been uit                             

-buig de knie en tik aan met 

elleboog        

-let op je evenwicht 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-steun op nek, schouders en hoofd 

-duw je bekken naar boven 

-bekken, benen en romp zijn  

op 1 lijn 

-strek je L been uit 

-til je been op en neer  

-andere knie is in een hoek van 90° 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-spring afwisselend zijwaarts  

van L naar R en terug 

-tik met je teen de wc-rol aan 

-buig lichtjes de knie van je 

steunbeen 

 

 

 

 

Oef 1 

Oef 2 

Oef 3 



Reeks 5 

Oef 1: 4 x 10 side crunch R 

Oef 2: 3 x 10 brug R been op en neer  

Oef 3: 4 x 10 bijtrekpas + grond tikken 

 

 

Aandachtspunten:                                 

-steun op R voorarm en 

buitenkant van de R voet                                                           

-strek L arm en L been uit                                   

-buig de knie en tik aan met 

elleboog               

-let op je evenwicht                                               

 

 

 

 

Aandachtspunten: 

-steun op nek, schouders en hoofd 

-duw je bekken naar boven 

-bekken, benen en romp zijn  

op 1 lijn 

-strek je R been uit 

-til je been op en neer  

-andere knie is in een hoek van 90° 

 

 

  

Aandachtspunten: 

                    -2 x bijtrekpas naar R + grond tikken 

                                -2 x bijtrekpas naar L + grond tikken 

                                   -buig lichtjes door de knieën 

 

 

 

 

Oef 1 

Oef 2 

Oef 3 



Reeks 6 

Oef 1: 4 x 10 benen strekken 

Oef 2: 45 sec stoeltje 

Oef 3: 10 x 10 sec spurt ter plaatse + 5 sec in pomphouding 

 

Aandachtspunten:                         

-steun met je ellebogen op de mat               

-hou met je handen je bekken vast              

-strek je benen uit en hou 5 sec aan, 

buig daarna terug de knieën         

-hoe lager de benen hoe zwaarder             

-span je buikspieren goed op                       

 

 

 

 

 Aandachtspunten: 

                           -steun met je rug tegen de muur 

                                       -zet je voeten plat op de grond en 

                                      iets verder dan heupbreedte 

                                                     -beide knieën zijn in een hoek van 90° 

                                         -hou vol 

  

  

  

 

 
Aandachtspunten: 

-spurt 10 sec ter plaatse op de 

toppen van de tenen 

-beweeg je armen mee tijdens het 

lopen 

-handen op schouderbreedte 

-voeten naast elkaar 

-vormspanning 

 

Oef 1 

Oef 2 

Oef 3 



Week 3 + 4 (idem als week 1 en 2 maar met meer herhalingen) 

Reeks 1:  

Oef 1: 4 x 26 chrunches  

Oef 2: 3 x 26 squat side kick L + R    

Oef 3: 15 x plat op buik + streksprong  

 

Reeks 2: 

Oef 1: 3 x 60 sec plank shoulder tap     

Oef 2: 3 x 15 squat + armen (fles water) 

Oef 3: 15 x plank + streksprong 

 
Reeks 3: 

Oef 1: 4 x 26 cycling crunches 

Oef 2: 3 x 20 lungejump L + R 

Oef 3: 60 sec springtouw 

 
Reeks 4 

Oef 1: 4 x 15 side crunch L 

Oef 2: 3 x 15 brug L been op en neer  

Oef 3: 60 sec zijwaarts teen-tik 

 
Reeks 5 

Oef 1: 4 x 15 side crunch R 

Oef 2: 3 x 15 brug R been op en neer  

Oef 3: 4 x 16 bijtrekpas + grond tikken 

 
Reeks 6 

Oef 1: 4 x 16 benen strekken 

Oef 2: 60 sec stoeltje 

Oef 3: 10 x 15 sec spurt ter plaatse + 5 sec in pomphouding 

 

 

 



3) Cooling down 
 

Oef 1: Kattenrug (2 min) 

 

 

 

 

 

 

 

Aandachtspunten:                                       

-ga op handen en knieën staan                                                

-handen op schouderhoogte en -breedte 

-knieën op heuphoogte en -breedte 

-maak een holle rug door je bekken naar achter te kantelen (zitvlak naar achter duwen) 

-maak een bolle rug door je schouders en rug naar boven te duwen + bekken naar voor de 

kantelen 

-adem in bij het maken van een holle rug 

-adem uit bij het maken van een bolle rug 

-hou elke houding 5 sec aan 

Oef 2: Ga op je knieën zitten en leg je handen zo ver mogelijk op de mat. Laat je hoofd 

tussen je schouders vallen en hou dit 20 seconden aan.  

 

Aandachtspunten:                                       

-probeer met je zitvlak contact te houden met je hielen                                                

-plaats de knieën uit elkaar                  

-probeer je handen zo ver mogelijk op de mat te leggen 

(door met je vingertoppen wat verder naar voor te kruipen 

rek je de rug nog iets meer uit)  

-let op je ademhaling 

 

 



Tips 

-Doe de oefeningen min. 3 maal per week 

 

-Neem voldoende rust tussen de oefeningen (zeker na de buikspieroefeningen: ga plat op je 

rug liggen en strek je volledig uit op de mat) 

 

-Je kan gerust voor jezelf het schema wat aanpassen (moeilijker of gemakkelijker maken) 

 

-Let op je houding en ademhaling !!! 

 

-Probeer te volharden, je zal snel vooruitgang boeken 

 

-Zorg goed voor jezelf en je naasten 

 
 

Indien er vragen zijn neem dan gerust contact op via sport@nieuwpoort.be. 

 

 

 

mailto:sport@nieuwpoort.be

