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Jij bent de baas over jouw training 

In deze bodyweight-training maak je zelf een selectie van oefeningen, waarbij 
het hele lichaam aan bod komt. Kies ook zelf je trainingsvorm en wissel af!  

Onderdelen 
In deze training worden de vier typen oefeningen afgewisseld. Kies uit elk rijtje 
een oefening naar keuze, zodat je op 12 oefeningen in total komt. De met een * 
gemarkeerde oefeningen zijn extra pittig.  

! Oefeningen voor de benen en billen 
1 x squats: squat, sumo-squat, squat-jumps*  
1 x lunges: lunges, donkey-kicks, raised lunges* 
1 x statisch: wall-sit, one-leg wall-sit, squat*  

! Oefeningen voor de rug, schouders en armen 
1 x triceps dips: in bridge, raised, one-leg raised* 
1 x push-ups: knee push-up, full push-up, hindu push-up* 
1 x balance: spiderman, full bird-dog, donkey side-kick 

! Oefeningen voor de core 
1 x buik: windscreen wipers*, ankle-touch, knee-to-elbow 
1 x plank: plank, side-plank, reverse plank 
1 x balance: spiderman, full bird-dog*, donkey side-kick  

! Oefeningen voor het bekkengebied 
1 x bridge: slowly up and down 
1 x balance: one-legged bridge, raised one-legged bridge* 
1 x stretch: butterfly 

Opbouw 
Je wordt sterker van variatie. Wissel verschillende trainingsvormen af.  

1. 7-minute workout: 30 seconden per oefening, 10 seconden rust 

2. barre workout: Elke oefening 8-16 herhalingen in zeer rustig tempo 

3. Cardio & kracht: 3 series met vlotte 6 herhalingen per oefening  

bij statische oefeningen: herhalingen = aantal seconden vasthouden 

 

Materiaal 

" Gemakkelijke 
kleding 

" Flesje water 

" Yogamatje 

" Muur  

" Verhoging (krukje, 
stoel) 

" Spotify ☺  

 

Aandachtspunten 

Afhankelijk van je verdere 
trainingsroutine is het aan 
te raden dit schema 
minimaal 2 x per week te 
doorlopen.   

Let op je ademhaling:  

- houd je adem niet in  

- adem uit bij het 
krachtzetten 

Luister naar je lichaam:  

- maak zo nodig 
aanpassingen  

- vraag advies aan je 
verloskundige voor je 
begint met deze training 

 

 


