
Thuis Workouts 
 

 
http://www.pt-4u.nl/ 

 
Dit boekje bevat 6 workouts die je thuis (binnen of buiten) kunt uitvoeren.  

 

Voor de oefeningen heb je een minimum aan materialen nodig; 

Een matje (of handdoek), 2 pionnen (of flessen), een trap (of stepje), een muur, 

weerstandsbanden (kun je bestellen bij bol.com voor €11,-)* en een bal.  

 

5 van de 6 workouts kun je alleen uitvoeren, bij de zesde workout heb je een 

trainingspartner nodig (samen trainen is altijd gezelliger)! :)  

 

Zorg voor een leuke afspeellijst van muziek, dit werkt motiverend!  

 

Daarnaast heb je een timer nodig (stopwatch) of een tabata timer  

(verschillende apps op je mobiel bieden deze aan).  

 

Tot slot heb je een dobbelsteen nodig, waarom? Dat wordt hieronder uitgelegd. 

 

 

 

Werkwijze 

Gooi met een dobbelsteen (of laat bijvoorbeeld één van je kinderen dobbelen).  

Gooi je 1? Dan voer je vandaag workout 1 uit.  

Zoek de oefeningen van workout 1 op in dit boekje.  

Leg de materialen klaar, stel de timer goed in en zet je muziek aan!  

Succes en veel plezier met trainen! 

Bij vragen kun je altijd terecht bij mij of een andere trainer. 

 

* 
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Workout   
De materialen 

Voor deze workout heb je de volgende materialen nodig: 

> Weerstand elastiek en een matje. 

 

De oefeningen & tijd/herhalingen 

Deze workout bestaat uit 6 oefeningen. Je werkt met een aantal herhalingen. 

Hieronder worden de oefeningen met foto’s en een korte beschrijving uitgelegd.  

Lees de uitleg door, voordat je met de workout begint.  

 

1) Squat (met elastiek). 10-15 herhalingen. 

2) Reverse lunge. 16-30 passen (Continu wisselen van been L/R). 

3) Row (met elastiek) 2 hands. 10-15 herhalingen. 

4) Plank shoulder tik. 16-30 schouder tikken (Continu wisselen L/R). 

5) Crunch (voeten in de lucht). 15-20 herhalingen. 

6) Kikkersprongen. 10-15 herhalingen. 

 

        

Knieën naar buiten     Afwisselend stap je met je linker         Doe het elastiek om je voeten.  

duwen. Spread the     of rechter been naar achteren uit.       Trek het elastiek in de richting van je  

floor!                                                                                navel. Ellebogen langs je lichaam.  

 

 

Core aanspannen. 

Rotaties voorkomen.  

Handen onder de 

schouders plaatsen. 

 

 

            

Beweeg met je armen in de richting van  

de enkels. Span de buikspieren aan! 

 

Werkwijze 

Van elke oefening voer je 3-4 series uit. Na elke serie heb je 40 seconde rust.  

Bij de oefening staat het aantal herhalingen beschreven.  

Wanneer je 3-4 series van de oefening hebt uitgevoerd, ga je door met de volgende 

oefening. Succes!! 



Workout    
De materialen 

Voor deze workout heb je de volgende materialen nodig:  

> Step of onderste trede van een trap (voor de shuffle sprong). 

> Tafel of stoel (voor de push up) en een fles water (voor de Russian twist). 

 

De oefeningen & tijd/herhalingen 

Deze workout bestaat uit 6 oefeningen. Je werkt met timer. 

Hieronder worden de oefeningen met foto’s en een korte uitleg uitgelegd.  

Lees de uitleg door, voordat je met de workout begint.  

 

1) Squat small + wijd.  

2) Shuffle sprong (trap).  

3) Push up (handen hoog).  

4) Mountain climbers.  

5) Russian twist. 

6) Jumping jacks. 

 

 

 

                  

Maak een squat (voeten/         Wissel tijdens een sprong       Plaats je handen op een stoel 

benen) tegen elkaar. Maak       van voetpositie.                    of op de tafel. Maak een push up. 

daarna een wijde squat etc.     (L-op, R-af → R-op, L-af).       Hoe lager je handen, hoe 

zwaarder. 

 

    

Beweeg om de beurt je knie in de richting van je elleboog.  Pak een fles of ander gewicht 

Voorkom een (grote) hoek in je heupen en/of rotaties.        in je handen. Roteer dit 

gewicht  

                                                                               van L -> R.  

Werkwijze 
Je voert de oefeningen als een circuit uit.  

Leg daarom de materialen klaar en/of zorg 

ervoor dat je de 6 oefeningen achter elkaar  

kunt uitvoeren (1 → 2 → 3 etc.).  

Het circuit voer je 3-4 keer uit.  



 

Workout  
De materialen 

Voor deze workout heb je de volgende materialen nodig:  

 

> Een matje, een weerstandselastiek en 4 pionnen (of flessen om de afstand aan te geven).  

 

De oefeningen & tijd/herhalingen 

Deze workout bestaat uit 6 oefeningen. Je werkt met een aantal herhalingen. 

Hieronder worden de oefeningen met foto’s en een korte beschrijving uitgelegd.  

Lees de uitleg door, voordat je met de workout begint.  

 

1) Zitten → Opstaan. 10-15 herhalingen. 

2) Overhead outward push (met elastiek). 10-15 herhalingen. 

3) Lunges. 16-30 herhalingen (Continu wisselen L/R). 

4) Lateraal run. 8-15 herhalingen. (1 > 2 > 1 > 3 > 1 > 4 > 1 = 1 hh).  

5) Superman. 16-30 herhalingen (Continu wisselen L/R). 

6) Plank. 25-60 sec. (Ga dit uitbouwen). 

 

                           

Ga zitten (gestrekte           Houd het elastiek met gestrekte         Maak een grote uitstap pas. 

benen) en sta weer op.      armen boven je hoofd vast.                Wissel continu van been. 

                                     Trek het elastiek zo ver mogelijk uit. 

            

Zet 4 pionnen (flessen) op een rij met 2m         Strek diagonaal je arm     Niet in je rug gaan  

tussen ruimte. Maak een zijwaartse schuif-        en been gelijktijdig uit.    ‘hangen’. Span de  

beweging tussen de pionnen.                                                                 gehele core aan. 

Pion 1 -> Pion 2 -> Pion 1 -> Pion 3 etc. 

 

Werkwijze 

Je voert de oefeningen als een circuit uit. Leg daarom de materialen klaar en/of zorg 

ervoor dat je de 6 oefeningen achter elkaar kunt uitvoeren  

(1 → 2 → 3 etc.) LET OP: De oefeningen hebben niet allemaal hetzelfde aantal 

herhalingen (het aantal herhalingen staat bij de oefeningen beschreven).  

Het circuit voer je 3-4 keer uit (1 minuut rust tussen de series). Succes!! 



Workout  
De materialen 

Voor deze workout heb je de volgende materialen nodig:  

> Een weerstandselastiek, een matje en een step/krukje (voor de split squat).  

 

De oefeningen & tijd/herhalingen 

Deze workout bestaat uit 5 oefeningen. Je werkt met een aantal herhalingen. 

Hieronder worden de oefeningen met foto’s en een korte beschrijving uitgelegd.  

Lees de uitleg door, voordat je met de workout begint.  

 

1) Split squat. 8-12 herhalingen per been (eerst L, daarna R).  

2) Row 1 arm (met elastiek). 10-15 herhalingen per arm (eerst L, daarna R). 

3) Pelvis lift. 10-15 herhalingen. 

4) Leg curl (met elastiek). 10-15 herhalingen per been (eerst L, daarna R). 

5) Elbow -> hand plank. 8-12 herhalingen (hands - elbows - hands = 1 hh). 

 

 

               

Plaats je achterste voet op een       Ga met 1 voet in het elastiek   Plaats je voeten plat op de grond 

verhoging. Maak een lunge.            staan. Trek het elastiek uit.     vlakbij je billen. Breng je heupen 

(Achterste knie richting de grond).  Elleboog langs het lichaam.     maximaal omhoog (2 tellen vast). 

 

Doe het elastiek om je beide 

benen. Buig 1 been in de richting 

van je billen. Maak eerst de 

herhalingen links, daarna rechts.  

 

 

Begin in een plankpositie op je 

ellebogen. Strek vervolgens om 

de beurt je armen tot je in 

ligsteun staat. Ga vervolgens 

weer terug naar elleboogsteun.  

Dit is 1 herhaling. 

 

Werkwijze 

Van elke oefening voer je 3-4 series uit. Na elke serie heb je 40 seconde rust.  

Bij de oefening staat het aantal herhalingen beschreven.  

Wanneer je 3-4 series van de oefening hebt uitgevoerd, ga je door met de volgende 

oefening. Succes!! 



Workout   
De materialen 

Voor deze workout heb je de volgende materialen nodig:  

> Bankje/stoel (voor het dippen), een muur (voor de wallsit) en een matje.  

 

De oefeningen & tijd/herhalingen 

Deze workout bestaat uit 6 oefeningen. Je werkt met een aantal herhalingen. 

Hieronder worden de oefeningen met foto’s en een korte beschrijving uitgelegd.  

Lees de uitleg door, voordat je met de workout begint.  

 

1) Crab walk. 12-20 herhalingen (elke zijwaartse wijde stap = 1 hh).  

2) Dippen. 12-20 herhalingen. 

3) Wall sit. 25-60 sec. (Ga dit uitbouwen). 

4) Side plank. 25-60 sec. per kant. (Ga dit uitbouwen). 

5) Knee in/out. 15-30 herhalingen. 

6) Jumping jacks. 15-30 herhalingen (elke wijde sprong = 1 hh). 

 

                   

Blijf continu in de ‘zitpositie’          Plaats je handen op een stoel/bankje.         Ga ‘zitten’ tegen  

staan. Maak een zijwaartse stap.   Blijf met je billen dicht bij de zitting.            de muur. Maak een 

Stap bij, blijf dit herhalen!            Buig je armen en duw jezelf weer omhoog.   hoek van 90 graden 

                                                                                                                  met je benen. 

  

Plaats je elleboog onder    Trek je knieën in en strek ze vervolgens uit.  

je schouder. Span je          Houd je hakken boven de grond. 

core aan (voorkom  

rotaties).  

 

Werkwijze 

Van elke oefening voer je 3-4 series uit.  

Na elke serie heb je 40 seconde rust. 

Bij de oefening staat het aantal herhalingen beschreven.  

Wanneer je 3-4 series van de oefening hebt uitgevoerd,  

ga je door met de volgende oefening. Succes!! 



 Workout   
De materialen 

Voor deze workout heb je de volgende materialen nodig:  

> Voetbal (of een andere bal), matjes (handdoeken) en 2 pionnen (of flessen).  

 

De oefeningen & tijd/herhalingen 

Deze workout bestaat uit 5 oefeningen, die je samen uitvoert. Je werkt met een timer. 

Hieronder worden de oefeningen met foto’s en een korte beschrijving uitgelegd.  

Lees de uitleg door, voordat je met de workout begint.  

 

1) Bal boven/onder doorgeven. 

2) Bal zijwaarts doorgeven.  

3) Bal overgooien + squat maken.  

4) Sit up + bal doorgeven.  

5) Schuiven tussen 2 pionnen + high five jump. 

 

 

 

                                           

Sta met je rug naar elkaar     Zit op je knieën,                    Sta met 3-5 m tussenruimte 

toe. Geef de bal boven je       met je rug naar elkaar           tegenover elkaar. Één van tweeën 

hoofd en tussen je poortje     toe. Geef de bal                     heeft de bal. Maak gelijktijdig een  

door aan elkaar.                    zijwaarts aan elkaar door.       squat, gooi vervolgens de bal over. 

                                                                                         De ander maakt nu met de bal 

                                                                                       een squat. 

 

  

Jullie voeten mogen Zet 2 pionnen met 3-5 m 

jullie inklemmen. tussenruimte neer. Jullie 

Maak gelijktijdig staan tegenover elkaar. 

een sit up. Geef de Schuif gelijktijdig van de  

bal aan ene pion naar de andere. 

elkaar door. Spring dan gelijktijdig op 

 en geef elkaar in de lucht 

 een high five! :)  

 

 

Werkwijze 

Je voert de oefeningen als een circuit uit. Leg daarom de materialen klaar en/of zorg 

ervoor dat je de 5 oefeningen achter elkaar kunt uitvoeren (1 → 2 → 3 etc.)  


