OEFENSCHEMA 14-03-2020
15-30 min full body workout
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Oefenschema

Bekijk de oefeningen en duid aan wat voor jou past (soms kan je kiezen uit twee oefeningen)

Zet je timer op het gewenste tijdstip en herhaal de oefeningen tot de timer het zegt.

Neem rust wanneer nodig.

En go go go!

Deze training kan je de komende dagen elke dag uitvoeren, je kan het altijd zwaarder maken door
- de tijd te vermeerderen
- de zwaardere oefeningen te kiezen
- minder rust te nemen
- indien mogelijk gewicht toe te voegen
- voordien of erna nog 10 min of een half uurtje te lopen

Indien je vragen hebt over bepaalde oefeningen, laat het ons weten!

Veel succes!!!
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1. buikspieroefening Dead bug anti-extentie level 1
1

Ruglig, benen hoek 90Â°, armen opwaarts gestrekt en reiken. Vanuit
deze positie armen naar achter bewegen terwijl je uitademt en je
buikspieren opspant zodat je rug tegen de grond blijft.

Details
10X

2. LG Back Plank Level 1 Elevated Heels
1

2

BEGINPOSITIE:
Vanuit ruglig plooi je de benen en plaats je de hielen dicht bij het
zitvlak op een verhoog. De armen zijn gekruist voor de borst. De
voeten trek je op zodat enkel de hiel de grond raakt.
BEWEGING:
Adem in en span buik-, rug- en bilspieren aan. Adem uit en hef het
bekken van de grond tot hoofd, schouders, bekken en voeten zich op
Ã©Ã©n rechte lijn bevinden.

Details
20x en 10 sec. hold
X2

3. LG Back Plank Level 2 Elevated Heels
1

2

3

BEGINPOSITIE:
Vanuit ruglig plooi je de benen en plaats je de hielen dicht bij het
zitvlak op een verhoog. De armen zijn gekruist voor de borst. De
voeten trek je op zodat enkel de hiel de grond raakt.
BEWEGING:
Adem in en span buik-, rug- en bilspieren aan. Adem uit en hef het
bekken van de grond tot hoofd, schouders, bekken en voeten zich op
Ã©Ã©n rechte lijn bevinden. Daaropvolgend breng je Ã©Ã©n been
omhoog tot heup en knie een hoek van 90Â° vormen. Keer nadien
traag en gecontroleerd terug en wissel van been

Details
5x elke kant
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4. LG Burpee Level 1
1

2

3

4

Dit is een combinatieoefening in 5 stappen
1: gestrekte stand
2: hurk met de rechte rug
3: strek elk been afzonderlijk achterwaarts tot pomphouding
4: keer op dezelfde manier terug tot hurkpositie
5: kom met een rechte rug tot de beginpositie

5

6

5

6

Details
5X

OF

5. LG Burpee Level 5 Tempo
1

2

3

4

Dit is een combinatieoefening in 5 stappen
1: gestrekte stand
2: hurk met de rechte rug
3: spring tot pomphouding en voer meteen de pompbeweging uit.
4: spring terug tot hurkpositie
5: zwaai de armen op en spring omhoog
Je krijgt slechts 3 seconden voor 1 perfect uitgevoerde herhaling

Details
5X
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6. LG Lunge Level 2 - Split Squat
1

2

BEGINPOSITIE:
Schredestand met de voeten naar voor en op schouderbreedte uit
elkaar. De achterste hiel komt niet aan de grond.
BEWEGING:
Adem in en breng de knie van het achterste been naar beneden. De
voorste knie blijft boven de voet en kantelt niet naar binnen of buiten.
Zolang de rug recht en ongeveer verticaal blijft en alle gewrichten
stabiel zijn, mag je blijven zakken met de achterste knie. Tijdens het
terugkomen adem je uit.

Details
10x elke kant

OF

7. LG Lunge Level 3 - Box Split Squat
1

2

BEGINPOSITIE:
Breng Ã©Ã©n been naar achter en plaats de voet op een verhoog.
BEWEGING:
Adem in en breng de knie van het achterste been naar beneden. De
voorste knie blijft boven de voet en kantelt niet naar binnen of buiten.
Zolang de rug recht en ongeveer verticaal blijft en alle gewrichten
stabiel zijn, mag je blijven zakken met de achterste knie. Tijdens het
terugkomen adem je uit.

Details
10x elke kant
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8. LG Prone Plank Level 1
1

2

BEGINPOSITIE:
Details
Ga in handen- en knieÃ«nsteun staan. Plaats de handen op
schouderbreedte en de voeten op heupbreedte naast elkaar. Strek de 10 sec. aanhouden.
Voor gevorderden kruip voor en achterwaarts (bear crawl)
rug.
BEWEGING:
Adem in en span eerst de rompspieren aan. Bij het uitademen hef je
vervolgens beide knieÃ«n gelijktijdig enkele centimeters van de grond.
Houd deze positie aan en adem rustig in en uit.

9. LG Push Up Level 3
1

2

BEGINPOSITIE:
Ga in handen- en knieÃ«nsteun staan. Plaats de handen op
schouderbreedte uit elkaar. KnieÃ«n, heup, rug, schouders en hoofd
liggen in Ã©Ã©n rechte lijn.
BEWEGING:
Span de rompspieren aan. Adem in en buig door de armen. Je mag
blijven zakken tot zolang de knieÃ«n, heup, rug, schouders en hoofd
perfect in Ã©Ã©n rechte lijn blijven. Tijdens het terugkomen adem je
uit.

Details
10x

OF
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10. LG Push Up Level 4
1

2

BEGINPOSITIE:
Details
Voorligsteun met de handen op schouderbreedte. De voeten staan op
heupbreedte naast elkaar. Enkel, heup, rug, schouder en hoofd liggen 10x
in Ã©Ã©n rechte lijn.
BEWEGING:
Span de rompspieren aan. Adem in en buig door de armen. Je mag
blijven zakken tot zolang de enkel, heup, rug, schouder en hoofd
perfect in Ã©Ã©n rechte lijn blijven. Tijdens het terugkomen adem je
uit.
OF

11. LG Push Up Level 5
1

2

BEGINPOSITIE:
Voorligsteun met de handen op schouderbreedte. Hef Ã©Ã©n been
gestrekt op. Enkel, heup, rug, schouder en hoofd liggen nu in Ã©Ã©n
rechte lijn.
BEWEGING:
Span de rompspieren aan. Adem in en buig door de armen. Je mag
blijven zakken tot zolang de enkel, heup, rug, schouder en hoofd
perfect in Ã©Ã©n rechte lijn blijven. Laat het gestrekte been niet
zakken. Tijdens het terugkomen adem je uit.

Details
10x
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12. LG Squat Level 3
1

2

3

4

BEGINPOSITIE:
Rechtopstaande houding met de armen gestrekt naar voor en de
voeten op schouderbreedte uit elkaar.
BEWEGING:
Adem in en buig langzaam door de benen. Duw daarbij de achterkant
van de dij zo ver mogelijk naar achter. Je steunt vooral op de
middenvoet en de knieÃ«n mogen niet naar binnen knikken. Zolang
de rug recht en ongeveer verticaal blijft en alle gewrichten stabiel zijn,
mag je blijven zakken. Tijdens het strekken van de benen adem je
terug uit.

Details
10x voor beginnelingen
50x voor gevorderden

13. LG Squat Level 5 - Single Leg Squat Forward
1

2

BEGINPOSITIE:
Details
Rechtopstaande houding met de voeten dichter bij elkaar. Plaats de
5x elke kant
handen in de zij.
BEWEGING:
(enkel voor gevorderden!)
Adem in, strek Ã©Ã©n been naar voor en buig langzaam door je
ander been. Duw daarbij de achterkant van de dij zo ver mogelijk naar
achter. Je steunt vooral op de middenvoet en de knie mag niet naar
binnen knikken. Zolang de rug recht en ongeveer verticaal blijft en alle
gewrichten stabiel zijn, mag je blijven zakken. Tijdens het strekken
van je been adem je uit.
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