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Je kan dit schema 3 keer per week om de dag doen. Het kost je ongeveer vijftien 
minuten per dag. 
 
Tip: Start ook gelijk met een hardloopschema en combineer het hardlopen met de 
oefeningen. Ga bijvoorbeeld op maandag, woensdag en vrijdag hardlopen en 
dinsdag, donderdag en zaterdag je oefeningen doen. Geef je lichaam dan op 
zondag tijd om te herstellen. 
 
Het maakt niet uit welke combinatie je maakt. Zoek iets dat bij je past en dat je ook 
kunt volhouden. Als je elke week een ander schema moet maken loop je het risico 
dat je er uiteindelijk de brui aan geeft. 
En dat is zo jammer, want uit ervaring weet ik hoe lekker het is om voor dag en 
dauw naar buiten te gaan om een stukje te rennen. Dat geeft je echt zo’n 
voorsprong op je dag.  
 
Push-ups: 
 
Vanaf de knieën 
Set 1: Druk je zelf zo vaak als mogelijk op vanaf de knieën zonder te rusten tijdens 
deze set. 
Set 2: 8-12 herhalingen 
Set 3: 8-12 herhalingen 
Neem 2 minuten rust tussen de sets. 
 
Op de gewone manier 
Set 1: Druk jezelf zo vaak op als mogelijk is zonder te rusten tijdens de set. 
Set 2: 8-15 herhalingen 
Set 3: 8-15 herhalingen 
Neem 2 minuten rust tussen de sets. 
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Buikspieroefeningen: 
Beginpositie: ga op je rug liggen met je knieën opgetrokken en je voeten plat op 
de grond. Houd je handen achter je hoofd gevouwen. 
Je ellebogen wijzen naar buiten. 
Breng je borst naar je knieën. Blijf hierbij naar het plafond kijken, maar trek niet 
aan je nek. Ga weer terug naar beginpositie waarbij je met je hoofd iets boven de 
grond blijft. 
Blijf tijdens de oefening je buikspieren aanspannen. 
 
Doe dit 3 x 12 herhalingen. Neem een halve tot een hele minuut rust tussen de 
sets. 
 
Planken: 
Zorg er tijdens deze oefening voor dat je de schouders boven de ellebogen 
houdt. Houd de rug kaarsrecht en trek bij de uitademing de navel richting de 
ruggengraat. 
Voorkom dat je doorzakt in de heupen of de schouders. Probeer deze houding 
minimaal 60 seconden vast te houden. 
 
Squats 
Sta rechtop. Kijk recht vooruit en kies een punt recht voor je. 
Blijf gedurende de oefening naar dit uitgekozen punt kijken. 
Breng je handen recht vooruit. Je handpalmen wijzen naar beneden. 
Je voeten staan op schouderbreedte of iets breder op heupbreedte. Je voeten 
wijzen naar voren. 
Maak een kniebuiging, alsof je op een stoel gaat zitten, zorg dat je op de 
achterkant van je voet leunt. Je heupen beweeg je op hetzelfde moment naar 
achteren. 
Zak tot op het punt dat het voor jou goed te doen is. Zorg dat je knieën stabiel 
staan en je rug recht bijft. Als het voor jou werkt mogen je knieën over je tenen, let 
wel op een soepele beweging. 
Let op dat je je knieën niet in het slot zet, zodat je altijd kracht op je spieren houdt 
en minder risico’s loopt voor blessures. 
Doe zoveel mogelijk squats in één minuut. Onthoud echter dat het belangrijker is 
om één squat goed uit te voeren dan tien verkeerd uitgevoerde squats te doen. 
 
 


