
3 Dagen Fitness Trainingsschema

Herhalingen Oefening Benodigdheden Aanwijzingen

15 minuten Loopband of
crosstrainer

Machine - Opwarmen van je lichaam

3x15 Globalsquat Kettlebell - Zet je voeten iets wijder dan heup     
   breedte
- Tenen iets naar buiten, en houd het  
   gewicht tegen je borst
- Verdeel het gewicht over je hielen      
   zodat je in evenwicht blijft
   Buig je knieën en zak met je billen     
   naar achteren, alsof je gaat zitten
- Blijf je core aan spannen terwijl je     
   zakt

3x15 Hip trust Step of box + 
Barbell 

- Ga op de grond zitten met een 
   gewicht (barbell, dumbell of kettle-     
   bell) op je heupen en je rug tegen     
   een bank of een opstapje aan
- Kom met je schouders op een      
   bankje liggen en duw je heupen   
   omhoog om je billen van de vloer 
   te tillen
- Span je billen aan

3x15 Split squat 
links

Dumbells - Plaats je achterste voet met de        
   bovenkant van je voet op een bankje
- Vanuit je voorste been (waarmee je  
   op de grond staat) squat je omlaag   
   tot je achterste knie bijna de grond     
   raakt
- Hou hierbij je bovenlichaam recht   
   en span je core aan 

3x15 Standing leg 
curl rechts

Machine - ZIE ONDERSTAAND 

10 minuten Wandelen op 
de loopband

Machine - Training afsluiten

3x15 Side bend 
rechts

Dumbells - ZIE ONDERSTAAND 

3x15 Standing leg 
curl links

Machine - Strek je been niet volledig, maar     
   houd je knie licht gebogen om over-
   strekking te voorkomen

3x15 Lying leg 
Raise

Matje - Ga op je rug liggen 
- Leg je armen langs je lichaam
- Je onderrug houdt contact met de     
   grond
- Strek je benen en beweeg ze        
   omhoog en laag

3x15 Side bend 
links

Dumbells - Ga staan met je voeten op heup of   
   schouderbreedte
- Houdt in één hand een dumbell        
   vast
- Kantel de romp naar de kant van de  
   dumbell door de schouder richting    
   de zij te brengen

3x15 Split squat 
rechts

Dumbells - ZIE ONDERSTAAND

Dag 1: Cabau Buik, Billen en Benen Training 

TIP: Noteer je gewichten, zodat je je progressie kan bijhouden
TIP: Drink voldoende water
TIP: Behoeften aan meer herhalingen? Kies dan voor 3x20 of 4x20 
TIP: Voor vragen over je houding, spreek altijd een instructeur aan in jouw sportschool 



TIP: Tijdens je training: noteer je gewichten, zodat je je progressie kan bijhouden 
TIP: Drink voldoende water
TIP: Voor vragen over je houding, spreek altijd een instructeur aan in jouw sportschool 

3 Dagen Fitness Trainingsschema

Herhalingen Oefening Benodigdheden Aanwijzingen

15 minuten Loopband of 
roeimachine

Machine - Opwarmen van je lichaam

3x15 Lat pull down Machine - Brede grip
- Span je core aan en breng je 
   schouderbladen naar elkaar toe en    
   je schouders naar achteren
- Trek de stang naar het bovenste      
   deel van de borst
- Probeer je schouderbladen tegen   
   elkaar te drukken op het onderste   
   punt
- Laat de stang vervolgens rustig 
   terugzakken

3x15 Seated chest 
press

Machine - Pak de handvaten vast (handpalmen 
   naar beneden gericht) 
- De ellebogen volgen door opzij te     
   gaan, maar blijven onder schouder  
   niveau (zo niet dan staat het zit  
   gedeelte te laag)
- Stoot explosief uit door de armen      
   (bijna) te strekken
- Zet de armen niet op slot, maar    
   behoud een lichte buiging

3x15 Hyper
extension

Dumbells - Je voeten staan stabiel en je tenen   
   wijzen naar voren
- Je kunt je armen voor je borst kruisen  
   of je handen achter je hoofd plaatsen 
- Houd je rug neutraal, je hoofd blijft in  
   lijn met je wervelkolom
- Span je buikspieren, bilspieren en rug  
   aan en laat je bovenlichaam langzaam   
   zakken tot het een rechte hoek vormt  
   met je bovenbenen
- Druk je bovenbenen tegen het kussen  
   en kom gecontroleerd weer omhoog    
   in de uitgangspositie totdat je 
   bovenlichaam een rechte lijn vormt  
   met je benen

3x15 Bicep curl - 
pully

Cable station - Plaats je voeten heupbreedte
- Houd je armen langs je lichaam
- Fixeer je schouders
- Buig je ellebogen

3x15 Walking 
lunges 

Dumbells - Zorg ervoor dat je voorste knie altijd  
    in lijn blijft met je voet, nooit er 
    overheen
- De knie van je achterste been raakt      
   nagenoeg de vloer. Blijf een paar 
   seconden in deze houding staan en lift  
   vervolgens jezelf weer op om weer in   
   de beginpositie te komen
- Herhaal de lunge met het andere been

3x 30
seconden

Zijwaartse 
plank links

Matje - Kom op je zij liggen
- Plaats je onderarm op de grond
- Til je heupen op
- Strek je arm zijwaarts omhoog
- Hef je been ook zijwaarts op om het  
   zwaarder te maken
- Houd de positie 45 sec vast

3x 30
seconden

Zijwaartse 
plank rechts

Matje - ZIE BOVENSTAAND 

3x15 Abdominal 
crunch

Machine - Toestel instellen naar je
   lichaamsmaten
- Stel het gewicht in
- Pak de handvatten vast
- Span je buikspieren aan 
- Beweeg je romp naar voren

Dag 2: Cabau Full Body Training

10 minuten Wandelen op 
de loopband

Machine - Training afsluiten



TIP: Tijdens je training: gebruik een sporthorloge of je stopwatch op je telefoon 
TIP: Een leuke workout om samen met je sportmaatje te doen
TIP: Drink voldoende water
TIP: Wil je meer uitdaging? 3x60 sec of 4x 45 sec mag natuurlijk ook  

3 Dagen Fitness Trainingsschema

Herhalingen Oefening Benodigdheden Aanwijzingen

15 minuten Loopband of 
fiets

Machine - Opwarmen van je lichaam

3x 45 seconden Step up Box - Stap op de box
- Beweeg je armen mee
- Hele voeten op de box
- Stap af van de box
- Wissel benen af

3x 45 seconden Plank tap 
shoulder

Matje - Steun op je handen en op je tenen
- Span je core aan
- Houd je rug recht
- Tik om en om je schouders aan met  
    je tegenovergestelde hand

3x 45 seconden Touwtje 
springen

Springtouw - Pak je springtouw vast en maak     
   draaiende polsbewegingen
- Spring omhoog

3x 45 seconden Russian twist Dumbell - Ga zitten op je matje en leun ietwat     
   naar achteren
- Wanneer je naar achteren leunt zorg  
   je dat je voeten loskomen van de    
   vloer
- Zorg dat je voeten naast elkaar 
   blijven en je knieën licht gebogen zijn
- Span je core aan en beweeg je beide  
   handen van de ene kant van je   
   lichaam naar de andere kant van je   
   lichaam
- Om het zwaarder te maken zou je      
   een dumbbell of ander gewicht         
   kunnen vasthouden

3x 45 seconden Side walk 
squat

Booty bands - Plaats de booty band boven je knie 
- Kom in squat positie en loop twee   
   stappen naar rechts en weer twee   
   stappen terug
- Beweeg je armen mee
- Blijf zo laag mogelijk zitten
- Span je core aan 

3x 45 seconden Plank Matje - Steun op je onderarmen op de grond
- Kom op je tenen staan
- Houd je rug recht
- Span alle spieren van je core aan

3x 45 seconden Mountain 
climbers

Matje - Kom in voorligsteun
   (op handen en tenen)
- Maak wisselsprongen door je knieën  
   richting je ellebogen te brengen
- Goed doorademen

Dag 3: Cabau Conditie Training

20 minuten Fietsen Machine - Training afsluiten


