
MAAK JE 

EIGEN WORK-OUT

THUISTRAINING
GIDS



INTRODUCTIE
De sportschool gesloten? Ben je bang om je spiermassa kwijt te raken? We 
denken vaak dat alle hoop is verloren als je niet meer kunt sporten. 
Het valt gelukkig wel mee! 

Los van het feit dat je niet naar de sportschool kunt gaan is er geen enkele 
reden om progressie links te laten liggen. Je kunt namelijk nog steeds strak 
je voeding bijhouden. We moeten alleen samen een andere manier vinden 
om te bewegen!

Voor de leden van Crossbox 077 hebben we deze gids gemaakt waarin 
jullie je eigen thuistraining kunnen samenstellen. Omdat iedereen ander 
trainingsmateriaal in huis heeft is het vaak lastig om een training op maat 
te maken. Vandaar dat we deze gids op een manier hebben gemaakt waarin 
iedereen zijn/haar eigen trainingsmateriaal kan gebruiken! 

Je kiest zelf welke oefeningen je gaat doen, met het materiaal dat je ter 
beschikking hebt.

We leggen jullie in deze gids uit hoe je dit moet doen!

Team Crossbox 077



TRAININGSMATERIAAL
In deze legenda zien jullie een aantal afkortingen. 
Deze afkortingen verwijzen naar het materiaal. 

     BW (Bodyweight)
Dit zijn oefeningen waar je geen materiaal voor 
nodig hebt. Enkel je lichaamsgewicht is genoeg!

     DB (Dumbbell)

      BB (Barbell)

      KB (Kettlebell)

      RB (Resistance band)

    HC (Hip circle)



OEFENINGEN 
In dit hoofdstuk vind je een overzicht van alle oefeningen die je kunt doen 
binnen dit programma. De BLAUW gemarkeerde oefeningen zijn voor het 
bovenlichaam en de ORANJE gemarkeerde oefeningen zijn voor het 
onderlichaam. Daarbij is er onderscheid gemaakt in verschillende 
beweegpatronen (knie buigers/strekkers, heup openers/sluiters, 
duwbewegingen, trekbewegingen en rompstijfheid).

Als je bijvoorbeeld een oefening niet kunt doen vanwege een blessure, kies 
dan voor een oefening van dezelfde kleur én het hetzelfde beweegpatroon. 
Zorg ervoor dat je altijd alle oefeningen pijnvrij kunt uitvoeren. 

Daarbij is er verschil gemaakt tussen unilaterale oefeningen (één kant 
tegelijk) en bilaterale oefeningen (twee kanten tegelijk). 
Je kunt dan bijvoorbeeld een unilaterale oefening vervangen voor een 
bilaterale als die te zwaar is en andersom geldt hetzelfde. 

Als je twijfelt over een oefening vanwege fysieke beperkingen, neem dan 
contact op met een deskundige. 



BOVENLICHAAM

Unilaterale duwbewegingen 
Unilateral Floor Press:  
Unilateral Shoulder Press:  
Unilateral Lateral Raise:   

DB, KB 
RB, DB KB 
RB, DB

Bilaterale duwbewegingen  
Push Up:  
Floor Press:   
Shoulder Press:  
Lateral Raise:   

BW, RB, Beginners 1, Beginners 2 
RB, DB, BB, KB
RB, DB, BB, KB
RB, DB, KB 

Unilaterale trekbewegingen 
Unilateral Row:  
Unilateral Pulldown:  
Unilateral Upright Row:   

RB, DB, KB 
RB
DB

Bilaterale trekbewegingen
Row:  
Pulldown:  
Chin Up:  
Upright Row:   

BW, RB, DB, BB, KB 
RB
BW, Beginner 
RB, DB, BB, KB

Rompstijfheid
RKC Plank :  BW
Dead bug :  BW
Lying leg raise :  BW
Curl up :   BW
Commandos :   BW
Side plank :   BW

https://www.youtube.com/watch?v=Up7xZOslpUA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EPDQNUwUFWg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ElhdfxCirdQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=d6BenLYkXYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-OjW6hs-TDU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yfNg5sFndbw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jm6GqVhWhNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JhFCg91vXR0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Yrd6ZLwSbos&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4JJB2m4AuO8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HmZcKSDlIYc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HmZcKSDlIYc&feature=youtu.be
https://youtu.be/uUGDRwge4F8
https://youtu.be/aM1TYdZaXMk
https://youtu.be/i_URJN83nys
https://youtu.be/lKaUTcyXER0
https://youtu.be/-vt2H1ZjZmM
https://youtu.be/VSchpRD7OzE
https://www.youtube.com/watch?v=Ge8hMaw2xUk
https://youtu.be/ivk5wrpBp1A
https://youtu.be/GbKcxjYcNfM
https://www.youtube.com/watch?v=_kzFxmoWxRM
https://youtu.be/5gMOQKL-SLM
https://youtu.be/TpPG_fY1ZC4
https://youtu.be/6u3_QiwloFk
https://youtu.be/I52GT19zEqI
https://youtu.be/gJMzRnAgThc
https://youtu.be/OYUxXMGVuuU
https://youtu.be/NY-0T5NADFI
https://www.youtube.com/watch?v=4wUyce6oIC4
https://youtu.be/BpccecPOfiw
https://youtu.be/QaupJb0qBHY
https://youtu.be/B73HsaNZF7Q
https://youtu.be/PlF70yB3hm4
https://youtu.be/ZHllQTJf7eA
https://youtu.be/Jpl915EEWMw
https://youtu.be/IhZLB48kluc
https://youtu.be/nIJGvsdNtFE
https://youtu.be/X9YL3kNfBys
https://youtu.be/feE0RCgWAUs
https://youtu.be/4XLEnwUr1d8
https://youtu.be/vWcUxWcO9EU
https://youtu.be/hTV_G1Pfcto
https://youtu.be/yD7nl9Hh160
https://youtu.be/0mYAKZITElw


ONDERLICHAAM

Unilaterale kniebuigers/strekkers  
Bulgarian Split Squat:   
Walking Lunges:  
Step Ups:  
Reverse Lunges:  

BW, RB, DB, BB, KB 
BW, DB, BB, KB 
BW, RB DB, BB 
BW, RB, DB, BB, KB

Bilaterale kniebuigers/strekkers  
Squat:  
Sumo Squat:  

BW, HC, RB, DB, BB, KB 
BW, HC, RB, DB, BB, KB

Unilaterale heup openers/sluiters 
Unilateral Deadlift:   
Unilateral Hip Thrust:  
Unilateral Glute Bridge:   

BW, RB, DB, BB, KB 
BW, HC, RB, DB, BB 
BW, RB, DB, BB

Bilaterale heup openers/sluiters 
Romanian Deadlift:   
Sumo Deadlift:  

RB, DB, BB, KB 
RB, DB, BB, KB

Hip Thrust:  
Glute Bridge:  

BW, HC, RB, DB, BB, KB 
BW, HC, RB, DB, BB, KB

https://youtu.be/kBQ1krvKFBU
https://youtu.be/qEJUrVrxlSo
https://youtu.be/JLEyaXRMv8o
https://youtu.be/kkdmHTASZg8
https://youtu.be/QG2tix2ZBVU
https://youtu.be/L8fvypPrzzs
https://youtu.be/YYWhkctnP2o
https://youtu.be/I__9oV1UDv0
https://youtu.be/PH4D2bAhvA0
https://youtu.be/l4AA5d5mInQ
https://youtu.be/n34cOdT5Dqo
https://youtu.be/dQqApCGd5Ss
https://youtu.be/860722r7v2E
https://youtu.be/K3vgNL2OFI8
https://youtu.be/H067jqjlFPg
https://youtu.be/qYGzE8Uou7E
https://youtu.be/R-g5yPNYv2k
https://youtu.be/-ChVaDxK8zo
https://youtu.be/LyidZ42Iy9Q
https://youtu.be/zaGlFOC0IA4
https://youtu.be/zcvq1yTyVV8
https://youtu.be/MeIiIdhvXT4
https://youtu.be/Ep1aXzTQ81U
https://youtu.be/deJb-jp8rDo
https://youtu.be/sqDGkIBYPAk
https://youtu.be/NjxoXiRWexQ
https://youtu.be/VqMfMsmp-YA
https://youtu.be/QqvTW0pzLFw
https://youtu.be/NdNQ51TJPZw
https://youtu.be/OF6yrTfu5Ow
https://youtu.be/FujJkRLG1Fg
https://youtu.be/5_87DdGDw7g
https://youtu.be/O0oAGr1Dohk
https://youtu.be/iDV8r5u6En0
https://youtu.be/b9bHy3ojQWA
https://youtu.be/ZRH_Wz4eIiE
https://youtu.be/jemVr8d_LPc
https://youtu.be/2BgZPCZvpJs
https://youtu.be/5qnzUDDwm6c
https://youtu.be/hJeUc55oNlU
https://youtu.be/1Wy1g0vGmas
https://youtu.be/g9IvBXAtUrY
https://youtu.be/1u5ZDhtYC8s
https://youtu.be/fDxl-0uZMJo
https://youtu.be/NaKsZos0bIY
https://youtu.be/Cf3CaHui43A
https://youtu.be/H9Z143vHf8A
https://youtu.be/f7v0uZ-LVpA
https://youtu.be/iNt-W256JIY
https://youtu.be/zKliTN6B1Iw
https://youtu.be/YUrXRgNjSmw
https://youtu.be/sGNMEtZCkRY
https://youtu.be/txSvB80q47U
https://youtu.be/tV3TIDf0Tso
https://youtu.be/2OaqZ-QAiYw
https://youtu.be/qM6sMCxHiOI
https://youtu.be/LM8XHLYJoYs
https://youtu.be/J7L0749hx_w
https://youtu.be/ncpMkhXAykg
https://youtu.be/tYc-WUILV3I
https://youtu.be/GdSolgmyW68
https://youtu.be/FSiUH5jn3Cs
https://youtu.be/rTqhhHfooxg
https://youtu.be/mnzEGjv0IQQ


 
Kies een schema uit de voorbeelden die op de volgende pagina staan of ontwerp een 
eigen schema. Als je drie keer per week traint raden we een full body training aan. 
Train je vaker dan drie keer per week? Dan zou je kunnen kiezen voor een aparte 
bovenlichaam en onderlichaam opzet. Je kunt zelfs 6 keer per week trainen als je het 
goed indeelt, kijk maar naar de voorbeelden. 

Vul een oefening in bij elke categorie van het gekozen schema. Je kiest de oefening die 
aansluit op het materiaal dat je in huis hebt.  A1 is bijvoorbeeld een kniebuiger/strek-
ker, hier kun je dus een squat plaatsen met een dumbbell of barbell. Zo doe je dit ook 
bij A2, A3 en alle andere lege plekken in het schema. De oefeningen kun je kiezen uit 
deze gids.  

Je kunt het aantal sets en herhalingen pakken zoals in de voorbeeldschema’s, maar 
je mag hier natuurlijk ook aanpassingen in maken. Dit is afhankelijk van je niveau als 
sporter. Als je merkt dat je elke training minder presteert dan de training ervoor doe je 
simpelweg te veel. Voor sommigen zal drie sets genoeg zijn, terwijl een ander net wat 
meer nodig heeft. Zorg ervoor dat jij met het aantal sets en herhalingen genoeg spier-
spanning kunt realiseren. 

Bij sommige oefeningen staat een nummer met letter ervoor. Dit zijn gepaarde sets 
die bij elkaar horen. Dus eerst A1 uitvoeren, dan A2 en als laatste A3. Hierna herhaal je 
deze cyclus weer tot het aantal voorgeschreven sets is behaald. 

Wil je meer aandacht geven aan een bepaalde lichaamsregio? Dan kun je ervoor 
kiezen om blauwe oefeningen (bovenlichaam) te vervangen voor rode (onderlichaam) 
en andersom geldt hetzelfde.  

Het doel is altijd individualiseren als je een schema bouwt. 
Heel veel succes met trainen!

SCHEMA BOUWEN

1

2

3

4

5

Ma Di            Woe           Do          Vrij Za           Zo 

Ma Di            Woe           Do          Vrij Za           Zo 

Ma  Di  Woe  Do  Vrij  Za  Zo 

Full body Full body Full body Rust Rust Rust Rust 

Bovenlichaam   Onderlichaam       Rust       Bovenlichaam      Onderlichaam Rust                 Rust

Duwbeweging Trekbeweging   Onderlichaam   Trekbeweging   Onderlichaam      Rust
Bovenlichaam     Bovenlichaam 

Duwbeweging                  
Bovenlichaam    Bovenlichaam



  VOORBEELDSCHEMA 
Onderlichaam 

  Oefening         Sets     Reps     Gewicht 

A1. Bilaterale kniebuiger/strekker  3 12-15  -

 A2. Bilaterale heup opener/sluiter 3 12-15  -

 B1. Unilaterale kniebuiger/strekker  3 12-15  -

 B2. Unilaterale heup opener/sluiter 3 15-20  -

 C1. Bilaterale kniebuiger/strekker 3 15-20  -

 2C. kniebuiger/strekker 3 15-20 -



  VOORBEELDSCHEMA 
Bovenlichaam 

  Oefening         Sets     Reps     Gewicht 

A1. Bilaterale duwbeweging 3 12-15  -

  A2. Bilaterale trekbeweging  3 12-15  -

  B1. Unilaterale duwbeweging 3 12-15  -

  B2. Unilaterale trekbeweging 3 15-20  -

  C1. Bilaterale duwbeweging 3 15-20  -

  C2. Unilaterale trekbeweging 3 15-20  -

D1. Rompstijfheid           3     30 sec. -



  VOORBEELDSCHEMA 
Duwbeweging bovenlichaam  

  Oefening         Sets     Reps     Gewicht 

A1. Bilaterale duwbeweging 4 12-15  -

  B1. Unilaterale duwbeweging 4 12-15  -

  C1. Bilaterale duwbeweging   4 12-15  -

  D1. Unilaterale duwbeweging 4 15-20  -

  E1. Rompstijfheid 4       30 sec.  -

Trekbeweging bovenlichaam  

  Oefening         Sets     Reps     Gewicht 

A1. Bilaterale trekbeweging 3 12-15  -

  B1. Unilaterale trekbeweging  3 12-15  -

  C1. Bilaterale trekbeweging   3 12-15  -

  D1. Unilaterale trekbeweging 3 15-20  -

  E1. Rompstijfheid 3       30 sec. -



  VOORBEELDSCHEMA 
Full body dag 1 

Sets Reps   Gewicht Oefening     

A1. Kniebuiger/strekker   4 12-15 -

 A2. Heup opener/sluiter   4 12-15 -

A3. Unilaterale duwbeweging   4 12-15 -

B1. Bilaterale duwbeweging   4 15-20 -

B2. Bilaterale trekbeweging   4 15-20 -

B3. Kniebuiger/strekker   4 15-20 -

C1. Rompstijfheid   4 30 sec.



  VOORBEELDSCHEMA 
Full body dag 2 

Sets Reps   Gewicht Oefening     

A1. Bilaterale duwbeweging   4 15-20 -

A2. Bilaterale trekbeweging   4 15-20 -

A3. Kniebuiger/strekker   4 15-20 -

B1. Heup opener/sluiter   4 12-15 -

B2. Bilaterale trekbeweging   4 12-15 -

B3. Kniebuiger/strekker   4 12-15 -

C1. Rompstijfheid   4 30 sec.



DISCLAIMER 

De inhoud van deze gids moet niet worden gezien als medisch advies. 
Dit is geen informatie die gebruikt kan worden als vervanging van advies 
afkomstig van een arts. Raadpleeg altijd een arts als je problemen met je 
gezondheid ervaart. Het gebruik van deze gids is geheel op eigen risico. 

Crossbox 077 Venlo is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade 
die zou kunnen leiden tot blessures of andere problemen met de 
gezondheid. 




