Voorbeeld
buitenturnles Jongens
Tijdstip

Wat

Opmerking

Werkwijze

15.45 - 16.10

Opzetten spullen

trainers

16.15 - 16.45

Warming-up:

1 groep, 5 min.

rond het
grasveld op de
stenen

loopvormen

1 groep, 5 min.

grasveld

ladder

1 groep, 5 min.

grasveld

sprint

1 groep, 5 min.

grasveld

schouders

1 groep, 5 min.

grasveld

hamstring

1 groep, 5 min.

grasveld

Benodigdheden

Eigen
materiaal

4 ladders

3 x lange mat +
4 matjes

spagaat
16.45 - 16.50

Drinkpauze

16.50 - 17.50

Turnen:

2 groepen, 20 min.

parkeerplaats

handstand klosjes of mat

2 groepen, 20 min.

grasveld

flanken

2 groepen, 20 min.

grasveld

3x lange mat

grasveld

3x lange mat

4 matjes
klosjes
paddenstoel

endorol of stut
17.50 - 17.55

Drinkpauze

45 sec., 3x rondje

17.55 - 18.10

Armen: 5 oefeningen
(prog. 1)

2 groepen, 15 min.

of

opdrukken

1 groep circuit en

gewichtjes

18.00 - 18.15

hoeksteun

1 groep benen,

klosjes

ligsteun lopen rondom
paddenstoel

daarna wissel

paddenstoel

front support rocks

iedereen zelfde
oefening

dippen op paddenstoel

paddenstoel
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Tijdstip

Wat

Opmerking

Werkwijze

Benodigdheden

18.10 - 18.25

Core: 5 oefeningen
(prog. 1)

45 sec., 3x rondje

parkeerplaats

4 matjes

of

plank

2 groepen, 15 min.

17.45 - 18.00

tenen aantikken

1 groep circuit en

gesl. knipmes, armen
hoog

1 groep benen,

mountain climbers

daarna wissel

half wipers

circuitvorm

18.25 - 18.30

Eigen
materiaal

Drinkpauze

18.30 - 18.40 Benen: 8 oefeningen
(prog. 1)
squat

1 min., 1 ronde

grasveld

1 groep

lunge
boxjump

paddenstoel

skaters
jump squat
jump lunge
burpees
1-beenwissel

paddenstoel

18.40 - 18.45 Stretchen
18.45 - 19.00

Opruimen

trainers

Armen: 5 oefeningen (programma 2)

Armen: 5 oefeningen (programma 3)

piked handstand uitduwen

armen zijwaarts → kleine rondjes draaien

spiderman opdrukken

diamond push-up

handstand → BB

rug tegen muur → gewicht met rechte armen van heup
naar boven hoofd

triceps dip (met gewicht)

klosje: spreidstand hef tot benen horizontaal

commando's

piked handstand dippen
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Core: 5 oefeningen (programma 2)

Core: 5 oefeningen (programma 3)

knipmes L-R

plank links

knipmes gespreid

buikschommel

ligsteun → superman L-R

heupen opsteken

rugschommel

plank rechts

kermisattractie

arch met armen en benen hakken (hakkietakkie)

Benen: 8 oefeningen (programma 2)

Benen: 8 oefeningen (programma 3)

snelle beenwissel (laag)

hondje links

wall sitt

kuiten links

1-been squat links (rechts hoog en voor houden)

sumo squat

kuiten

jumping jacks

lunge achteruit

hondje rechts

1-been squat rechts (links hoog en voor houden)

kuiten rechts

vertesprong squad landing - terug dribbelen

buik lig, knieën 90° → bovenbenen van de grond tillen

kikkersprong (grond en dak aantikken)

squat
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