
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.afvallenmetnederland.nl 

© AfvallenMetNederland 2015  



 

 

 

 

 

2 

 

Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

Introductie 

Dit is je trainingschema voor de aankomende 4 weken. Elke dag / week 

doe je andere oefeningen om verschillende spiergroepen te trainen. Ben 

je er niet zeker van of je op deze manier mag trainen raadpleeg dan 

alsnog even je huisarts of medisch specialist.  

Doe wat je kunt en forceer niks! 

 

30 dagen 4 schema’s 

Voor de aankomende 30 dagen zijn er 4 schema’s gemaakt met 

oefeningen (3x per week). Daarnaast zul je meerdere keren per week 

gaan bewegen in je eigen tempo (rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, 

etc.). Binnen deze 30 dagen challenge krijg je 6 rustdagen.  

Raadpleeg ook het ebook en de video’s met beweegoefeningen voor 

alle uitleg over de juiste uitvoering van de oefeningen.     
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Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

Inspanning  

Het schema is zo opgesteld dat je 3 x per week tussen de 15 – 20 

minuten de oefeningen uitvoert. De overige dagen ga je bewegen of 

heb je rust. 

De oefeningen van 1 dag (maandag, woensdag en vrijdag) uit het 

schema doe je dus 5 keer achter elkaar (of zover het je lukt). Zorg ervoor 

dat je steeds de volgorde van de oefeningen blijft aanhouden en niet 

dezelfde oefening 5x keer achter elkaar doet.  Daarna begin je weer bij 

de eerste oefening.  

Voorbeeld: 

 

 

 

 

 

 

Na 1 minuut rust weer bij Stap 1 beginnen. Dit rondje maak je 5x.  

 

Video’s 

Per oefening is uitleg te vinden in het beweegoefeningen ebook of op 

de pagina waar alle video’s te bekijken zijn. Bij elke oefening staat 

duidelijke uitgelegd hoe het werkt.  

Bij eventuele pijn of fysieke beperking stop dan de oefening en vervang 

deze voor eentje die wel mogelijk is voor je.   

  

 OEFENINGENOEFENINGENOEFENINGENOEFENINGEN    # / # / # / # / TIJDTIJDTIJDTIJD    

 

Stap 1: Dribbelen op de plek 1 minuut 

Stap 2: Frontal raise 10x 

Stap 3: Plank 15 sec. 

Stap 4: rust 1 minuut 
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Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

Warming-up 

Voordat je begint met het schema zorg je voor een korte warming-up (3 

- 4 minuten). Loop even door de kamer heen, beweeg je heupen van 

links naar rechts, spring een paar keer rustig omhoog en draai je armen 

los.  

70% eten – 30% trainen 

Om volledig effect te zien van welke training dan ook is het belangrijk 

dat je je houdt aan het voedingsprogramma. Dit geldt dus ook bij de 

 30 dagen challenge van Afvallen met Nederland.   

Uiteindelijk zit het resultaat in 70% eten en 30% trainen. Juist door 

deze combinatie zal het resultaat over 4 weken des te beter zijn.  

Download daarom de 3 menu’s die je genoeg recepten geven voor 30 

dagen. En inderdaad het zijn 28 dagen dus je mag herhalen.  

Wil je meer recepten zoek dan gewoon in je archief of kies andere 

ebooks uit je premium lijst.   
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Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

 OEFENINGENOEFENINGENOEFENINGENOEFENINGEN    # / # / # / # / TIJDTIJDTIJDTIJD    

M
a
. 

Dribbelen op de plek 1 minuut 

Frontal raise 10x 

Plank 15 sec. 

rust 1 minuut 
   

D
i.
 Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

W
o
. 

Squat 10x 

Pushup 10x 

Crunch 30 sec. 

rust 1 minuut 
   

D
o
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

V
r
ij
. 

Lateral raise 10x 

Dribbelen op de plek 1 minuut 

Tricepdip 5x 

rust 1 minuut 
   

Z
a
t
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

Z
o
n
. 

Rust  rust 

   

 

 

WEEK 1 

 

Op maandag, 

woensdag en 

vrijdag de 

oefeningen in 

setjes van  

5 x herhalen  

Training neemt in 

totaal 15 minuten 

in beslag. 

Optioneel extra 

buikspier-

oefeningen: 

15 crunches  

x 3 herhalen  

  

 



 

 

 

 

 

6 

 

Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

 OEFENINGENOEFENINGENOEFENINGENOEFENINGEN    # / TIJD# / TIJD# / TIJD# / TIJD    

M
a
. 

Powerlunge 10x 

Bicepcurl 15x 

Reverse crunch 15x 

rust 1 minuut 
   

D
i.
 Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

W
o
. 

Dribbelen op de plek 1 minuut 

Plank met beenlift  10x* 

Frontal raise 15x 

rust 1 minuut 
   

D
o
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

V
r
ij
. 

Pushup 10x 

Glute raise  10x* 

Dribbelen op de plek 1 minuut 

rust 1 minuut 
   

Z
a
t
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

Z
o
n
. 

Rust  rust 

   

 

 

WEEK 2 

 

Op maandag, 

woensdag en 

vrijdag de 

oefeningen in 

setjes van  

5 x herhalen  

Training neemt in 

totaal 15 - 20 

minuten in beslag. 

Optioneel extra 

buikspier-

oefeningen: 

15 criss cross  

x 3 herhalen 

* 5x links | 5x rechts  
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Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

 OEFENINGENOEFENINGENOEFENINGENOEFENINGEN    # / TIJD# / TIJD# / TIJD# / TIJD    

M
a
. 

Knie heffen 1 minuut 

Zwemmen op knieën  10x* 

Plank 30 sec.  

rust 30 sec. 
   

D
i.
 Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

W
o
. 

Dribbelen op de plek 1 minuut 

Back extension 10x 

Tricepdip 10x 

rust 30 sec. 
   

D
o
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

V
r
ij
. 

Hakken naar de billen 1 minuut 

Lateral raise 15x 

Boot 20sec.  

rust 30 sec. 
   

Z
a
t
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

Z
o
n
. 

Rust  rust 

   

 

 

WEEK 3 

 

Op maandag, 

woensdag en 

vrijdag de 

oefeningen in 

setjes van  

5 x herhalen  

Training neemt in 

totaal 20 minuten 

in beslag. 

Optioneel extra 

buikspier-

oefeningen: 

20 crunches  

x 3 herhalen 

* 5x links | 5x rechts  
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Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

 OEFENINGENOEFENINGENOEFENINGENOEFENINGEN    # / TIJD# / TIJD# / TIJD# / TIJD    

M
a
. 

Plank met beenlift 12x 

Bicepcurl 15x 

Criss Cross 20x 

rust 1 minuut 
   

D
i.
 Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

W
o
. 

Squat 20x 

Frontal raise 20x 

Sprinten op de plek 1 minuut 

Rust 1 minuut 
   

D
o
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

V
r
ij
. 

pushup 15x 

Powerlunge 20x 

knieheffen 1 minuut 

rust 1 minuut 
   

Z
a
t
. Bewegen in eigen tempo 

(Rennen, fietsen, wandelen, zwemmen, etc.)  
30 minuten 

   

Z
o
n
. 

Rust  rust 

   

 

 

WEEK 4 

 

Op maandag, 

woensdag en 

vrijdag de 

oefeningen in 

setjes van  

5 x herhalen  

Training neemt in 

totaal 20 minuten 

in beslag. 

Optioneel extra 

buikspier-

oefeningen: 

20 crunches  

x 3 herhalen 

* 10x links | 10x 

rechts  
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Als je problemen met de gezondheid hebt raadpleeg dan altijd eerst je huisarts 

voordat je aan een beweegprogramma begint. 

 

33330 0 0 0 ----    dagen Challengedagen Challengedagen Challengedagen Challenge    

Afvallen met NederlandAfvallen met NederlandAfvallen met NederlandAfvallen met Nederland    

Ondanks de constante zorg en aandacht die AfvallenMetNederland.nl (hierna aangeduid als: 

" AfvallenMetNederland")  besteedt aan de samenstelling van AfvallenMetNederland, is het 

mogelijk dat de informatie die op AfvallenMetNederland wordt gepubliceerd onvolledig c.q. 

onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. 

AfvallenMetNederland kan er niet voor instaan dat de informatie op AfvallenMetNederland 

geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, 

producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden 

en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, 

geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Om deze reden adviseert Afvallen Met 

Nederland de gebruiker of ontvanger van de verstrekte informatie altijd onafhankelijke 

inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten en een huisarts of medisch 

specialist te consulteren voor gebruik van via Afvallen Met Nederland of 

AfvallenMetNederland.nl verkregen informatie. 

AfvallenMetNederland sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte 

schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het 

gebruik van AfvallenMetNederland.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om 

AfvallenMetNederland.nl te kunnen raadplegen. AfvallenMetNederland is ook niet 

aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van 

informatie die via AfvallenMetNederland of door middel van AfvallenMetNederland.nl 

verkregen is. AfvallenMetNederland garandeert noch ondersteunt enig product of enige 

dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger 

van dergelijke producten gedane bewering. 

De informatie op AfvallenMetNederland wordt wekelijks aangevuld en eventuele 

wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving 

worden aangebracht. 

 


