












Helwegen & Peters Thuis Training!
FitnessBuilder

1  sets
per oefening

20  Seconden
per set

10  Seconden
rust tussen sets
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45min

• Met een warming-up bereid je je voor op oefeningen. Je zorgt voor een betere doorbloeding van je 
spieren en verhoogt het bewegingsbereik van je gewrichten. 

• Kies voor een warming-up van 5 minuten. Begin op een laag tempo en verhoog dit geleidelijk.

• Zit rechtop op de fiets en duw je voeten naar voren en naar beneden. 

• Probeer niet met je gewicht tegen de handgrepen of het paneel te leunen.

1 - Ga rechtop staan met je voeten plat op schouderbreedte op de grond en je armen langs je 
lichaam. 

2 - Zak omlaag door je heupen naar achteren en omlaag te duwen en je knieën te buigen. 

3 - Zet af met je hakken om terug te keren naar de beginpositie. 

• Houd je rug steeds recht en je hoofd omhoog.

Stationary Bike
Cardio

Squat
Hotel

https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4ln0000008
https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4m1g00003c
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1 - Sta rechtop met je armen langs je lichaam. 

2 - Doe een stap naar voren, laat je achterste knie tot op de grond zakken en buig licht naar voren 
met je gewicht op je voorste been. 

3 - Zet je af met je voorste voet en keer terug naar de beginpositie. 

• Doe eerst alle oefeningen aan de ene kant voordat je aan de andere kant begint.

1 - Begin in een licht gebogen houding met je voeten bij elkaar. 

2 - Maak een sprongetje van zo'n 30 cm opzij naar een kant.  

3 - Land weer in licht gebogen houding met je voeten bij elkaar. 

• Spring terug naar de beginpositie en blijf heen en weer hupsen.

• Ga op je buik op een mat liggen. Houd je benen recht en je gebogen armen tegen je lichaam aan. 

• Beweeg je lichaam omhoog tot een push-uphouding, steun op je hand en tenen, en hou even vast. 

• Zorg dat je rug recht blijft en kijk omlaag.

• Met een cooling-down breng je je hartslag en lichaamstemperatuur terug naar de normale 
niveaus.  

• Kies voor een cooling-down van 5 minuten op een langzaam tempo, met gecontroleerde 
ademhaling.

Lunge
Hotel

Ski Hops
Benen

Full Plank
Pilates

https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4m1g00002k
https://www.pumpone.com/videos/1b5kegg0000jnbtopgp0000008
https://www.pumpone.com/videos/fs000080000ib7djb6j0000000
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• Zit rechtop op de fiets en duw je voeten naar voren en naar beneden. 

• Probeer niet met je gewicht tegen de handgrepen of het paneel te leunen.

 Stationary Bike
Cardio

https://www.pumpone.com/videos/180023g0000i5v3p4ln0000008

