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Welkom bij dit trainingsschema!
� Omdat het zonde is om je te vervelen de komende weken

kun je aan de slag met dit trainingsschema.

� Het trainingsschema is dagelijks voorzien van een sport-
weetje. Overhoringen volgen vanaf 6 april. 

� Als je het schema volgt kun je komende zomer met een
sixpack naar je (exotische) vakantiebestemming (tenzij die 
nog op slot zit, dan kun je het alsnog showen op het strand 
van Dishoek aan alle Duitsers).

� Belangrijk: was je handen, ga niet trainen met koorts, en
houd 1,5m afstand tot je medemens – en trainingspartner.

� Veel plezier!



Om er in te komen…

18-03-2020

3 Sets met 1 min rust

18 maart 1900 wordt AFC AJAX opgericht. Of ze dit jaar hun 35e 
landstitel gaan vieren lijkt op dit moment vooral in handen van … 
een virus.



Een beetje power!

4 Sets met 2 min rust

19-03-2020

19 maart 1973 is de geboortedatum van speerwerp grootheid Sergej
Makarov. Hij haalt brons op de spelen van 2000 en 2004 en wordt
wereldkampioen in 2003. En oh ja. In 1991 verbetert ene Sergey Bubka
het WR polsstokhoogspringen indoor en passant naar 6.11m.



Heb je toch iets aan die 
schoolboeken…

4 Sets met 1 min rust

20-03-2020

20 maart 2010. 3-voudig wereldkampioen en Rabobank renner Oscar 
Freire wint voor de 3e keer de prestigeuze koers Milaan-San Remo. 



Time for tea!

5 Sets met 2 min rust
Met een volle mok (thee of 

water, vraag even eerst
aan je moeder waar je dit

het best kunt doen..)
en langzaam uitvoeren

dit gaat om beheersing!

21-03-2020

21 maart. Het begin van de lente. Tevens de geboortedag van 
racelegende Ayrton Senna; en bondscoach Ronald Koeman. Die 
laatste gaat Oranje in 2021 naar de Europese titel leiden. 



Rustdag

22-03-2020

Gewoon ff uitwaaien op het strand 
(wel op 1,5m afstand van elkaar)



Sixpack day

3 Sets met 2 min rust

23-03-2020

23 maart. Maar liefst 16 Britse Olympische titels werden op deze dag
geboren. Baanwielrenners Chris Hoy (6, 1976) en Jason Kenny (6, 1988); 
en lange afstandloper Mo Farah (4, 1983) zagen het levenslicht.



Haal die rugzak maar van 
onder het stof!

3 Sets met 2 min rust
Met een rugzak vol 

schoolboeken!

24-03-2020 
(deel 1)

24 maart (1) Op deze dag in 2007 werd de Nederlandse atlete Lornah
Kiplagat in haar geboorteland Kenia de eerste Nederlandse
wereldkampioene veldlopen ooit. 



Als ik zou willen dat je het 
begreep, had ik het wel beter
uitgelegd..

3 sets

24-03-2020 
(deel 2)

24 maart (2) De legendarische voetballer Johan Cruijff overlijdt op 68-
jarige leeftijd. Tijdens deze training kun je gerust you-tube er op na slaan
voor zijn fenomenale acties. Maar blijf wel overeind! 



Toch weer die buikspieren

3 Sets met 2 min rust

25-03-2020

25 maart. In 1978 wint wielerlegende Jan Raas voor de 2e keer
achtereen de Amstel Gold Race. Of Mathieu vd Poel dat dit jaar ook
gaat doen hangt grotendeels af van… je raad het al. 



Rustdag

26-03-2020

Deze krijg je cadeau. 26 maart was nu 
eenmaal niet echt een hele boeiende

(sport)dag.



Da Vinci code

4 Sets met 1 min rust
elke houding

10s vasthouden! Als je het niet
snapt: appen met je mede-

atleten mag. Ook goed voor
de sociale contacten.

27-03-2020

Op 27 maart 1998 schaatst voor het eerst een Nederlandse vrouw de 
500m onder de 39 seconden: Marianne Timmer klokt in Calgary 38.92 
seconden. Huidig wereldrecord: 36.36 seconden. Times change…



Een beetje rek erop

40s per oef of 20s per kant
3 sets 1min rust

28-03-2020

28 maart 2013 is de geboortedatum van Ladji Doucouré. Deze
Fransman werd meervoudig Europees kampioen op de 60m horden
indoor en kroonde zich in 2005 wereldkampioen op de 110m horden
outdoor.



Houd je rug recht!

4 Sets met 1 min rust

29-03-2020

29 maart. De Russische hoogspringer Ivan Oechov wordt geboren
(1986). Niet de modelsporter, wel Olympisch Kampioen in 2012. Die 
uitslag wordt overigens weer geschrapt wegens dopingsperikelen. 
Andere tijden….De carriëre van schaatser Jan Bos (1975) kent geen
Olympische titels maar wel diverse wereldtitels. En: niets is geschrapt…



Beslist geen beentjes omhoog…

3 Sets met 2 min rust

30-03-2020

30 maart. Op deze dag in 1998 verliest ‘s werelds beste tennisser
Pete Sampras na maar liefst102 weken zijn nummer 1 positie. Die hij
overigens 4 weken later weer terug had. Weet jij welke tennissers die 
prestatie sindsdien hebben geëvenaard?



Rustdag

31-03-2020

Even in de boeken, dames en heren. Het is tenslotte
geen vakantie…



Geen grapje!

3 Sets met 2 min rust

01-04-2020

1 april. Nikki Terpstra wint op fenomenale wijze de ronde van 
Vlaanderen. Solo over de streep. De vorige Nederlandse winnaar
dateerde van 32 jaar geleden. Het was… de papa van…



Zoek een rustig plekje in het 
park…

3 sets van 20 sec. met  1 
minuut rust

02-04-2020

2 april. De talentvolle Belgische wielrenner Björn Lambregts en Ajax 
voetballer Abdelhak Nouri delen de twijfelachtige eer geboren te zijn
op 2 april 1997. Björn overleedt na een val in koers in 2019; Abdelhak
zijn carriere eindigde op een trainingsveld in Oostenrijk in 2017.  



Met gewichtjes. Of melkpakken. 
Gebruik wat voorhanden is!

03-04-2020

3 Sets met 2 minuten rust

3 april. Volgens Wikipedia is dit de dag dat voetballer Michel 
Langerak namens Dordrecht'90 drie doelpunten in zeven minuten 
maakt in het duel tegen Vitesse. Kijk zelf maar wat je met deze info 
doet.  



Rustdag (of toch niet)

04-04-2020

Tijd om boodschappen te doen voor je bejaarde
buurvrouw. Boodschappentassen tillen is een goede

training J.



Pak maar vast in!

3 Sets met 2 min rust
Met een rugzak vol 

schoolboeken!

05-04-2020

5 april. Liemarvin Bonevacia ziet het levenslicht. Het Nederlands record 
van 44,72 seconden over 400m staat sinds 2015 op zijn naam. Na deze
trainingen wordt dit voor jullie een eitje. 



Finally

06-04-2020

Als het goed is gaan we vanavond weer trainen. 
Jeeej!


