
Fitness en trainingsleer

Dat wérkt



Water drinken



• Water drinken voor, tijdens en na de training is 
belangrijk. Reden: door de training komen er afvalstoffen in je 
spieren vrij. Water zorgt ervoor dat de afvalstoffen in 
je spieren sneller uit het lichaam gaan. Je hebt minder kans op 
stijfheid, spierpijn en kramp. 

Wist je dat...

Spieren voor 75% uit water bestaan?



Wat gaan we doen?

1. Persoonlijk fitness schema

2. Trainingsdoel

3. Warming-up

4. Gericht trainen

5. Hartslag tijdens bewegen

6. Cooling down



1. Persoonlijk 
fitness 
schema



1.Persoonlijk fitness schema

• Wat is een fitness schema?
• Waarom een persoonlijk fitness schema?

Opdracht 1:
• Schrijf je naam op



2. Trainingsdoel

• Een trainingsdoel kan je helpen om zelf te kiezen aan welke 
verbetering je wilt werken. Hoe fit ben je nu en wat zou je willen 
veranderen?

Opdracht 2:
• Schrijf 1 tot 3 trainingsdoelen op.



3. Bijzonderheden

• Waar moet jij extra op letten om met plezier veilig te trainen?

• Opdracht 3:

Schrijf bij bijzonderheden op waar je lichamelijk of geestelijk op moet letten 
tijdens de training.



4. Warming up

• Wat is een warming up?

✓ Voorbereiding, 10 minuten, bloed naar 
de spieren. 

Let op: De warming-up moet passen bij de 
activiteit die je gaat doen. 

Opdracht 4:

Schrijf op welke warming-up bij jouw doel 
en bij jouw lichaam past. Niveau / 
snelheid vul je na de eerste fitnesstraining 
in.



5. Gerichte training

• Om je eigen doel te halen ga je heel gericht oefeningen doen.
• Je start op je eigen beginniveau en bouwt je training rustig op.
• Gebruik de FITT-regel.



FITT

F = Frequentie (hoe vaak)

I = Intensiteit (hoe zwaar)
T = Tijdsduur (hoeveel tijd)
T = Type activiteit



Veilig opbouwen van de training

Stap 1: Frequentie: train vaker of herhaal de oefening vaker.

Stap 2: Tijdsduur en/of type activiteit: train langer met meer oefeningen of 
voer de oefening langer uit.

Stap 3: Intensiteit: maak de oefening zwaarder of uitdagender.

•Cardio training: train op een hoger niveau (langer en/of op een zwaardere 
belasting) of op een hogere snelheid.
•Krachttraining: train met meer gewicht.



Opdracht 5

Opdracht 5A:Schrijf op welke cardiotraining oefening je wilt doen, door het 
aantal minuten erachter te schrijven. De intensiteit (zwaarte van het 
apparaat: level/ snelheid) vul je na de eerste fitnesstraining in.

Opdracht 5B: Kruis aan bij krachttraining de spiergroep die jij tijdens de 
fitnesstraining wilt gaan trainen. Vul alvast de bijbehorende apparaten 
in. Het gewicht (aantal kilo’s per oefening) vul je na de eerste fitnesstraining 
in en dat hou je iedere volgende training bij.



Cooling down

• Geef het lichaam tijd om tot rust te komen om klachten te voorkomen.

• Opdracht 7: Schrijf op welke cooling down bij je training past. Niveau / 
snelheid vul je na de eerste fitnesstraining in.

Advies! Zoek een rustige activiteit uit zoals (wandelen of rustig 
fietsen). Na het trainen is het zinvol om een warme douche of 
sauna te nemen. Op deze manier worden je spieren warm en 
soepel gehouden.



Evaluatie

• Deze informatie ga ik onthouden:

• Dit ga ik anders doen:

• Wie (sociale omgeving) of wat (informatiebronnen)
kan mij helpen bij deze actie:



Vragen?
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