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THE URBAN HOME WARRIOR 

 

 

Welkom bij The Urban Home Warrior. In deze gids ga ik jullie uitleggen 

hoe je van thuis uit nog steeds het beste kan halen uit je trainingen. Er 

zal een thuisworkout schema voorzien worden waarbij je GEEN materiaal 

nodig hebt. Deze gids kan gebruikt worden om de komende periode te 

overbruggen op trainingsvlak.  
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Mindset tijdens deze situatie 
 

Mindset regel #1: Doe wat je kan! 
 

Velen zijn waarschijnlijk nogal geschrokken of op zijn minst een beetje 

verrast door the “quick change of events”. We maken nu met zijn allen 

tijden mee die voor iedereen heel onwennig aanvoelen.  

De mindset die we moeten nastreven is echter net dezelfde zoals bij 

andere scenario‟s zoals blessure, ziekte, reizen enz. 

En dat is: DOE WAT JE KAN! 

Veel mensen denken zwart of wit. Ofwel doen we iets 100% ofwel doen 

we het niet. Het is een mooie mentaliteit om volle bak in iets te vliegen, 

maar alles te perfect of te optimaal willen doen is eerder een handicap 

dan een voordeel.  

Alles wat je doet bevindt zich op een spectrum. Je kan all-out gaan, maar 

dat betekent niet dat je met iets minder moeite compleet stopt met 

vooruitgang boeken. Compleet niets doen, dat is het enige scenario 

waarin je geen progressie meer zal boeken. “Iets is beter dan niets” 

draagt daarom veel waarheid. 

Velen van jullie hebben geen toegang tot onze gym nu. Dit wil niet zeggen 

dat je moet stoppen met bewegen.  

In beweging blijven en krachttraining blijven doen van thuis uit heeft een 

aantal aanzienlijke voordelen: 

 Er is minder tot geen de-training. Dit wil zeggen dat je jouw fitheid 

zo goed mogelijk gaat behouden en dus minder moeite zal hebben 

om terug te keren naar de gym workouts.  

 Hou jezelf mentaal fris en sterk. Een stevige workout, al is het van 

thuis uit, kan je gedachten verzetten en helpt je beter om te gaan 

met deze a-sociale tijden. 

 Boost je gezondheid en je immuunsysteem. Bewegen blijft 

belangrijk voor je gezondheid. Doe je het niet voor de spiermassa of 

gewichtsverlies, doe het dan ten minste hiervoor. 

 Je wordt creatiever. Eens trainen in andere omstandigheden dwingt 

jou om creatief na te denken waardoor je andere trainingsstijlen 

ontdekt of op nieuwe oefeningen komt. 
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Mindset regel #2: Ga er niet van uit dat je enorme stappen zal maken. 
 

Ik ga er niet omheen draaien. Verwacht niet dat je met een thuisschema 

even goede resultaten zal boeken als met een krachtprogramma waarbij 

je compound lifts kan doen met een barbell of dumbbells.  

Barbells en dumbbells zijn nog steeds superieur omdat het potentieel om 

gewicht toe te voegen (progressive overload) veel groter is. 

Dat gezegd zijnde, afhankelijk van je huidige trainingsniveau kan je met 

simpele bodyweight workouts een heel goede trainingsprikkel geven. Mits 

je het goed aanpakt.  

Daarom heb ik deze gids gemaakt, om jou te helpen een fatsoenlijk 

programma te volgen die nog altijd steunt op de wetenschappelijk 

onderbouwde principes van krachttraining. 

 

Mindset regel #3: Hou het kort en krachtig.  
 

Bij de vorige mindset regel zei ik simpele workouts. Daarmee bedoel ik 

simpel qua programma opbouw en tijdsbestek, maar daarom niet minder 

intensief. Als je voornamelijk afhankelijk bent van bodyweight oefeningen 

ga je een paar aanpassingen moeten maken: 

 Meer herhalingen 

 Korte rusttijd (bevordert ook cardiovasculair systeem) 

 Tot spierfalen trainen (alles eruit halen en echt tot het maximum 

gaan) 

Als je bovenstaande aanpassingen respecteert dan ga je merken dat zo 

een bodyweight home workouts erg pittig kunnen zijn. 

De thuis workouts in deze gids zijn kort en krachtig. En zo willen we het 

hebben. Op die manier kan je nog heel wat tijd besteden aan andere 

zaken. Denk bijvoorbeeld aan dat boek die je al lange tijd wil lezen. Neem 

die online cursus op die daar al zo lang ligt te roesten in je inbox. 

Spendeer tijd met je gezin. Verdiep jezelf in bepaalde literatuur. Doe eens 

wat ontspanningsactiviteiten waar je anders geen tijd voor hebt. 

Y‟all get the point ;) Er is meer dan training. Dit is de visie die we continu 

bij The Urban Warrior promoten. It‟s a lifestyle. Other shit to do. 
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De principes van spiergroei en krachtontwikkeling 
 

Mechanische spanning 
 

Dit is de totale spanning die op je spieren komt. Mechanische spanning is 

afhankelijk van het gewicht die jij gebruikt, het aantal reeksen die je doet 

en hoeveel herhalingen jij doet. De load oftewel het gewicht op de stang is 

de primaire indicator van hoeveel mechanische spanning er op een spier 

komt.  

Gezien wij nu genoodzaakt zijn om bodyweight trainingen te doen kunnen 

dit principe niet maximaliseren, tenzij je gewichten in je huis hebt liggen. 

Gelukkig zijn er nog 2 andere principes waar we kunnen op inzetten. 

 

Spierschade 
 

Muscle damage is letterlijk hoeveel je spieren beschadigd zijn van een 

bepaalde training. Wetenschap toont wel aan dat spierschade niet per se 

nuttig is om spiermassa en kracht op te bouwen. Er is enkel een 

correlatie. 

 

Metabole stress 
 

Metabolic stress is het opstapelen van afvalstoffen in de spieren. Door bv. 

Weinig rust te nemen, hoge herhalingen te doen of KAATSU (anyone??) te 

trainen ga je ervoor zorgen dat er meer lactaat in de spieren gevormd 

wordt. 
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In de praktijk wil dit zeggen dat je die „burn‟ sensatie en dat verzurende 

gevoel gaat ervaren. Wel nu weet je dus welk mechanisme daar achter 

ligt. 

 

Hieronder geef ik jullie een thuis schema voor 3 trainingen per 

week die slim gebruik maakt van bovenstaande principes. Hou de 

regels ook in je achterhoofd:  

1. Beperk jezelf NIET tot het aantal voorgeschreven 

herhalingen. Die zijn een richtlijn. Als je kan verder gaan, 

dan doe je door. Alleen op die manier geef je daadwerkelijk 

een stimulus voor groei aan je lichaam. 

2. Probeer de voorgeschreven herhalingen als een MINIMUM te 

zien. Je kan er ook naar streven om deze ‘targets’ als het 

ware van week tot week te verslaan (bv. 20 jump squats 

week 1, 30 jump squats week 2, 40 jump squats week 3 

enz.) 

3. Mensen die 2x per week trainen gebruiken gewoon het 

schema zoals het er staat. Je wisselt training A en B af. 

Mensen die 3x per week trainen gaan simpelweg de ene 

week A-B-A doen en de andere week B-A-B. Zorg telkens 

voor een rustdag tussen 2 trainingen indien mogelijk. 

4. IEDERE oefening is voorzien van een video link die toont hoe 

je de oefening moet doen. 

5. Hou je rusttijden HEEL KORT! Rust maximum een 20-tal 

seconden tussen sets en oefeningen.  

 

HET THUIS SCHEMA 
 

WARM UP (ZELFDE VOOR BEIDE WORKOUTS) 

OEFENING HERHALINGEN  

Standing jog 60x  
Jumping jacks 60x  
Cat & Camel 30x  
Prone Y raise 30x  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s14K3-Z9sSE
https://www.youtube.com/watch?v=c4DAnQ6DtF8
https://www.youtube.com/watch?v=JJkjIKlimW8
https://www.youtube.com/watch?v=w1AWGKubE5U
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TRAINING A 

OEFENING HERHALINGEN AANTAL REEKSEN 

Table push up* 25 (of tot falen) 3 
Bodyweight squat 30 (of tot falen) 3 
Crunches** 60s 3 
Inverted row*** 25 (of tot falen) 3 
Hip thrust 25 (of tot falen) 3 

 

 

*Afh. Van je krachtniveau kan je de hoogte aanpassen. Hoe 

hoger hoe gemakkelijker, hoe lager hoe moeilijker. Zij die 

kunnen, doen full push-ups vanaf de grond. Pompen op de 

knieën is ook een optie.  

** De crunches doe je op tijd. Zoveel mogelijk herhalingen in 1 

minuut! Dit doe je 3x. Probeer telkens je score te beaten de 

volgende workout.  

*** Hier zal je creatief moeten zijn. Je kan rows doen door je 

vast te houden aan de rand van een tafel. Of je kan met een 

stoel bent over rows gaan doen (of met ander voorwerp). 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Me9bHFAxnCs
https://www.youtube.com/watch?v=jQr-Zo4m0os
https://www.youtube.com/watch?v=8P5Vn9qPV0Y
https://www.youtube.com/watch?v=-ymRTZS6zw4
https://www.youtube.com/watch?v=LM8XHLYJoYs
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TRAINING B 

OEFENING HERHALINGEN AANTAL REEKSEN 

Frog squat jump 25 (of tot falen) 3 
Supermans 25  3 
Close grip push up* 25 (of tot falen) 3 
Leg raise  25 3 
Burpees** 60s 4 

 

*Zelfde systeem als bij training A, maar neem nu een smalle 

grip (juist binnen schouderbreedte). Kan je opnieuw met een 

tafel doen of verhoog.  

** Burpees doe je op tijd. Zoveel mogelijk reps in 60 seconden. 

Probeer je score te beaten elke training. 

 

VRAGEN MOGEN ALTIJD GESTELD WORDEN VIA 

MESSENGER OF VIA ONZE FACEBOOK COMMUNITY 

GROUP! 

 

SUCCES ;)  

https://www.youtube.com/watch?v=D2dBS4YhPK8
https://www.youtube.com/watch?v=VUT1RHyMEuc
https://www.youtube.com/watch?v=IODxDxX7oi4
https://www.youtube.com/watch?v=l4kQd9eWclE
https://www.youtube.com/watch?v=tJrdJBWBu08

