
ENERGY
WORK-OUT



15-MINUTE 
WORK-OUT VOOR 
MEER ENERGIE EN 
EEN STRAKKER
LICHAAM  

Stimuleer je vetverbranding, versterk je 
spieren en voel je beter in je vel!

We weten het allemaal: bewegen is goed 
voor je lichaam, je gezondheid en je geest. 
Het helpt niet alleen om sterke spieren op te 
bouwen en een gezond gewicht te behouden, 
maar het heeft ook een grote invloed op je 
slaapkwaliteit, je concentratie en je gemoed. 
Als je regelmatig tijd maakt voor beweging, 
zal je lichaam meer van het ‘gelukshormoon’ 
serotonine aanmaken, waardoor je je beter in je 
vel voelt.

Heb je te weinig tijd om buitenshuis te spor-
ten? Deze 15-minute full-body work-out kan je 
eender waar en wanneer uitvoeren: bij je thuis 
of op hotel, ’s morgens vroeg, tijdens je lunch-
pauze of ’s avonds. Goed om je vetverbranding 
te activeren, je hoofd leeg te maken en je 
energie te verhogen!

Work-out samengesteld door 
Olivier De Brauwer, 
functional movement coach en 
oprichter van STERK in Gent.
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We weten het allemaal: 
bewegen is goed voor je 
lichaam, je gezondheid 
en je geest.
Als je regelmatig tijd 
maakt voor beweging, 
zal je lichaam meer van 
het ‘gelukshormoon’ 
serotonine aanmaken. 
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OPWARMING

Als opwarming starten we met twee mobilisatie-oefeningen om je lymfesysteem te 
stimuleren, je lichaamsvloeistoffen goed te laten circuleren en afvalstoffen vlotter 

af te voeren.

Toe touch to overhead reach x10

Deze oefening is ideaal om je spieren 
te stretchen en je hartslag lichtjes te 
verhogen. Tegenwoordig zitten we vaak 
uren aan een stuk voor de computer in 
één bepaalde houding, waardoor onze 
spierketens verkorten. Wanneer je je 
tenen tikt, breng je je achterste spier- 
ketens op rek. Wanneer je je handen 
boven je hoofd uitsteekt, rek je je voor-
ste spierketens.

TIPS

  Begin rechtstaand in ontspannen  
houding met je voeten op heupbreedte.

  Strek je lichaam maximaal uit met 
je armen boven je hoofd, strek je knieën 
en ellebogen, spreid je vingers en maak 
je zo groot mogelijk.

  Ga heel kort op de bal van je voet 
staan en span je billen op.

  Laat daarna de spanning los, leun 
soepel naar voren en tik je voeten aan.

  Gebruik geen kracht om toch zo  
diep mogelijk te gaan in de neer-
waartse beweging.

01/

01.

01.

02.

02.

03.

03.

World's greatest stretch x5

Dit is een goede oefening om je schouders, romp en heupen te 
activeren. Je zult al iets meer kracht nodig hebben om jezelf af 
te remmen en stabiel te blijven staan.

TIPS

  Begin in neutrale plankhouding.

  Zet je rechtervoet vol (volledig plat) op de grond naast je 
rechterhand.

  Draai je romp in de richting weg van je voorste been.

  Steek je linkerarm in de lucht met gespreide vingers en 
draai met je hoofd mee in de richting van de arm die beweegt.

  Draai daarna in de omgekeerde richting (weg van je voorste 
been) met je rechterarm in de lucht.

  Kom terug naar neutrale plankhouding en herhaal met je 
linkerbeen voor, stretch links en rechts.

  Je zult de stretch zowel voelen in de achterzijde van je  
voorste been als in de voorzijde van je achterste been.

 
02/
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KERN

De kern van deze work-out bestaat uit een full-body circuittraining waarin we 
alle grote spiergroepen in het lichaam activeren. Herhaal deze volledige routine 

minstens drie à vier keer voor het beste resultaat.

Squat x20

6TXDWWHQ�LV�HHQ�YDQ�GH�HIoFL½QWVWH�RHIHQLQJHQ�RP�
je vetverbranding te stimuleren omdat het zowel 
je billen, je benen als je core spieren (buik en rug) 
activeert. Grote spieren = grote verbranding. Wil je de 
intensiteit verhogen? Voer de squats dan uit met extra 
gewicht in je handen.

TIPS

  Begin rechtstaand in ontspannen houding met je 
voeten op schouderbreedte (iets wijder dan heup-
breedte).

  Kijk recht vooruit en kies een punt voor je om je op 
te concentreren.

  Maak een kniebuiging (alsof je op een stoel gaat 
zitten) en beweeg je heupen op hetzelfde moment naar 
achteren.

  Houd je romp recht en behoud de neutrale curve 
van je wervelkolom (= lichte holling in de onderrug en 
lichte bolling in de bovenrug).

  Rem jezelf af tot wanneer je heup op kniehoogte 
komt en ga vervolgens gestrekt weer recht staan. Span 
je billen op bij het rechtkomen.

  Probeer je gewicht over je volledige voet te verdelen: 
60% op je hiel, 40% op de bal van je voet. Je kunt je 
hielen eventueel op een licht verhoogje plaatsen.

  Probeer je dijen goed uit elkaar te houden door je 
knieën naar buiten te duwen als je de kniebuiging 
maakt.

Push-up x10

Push-ups zijn uitstekend om de grote spiergroepen in 
je bovenlichaam te activeren en kracht op te bouwen. 
Ze worden vaak onderschat en verkeerd uitgevoerd, 
dus begin liever vanop je knieën of plaats je handen 
op een verhoog (bijvoorbeeld een bank in het park  
of een laag stoeltje). Pas als je heel gecontroleerd  
10 correcte herhalingen kan afwerken, zou ik je  
aanraden de oefening moeilijker te maken door je 
benen te strekken of vanop de grond te starten.

TIPS

  Begin in neutrale plankhouding met je voeten dicht 
bij elkaar. Zet je handen op schouderbreedte (= de 
standaard).

  Je core moet steeds actief zijn, dus span je buik- 
spieren goed op en activeer ook je billen door je ‘staart’ 
in te trekken (alsof je een briefje van 100 euro tussen je 
billen vasthoudt).

  Houd je nek in één lijn met je ruggenwervel. Trek 
je kin niet naar je borst en kijk ook niet recht vooruit, 
maar kies een plek op de vloer uit zo'n 20 centimeter 
voor je handen. 

  Trek je schouders naar achteren, weg van je oren 
en richting je voeten. Span je rugspieren aan door je 
schouderbladen naar elkaar toe te trekken.

  Laat je borst en romp naar de grond zakken terwijl 
je diep inademt.

  Zorg ervoor dat je ellebogen niet te veel naar buiten 
gaan maar ook niet helemaal tegen je lichaam blijven. 

  Houd je al je spieren aangespannen en druk jezelf 
als een strakke ‘plank’ opnieuw de lucht in terwijl je 
uitblaast. Krachtig uitblazen zal je helpen om kracht 
te genereren.
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Hip bridges x30

Van je bovenlichaam gaan we opnieuw naar je on-
derlichaam. Hip bridges zullen je helpen om je benen 
en vooral je bilspieren (zitvlak) te versterken. Je kunt 
deze oefening zwaarder maken door een been hori-
zontaal in de lucht te houden of door de hip bridges 
uit te voeren met extra gewicht op je bovenbenen.

TIPS

  Ga op je rug liggen met je armen langs je zij. Zet 
je voeten plat op de grond, enkele centimeters voor je 
billen.

  Duw je heup omhoog vanuit de hiel en lift eventueel 
je tippen lichtjes van de grond tot je een rechte lijn 
vormt tussen je knieën en schouders.

  Nijp je billen bewust samen op het toppunt en blijf 
daar twee seconden.

  Houd je voeten, armen, bovenkant van de schouders 
en hoofd op de grond.

  Ga niet hoger dan waar je billen het toelaten, ga dus 
niet met je rug werken.

  Laat vervolgens je heup weer langzaam en  
gecontroleerd zakken.

Burpee x15

Burpees zijn dé ultieme bodyweight-oefening om je 
metabolisme te versnellen. Ze combineren een squat 
en een push-up in een explosief geheel. Dit zorgt  
voor een serieuze stijging van de hartslag en een  
verzwaarde ademhaling.

TIPS

  Ga plat op de grond liggen, je borst en neus raken 
de grond. Als dit te zwaar is, kun je ook vertrekken 
vanuit de push-up-houding (een neutrale plank).

  Spring met je voeten naar je handen. Probeer bij het 
rechtkomen je voeten explosief op de plaats te krijgen 
waar je handen stonden.

  Spring vanuit die positie zo explosief mogelijk recht 
en klap je handen boven je hoofd tegen elkaar.

  Zet je handen opnieuw op de grond en spring met  
je voeten terug naar achteren, zodat je weer in plank-
houding komt. Herhaal.

03/ 04/

01. 01.

02. 03.02.
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Reverse push-up / reverse plank x15

Tijd om onze hartslag weer wat te laten zakken en te 
focussen op de achterkant van ons bovenlichaam met 
een omgekeerde push-up. Dit is een goede oefening 
om je bovenste rugspieren te trainen en een voorover-
gebogen postuur te neutraliseren, een houding die 
vaak ontstaat door urenlang gebogen aan je computer 
te zitten.

TIPS

  Ga op je rug liggen met je voeten plat op de grond,  
je knieën gebogen en je hoofd van de grond. 

  Duw je ellebogen in de grond om je bovenrug van  
de grond te liften. Houd 2 à 5 seconden aan.

  Laat je hoofd in het verlengde van je rug, blijf dus 
naar het plafond staren. Trek niet vanuit je nek,  
maar gebruik de kracht van je bovenrug.

  Laat je bovenrug daarna weer zakken tot op de 
grond.

Hip hinge good morning x 10

Deze oefening helpt je hartslag rustig naar beneden te 
brengen en tegelijkertijd je beenspieren en heup extra 
te activeren. Het idee is dat je een mooie voorwaart-
se buiging uitvoert met je handen in je nek en dat je 
daarna vanuit je achterste dijspieren (hamstrings) 
jezelf terug rechttrekt in een neutrale, staande positie.
 

TIPS

  Begin rechtstaand in ontspannen houding met je 
voeten op heupbreedte. 

  Span je dijen, billen en romp goed op. Duw je heup 
en achterdijspieren zo ver mogelijk naar achteren en 
laat je bovenlichaam naar voren zakken.

  Houd je knieën altijd gestrekt, maar overstrek ze 
niet!

  Houd steeds je rug neutraal met een lichte holling 
in je lage rug en een lichte bolling in je bovenrug. Het 
is heel belangrijk dat je nek en rug één mooie lijn 
blijven vormen.

  Wanneer je maximale spanning voelt in de ach-
terzijde van je bovenbeen kom je gecontroleerd terug 
omhoog.
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Floor sprinter / mountain climber 30 à 60 seconden

Tijd om opnieuw wat explosiever te bewegen met 
PRXQWDLQ�FOLPEHUV��*RHG�RP�MH�KDUWVODJ�WH�YHUKRJHQ�� 
je metabolisme te stimuleren en je buikspieren te  
versterken.

TIPS

  Begin in neutrale plankhouding met je voeten en 
handen uit elkaar, iets wijder dan schouderbreedte. 

  Je core moet steeds actief zijn, dus span je buikspieren 
doorheen de hele oefening goed op.

  Houd je armen verticaal, zodat je schoudergordel zo 
stabiel mogelijk blijft.

  Probeer je knieën zo snel mogelijk alternerend op 
te trekken richting je handen en navel. Je steunt dus 
telkens op één voet.

  Laat je buikspieren goed werken en adem krachtig 
uit als je met je knie naar je handen gaat.

  Varieer ook eens door je rechterknie kruislings 
naar je linkerelleboog te brengen, en omgekeerd.

COOL DOWN

Breng je hartslag terug naar beneden door 2 à 5 minuten bewust en diep door je 
buik te ademen. Ontspannen op de grond is ideaal, maar het kan ook onder de 

douche als je weinig tijd hebt. 

Diepe buikademhaling is een goede 
techniek om je stressgehalte naar 
beneden te halen, je concentratie 
te verbeteren en je energiereserves 
DDQ�WH�YXOOHQ��+HHO�HIoFL½QW�RRN�
om na een drukke dag tot rust 
te komen en gemakkelijker in te 
slapen. Tegenwoordig bestaan er 
zelfs al speciale slaaplampen (bv. de 
Philips Somneo met RelaxBreathe 
functie) die je hierbij helpen.


