
 Lockdown part II: in balanz op school en de weg naar welzijn! 

  

Weekkaart Rad van Avontuur januari (week 1) 
 
 
 
 
 

Conditie: CrossFit 
 
Work-out of the day (WOD/ind.) 
Nr. 10: Bedenk je eigen TABATA work-
out!  
Nr. 6:  15 minutes: as many rounds as 
possible (AMRAP)  
Nr. 13: 3 rounds not for time (RNFT) 
Nr. 24: 15 minutes: as many rounds as 
possible (AMRAP2) 
(Voor instructies: zie volgende pagina) 
 
Work-out of the day (Family/Friends) 
Nr. 10:  15 junkyard dogs (Benen) 
Nr. 6:    25 box step ups (benen) 
Nr. 13: 55 shoulder taps (Armen/Core) 
Nr. 24: The floor is lava!  
(Voor instructies: zie volgende pagina!) 
 

Stoeien en boksen 
Nr. 10: knijpers jatten 
Nr. 6: combinatie li/re (50x) 
Nr. 13: duwpaard 
Nr. 24: reactie boksen 
 
(Klik op de opdracht voor 
instructiefilmpjes!) 
 

Yoga en stretching 
Nr. 10: kindhouding  
Nr. 6: maansikkel 
Nr. 13: zittende hoekhouding 
Nr. 24: halve maan 
 
(Voor voorbeelden: zie volgende pag.) 

TikTok! #challenge 
Maak een TikTok! filmpje en 
verwerk daarin deze woorden!  
Nr. 10: hand 
Nr. 6: zeven 
Nr. 13: spring 
Nr. 24: laag 
 

Sport en spel 
Nr. 10: stoepranden 
Nr. 6: sokkenoorlog 
Nr. 13: bekertje mikken  
Nr. 24: knuffel mikken  
 
(Klik op de opdracht voor 
instructiefilmpjes!) 

Weerbaarheid 
Als je (mentaal) weerbaar bent, kun je goed omgaan met tegenslag. Je eigen gedachtes zijn daarbij belangrijk. 
Hieronder staan vier punten die de moeite waard zijn om eens over na te denken:  
Nr. 10: door fouten te maken, leer ik hoe ik ze moet oplossen. 
Nr. 6: van uitdagingen word ik beter. 
Nr. 13: ik kies zelf hoe ik met tegenslag om ga.  
Nr. 24: ik val 7x en sta 8x op.  
 

Flow: introductie 
Het woord FLOW is gebruikt om een bepaalde 
gemoedstoestand, een bepaald gevoel, te omschrijven dat 
iedereen weleens gevoeld heeft en iedereen ter wereld kan 
herkennen. In flow zijn, in flow bewegen, is makkelijk, fijn, 
gaat soepel, gaat ook precies goed, alles lijkt te kloppen en 
alles lijkt vanzelf goed te gaan, het is moeiteloos, kan niet 
lang genoeg duren en dus heel plezierig! 
 

Mindfulness 
Nr. 10: speel (samen) een spelletje.  Vergeet je stress even.  
Nr. 6: Externe focus: benoem 20 voorwerpen van hout in de ruimte 
waar je bent.  
Nr. 13: Maak een lijstje met stress-symptomen die jij ervaart.  
Nr. 24: Doe buiten een loopmeditatie (YouTube/spotify). 
 

Dankbaarheid 
Dankbaar zijn voor wat je hebt, helpt je om om te 
gaan met tegenslag. Ben jij dankbaar?  
Nr. 10: Kan het nog erger?  
Nr. 6: Voor de school waar je naar toe gaat? 
Nr. 13: De mensen in jouw leven die je 
(onvoorwaardelijk) steunen? 
Nr. 24: De kleine ‘normale’ dingen in het leven. 
Wat kun jij bedenken?  
 

Afbeelding van CrossFit AllStar 
 

#DAAGUIT 
 

Deel jouw foto of filmpje op social media! 

Lucky numbers week 1 
Nr. 1: 10 

Nr. 2: 6 

Nr. 3: 13 

Nr. 4: 24 
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Delen  
maar! 

https://www.youtube.com/watch?v=B121neXUcFg
https://www.youtube.com/watch?v=b1Az7151ZWg
https://www.youtube.com/watch?v=J_XK95R_NVM
https://www.youtube.com/watch?v=A1rAPX5v9ZY
https://www.youtube.com/watch?v=pUyF5xtjDFQ
https://www.youtube.com/watch?v=_0I8H30vYwg
https://www.youtube.com/watch?v=0gGhd_lRB0Y
https://www.youtube.com/watch?v=Gng5nxriloA
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Conditie: CrossFit (week 1) 
 

Hier staan de uitwerkingen van de Work-Out of the Day (WOD) beschreven. Weet je niet wat de opdracht betekent? Zoek het op op YouTube! 
 
Nr. 10 (9 t/m 12): Bedenk je eigen TABATA work-out!       Nr. 6 (5 t/m8): 15 minutes:          Nr. 24 (21 t/m 24): 

          as many rounds as possible   as many rounds as possible 
          (AMRAP)   (AMRAP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 13 (13 t/m 15): 3 rounds not for time (RNFT)              
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CrossFit-vormen 
Rounds not for time (RNFT) Hier gaat het om het afleggen van het aantal rondes met opdrachten. Het is hierbij niet van belang hoe lang je hier over doet.  

Rounds for time (RFT) 
 

Dit is bijna dezelfde vorm als de RNFT, maar nu staat de klok aan. Aan het eind van de rondes wordt de tijd genoteerd.  

As many rounds as possible (AMRAP) Hoeveel rondes kunnen de leerlingen in een bepaalde tijd afronden?  

Every minute on the minute (EMOM) Voor elke opdracht heeft de leerling een minuut de tijd. De tijd die van die minuut overblijft is  

8 rondes: 20 seconden trainen, 10 seconden rust. Kies 
zelf welke onderdelen je in je work-out stopt. Je kunt 
bijvoorbeeld kiezen uit: 
• Burpees 
• Sit-ups 
• Lunges 
• Squats 
• Push-ups 
Je kunt er ook 2 kiezen die je 4x herhaalt. Leef je uit! 

Work-out: 
• 1 minuut rennen 

o/d plaats 
• 5 air-squats 
• 3 burpees 
• 10 sit-ups 
• 3 push-ups 
 

• 200 meter rennen  
• 8 burpees  
• 15 sit-ups  

Work-out: 
• 10 airsquats  
• 5 push-ups  
• 15 sit-ups  
• 8 box jumps  
• 8 dips 

Foto: Danny Wals 

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay 

#READY #SET #GO!!! 
 

The floor is lava! 
Elke leerling, op één na, heeft een zwaar object vast. Het 
liefst objecten die moeilijk vast te houden zijn. De leerlingen 
houden 12 minuten lang de objecten vast, zij mogen ze wel 
uitwisselen met elkaar. Als een object de grond raakt, maakt 
de hele groep 5 synchronised burpees. Voorstelobjecten: 

• Dumbell 
• Kettlebel 
• Zware boodschappentas 
• Gevulde jerrycan 
• Flessen met water, eventueel aan elkaar 

vastgemaakt 
• Gevulde rugzak 

 

Foto: Danny Wals 

https://pixabay.com/photos/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=731110
https://pixabay.com/nl/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=731110
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Yoga (week 1) 
 
Probeer elke houding 5 à 10 ademhalingen (in en uit) vol te houden. Vraag eventueel je vader/moeder/broer/zus te controleren of je een 
beetje goeie houding hebt.  
 
Nr. 10:            Nr. 6:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 13:            Nr. 24:  
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