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Weekkaart Rad van Avontuur januari (week 3) 
 
 Conditie: CrossFit 
 
Work-out of the day (WOD/ind.) 
Nr. 2: 3 rounds not for time (RNFT) 
Nr. 21: 15 minutes: AMRAP 
Nr. 5: 15 minutes: AMRAP 
 
Work-out of the day (Family/Friends) 
Nr. 2: 35 lunges 
Nr. 21: floor is lava 
(alternatieve opdracht: 60 straight 
legged sit-ups) 
Nr. 5: 25 dips 

Stoeien en boksen 
Nr. 2: honderd stoten met links 
Nr. 21: stoeien: heuptikkertje 
(variatie) 
Nr. 5: stoeien: pas op! Yoga en stretching 

Nr. 2: maansikkel 
Nr. 21: ontspannen liggen 
Nr. 5: zonnekrijger 
 

TikTok! #challenge 
Nr. 2: hoofd 
Nr. 21: elleboog 
Nr. 5: drie 

Sport en spel 
Nr. 2: wc-rol webdstrijd. 
Nr. 21: ballon-challenge. 
Nr. 5: dribbel-do  
(variatie: kan ook met de bal aan de 
voet!) 

Mindfulness 
Nr. 2: ruim je kamer op. Dat ruimte je hoofd op.  
Nr. 21: luister eens 1 minuut naar alle geluiden 
die je hoort en benoem de geluiden.  
Nr. 5: download de VGZ mindfulness app. Doe 
deze week elke dag een (nieuwe) oefening. 

Weerbaarheid 
Nr. 2: als ik oefen word ik beter. 
Nr. 21: ik heb veel positieve energie. 
Nr. 5: ik ga net zolang door tot ik het 
kan. 

Dankbaarheid 
Nr. 2: jouw gezin of familie. 
Nr. 21: je leeftijd: sommige mensen worden niet 
eens zo oud.  
Nr. 5: het waar je in woont. 

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay 
 

Afbeelding van lisa runnels via Pixabay  

#SHARINGISCARING 
 

Deel jouw foto of filmpje op social media! 

Flow 
Nr. 2: succesvolle mensen stellen haalbare doelen: niet te makkelijk, niet te moeilijk!  
Nr. 21: juich als je een route hebt gevonden die goed werkt! 
Nr. 5: flow gaat dus over precies voldoende energie geven om daarna energie terug te 
krijgen. 

Instructie foto invoegen 

op de bingokaart 
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Conditie: CrossFit (week 3) 
 

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. 2 (1 t/m 4) : 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. 
Hoe snel 

ben jij klaar? Noteer eventueel je score! 
        As many rounds as possible  Hoeveel rondes kun jij in een bepaalde tijd afronden? 

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

 
 

 
 
 
 
 
           
           Nr. 21 (21 t/m 24): 15 minutes:          Nr. 5 (21 t/m 24): 15 minutes:  
           as many rounds as possible    as many rounds as possible 
           (AMRAP)    (AMRAP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Work-out: 
• 1 minuut rennen 

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

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay 

#READY #SET #GO!!! 
 

Foto: Danny Wals 

• 2 junkyard dogs 
• 5 push-ups 
• 10 air-squats 
• 10 mountainclimbers 
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Yoga (week 3) 
 
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. 5: maansikkel        Nr. 21: ontspannend liggen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 5: zonnekrijger 
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