
Weekkaart Rad van Avontuur januari (week 4) 
 
 Conditie: CrossFit 
 
Work-out of the day (WOD/ind.) 
Nr. 9 & 11: Bedenk je eigen TABATA 
work-out! 8 rondes: 20 seconden 
trainen, 10 seconden rust.  
Nr. 22 & 23: 15 minutes: AMRAP 
 
 
Work-out of the day (Family/Friends) 
Nr. 11: 5 minutes planning (ellebogen 
of handen)  
Nr. 23: 70 air squats 
Nr. 9: 25 pull ups/ring rows 
Nr. 22: 35 lunges met armen gestrekt 
boven het hoofd 
 

Stoeien en boksen 
Nr. 11: stoeien: trekpaard 
Nr. 23: voetjes aan de vloer!  
Nr. 9: sta op! 
Nr. 22: schoudertikkertje (de 
instructie is hetzelfde             als die 
van heuptikkertje)  
 

Yoga en stretching 
Nr. 11: hoofd naar knie 
Nr. 23: krokodil  
Nr. 9: staande hoek 
Nr. 22: adelaar 
 
 

TikTok! #challenge 
Nr. 11: houdig laag 
Nr. 23: houding klein 
Nr. 9: voet 
Nr. 22: grond 
 

Sport en spel 
Nr. 11: step up 
Nr. 23: touwtje springen (double under) 
Nr. 9: papieren vliegtuig 
Nr. 22: traplopen: neem alleen nog maar de 
trap deze week. Maak er een wedstrijdje 
van met je familie: wie neemt het vaakt de 
trap?  
 

Mindfulness 
Nr. 11: bestuur deze week de mind-toolbox (zie 
verderop in dit document). Herken je dingen? 
Nr. 23: maak een lijst met stress-symptomen die je 
ervaart (zie verderop in dit document).  
Nr. 9: houd deze week een dagboek bij van dingen die 
je stressvol vindt.  
Nr. 22: proef je eten: kauw 20x op één hap J  
 

Weerbaarheid 
Nr. 11: elke fout is een stap dichter bij success. 
Nr. 23: ik kan het. En ik ga het doen ook! 
Nr. 9: als ik fouten maak, word ik sterker en 
weerbaarder. 
Nr. 22: kleine stapjes leiden tot success. 
 

Dankbaarheid 
Nr. 11: het dak boven je hoofd. 
Nr. 23: je lijf (hoe je eruit ziet en wat het allemaal 
kan).  
Nr. 9: de ontwikkelingen die je doormaakt op school.  
Nr. 22: je toekomstplannen (of het hierover 
nadenken).  
 

Afbeelding van mohamed Hassan via Pixabay 
 

Afbeelding van lisa runnels via Pixabay  

#SHARINGISCARING 
 

Deel jouw foto of filmpje op social media! 

Flow 
Nr. 11: Wanneer je iets perfect wil doen, ben je waarschijnlijk bang de controle 
te verliezen. Daardoor wordt het moeilijker om in flow te komen. Het moet niet 
te makkelijk en niet te moeilijk zijn. 
Nr. 23: Als je in flow bent wordt het leven zoveel leuker voor jou. En als het voor 
jou leuker wordt straal je dit vanzelf uit. 
Nr. 9: Overal waar ‘te’ voor staat is niet goed. 
Nr. 22: Flow gaat dus precies voldoende energie geven om daarna energie terug 
te krijgen. 
 

Lucky numbers week 4 
Nr. 1: 11 

Nr. 2: 23 

Nr. 3: 9 

Nr. 4: 22 

 

Instructie foto’s invoegen  
 

op de bingokaart 



Conditie: CrossFit (week 4) 
 

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. 9 & 11 (9 t/m 12): Bedenk je eigen TABATA work-out! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 22 & 23 (5 t/m8): 15 minutes:  as many rounds as possible (AMRAP)   
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 
 
 

8 rondes: 20 seconden trainen, 10 seconden rust. 

Afbeelding van Free-Photos via Pixabay 

#READY #SET #GO!!! 
 

Foto: Danny Wals 

Work-out: 
• 10 airsquats  
• 5 push-ups  
• 15 sit-ups  
• 8 box jumps  
• 8 ring rows  Afbeelding van Free-Photos via Pixabay 



Yoga (week 4) 
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. 11: hoofd naar knie         Nr. 23: krokodil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 9: staande hoek         Nr. 22: adelaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leren omgaan met stressvolle situaties 
In het leven gaat niet altijd alles zoals je zou willen of zoals je had gehoopt. Dat kan heel vervelend zijn. 
Door de manier waarop je naar het probleem kijkt te ‘reframen’ kun je van een intense of emotionele 
gebeurtenis wat meer afstand nemen waardoor je minder heftige emoties of gedachtes ervaart en het 
probleem minder energie kost. Wat moet je ervoor doen? Bekijk de serie afbeeldingen hieronder. Je ziet 
het volgende: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afbeelding 3a: Bij deze afbeelding zie je dat het probleem dat iemand heeft, en de gedachtens en 
gevoelens die iemand daarbij kan hebben, allemaal in elkaar overgaan. Het resultaat is dat je enorm veel 
spanning ervaart! En vaak heb je geen idee wat je met die spanning aan moet. Sterker nog, je kunt jezelf 
helemaal laten meeslepen door je emoties (gevoel) of je gedachtes. Wees gerust. Dit is heel normaal en 
overkomt ons allemaal.  
 
Afbeelding 3b: Bij deze afbeelding zie je dat het probleem, de gedachtes en de emoties elkaar niet meer 
‘raken’. Dat wil niet zeggen dat de gedachtes of de emoties er niet zijn of niet mogen zijn! De manier 
waarop je je emoties of gedachtes ervaart zijn niet veroordelend maar eerder vriendelijk: het is er en het 
mag er zijn. Het is alsof je in staat bent naar je eigen gevoelens of gedachtes te kijken (observeren) alsof je 
naar een foto, of schilderij, kijkt. Daardoor heb je meer overzicht in de situatie en kun je beter zien wat 
jouw gevoelens of jouw gedachtes met jou doen. En dát levert je weer op dat je in staat bent je keuzes 
wat bij te stellen zodat je keuzes maakt die minder gebaseerd zijn op emotie en beter afgestemd zijn op 
jouw doel en jouw omgeving.  
 
Afbeelding 3c: Deze afbeelding geeft de (non-judging/niet oordelende) MIND-TOOLBOX weer. Het zijn 
tips en trucs die je kunt toepassen om de ruimte te creëren in je hoofd die je bij afbeelding 3b ziet. 
Eigenlijk komt het er op neer dat je minder ‘in je hoofd’ gaat zitten en meer ‘in je lijf’ (oftewel: het hier en 
nu). En als je dan óók nog in staat bent om je problemen op deze ‘andere’ manier vast te houden, dan zul 
je de voordelen van de MIND-TOOLBOX pas écht gaan ervaren. J Welke ken jij al? Welke zou je wel 
willen proberen? 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stress symptomen 
Stress symptomen kunnen op 5 niveaus voorkomen: lichamelijk niveau, emotioneel niveau, 
cognitief niveau, gedragsniveau en sociaal niveau. Het is belangrijk dat je de signalen kunt 
herkennen, maar wat zijn stress symptomen en welke komen vaak voor? 
Stress symptomen noemen we ook wel stressreacties en die zijn voor iedereen verschillend. 
De één ervaart bepaalde symptomen meer dan de ander. Lees verder welke symptomen er 
per categorie vaak voorkomen zodat je ze tijdig kunt herkennen: 
 
Lichamelijke stress symptomen 
Als je stress ervaart wordt je lichaam in een staat van paraatheid gebracht. Dit uit zich ook 
weer op verschillende manieren. Lichamelijke reacties die bijvoorbeeld regelmatig 
voorkomen bij stress zijn: 

• hoofdpijn 
• misselijkheid 
• maagklachten 
• duizelingen 
• overmatig transpireren 
• versnelde hartslag en/of ademhaling 
• trillen 
• verhoogde bloeddruk 
• hyperventilatie  
• huidaandoeningen 
• slaapproblemen  
• vermoeidheid  

 
Ervaar je stress en voel je je daardoor vermoeid? Dat is niet zo vreemd. Door chronische 
stress raak je lichamelijk en geestelijk uitgeput. Voldoende slapen is dus belangrijk, maar dit 
is lastig als je slaapproblemen hebt. Lees hier hoe je slaapproblemen behandelt. 
Ook kan stress klachten als hoofdpijn, misselijkheid en maagklachten veroorzaken. Deze 
klachten kunnen jouw werk of sociale contacten bemoeilijken wat weer kan zorgen voor 
extra stress. 
 
Handig om te weten: Stress klachten, of een burn-out behandeling wordt niet vergoed vanuit 
de basisverzekering. De kosten voor de behandeling zul je vaak zelf moeten betalen. Lees 
meer over de dekking van de zorgverzekering. 
Vaak is er wel een vergoeding mogelijk via je werkgever, zeker als klachten te maken hebben 
met werk, of van invloed zijn op je werk. Lees hier hoe het werkt. 
 
Emotionele stress symptomen 
Stress symptomen komen ook voor op emotioneel vlak. Onder invloed van stress kun je 
bepaalde emoties ervaren: 

• angst 
• frustratie 
• boosheid 
• prikkelbaarheid 

 



Angst is een natuurlijke stressreactie. Wanneer er gevaar loert zorgt angst ervoor dat jij alert 
bent en het gevaar uit de weg kunt gaan. Chronische stress kan ervoor zorgen dat jij je 
constant angstig voelt, zonder dat daar een directe reden voor is. Ook heb je een korter 
lontje wanneer je gestrest bent. 
 
Cognitieve stress symptomen 
Wanneer je stress ervaart heeft dit gevolgen op cognitief niveau. De mentale processen, 
waaronder de informatieverwerking, worden verstoord. Hierdoor kun je bijvoorbeeld last 
hebben van: 

• obsessieve gedachten 
• vergeetachtigheid 
• concentratieproblemen 
• piekeren 
•  

Doe de gratis burn-out test 
Heb je stress klachten, of mogelijk een burn-out? Doe de burn-out test. 
 
Stress symptomen op gedragsniveau 
Zoals benoemd gebeurt er bij stress veel in het lichaam en brein. Op gedragsniveau komen 
de volgende stressreacties voor: 

• vermijding 
• agressie 
• te veel/te weinig eten 
• overmatig actief zijn 
• te veel tegelijk doen 
• meer roken 
• meer alcohol drinken 

 
Sommige mensen roken vaker in een stressvolle periode. Ze steken vaker een sigaret op om 
beter met stress om te kunnen gaan. De verslavende stof nicotine die in sigaretten zit zorgt 
er, net als veel andere verslavende middelen, voor dat het brein meer dopamine aanmaakt. 
Dopamine zorgt voor een genotsgevoel. Omdat dit gevoel steeds ontstaat wanneer je de 
verslavende middelen tot je neemt, wil je ze steeds blijven gebruiken. 
Wanneer je stress ervaart kan het daarom verleidelijk zijn om meer te roken of om te 
vluchten in alcohol of drugs. Stress kan dus de oorzaak zijn van een verslaving. Of iemand 
een verslaving ontwikkelt door stress is wel deels genetisch bepaald. 
Wanneer je verslavende middelen gebruikt kan dit je tijdelijk een goed gevoel geven, maar 
uiteindelijk zorgt het juist voor meer stress en andere klachten. Door middelengebruik kan je 
psychische problemen, lichamelijke klachten, sociale problemen en geldproblemen krijgen. 
 
Sociale stress symptomen 
Wanneer je stress ervaart kan dit ook merkbaar zijn in de interactie met je omgeving. Stress 
kan bijvoorbeeld leiden tot: 

• verminderde belangstelling voor de omgeving 
• conflicten thuis/op werk 



Omgaan met stressklachten 
Als je langdurig last hebt van stressklachten kun je te maken krijgen met een burn-out. Het is 
daarom goed om je klachten te verminderen, maar het kan lastig zijn om met stressklachten 
om te gaan. Wij hebben 3 tips voor het verminderen van stress. Ook kun je voor het 
verminderen van stressklachten terecht bij een psycholoog. 
 
Neem stressklachten serieus 
Wanneer je stressklachten ervaart is het goed om dit aan te pakken. Ernstige stressklachten 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een burn-out, depressie of angststoornis. 
Benieuwd hoe een psycholoog jou kan helpen? Neem contact met ons op. 
 
Bron: https://www.psyned.nl/stress/stress-symptomen/  


