Opdracht ZL Fitness Circuit ter vervanging van de onlinelessen
Voor de volgende opdracht wordt je conditie flink op de proef
gesteld en ga je proberen om steeds iets meer uit jezelf te halen.
De opdracht bestaat uit een loop deel afgewisseld met
oefeningen op de plaats zonder hersteltijd.
Je start de oefening met een warming up op eigen tempo.
Begin met wat joggen om vervolgens de intensiteit iets op te hogen met bijvoorbeeld knie heffen,
hakken tenen, huppelen, zijwaarts galop, hakken billen, armen draaien etc.
Na de warming up start je met de opdracht.
-

Je begint met 1 minuut joggen/hardlopen. Kies een tempo dat je 1 minuut vol kunt houden
Na deze minuut start je met oefening 1 van de lijst. Deze oefening voer je ook 1 minuut uit.
Daag jezelf uit om zoveel mogelijk herhalingen in 1 minuut te doen.
Vervolgens ga je weer 1 minuut joggen/hardlopen en daarna de volgende oefening van de
lijst.

Dit herhaal je tot het hele schema is afgewerkt.
Bij deze opdracht hoort ook een beoordeling en deze wordt in een fysieke les LO op school gedaan.
Dit zal plaatsvinden in de week van 6 tot 12 april. Je moet dan laten zien dat je in staat bent alle
oefeningen en het joggen/hardlopen in een redelijk tempo te kunnen uitvoeren.
Gebruik de tijd die je normaal in de online LO-les bent om hiervoor te oefenen.
Schema
Rennen
1. Jumping Jacks
Rennen
2. Squats
Rennen
3. Hoge Plank – schouders tikken
Rennen
4. Mountain Climbers
Rennen
5. Knieheffen
Rennen
6. Plank been heffen
Rennen
7. Lunges
Rennen
8. Opdrukken schuin vlak (bankje/hek etc.)
Rennen
9. Twists
Rennen
10. Plank Kick Through
Op de volgende pagina kun je per oefening zien hoe je deze uit moet voeren, tevens is er ook een link
naar een filmpje zodat je je goed kunt zien hoe je de oefening uitvoert.

1. Jumping Jacks - Filmpje

2. Squats - Filmpje

3. Hoge Plank schouders tikken - Filmpje

4. Mountain Climbers – Filmpje

5. Knieheffen - Filmpje

6. Plank been heffen - Filmpje

7. Lunges – Filmpje

8. Opdrukken schuin vlak - Filmpje

9. Twists - Filmpje

10. Plank Kick Through - Filmpje

