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4 Verschillende Programmas   •   3x Full Body   •   4x Upper/Lower Body   •   5x Split   •   6x Push/Pull/Legs

BYBY



INHOUD

#CalisthenicsVoorThuis

Introductie

 ‣  Programma Introductie

 ‣  Programma Opbouw

 ‣  Vereisten & Doelen

 ‣  Training Methoden

 ‣  Tips & Tricks

 ‣  Motiverende Woorden

 ‣  Warming Up Routine

De Programma’s

 ‣  3x Full Body Programma

 ‣  4x Upper/Lower Body Programma

 ‣  5x Split Programma

 ‣  6x Push/Pull/Legs Programma



Programma Introductie

Programma Opbouw

Welkom bij het Calisthenics training programma voor thuis! Zoals de titel al aangeeft heb jij bij dit programma geen trainingsmaterialen nodig. Dus geen op-

trekstangen, geen opdruksteunen, geen weerstandsbanden en zelfs geen extra gewichten! Er wordt namelijk getraind met het eigen lichaamsgewicht. Er zal 

vooral gebruik worden gemaakt van de grond en standaard meubilair dat zich in elke woning wel bevind. Nu denk je vast; Hoe kan ik dan alle spiergroepen 

trainen? Nou, daar hebben wij als calisthenics experts veel ervaring in en oplossingen voor. Het is namelijk wél mogelijk om zonder materiaal te werken aan 

goede sterke basis. Door creatief te zijn met de ruimte en verschillende oefeningen is het meer dan mogelijk én zelfs enorm uitdagend om te trainen met het 

eigenlichaamsgewicht zonder materialen en externe gewichten. Hoe dat precies in ze werk gaat, zul je gedurende dit programma snel achter komen! 

Het programma is opgebouwd in 4 verschillende training programma’s. Het bestaat namelijk niet uit slechts één training routine waar jij uit kan kiezen, maar 

uit verschillende routines die het beste aansluiten bij jouw doelen en trainingsgewoontes. Wij kunnen ons namelijk goed voorstellen dat iedereen andere 

behoeftes heeft. De een wilt een paar keer per week trainen om fit en sterk te blijven, terwijl de ander het liefst elke dag traint om zo het snelste resultaat te 

behalen. Vandaar is dit programma opgebouwd uit 4 verschillende routines bestaande uit: 

 ‣ 3 keer per week full body routine

 ‣ 4 keer per  week upper / lower routine

 ‣ 5 keer per  week split routine

 ‣ 6 keer per week push / pull / legs routine

Welke trainingsmethode bij jou past hangt af van jouw doelen en de tijd die jij hebt om te kunnen / willen trainen. Maar welke methode precies geschikt voor 

is zal later in het programma per routine verder uitgelegd worden. Hierboven zie je een korte opsomming om je alvast een idee te geven wat het beste bij jou 

past. Op deze manier kan iedereen op zijn of haar eigen niveau en op basis van zijn of haar eigen trainingsdoelen dit volledige home workout programma ge-

bruiken. Eigenlijk is dit gehele document niet één programma, maar een heel trainingspakket!

Weinig tijd & toch fit en sterk blijven / 
worden 3x Full Body Routine

Iets meer tijd & een goede balans in 
onder- en bovenlichaam 4x Upper/Lower Body Routine

(Bijna) elke dag trainen & focus op spier-
groei (bodybuilding) 5x Split Routine

Elke dag trainen & focus op maximale 
progressie in kracht 6x Push/Pull/Legs Routine
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Krijg toegang tot het volledige programma

 ‣ 4 verschillende schema’s van 8 weken: 

- 3x Full Body | Fit Blijven 

- 4x Upper/Lower Body | Gebalanceerd boven- & onderlichaam 

- 5x Split Routine | Spiergroei 

- 6x Push/Pull/Legs | Krachttoename & Spiergroei 

 ‣ Logboeken bij elk programma

 ‣ Geen training materiaal nodig

 ‣ Instructievideo’s bij elke oefening

 ‣ Oefening variaties voor hoger/lager niveau

 ‣ Toegankelijk op elk niveau

Start Hier

Begin vandaag met jouw journey!

https://calisthenics-family.com/nl/calisthenics-thuis-training-programma/?add-to-cart=29987
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