
7 dagen work-out voor op je vakantiebestemming

First1 Vakantie Fit
Fitness on the go!



Herken je dit? Je hebt keihard getraind in de 
maanden voorafgaand aan je zomervakantie, 
want tenslotte wil je er een beetje goed uitzien 
in je strand outfit! Maar hoe ga je je fitheid 
onderhouden, als je niet naar de sportschool kan? 
Je kunt moeilijk allerlei attributen gaan meezeulen 
in je koffer en éénmaal op je vakantie bestemming, 
mis je toch wel je fitnessinstructeur die je altijd hielp 
met de invulling van je schema of de uitvoering van 
je trainingsprogramma of groepsles.

Geen nood! Wij blijven je coachen, zelfs op 
afstand! Dit e-boekje kan gewoon mee op vakantie 
en geeft je inspiratie voor iedere dag van de week. 
Je hebt er weinig voor nodig, alleen maar mooi 
weer, een goed humeur en wat discipline.

Rest ons nog, je een hele fijne, fitte vakantie toe  
te wensen!

Het First1 fitnessteam 

Over First1 Bedrijfsfitness
First1 helpt bedrijven en organisaties om gezond en vitaal te blijven. Met sport-, 
ontspanning- en vitaliteitsprogramma’s op maat hebben wij voor ieder budget een 
sportieve oplossing. Denk ook eens aan een sportief afdelingsuitje, een sportieve 
teambuildings bijeenkomst, of een vitaliteitsweek met allerlei vitale items. Wij 
helpen je graag met de invulling en de organisatie. Neem contact op via  
info@bedrijfsfitness.nl of bekijk ons aanbod op bedrijfsfitness.nl

Fitness on the go!

Dag 1: air squat

De workout 
20 minuten / AMRAP (= ‘As Many Rounds As Possible’)

l  5 push ups (probeer ze eerst vanaf je tenen)
l  10 sit ups (helemaal op en weer helemaal plat)
l  15 air squats (‘ass to the grass’, ofwel: goed diep zakken met je billen)

Uitleg: Air squat
Squat zonder gewicht, oftewel de air 
squat is vrij eenvoudig om te doen.  
Ga met je benen op schouderbreedte 
staan en plaats je voeten ongeveer  
20 graden naar buiten gedraaid. Duw 
je kont naar achteren en trek je borst 
vooruit. Probeer recht voor je uit te 
kijken en niet naar beneden.  

 
Als je naar beneden kijkt, dan is de 
kans groot dat je de rug gaat bollen, 
wat tot een enorme belasting geeft 
leiden op je onderrug. Vervolgens zak 
je gecontroleerd door je knieën. Probeer 
tot een hoek van 90 graden te gaan of 
verder. Indien je niet diep genoeg kunt 
squatten, dan is dat geen probleem.

Dag 1: air squat

Dag 2: burpees

Dag 3: tripple tabata 

Dag 4: die hard combi

Dag 5: round about

Dag 6: challenge

Dag 7:  sportieve activiteit
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3.  Als het goed is, is je lichaam een 
rechte lijn

4.  Dit is de starthouding van de  
push ups

5.  Laat je langzaam door je armen 
zakken naar beneden, totdat je net 
boven de vloer komt. Raak de grond 
niet aan

6.  Let op dat je alleen je armen 
beweegt, de rest van je lichaam 
blijft stil

7.  Druk je vervolgens weer op totdat je 
in de starthouding komt

8.  Herhaal voor het gewenste  
aantal reps

Sit up uitvoering
(zie bij dag 5)

De workout
l	 	8x 20 sec squat, 10 sec rust
l	 	3 min rust
l	 	8x 20 sec push up, 10 sec rust
l	 	3 min rust
l	 	8x 20 sec sit up, 10 sec rust

Ga elke keer voor het maximaal aantal 
herhalingen!

Uitleg: tripple tabata
Push up uitvoering
1.  Ga op je knieën en ga vervolgens 

op je handen liggen, welke je op 
schouderbreedte van elkaar afzet

2.  Strek vervolgens je knieën, zodat je 
op je tenen komt te staan

Dag 3: tripple tabata 

Dag 2: burpees
De workout
20 minuten, AMRAP
l  10 lunges each leg (eventueel met in elke hand 

een gewicht)
l  10 burpees (met sprong)
l  10 jumping squats (bij het omhoog komen, 

spring je op, zie voor de techniek dag 1)

Uitleg: burpees
1. Je begint door rechtop te gaan staan
2. Zak door je knieën, alsof je een squat uitvoert
3. Plaats vervolgens je handen op de grond
4. Strek je voeten naar achteren uit
5. Dit brengt je in de beginpositie van de push up
6. Voer de push up uit
7. Na de push up trek je je benen omhoog
8. Ga weer rechtop staan
9. Herhaal voor gewenste aantal reps

Burpees techniek
l  Wanneer je begint met fitness en je wilt de 

burpee uitvoeren, doe dan een burpee  
zonder sprong

l  De push up kan vervangen worden door een 
push up, op je knieën

l  Wil je de intensiteit verhogen, voer de burpee 
langzaam uit

l  Nog meer intensiteit kun je realiseren door een 
sprong toe te voegen, als je omhoog komt  
na de push up

l  Strek je armen boven je hoofd uit wanneer  
je springt
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bouwen totdat je hem een minuut kunt 
volhouden

Plank techniek
Voor mensen voor wie een normale plank 
nog wat te zwaar is, is het mogelijk om 
een plank op de knieën uit te voeren. 
Hierdoor wordt het gewicht van onder 
de knieën niet meegelift, waardoor 
de oefening lichter is. Om de plank 
zwaarder te maken, is het mogelijk om 
bijvoorbeeld 1 been iets op te tillen en 
dat een paar seconden vast te houden. 
Ook zijn er andere variaties mogelijk om 
het niveau te verhogen.

Goblet squats uitvoering
1.  Ga staan met je benen iets breder 

dan schouderbreedte. Houd een 
fles water of 2 flessen water dicht 
bij je borst. Dit is de startpositie van 
de goblet squat.

2.  Squat naar beneden totdat je 
ellebogen de knieën raken en je 
hamstrings de kuiten. Houd je borst 
en je hoofd omhoog en je rug recht.

3.  Als je de benedenpositie hebt 
bereikt, neem je een seconde pauze 
en ga je weer omhoog terug naar 
de startpositie. 

4.  Dit is 1 herhaling, herhaal tot het aantal 
gewenste herhalingen bereikt is.

Plank uitvoering
1.  Pak een fitnessmat en ga met je buik 

richting de mat liggen
2.  De armen zijn gebogen en plaats 

de onderarmen op de grond en 
de elleboog zit precies onder de 
schouder

3.  Het gewicht van je onderlijf wordt 
gelift op de tenen

4.  Houdt hoofd, nek, rug en heupen 
mooi horizontaal op één lijn

5.  Trek de navel in richting je wervel-
kolom en span je buikspieren aan

6.  Blijf goed ademhalen tijdens deze 
oefening

7. Probeer deze oefening op te 

Dag 4: die hard combi

Uitleg: die hard combi

Mountain climbers uitvoering
Kom in een push up houding met je 
armen volledig gestrekt. Je lichaam 
vormt een rechte lijn van enkels tot aan 
je hoofd (A). Lift je rechtervoet een 
stukje van de vloer en kom langzaam 
met je knie zo dicht bij je borst als je 
kunt (B). Kom terug in de beginpositie 
en herhaal met je andere been (C). 
Doe dit in totaal 10-12 keer. Houd je 
heupen gedurende de workout continu 
laag. En voer ze langzaam uit: des te 
sneller je ze doet, des te meer kans dat 
je je vorm verliest. (Zie afbeelding)

De workout
20 minuten, AMRAP
l	 	50 mountain climbers (handen onder je schouders, billen laag)
l	 	25 (goblet) squats
l	 	1 minuut plank op onderarmen en tenen of knieën (probeer het eerst vanaf je 

tenen en lukt dat niet kun je altijd nog terug naar je knieën)

A B C
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5.  Houd niet je nek vast, maar houd 
je handen naast je hoofd en kom 
omhoog

6.  Kom zover omhoog tot je ellebogen 
je knieën raken

7.  Laat je langzaam weer zakken, 
zonder dat je rug de vloer raakt

8.  Herhaal voor het gewenst aantal 
reps

Sit up techniek
•	 	Wil	je	meer	intensiteit,	voer	de	

oefening langzamer uit
•	 	Wil	je	nog	meer	intensiteit,	plaats	

dan een schijf met gewicht op je 
borst

•	 	Krijg	je	last	van	je	nek?	Trek	niet	
aan je nek en leg de focus van de 
oefening op je buikspieren

Dag 6: challenge

De workout
Time cap, 20 minuten 
(kijk hoe ver je komt!)
l	 	50 double unders (of 100 singles)*
l	 	50 sit ups
l	 	 40 double unders (of 80 singles)
l	 	40 sit ups
l	 	30 double unders (of 60 singles)*
l	 	30 sit ups
l	 	20 double unders (of 40 singles)*
l	 	20 sit ups
l	 	10 double unders (of 20 singles)*
l	 	10 sit ups
*    als je geen springtouw hebt, kun je ook 

jumping jacks maken)

Uitleg: challenge
Je voert de jumping jack uit door ten 
eerste gewoon te gaan staan. Vervolgens 

maak je een klein sprongetje en spreid 
je je benen zodat ze op ongeveer 
schouderafstand weer neerkomen. Tijdens 
deze beweeg je ook je armen zo snel 
mogelijk omhoog, met je handpalmen 
naar voren gericht, zodat ze verticaal 
staan zonder elkaar aan te raken. Tot slot 
spring je nog een keer omhoog, waarbij 
je je armen weer naar beneden brengt 
en je voeten elkaar weer raken.

Double unders uitleg
Een double under is een oefening met 
een springtouw waarbij je niet één keer, 
maar twee keer het touw onder je voeten 
laat gaan bij het springen. Dit is dus het 
verschil met een single under, waarbij 
je het touw maar één keer er onder laat 
gaan per sprong.

Dag 5: round about

De workout
1 rondje
l	 	5 min run/bike/row (wat 

beschikbaar is)
l	 	15 push ups
l	 	5 min run/bike/row
l	 	15 sit ups
l	 	5 min run/bike/row
l	 	15 jumping squats

Uitleg: round about
Sit up uitvoering
1.  Kies een platte vloer uit. Leg een 

fitness matje op de vloer
2.  Houd de beide benen licht 

gebogen
3.  Ga met je rug plat op de grond 

liggen
4.  Dit is de beginpositie van de 

oefening
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Dag 7: supping?

Geen training vandaag, maar 
onderneem eens een leuke sportieve 
activiteit. Wat dacht je bijvoorbeeld van 
suppen?

SUP staat voor Stand Up Paddle en is 
de snelst groeiende watersport van dit 
moment. Logisch, want suppen is leuk 
en ontspannend, makkelijk te leren en 
een complete training voor het lichaam. 
Met suppen sta je op een grote 
surfplank en met een lange peddel in 

de hand trotseer je het water. Het is een 
uitdagende balansoefening waarbij je 
continu buik, billen en benen aanspant. 
Zowel op vlak water als op zee, het 
blijft zoeken naar evenwicht. Door de 
peddelbeweging train je daarnaast ook 
nog je hele bovenlichaam. Omdat SUP 
naast een peddel- en surfsport ook een 
balanssport is, kom je tijdens een SUP-
sessie mentaal helemaal tot rust. Het 
past dan ook helemaal in een bewuste 
levensstijl. Succes!

Hoofdkantoor First1 Bedrijfsfitness

Binckhorstlaan 36

Gebouw M, unit 336

2516 BE Den Haag

T: 070 360 60 60

E: info@bedrijfsfitness.nl

M: 06 123 14 192
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