
WORKOUT KAIHATSU KARATE-DO 
Voor kracht in beenspieren 

Warming 
up 

Nr Oefening 

0 Instructie voor Patrick: warming up 30 seconden per oefening, geen rust tussendoor, begin 
rustig, bouw intensiteit langzaam op. Aan het eind van de warming-up moet je ademhaling 
merkbaar sneller gaan en moet je licht zweten. 
1. Low switch kicks 
2. Kleine body run 
3. Kleine jumping jack 
4. Knieheffen half hoog 
5. Hakken heffen naar billen 
6. High switch kicks 
7. Grote body run 
8. Grote jumping jack 
9. Knieheffen hoog 
10. Hakken heffen naar billen 
 
Dynamische stretches: 

• Knie op-hupje-knie op 

• Lunges+armzwaai 

• Knie zijwaarts op-hupje-knie zijwaarts op 

• Lunges+lage rotatie 

• Combinatie van knie op-oefeningen 

• Lunges+hoge rotatie 

Workout 
45 

seconden 
arbeid, 

15 
seconden 

rust 

Nr. Oefening Doel (grondmotorische eigenschap en/of 
spier) 

1 Squat Kracht in quadriceps 

2 Forward lunge: links en rechts om en om 
naar voren stappen 

Kracht in quadriceps 

3 Lateral lunge: links en rechts om en om Kracht in  quadriceps met accent op 
abductoren 

4 Powersquat (squat met een sprongetje) Kracht in quadriceps + Uithoudingsvermogen 

5 Powerlunge (lunge met wisselsprongetje) Kracht in quadriceps + Uithoudingsvermogen 

6 Lateral jump:  links en rechts om en om Kracht in quadriceps met accent op 
abductoren + Uithoudingsvermogen 

7 Ski-squat Kracht in adductoren 

8 Ski-squat + aansluitstap (blijf laag!): 
linksaf en rechtsaf 

Kracht adductoren en abductoren 

9 Ski-squat + Powersquat Kracht in quadriceps, accent op adductoren + 
Uithoudingsvermogen  

10 Forward Lunges + Squat Kracht in quadriceps 

11 Lunge linksaf + Squat midden + Lunge 
rechtsaf 

Kracht in quadriceps 

12 Lunge-Squat-Progression (dynamischer 
variant van oefening 11) 

Kracht in quadriceps + Uithoudingsvermogen 

Cool 
down 

13 Actieve stretches 

• Quadriceps-stretch: pak je enkel beet, probeer die door je hand te duwen (8 tellen), 
ontspan en trek aan (8 tellen), zodat je een stretch voelt aan de voorkant van je 
bovenbeen. Herhaal 3 keer, dan andere been. 

• Hamstring stretch: gestrekte benen, langzaam voorover buigen. Span quadriceps, voel 
stretch in hamstrings, ontspan, buig dieper in de stretch. Herhaal drie keer.  

• Heupopener stretch in drie fases 

• Elke andere stretch uit je stretch-routine die je maar fijn vindt om nu te doen. 

 


