
 
 

The 7 minute workout 
 
Vorig jaar publiceerde the New York Times een artikel over circuit training naar 
aanleiding van een onderzoek dat gepubliceerd is in de American College of Sports 
Medicine’s (ACSM) Health & Fitness Journal. Het blijkt dat als je 12 oefeningen doet 
op vol vermogen, gedurende slechts 7 minuten, dat dit het effect kan hebben van 1 
uur matig bewegen.  
 
De oefeningen zijn zo gemaakt dat je alle grote spiergroepen aanpakt. Elke 
spiergroep komt 30 seconden aan bod. Tussen de oefeningen heb je slechts 10 
seconden tijd om te rusten. Op deze manier train je je hele lichaam in slechts enkele 
minuten. The 7 minute workout is de afgelopen tijd enorm populair geworden en kent 
vele fans. Op het internet zijn tal van succesverhalen te vinden. 
 
Het leuke is dat je met slechts 7 minuten per dag je gezondheid enorm kunt 
verbeteren. Je kunt de oefeningen overal doen, dus ook thuis. Je hebt geen 
sportschool nodig en ook als het regent heb je geen excuus. En hierbij delen wij de 
aangepaste oefeningen voor beginners, zodat iedereen kan instappen ;-). 

Wat heb je nodig? 

● Een stoel 
● Een muur 
● Een computer, smartphone, tablet, tv of timer. 

 
Je kunt voor Android  of de  iPhone tal van gratis 7 minute workout apps vinden, die je 
helpen bij de oefeningen en de tijden. Ook op YouTube vind je diverse filmpjes die je 
kunt volgen op je TV of laptop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://well.blogs.nytimes.com/2013/05/09/the-scientific-7-minute-workout/?_r=0
https://play.google.com/store/search?q=7%20minute%20workout
http://www.iculture.nl/gids/beste-apps-7-minuten-workout-iphone-ipad/


Dit zijn de 12 oefeningen met aanpassingen voor beginners: 

1. Jumping Jacks -> benen om en om naar links en rechts, armen gelijktijdig 
2.  Wall sits  -> neem een grotere hoek dan 90 of doe een squat 
3.  Push-ups  -> op de knieën 
4.  Crunches  -> pauze na x keer 
5.  Step-up  (op een stoel) -> neem iets stevigs wat lager is dan een stoel (bv traptrede) 
6.  Squats  -> pauze na x keer 
7.  Triceps dips  (met een stoel) -> voeten dichterbij is lichter 
8.  Planks  -> pauze als je instort, wel opnieuw starten! 
9.  High knees/running  -> knieheffen uit stand om en om 
10. Lunges  -> voeten weider uit elkaar is stabieler, pauze na x keer 
11.  Push-ups and rotations  -> alleen de rotation zonder push-up 
12.  Side planks  -> schuine buikspier crunches (linkerelleboog naar de rechterknie en 
andersom) 

https://www.youtube.com/watch?v=UpH7rm0cYbM
https://www.youtube.com/watch?v=XULOKw4E4P4
https://www.youtube.com/watch?v=Q7cPaJZoOng
https://www.youtube.com/watch?v=NIqgTCTd2MM
https://www.youtube.com/watch?v=bm4SNkE7RvM
https://www.youtube.com/watch?v=UXJrBgI2RxA
https://www.youtube.com/watch?v=6kALZikXxLc
https://www.youtube.com/watch?v=4E1QqHIO_Ys
https://www.youtube.com/watch?v=kMFv3Alg-Gc
https://www.youtube.com/watch?v=7mDWDlzFobQ
https://www.youtube.com/watch?v=iu3VptPuikY
https://www.youtube.com/watch?v=K2VljzCC16g

