
STERKHER  

STRENGTH & 

CONDITIONING 

WORKOUTS 
 

 

 



Wanneer gebruik je deze workouts? 
Strength & Conditioning is een vorm van training waarbij je cardio 

en kracht met elkaar combineert.  

Dit is dus niet je standaard ‘cardio’ workout. Verwacht geen training 

waarbij je een uur lang op de home trainer zit of 5 kilometer gaat 

hardlopen. 

De circuits in deze guide duren maximaal 20 minuten, laten je flink 

zweten en het merendeel kan je buiten de gym doen. Handig dus 

wanneer je druk bent met je baby of meerdere kinderen. Of tegen 

het eind van je zwangerschap zit en geen zin hebt om meerdere 

keren per week naar de sportschool te reizen, want: je bent te 

vermoeid.  

Waar ligt de focus? 
• De workouts duren 20 minuten, of korter 

• Feeling the burn! Brandende longen en spieren 

• Je hartslag gaat (flink) omhoog 

• Je ademhaling wordt sneller 

• Je gaat (flink) zweten 

Al deze punten zijn afhankelijk van hoe fit jij je voelt en waar je 

bent in je leven. Ben je zwanger dan zal je misschien wat rustiger 

aan doen dan iemand die al meer dan 6 maanden geleden is 

bevallen.  

Deze vorm van trainen kunnen we ook wel snelle krachttraining 

noemen. Intense training met nog steeds een focus op het 

gebruiken van gewichten en het sterker maken van het lijf, maar 

dan snel! 

Wat voor materiaal heb je nodig? 
Voor de trainingen heb je, afhankelijk van welk circuit je kiest, de 

volgende dingen nodig: 

• Een box, bankje of andere vorm van verhoging 

• Mini-band 

• Dumbbells 

• 1 elastiek 

• Iets waar je je elastiek aan vast kan maken 

Hoe pas je deze trainingen in je 

programma in? 
Dat ligt er allereerst aan hoe vaak per week je wil en kan sporten. 

Heb je bijvoorbeeld maar tijd voor 1-2 workouts per week? Doe 

dan 1 keer per week een circuit achter je programma aan.  

Heb je meer tijd dan dat? Dan kies je ervoor om 1 keer per week 

extra te trainen in de vorm van 1 van de circuits uit deze guide. Wil 

je bijvoorbeeld 3-4 keer per week trainen dan kan je ervoor kiezen 



om 2 tot 3 volledige krachttrainingen uit Sterkher Zwanger of Core 

Connection (Postnataal Fit) te volgen en op 1 aparte dag een 

circuit uit deze guide. Of je kiest voor 2 krachtsessies en 2 circuits. 

Gebruik de circuits niet als vervanging van een training uit Sterkher 

Zwanger of Postnataal Fit! 

Je mag vanaf Core Connection Fase 2 1-2 keer per week 1 van 

onderstaande workouts doen. Tijdens je zwangerschap mag je elke 

week 1-2 keer 1 van onderstaande workouts doen, maar let er wel 

op dat je RPE niet hoger is dan een 7 (zie algemene handleiding). 

Weest je bewust van hoe je ademhaalt tijdens de circuits. Wanneer 

je je adem moet vastzetten of flink gaat compenseren in techniek 

dan is het verstandig om een stapje terug te doen qua intensiteit.  

Veel plezier met de circuits! 
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WORKOUT 1 | LADDER A 
Hoe doe je deze workout? 

LADDER: voeg steeds 1 herhaling toe of neem steeds 1 herhaling weg terwijl je een ladder van het aantal aangegeven herhalingen afwerkt. 

 

➢ Doe 1 rep band squats, doe 10 reps (incline) push-ups 

➢ De volgende set doe je 2 reps band squats (ladder gaat omhoog) en 9 reps push-ups (ladder gaat omlaag) 

➢ Je voegt elke set steeds 1 herhaling toe en haalt 1 herhaling weg tot je op 10 band squats en 1 push-up zit 

➢ Neem zoveel rust als je nodig hebt tussen de sets in 

 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

RUST CUES 

1A Band Bodyweight Squat 

(Gebruik een lichtere 

band voor minder 

weerstand) 

Goblet Band Squat 

(Gebruik een lichtere 

DB voor minder 

weerstand) 

Band Bodyweight 

Squat 

(Gebruik een 

lichtere band voor 

minder weerstand) 

Rust tot 

je weer 

kan 

Maak een dubbele kin en hou je ribben over je heupen. 

Mini-band is boven je knieën. Adem in omlaag en uit 

omhoog terwijl je tussen je benen in ‘gaat zitten’. Hou je 

handen iets voor je uitgestrekt voor balans.  

1B Incline Push-ups 

(Hoe hoger de stang 

hoe makkelijker) 

Push-ups 

 

Incline Push-ups 

Trimester 3: Incline 

DB Press 

(2 DB’s tegelijk) 

Rust tot 

je weer 

kan 

Maak een dubbele kin en vorm een rechte lijn van 

schouder tot heup: billen goed aanknijpen en kantel je 

bekken licht zodat je core gespannen is. Adem in bij het 

omlaag zakken en uit bij het omhoog strekken. Ellebogen 

zijn in een hoek van 45 graden langs je lichaam. 

https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/86BtluRG_KQ
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/sBfW0tj9fqg
https://youtu.be/sBfW0tj9fqg
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk


WORKOUT 2 | LADDER B 
Hoe doe je deze workout? 

LADDER: voeg steeds 1 herhaling toe of neem steeds 1 herhaling weg terwijl je een ladder van het aantal aangegeven herhalingen afwerkt. 

➢ Doe 1 rep KB Deadlift, doe 10 reps push press 

➢ De volgende set doe je 2 reps KB Deadlift (ladder gaat omhoog) en 9 reps push press (ladder gaat omlaag) 

➢ Je voegt elke set steeds 1 herhaling toe en haalt 1 herhaling weg tot je op 10 KB Deadlifts en 1 push press zit 

➢ Neem zoveel rust als je nodig hebt tussen de sets in 

 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

RUST CUES 

1A KB Deadlift 

(Gebruik een lichtere KB 

voor minder weerstand) 

KB Deadlift 

(Gebruik een 

zwaardere KB voor 

meer weerstand) 

KB Deadlift 

(Gebruik een KB 

voor minder 

weerstand) 

Rust tot 

je weer 

kan 

Maak een dubbele kin en hou je ribben over je heupen. 

Duw je heupen goed naar achteren en zorg dat je met 

bovenlijf over de KB bent voordat je deze omhoog tilt. 

Adem uit bij het omhoog tillen.  

1B Tall Kneeling DB 

Press 

(Hoe lichter de DB’s hoe 

makkelijker de oefening) 

DB Overhead 

Press 

 

Tall Kneeling DB 

Press 

Rust tot 

je weer 

kan 

Maak een dubbele kin en vorm een rechte lijn van 

schouder tot heup: billen goed aanknijpen en kantel je 

bekken licht zodat je core gespannen is. Adem uit bij het 

omhoog duwen van het gewicht. 

https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/grbK43W-PPc
https://youtu.be/grbK43W-PPc
https://youtu.be/grbK43W-PPc
https://youtu.be/grbK43W-PPc
https://youtu.be/5sHIIz-DUSs
https://youtu.be/5sHIIz-DUSs
https://youtu.be/5sHIIz-DUSs
https://youtu.be/5sHIIz-DUSs
https://youtu.be/grbK43W-PPc
https://youtu.be/grbK43W-PPc
https://youtu.be/grbK43W-PPc
https://youtu.be/grbK43W-PPc


WORKOUT 3 | AMRAP A (12 minuten) 
Hoe doe je deze workout? 

AMRAP: Doe zoveel mogelijk rondes (As Many Rounds As Possible) van de workout in de aangegeven tijd. 

➢ Zet je timer op 12 minuten 

➢ Doe 8 reps Band Hip Thrust, 8 Reps Bent Over Row, 8 Reps Bench Burpees 

➢ Neem zoveel rust als je nodig hebt tussen de sets in 

➢ Wanneer je je uitgerust genoeg voelt dan ga je door met de volgende ronde 

➢ Probeer zoveel mogelijk rondes (met goede techniek!) te doen in de 12minuten 

 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

REPS  

+ SETS 

RUST CUES 

1A Band Hip Thrust 

 

Single Leg Hip Thrust 

 

Band Hip Thrust 

(Zonder DB) 

8 

(L/R) 

Rust tot 

je weer 

kan 

Maak een dubbele kin en hou je ribben over je heupen. 

Adem uit bij het omhoog duwen van je billen en knijp 

deze stevig aan.  

1B DB Bent Over Row DB Bent Over Row 

 

DB Bent Over Row 8 Rust tot 

je weer 

kan 

Lichte buiging in je knieën en heupen zijn naar achteren 

geduwd. Adem uit en buig je ellebogen door je 

schouderbladen aan te knijpen. 

1C Bench Burpee Bench Burpee + 

Push-up 

Incline Plank 

Trimester 3: Incline 

Side Plank 

8 

20 sec 

L/R 

Rust tot 

je weer 

kan 

Adem uit bij de hele oefening en zorg dat je een mooie 

plank positie aanhoudt. Land ‘licht’ bij het naar achteren en 

naar voren springen. 

https://youtu.be/IAqkkK1AKtI
https://youtu.be/IAqkkK1AKtI
https://youtu.be/U1oyVaiH2J4
https://youtu.be/U1oyVaiH2J4
https://youtu.be/IAqkkK1AKtI
https://youtu.be/IAqkkK1AKtI
https://youtu.be/EwwCYi6bNH8
https://youtu.be/EwwCYi6bNH8
https://youtu.be/EwwCYi6bNH8
https://youtu.be/EwwCYi6bNH8
https://youtu.be/EwwCYi6bNH8
https://youtu.be/EwwCYi6bNH8
https://youtu.be/bkvUsdSPcnE
https://youtu.be/bkvUsdSPcnE
https://youtu.be/bkvUsdSPcnE
https://youtu.be/bkvUsdSPcnE
https://youtu.be/bkvUsdSPcnE
https://youtu.be/bkvUsdSPcnE
https://youtu.be/-kSoTUGMu1Y
https://youtu.be/-kSoTUGMu1Y
https://youtu.be/I8haLU-qu78
https://youtu.be/I8haLU-qu78
https://youtu.be/I8haLU-qu78
https://youtu.be/I8haLU-qu78


WORKOUT 4 | AMRAP B (15 minuten) 
Hoe doe je deze workout? 

AMRAP: Doe zoveel mogelijk rondes (As Many Rounds As Possible) van de workout in de aangegeven tijd. 

➢ Zet je timer op 15 minuten 

➢ Doe 10 reps Reverse Lunge of Squat Jump, 10 reps DB Chest Press, 10 reps Feet Elevated Glute Bridge 

➢ Neem zoveel rust als je nodig hebt tussen de sets in 

➢ Wanneer je je uitgerust genoeg voelt dan ga je door met de volgende ronde 

➢ Probeer zoveel mogelijk rondes (met goede techniek!) te doen in de 12minuten 

 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

REPS  

+ SETS 

RUST CUES 

1A Reverse Lunge 

 

Reverse Lunge 

(Hou DB voor je 

borst vast) 

Reverse Lunge of 

Bodyweight Squat 

10 Rust tot 

je weer 

kan 

Maak een dubbele kin en hou je ribben over je heupen. 

Adem uit bij het terugstappen met je been of bij de 

landing van de squat jump. 

1B DB Bench Press 

(Gebruik 2 DB’s) 

DB Bench Press 

(Gebruik 2 DB’s) 

DB Incline Press 

(Gebruik 2 DB’s) 

10 Rust tot 

je weer 

kan 

Schouderbladen stevig tegen elkaar aan en borst licht 

opgeduwd. Adem uit bij het strekken van je armen. 

1C Feet Elevated Glute 

Bridge 

Band Feet Elevated 

Glute Bridge 

(Mini-band om knie) 

Feet Elevated Glute 

Bridge 

10 Rust tot 

je weer 

kan 

Adem uit bij het omhoog kantelen van je benen. Duw je 

hakken stevig in de muur. 

https://youtu.be/vdNTbm-rniY
https://youtu.be/vdNTbm-rniY
https://youtu.be/GLCiUPRa5Ns
https://youtu.be/GLCiUPRa5Ns
https://youtu.be/vdNTbm-rniY
https://youtu.be/vdNTbm-rniY
https://youtu.be/a0M5e95fCM0
https://youtu.be/a0M5e95fCM0
https://youtu.be/a0M5e95fCM0
https://youtu.be/a0M5e95fCM0
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI
https://youtu.be/c4md1Nlv2ZI


WORKOUT 5 | SUPERSET A  
Hoe doe je deze workout? 

Superset: Wissel 2 oefeningen met elkaar af zonder rust in de overgang van oefening 1 naar oefening 2. 

➢ Doe 30 seconden per kant van de KB Rack Carry 

➢ Doe 6-8 herhalingen van de Bulgarian Split Squats per kant 

➢ Neem zoveel rust als je nodig na afronding van 1 set van 2 oefeningen 

➢ Doe 6-8 sets van het circuit in totaal 

 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

REPS  

+ SETS 

RUST CUES 

1A 1-Arm KB Rack Carry 

 

1-Arm KB Rack Carry 

(Gebruik een 

zwaardere KB) 

 

1-Arm KB Rack 

Carry 

6-8 x  

30 sec 

L/R  

Rust tot 

je weer 

kan 

Hou de KB op je schouder, andere arm is naast je voor 

balans. Ribben over je heupen en adem rustig door terwijl 

je 30 seconden per kant loopt. 

1B Bulgarian Split Squat 

(Zonder extra gewicht) 

Bulgarian Split Squat 

(Gebruik DB om de 

oefening zwaarder te 

maken) 

 

Bulgarian Split 

Squat 

Trimester 3: Split 

Squat of Squat 

6-8 x 

6-8 

L/R 

Rust tot 

je weer 

kan 

80% van je gewicht is op je voorste been. Adem in bij het 

omlaag zakken en uit bij het omhoog komen. Leun 

voorover met je bovenlijf zodat je de oefening beter in je 

bilspier voelt. 

https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/-tqU6QPqANk
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/mO7pP0wrp-M
https://youtu.be/fX_kZP44o0M
https://youtu.be/fX_kZP44o0M
https://youtu.be/fX_kZP44o0M
https://youtu.be/fX_kZP44o0M
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0


WORKOUT 6 | SUPERSET B 
Hoe doe je deze workout? 

Superset: Wissel 2 oefeningen met elkaar af zonder rust in de overgang van oefening 1 naar oefening 2. 

➢ Doe 30-45 seconden van de Incline Mountain Climbers 

➢ Doe 8-10 herhalingen van de Goblet Squat 

➢ Neem zoveel rust als je nodig na afronding van 1 set van 2 oefeningen 

➢ Doe 6-8 sets van het circuit in totaal 

 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

REPS  

+ SETS 

RUST CUES 

1A Incline Mountain 

Climbers 

(30-45 seconden) 

 

Mountain Climbers 

(30-45 seconden) 

Incline Mountain 

Climbers 

Trimester 3: 

Bird Dogs 8 L/R 

6-8 x 

30-45 

sec 

6-8 x 8 

L/R  

Rust tot 

je weer 

kan 

Goed op je bovenlijf blijven steunen en hou een dubbele 

kin positie: niet je nek omlaag laten zakken. Blijf 

doorademen terwijl je om en om je benen richting je borst 

trekt ZONDER je onderrug te bollen. 

1B Goblet Squat Goblet Squat 

(Gebruik zwaardere 

DB om de oefening 

zwaarder te maken) 

 

Goblet Squat 

Trimester 3: 

Bodyweight Squat 

6-8 x 

8-10 

Rust tot 

je weer 

kan 

Hou de DB tegen je borstkas aan. Gewicht is op je hele 

voet. Adem in bij het omlaag zakken en uit bij het omhoog 

komen.  

https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/De3Gl-nC7IQ
https://youtu.be/De3Gl-nC7IQ
https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/bwZWjR2A0dU
https://youtu.be/mxNp_x2gduA
https://youtu.be/mxNp_x2gduA
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0
https://youtu.be/WW1RFQTvJR0


WORKOUT 7 | Chainset A 
Hoe doe je deze workout? 

Chainset: Voeg per oefening per ronde een herhaling toe tot het aantal aangegeven herhalingen is gehaald. 

 

➢ Start met 1 rep KB Deadlift of Swings, 1 rep (Incline) Push-ups en 1 rep DB Row per kant. 

➢ Voeg elke ronde een herhaling toe tot je 8 herhalingen per oefening hebt gedaan 

➢ Wanneer je je uitgerust genoeg voelt dan ga je door met de volgende ronde 

➢ Maak het zwaarder door weer van 8 naar 1 herhaling terug te werken. 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

REPS  

+ SETS 

RUST CUES 

1A KB Deadlift 

 

KB Swings 

 

KB Deadlifts 1 – tot 8 

reps 

Rust tot 

je weer 

kan 

Span je billen aan in de bovenste positie zonder je heupen 

verder naar voren te schuiven. Adem in bij het 

terugduwen van je heupen. 

1B Incline Push-ups Push-ups 

 

Incline Push-ups 

Trimester 3: Incline 

DB Press 

(Gebruik 2 DB’s) 

1 – tot 8 

reps 

Rust tot 

je weer 

kan 

Dubbele kin, ribben omlaag en vorm een plank van 

schouders tot heupen. Adem in bij het omlaag zakken en 

uit bij het omhoog duwen. 

1C 1-Arm DB Row 1-Arm DB Row 1-Arm DB Row 1 – tot 8 

reps 

Rust tot 

je weer 

kan 

Adem uit bij het buigen van je elleboog. Zorg dat je iets 

buiten heupbreedte staat. 

https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/i77XulEx1G4
https://youtu.be/i77XulEx1G4
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/w_onCinxfZQ
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/kyjvy0PeR-Y
https://youtu.be/kyjvy0PeR-Y
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/hmf0_qJLhno
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/M6hUa-MhqPk
https://youtu.be/hX9iAzcwN1E
https://youtu.be/hX9iAzcwN1E
https://youtu.be/hX9iAzcwN1E
https://youtu.be/hX9iAzcwN1E
https://youtu.be/hX9iAzcwN1E
https://youtu.be/hX9iAzcwN1E


WORKOUT 8 | Chainset B 
Hoe doe je deze workout? 

Chainset: Voeg per oefening per ronde een herhaling toe tot het aantal aangegeven herhalingen is gehaald. 

➢ Start met 1 rep Lateral Squat, 1 rep DB Press en 1 rep Step-up per kant 

➢ Voeg elke ronde een herhaling toe tot je 8 herhalingen per oefening hebt gedaan 

➢ Wanneer je je uitgerust genoeg voelt dan ga je door met de volgende ronde 

➢ Maak het zwaarder door weer van 8 naar 1 herhaling terug te werken. 

# OEFENING 

LEVEL 1 

OEFENING 

LEVEL 2 

OEFENING 

ZWANGER 

REPS  

+ SETS 

RUST CUES 

1A Alternating Lateral Squat 

 

Alternating Lateral 

Squat 

(Hou DB voor je 

borstkas vast) 

DB Romanian 

Deadlift 

1 – tot 8 

reps 

Rust tot 

je weer 

kan 

Denk hip hinge: duw je heupen naar achteren voordat je 

met je bovenlijf wat omlaag zakt. Adem uit bij het omhoog 

komen: gewicht is op je hele voet. 

1B 1-Arm Half Kneeling DB 

Press 

1-Arm Half Kneeling 

Db Press 

(Gebruik zwaardere 

DB) 

1-Arm Half Kneeling 

DB Press 

1 – tot 8 

reps 

Rust tot 

je weer 

kan 

Dubbele kin, ribben omlaag en vorm van oor tot knie een 

rechte lijn. Adem uit bij het omhoog duwen van de DB 

ZONDER je ribbenkast mee te laten bewegen. 

1C Step-up Goblet Step-up 

(Hou DB voor je vast) 

Squat 1 ½ rep 1 – tot 8 

reps 

Rust tot 

je weer 

kan 

Adem uit bij het buigen van je elleboog. Zorg dat je iets 

buiten heupbreedte staat. 

 

https://youtu.be/OMcZUWc8Q4k
https://youtu.be/OMcZUWc8Q4k
https://youtu.be/OMcZUWc8Q4k
https://youtu.be/OMcZUWc8Q4k
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