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The 80/20 training program 

Je kan kiezen tussen een programma van 3, 4 of 5 dagen
per week. Bij het programma van 3 dagen per week train je
3 keer full body. Bij het programma van 4-5 dagen per week
is er een upper-lower split. Wil je 4 dagen per week trainen,
dan doe je de eerste 4 dagen uit het schema. Wil je 5 dagen
trainen, dan doe je de optionele trainingsdag er nog bij!
Waar je ook traint, welk materiaal je ook hebt, I got you! Je
kan bij elke oefening klikken naar een link en daar zie je
een video van de oefening en de variaties ervan. Zo heb je
altijd een variant die jij kunt uitvoeren!
Bij het kiezen van je gewicht, weerstand... zorg ervoor dat
je jezelf uitdaagt! Zorg ervoor dat je je herhalingen kunt
doen, maar dat ze wel uitdagend zijn! 
Train je zonder materiaal, wees dan creatief! Gebruik
rugzakken die je vult met boeken, flessen water... Alles om
toch maar sterker te worden en progressie te kunnen
boeken.
Is een oefening al zwaar genoeg voor je met enkel je
lichaamsgewicht, zonder extra’s? Then stick with that!
Doe je een oefening aan 2 kanten? Dan is het aantal
herhalingen beschreven per kant! 
Op zoek naar oefeningen om te mobiliseren voor je legday?
Here you go! Voor upper body zou ik interne en externe
schouderrotaties doen en WYT's! 
YOU GOT THISSSS! 

Here it is, je trainingsschema!

Voor je doorbladert, lees je best het volgende:

https://youtu.be/IuwA_W0G5QA
https://www.youtube.com/watch?v=YMytSEYr2yU


Welk gewicht moet ik kiezen? 

Een trainingsfase duurt 1 maand. Bij een nieuwe fase is het
mogelijk dat er nieuwe oefeningen in het schema staan, kan
het volume zijn veranderd of moet je met een andere
intensiteit trainen. Hoe bepaal je bij een nieuw
trainingsschema met welke gewichten je moet gaan trainen?

Voor ieder nieuw trainingsschema is het belangrijk dat je een
inschatting maakt voor het trainingsgewicht. 

Er zijn verschillende manieren om een inschatting te maken
van het trainingsgewicht. Als beginner gaat het om een
schatting, want je bent vaak nog niet bekend met de oefening. 

Voorbeeld: Dumbbell split squat: 3 sets van 10 herhalingen
per kant 
Als je je training hebt ingevuld, denk dan eens na over hoe
lastig je de oefening vond, en of je moeite hebt met het
uitvoeren van de oefening. Als je merkt dat de oefening
makkelijk ging en dat je je herhalingstarget kon behalen met de
aangegeven sets dan kan je in de tweede trainingsweek direct
verzwaren met een verhoging van 5-20% van het gebruikte
gewicht. Deze verhoging kan elke week herhaald worden. 

Je start dus bijvoorbeeld de oefening van de split squat met
10kg per kant. Je haalt de 10 herhalingen vrij gemakkelijk. De
volgende keer kan je dan 12kg per kant nemen.



Het is dus altijd een schatting hoe je het te gebruiken
trainingsgewicht kunt bepalen. 

Dit zijn vaak voorkomende voorbeelden met bijbehorende
adviezen: 
1: Het voelde licht aan. Je verzwaart met 1-5 kg.
2: Het voelde goed aan, maar ook relatief pittig. Je verzwaart
met 5-10% van het gebruikte trainingsgewicht.
3: Het voelde relatief zwaar aan, maar je haalt netjes de
herhalingen. Dan heb je het goede trainingsgewicht gevonden.
Vanuit hier kan je de komende trainingen gaan opbouwen.
4: Het voelde zwaar aan, waardoor je het aantal herhalingen
net niet haalde in de laatste set. Klein stapje terug van 5-10%
en van daaruit opbouwen. 



3 day split 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 1 

4

4

4 6-8

3 10-12

3 10-12

3 10-12

4 10-15

6-8

6-8Deadlift

Chest press

Bulgarian split squat

Shoulder press

Leg press

Supinated bent  over row

Hyperextension

Idealiter rust je steeds een dag tussen iedere training. Lukt dat niet,
dan is dat natuurlijk geen drama!  Doe vooral wat werkt voor jou.

https://youtu.be/0yzRmw1gwk8
https://youtu.be/5ChSz02IfFk
https://youtu.be/HRyEGm0AikE
https://youtu.be/BW2hD4pYbeY
https://youtu.be/wSF12dvz4lE
https://youtu.be/BbP_rOmrB90
https://youtu.be/BbP_rOmrB90
https://youtu.be/BbP_rOmrB90
https://youtu.be/u14ALYTcfSI


3 day split 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 2 

4 6-8

4 8-10

4 8-10

4 8-10

3 10-12

3 10-12

3 12-15

Squat

Shoulder press

Hip thrust

Bent over row

Leg extension

Chest fly

Abduction

https://youtu.be/qHN68U3bRiw
https://youtu.be/BW2hD4pYbeY
https://youtu.be/7Rg08V2IoGE
https://www.youtube.com/watch?v=-Gw5NLhBQcU&list=PLl-C138GcFJmrEOQhER24m-T0DtNiNL2p&index=26
https://youtu.be/ODYvwoROIvw
https://youtu.be/2KI9YF3F6jc
https://youtu.be/6P4P9c-knSM


3 day split 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 3 

3 8-10

3 6-8

3

3 6-10

3

3

8-12

6-12

12-15

3 10-15

Pull-up/down*

*Kan je nog geen full pull-ups? Doe dan een van deze varianten en bouw zo
op naar volledige pull-ups!

Romanian deadlift

Single arm row

Reverse lunge

Chest press

Step-up

Kickback

https://youtu.be/ypYijnovZrU
https://www.instagram.com/p/CH0Y8Hlj8ju/
https://www.instagram.com/tv/CM9X_dEl81a/
https://youtu.be/uU9StfIry9o
https://youtu.be/9gQgmdFfszw
https://youtu.be/5ChSz02IfFk
https://youtu.be/TmsUkYzKkcc
https://youtu.be/RtmakJEUe-U


4-5 day split 
Bij dit schema kan je kiezen of je 4 of 5 dagen traint. Doe je 4

dagen? Doe dan training 1 tot en met 4. Train je 5 dagen? Doe dan
de optionele 5e training op je laatste trainingsdag! 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 1 - lower body 

4 6-8Squat

3

3 6-8Reverse lunge

3 10-15Romanian deadlift

10-12Leg extension

3 12-15Kickback

3 12-15Abduction

https://youtu.be/qHN68U3bRiw
https://youtu.be/9gQgmdFfszw
https://www.instagram.com/tv/CM9X_dEl81a/
https://youtu.be/ODYvwoROIvw
https://youtu.be/RtmakJEUe-U
https://youtu.be/6P4P9c-knSM


4-5 day split 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 2 - upper body 

3

3

3

3

*Kan je nog geen full pull-ups? Doe dan een van deze varianten en bouw zo
op naar volledige pull-ups!

15-20

4 8-10Shoulder press

3 10-12Chest fly

8-10Single arm row

8-12Chest press

6-12Pull-up/down*

Face pull

https://www.instagram.com/p/CH0Y8Hlj8ju/
https://youtu.be/BW2hD4pYbeY
https://youtu.be/2KI9YF3F6jc
https://youtu.be/uU9StfIry9o
https://youtu.be/5ChSz02IfFk
https://youtu.be/ypYijnovZrU
https://youtu.be/0JozoCx1iTQ


4-5 day split 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 3 - lower body 

4

3

4

4

8-10

6-8Bulgarian split squat

3

6-8Deadlift

4Hip thrust

10-12Leg press

6-10Step-up

10-15Hyperextension

https://youtu.be/HRyEGm0AikE
https://youtu.be/0yzRmw1gwk8
https://youtu.be/7Rg08V2IoGE
https://youtu.be/wSF12dvz4lE
https://youtu.be/TmsUkYzKkcc
https://youtu.be/u14ALYTcfSI


4-5 day split 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 4 - upper body 

3

3

3

4 6-8

Bent over row

3 10-12Shoulder press

4 8-10

Chest press

15-20

10-12Supinated bent  over row

Lateral raise 15-20

Lat prayer/pull-over 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gw5NLhBQcU&list=PLl-C138GcFJmrEOQhER24m-T0DtNiNL2p&index=26
https://youtu.be/BW2hD4pYbeY
https://youtu.be/5ChSz02IfFk
https://youtu.be/BbP_rOmrB90
https://youtu.be/BbP_rOmrB90
https://youtu.be/BbP_rOmrB90
https://youtu.be/EdD2EAgw94U
https://youtu.be/Bp_UYJJtY-M
https://youtu.be/Bp_UYJJtY-M


4-5 day split 

Oefening Sets Aantal herhalingen

Training 5 - lower body (optional) 

3 8-10

3

3

3

12-15

8-10

10-15

10-12

3

Leg extension

Single leg hip thrust

Glute bridge

Romanian deadlift

Leg curl

https://youtu.be/ODYvwoROIvw
https://youtu.be/3hp2-gbDap4
https://youtu.be/P-kZljf_bXI
https://www.instagram.com/tv/CM9X_dEl81a/
https://youtu.be/Naq1NisE60Y

