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Teams C t/m A 
 

Het schema is zo opgebouwd dat je het overal kan uitvoeren zonder specifiek 
trainingsmateriaal. Je kan twee onderdelen per dag combineren, varieer het zoveel 
mogelijk mee voor de afwisseling. 

Mocht je nog vragen hebben over hoe je het programma eventueel met het al 
gedeelde trainingsschema kan combineren, dan kan je mailen naar: 
trainingscoordinatie@hcwv.nl  

 

Interval/Behendigheid (tenminste 2x per week) 

 
Oefening 2 

 
 

Intensiteit 

Dubbele Schaatssprongen Fast 
Maak 2 zijwaartse sprongen achter elkaar in 1 richting. Wissel 
daarna vervolgens zo snel mogelijk van richting. Probeer het 
boven lichaam centraal en stabiel te houden tijdens de hele 

oefening. 

Sets 4 x 16 herhalingen 
Locatie Vlakke ondergrond zonder obstakels, stoplichten etc, let op dat 

Oefening 3 Strik 
Intensiteit Zo snel mogelijk het parcourse afleggen 

2 sets 4 (2links om & 2 rechts om), 30 sec rust tussen sprints 
Sets 2min tussen sets 

Locatie Vlakke ondergrond zonder obstakels, stoplichten etc, let op dat 

Oefening 4 T-run 
Intensiteit Zo snel mogelijk het parcourse afleggen 

Sets  2 sets 4 (2links om & 2 rechts om), 30 sec rust tussen sprints 
Locatie Vlakke ondergrond zonder obstakels, stoplichten etc, let op dat 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Figuur 1 De Strick 

 
 

Figuur 2 T-run 

 

Oefening 1 
Intensiteit 

Sets 
Locatie 

Korte Sprint 
25 meter sprints 

2 sets 4 sprints, 45 sec rust tussen sprints 2min tussen sets 
Vlakke ondergrond zonder obstakels, stoplichten etc. 

HCWV Hockey @ Home Challenge 
Fysiek 
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Uithoudingsvermogen (tenminste 2x per week) 

 
 
 

 

Kracht (tenminste 2x per week) 

 
Oefening 2 Explosiviteit Routine 

 
 

 

Oefening Intensiteit Focuspunt 
Kneeling to Squat 3 x 5 Op de knieen zitten, met tenen op de 

Schutter to Jump 3 x 6 per zijde In schuttershouding zitten, voorste 

Drop Lunge met Side 3 x 12 Vanuit stand in de lunge springen, 

High Knee Hops 3 x 8 Op 2 benen zo hoog mogelijk springen, 
 

Intensiteit 
Sets 

Locatie 

Elke oefening 10 herhalingen per zijde, zie specifieke oefeningen 
3 sets gehele routine (met maximaal 120 sec rust tussendoor) 

Kan zowel binnen als buiten uitgevoerd worden 

Oefening 1 
Intensiteit 

Sets 
Locatie 

7 minute work out 
1 volledige routine 

https://youtu.be/ECxYJcnvyMw of spotify 
Kan zowel binnen als buiten uitgevoerd worden 

Oefening 1 
Intensiteit 

Killer 
In 2 minuten zo veel mogelijk afstand afleggen (>80% maximaal 

Sets 
Locatie 

3 volledige Killers met minimaal 90 sec rust 
Vlakke ondergrond zonder obstakels, stoplichten etc. 
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