
Q outdoor training 14.08.2015 

 

‘Ritchey twenty-four’ 

 

 Training staat in teken van 24e verjaardag van Ritchey. 

 

Kern: 3 series van 8 herhalingen = 24 stuks of 24 seconden of 24 herhalingen 

 

Trainingsduur: 75 min   Locatie: Oude Warande Tilburg 

 

Warming-up I;  rekken + strekken, oefening per toerbeurt bedenken.  

 

Kerntraining: 

 

1. Balken; koppel, oudste start = 8 x push-up + wissel en jongste 8 x push-up, 

passief is tellen + ligsteun 

2. Paaltjes; rughangen + paalzitten = rug tegen de paal; 24 sec + sprong 

helemaal rond vooruit + rug tegen paal + linker voet los van de grond 

afwisselen met rechts 24 sec + sprong + helemaal rond achteruit + paalzitten 

links/rechts om en om los van de grond 24 sec. 

3. Stompkes; ligsteun twee handen, 8 x push-up + wissel = 3 series + passief 

ligsteun op paaltjes.  

4. Buikbank; achterover leunen statisch afwisselen met 8 x naar achter veren x 3 

series.  

5. Hekskes;  push-up + sprong zijwaarts erover hekske = 8 x 3 series. Pittige 

oefening. 

6. King of the Ring; Ritchey in het midden van de ring, anderen staan in een 

hoek, telkens afwisselen zodat een verse de ring betreedt, Ritchey blijft staan. 

Oefen varianten, bokse, duwen trekken etc. zwaar! Hierna extra tijd voor 

herstel.  

7. Boomstammen; twee voeten erover + terug 8 x 3 series. Variatie toepassen. 

8. Lage hekjes rotonde = ligsteun twee handen + push-up + schouder tikken 

links/rechts + sprong twee benen voorwaarts een been landen. 8 x 3 series 

9. Lage hekjes rotonde = ligsteun twee handen + push-up +schouder tikken 

links/rechts + push-up + sprong voorwaarts + 180 graden, 8 x 3 series. 

10. Heuvelzone; tegen een boom gaan zitten, 90 graden hoek, op signaal sprinten 

naar bovenkant heuvel, 8 x herhaling. 

11. Squatten; in koppel jump-squat + split squat = afwisselen en variaties 

toepassen. 

 

Cooling-down; rustig joggen richting parkeerterrein, training afsluiten met rekken en 

strekken + ontspanningsoefening. 

 

Einde training: 18.45 uur 
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