
8 X burpees Family edition 15 X squats 30 s plank
8 X sit ups

Family edition

50 s tegen muur zitten

10 X kangoeroesprongenFamily edition
      60/90 s2 X trap op en af lopenIedereen 5 X pompen25 s schelphouding30 s kaarshouding

10 X triceps dip on chair

20 X Jumping jacks 25 s high knees 
running in place 10 X lungesFamily edition

7 X push up and rotate
30 s side plank 8 X burpees

20 X squatsFamily editionIedereen 10 X streksprongen 

15 X jumping jacks

15 X push ups

Family edition 7 X lunges

10 X kangoeroesprongen

30 s side plank

10 X bicycle crunches 15 X till leg behind

60 s arm circles

12 X push ups knees

Family edition

25 X laten botsen

\

(

10 X  push ups

Ja-nee vragen 
     60/90 s

Ja-nee vragen 
     60/90 s

Ja-nee vragen 

Ja-nee vragen 
     60/90 s



Zweetkaarten 
 

Plank een volledige 
ronde tot jij opnieuw 

aan de beurt bent. 
 

Als je ondertussen moet 
inspringen voor trivial pursuit of 

wie ben ik doe je dit al plankend…  
ZWEETKAART 

Draag gedurende de 
1 volledige ronde je 

stoel boven je hoofd, 
zonder dat de stoel 
op je hoofd steunt. 

 
Als je ondertussen moet 

inspringen voor trivial pursuit of 
wie ben ik doe je dit met je stoel 

boven je hoofd. 

 
ZWEETKAART 

 
Één ronde de knieën 

hoog heffen. 
 
 

Als je ondertussen moet 
inspringen voor trivial pursuit of 

wie ben ik doe je dit al plankend… 
 

ZWEETKAART 

Eén volledige ronde 
jumping jacks 

 
Als je ondertussen moet 

inspringen voor trivial pursuit of 
wie ben ik doe je dit al ‘Jumping 

Jackend’.  
ZWEETKAART 

Eén volledige ronde 
cirkels draaien met 
de armen gestrekt 

zijwaarts. 
 

Als je ondertussen moet 
inspringen voor trivial pursuit of 

wie ben ik doe je de oefening 
gewoon verder. 

 
ZWEETKAART 

Sta een volledige 
ronde op één been 

terwijl je het andere 
been vastneemt. 

 
Als je ondertussen moet 

inspringen voor trivial pursuit of 
wie ben ik doe je dit op één been. 

 
ZWEETKAART 

Eén volledige ronde 
Shuffle Sprongen 

voor en achter 
 

Als je ondertussen moet 
inspringen voor trivial pursuit of 

wie ben ik doe je de oefening 
gewoon verder.  

ZWEETKAART 

Eén volledige ronde 
Mountain climbers 

 
Als je ondertussen moet 

inspringen voor trivial pursuit of 
wie ben ik doe je dit op één been.  

ZWEETKAART 

 

  



Spelregels 
• Om de workouts zwaar genoeg te maken:

o Heavy = alles x3
o Medium = alles x2
o Light = alles x1

• Verder verloopt is het spel opgebouwd zoals een ganzenbord: elke speler heeft dus een pion
en er wordt gespeeld met één dobbelsteen.

• Korte uitleg bij de verschillende vakjes:

Workout-vakje 
… 

Voer de oefening zo snel mogelijk en vooral juist uit. 

Jackpot Iedereen voert de opdracht uit 

Safe Zone Geen opdrachten 

Terug naar start Start opnieuw! 

Trivial Pursuit 

Je moet een Quizvraag beantwoorden. Check: 
- https://www.quiz-vragen.net/
- https://www.quizvraag.be/

Juist antwoord = verder spelen 
Fout antwoord = Zweetkaart 

Klapronde 

- Niemand mag iets zeggen tijdens deze ronde.
- De persoon die op de klaphandjes komt begint met

klappen.
- Dan klapt iedereen om de beurt met de wijzers van de 

klok, behalve…
- Als je op een veelvoud van 7 aan de beurt bent OF op de 

getallen waar een 7 in voorkomt. 

De persoon die zich vergist (toch klappen op een veelvoud van 7 of 
meer dan 3s wachten om toch te klappen) trekt een Zweetkaart. 

Wie of wat ben 
ik? 

- De deelnemers bedenken zelf een persoon of ding.
- De persoon die op het vakje komt moet dan in 60” 

(kinderen in 90”) raden wie of wat hij is adhv ja/nee
vragen.

Raad je het binnen de tijd = verder spelen 
Fout antwoord = Zweetkaart 
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