
LESSON PLAN: 210521



Voor tijd:
30 synchro deadlifts
30 synchro bar-facing burpees
400 meter rennen
20 synchro deadlifts
20 synchro bar-facing burpees
400 meter rennen
10 synchro deadlifts
10 synchro bar-facing burpees
400 meter rennen
Rust 5 minuten
10 synchro thrusters
10 synchro pull-ups
400 meter rennen
20 synchro thrusters 
20 synchro pull-ups
400 meter rennen
30 synchro thrusters
30 synchro pull-ups

400 meter rennen

Time cap: 35 minuten

Vrouwen 57kg deadlift, 25kg thruster

Men 84kg deadlift, 34kg thruster



NOTITIES VOOR DE COACH:  Alle onderdelen van de les worden geleid door de 
coach. Dit evenement heeft 2 uitdagende onderdelen die je conditie en uithoud-
ingsvermogen op de proef stellen maar tegelijkertijd ook samenwerking testen. 
De deadlift is met een middelmatig gewicht, waardoor sommige elke ronde onaf-
gebroken kunnen blijven werken, terwijl andere kunnen streven voor niet meer 
dan 2-3 rust onderbrekingen per ronde. Het volume van de bar-facing burpee is 
ook gematigd en de afnemende herhalingen zouden een snel tempo moeten aan-
moedigen. Het gewicht van de thruster is licht waardoor de meeste elke ronde 
onafgebroken kunnen doen. Iedereen zou moeten streven naar niet meer dan 
1-2 onderbrekingen om te rusten. Het volume van de pull-ups is weer gematigd. 
Sommige atleten kunnen hierdoor onafgebroken de sets volbrengen terwijl het 
merendeel een strategie moet toepassen waardoor zij consistent kunnen blijven 
bewegen. Het totale volume van het rennen stapelt zich op tot een relatief hoog 
volume. Atleten zouden ernaar moeten streven om een consistent tempo aan te 
houden op elk onderdeel. Snellere tijden voor deze workout zullen onder de 25 
minuten zijn terwijl iedereen ernaar zou moeten streven om de workout binnen de 
time cap te volbrengen.

SCHALEN:  Atleten zouden gewichten moeten gebruiken die hen toestaat om de 
beoogde stimulus te behalen. De pull-up kan worden aangepast naar een jumping 
pull-up en de bar-facing burpee kan worden aangepast door de atleten over de 
stang te laten stappen. Als rennen geen optie is kunnen atleten wandelen of een 
andere monostructurele oefening doen van dezelfde afstand. Herhalingen en 
afstanden kunnen ook aangepast worden aan het individu zijn fysieke capaciteit. 
Kijk op de PairUP ThrowDOWN website voor alle schalingsopties. Omdat de 
intentie is om samen met de community mee te doen aan een leuk evenement, 
worden atleten die de bewegingen voorgeschreven kunnen doen aangemoedigd 
omdat te doen ook als zij waarschijnlijk de time cap niet halen.



:00-:03
WHITEBOARD (~3 min.)
• Geef de atleten een uitleg over de flow en 

demonstreer de beweging standaarden voor de 
workout.

• Geef de atleten een uitleg over de beoogde stimulus 
(zie notities voor de coach).

• Geef de atleten een korte uitleg over de mogelijke 
schalingsopties die tijdens de transitie tijd worden 
toegekend voor de workout. 

• Geef uitleg over de algemene warming-up.



:03-:10
ALGEMENE EN SPECIFIEKE 
WARM-UP  (~7 min.)
Notitie voor de coach: Door de lengte van de workout 
zal de warm-up werken aan het verhogen van de 
hartslag en de lichaamstemperatuur terwijl er ook 
gewerkt wordt aan de specifieke bewegingen van de 
workout. Gebruik een lege stang voor de gewichthef 
oefeningen. 

• 100 meter rennen
• 5 deadlifts, 2 seconden pauze bij de knieën op de weg 

naar boven en naar beneden.
 »Oefen dat de knieën naar achteren gaan terwijl de 
schouders omhoog komen aan het begin van de lift. 
Op de weg terug zorg je ervoor dat de heupen naar 
achter gaan en de knieën niet naar voren gaan tot 
de stang ze gepasseerd heeft. 



• 5 deadlifts
 »Focus op het houden van een rechte rug en het 
bewegen in een rechte lijn bij iedere herhaling.

• 100 meter rennen
• 5 front squats, 2 seconden pauze in de bodem van de 

squat.
 »Gebruik de grip die je ook voor de thruster gebruikt 
en focus op het houden van een stabiele positie in 
de bodem van de squat. 

• 5 thrusters
 »Focus op helemaal opstaan voordat je de stang 
over je hoofd duwt. 

• 10 seconden actief hangen aan de stang + 5 kip 
swings



:10-:17
OPBOUWEN (~7 min.)
Notitie voor de coach: Gebruikt deze tijd om de 
techniek van de beweging te verfijnen terwijl 
er gewerkt wordt met gewicht en oefen het 
synchroniseren van de bewegingen.

1 ronde:
• 5 synchro thrusters, workout gewicht
• 5 synchro pull-ups

 »Gebruik de pull-up variatie die ook in de workout 
wordt gebruikt.

Daarna voeg gewicht toe voor de deadlift en doe: 

2 rondes: 
• 3 synchro deadlifts

 »Gebruik een licht gewicht voor de eerste ronde en 
een middelmatig gewicht voor de tweede ronde. 

• 3 bar-facing burpees



:17-:20
LAATSTE VOORBEREIDINGEN 
WORKOUT (~3 min.)
• Geef de atleten tijd om het toilet te gebruiken en de 

laatste voorbereidingen te treffen.
• Zorg dat je schalingsopties hebt doorgenomen met 

je atleten. Zorg dat ze een geschikt gewicht hebben 
voor de deadlift en de thruster en dat de juiste 
aanpassingen worden gebruikt voor de bar-facing 
burpee en de pull-up. 



:20-:55
WORKOUT - Begin op :20        
(~35 min.)
• Hou de techniek van elke beweging in de gaten.
• Overweeg om het gewicht te verminderen bij 

de deadlift en/of thruster als meer dan 2-3 
onderbrekingen nodig zijn tijdens een van de rondes. 

• Overweeg om de pull-up en/of bar-facing burpee aan 
te passen naar een makkelijkere variant of om de 
herhalingen aan te passen als er te veel gerust wordt. 



:55-:60
COOL-DOWN (~5 min.)
Notitie voor de coach: De cool-down richt zicht op het 
stretchen van de spieren die gebruikt zijn tijdens de 
workout.

• Opruimen spullen/ruimte volgens de juiste 
protocollen. 

• Scores loggen.
• 1 minuut wall hinge hamstring en schouder stretch.


