
VZW KMTC CHALLENGE MAAND MEI 2020

Intro
Beste KMTC-leden,

we worden overspoeld op internet door uitdagingen (en dan reken ik het COVID19 nog niet bij als 
extra uitdaging). Vorige maand wou ik niet een ‘challenge’ lanceren omdat iedereen meer dan 
genoeg andere uitdagingen had. Voor de maand mei (voor zei die willen) heb ik voor mezelf en 
voor jullie een uitdaging gevonden die maximum 12 minuten per dag vraagt. Als je echt goed ben 
kan je tot 11 minuten gaan en 1 minuut extra voor de administratie …

Praktisch:
Je hebt niet meer nodig dan je eigen lichaam en 2 vierkante meter. Ouders met kinderen zullen nu 
ook wel terug de wiskunde iets beter hebben opgenomen. Heb je nu al problemen … je mag me 
contacteren. ;-)

De Uitdaging
Een Spartan Burpee Ladder. Elke dag van de maand mei doe je de ladder en stop je als je niet het 
minimum haalt. Dat is niet erg. Er zullen dagen zijn die minder goed gaan ...prima … uw lichaam 
zegt gewoon dat het genoeg is voor die dag. Ik ben benieuw voor jullie (en ook een beetje voor 
mezelf) tot welk level we geraken. Graag jullie eindresultaat op het einde van de maand, maar jullie
mogen steeds jullie tussenresultaten doorsturen naar: jeroen.vermeulen@kmtc.be.

Hoe een Spartan Race Burpee correct uitvoeren
De burpee is er in vele verschillende vormen. Als je nog nooit een burpee gedaan hebt, begin dan 
met de basis burpee. Haal diep adem en let’s go! Een Spartan Race bestaat uit 4 posities:

1. Borst op de grond positie
2. Volledig uitgestrekt lichaam positie
3. Een sprong in de lucht positie
4. Handen boven de oren positie

De bedoeling is dat de burpee vloeiend en in hoog tempo wordt uitgevoerd, wacht dus niet met de 
tussenstapjes maar blijf in hoog tempo doorspringen. Het gemakkelijkste is om voor jezelf een 
ritme aan te houden, door bijvoorbeeld te tellen van 1 tot 6.

Aandachtspunten

1. probeer bij de sprong omhoog met je handen het plafond aan te raken



2. houd je voeten op heupbreedte tijdens de plank
3. houd je rug mooi recht bij de sprong naar plankpositie, niet doorzakken
4. trek bij elke sprong je buik in en span hem aan
5. houd je schouders in plank positie recht boven je handen
6. als je veel last hebt van je onderrug, kies er dan voor om te stappen in plaats van te springen.

Toepassing

De burpee kun je in krachttraining verwerken, of er een training opzich van maken. De meest 
gangbare manier is de 5-minute challenge: in vijf minuten zoveel mogelijk burpees doen.

Bron: https://obstakels.com/2013/10/30/burpee/ 

Tabel Burpee Beep-test door Adam Scott (Standaard Burpees).
De gemiddelde score bedroeg 68 burpees,

Level Tijd Aantal Burpees per Level Cummulatief aantal Burpees

1 0-1 minuten 10 10

2 1-2 minuten 12 22

3 2-3 minuten 14 36

4 3-4 minuten 16 52

5 4-5 minuten 18 70

6 5-6 minuten 20 90

7 6-7 minuten 22 112

8 7-8 minuten 24 136

9 8-9 minuten 26 162

10 9-10 minuten 28 190

11 10-11 minuten 30 220

Bron: https://mtntactical.com/knowledge/the-burpee-beep-ladder-assessment/ 

https://mtntactical.com/knowledge/the-burpee-beep-ladder-assessment/
https://obstakels.com/2013/10/30/burpee/


Voordelen van de (Spartan Race) Burpee.
Je hoort de naam van deze beroemde (en beruchte) oefening steeds vaker vallen. Maar wat is een 
burpee nou eigenlijk? De burpee dankt zijn naam aan de Amerikaanse bewegingswetenschapper 
Royal H. Burpee, die de burpee-test ontwikkelde. Deze test werd veel gebruikt in het Amerikaanse 
leger om de fitheid van soldaten snel en effectief te meten! Ook in de topsport wordt deze oefening 
veel gebruikt in de trainingen. De burpee is een perfecte oefening om je gehele lichaam in korte tijd 
optimaal te trainen. Je hebt geen materialen nodig, en je kan hem zowel binnen als buiten doen. In 
een minuut verbeter je kracht, conditie, snelheid en souplesse. En mooi meegenomen: het geeft je 
vetverbranding een flinke boost! 

Kracht

Tijdens het uitvoeren van een burpee train je je borst, schouders, triceps, rugspieren, billen, 
hamstrings en je buikspieren. Doordat je met je volledige lichaamsgewicht werkt, zul je alle kilo’s 
lichaamsgewicht moeten tillen, wat je spieren een pittige trainingsprikkel geeft!

Conditie

Met een burpee wordt je hele lichaam plotseling intensief aan het werk gezet. Hierdoor vragen je 
spieren al snel om meer zuurstof. Tijdens de burpees krijgt je lichaam geen pauze. Hierdoor wordt 
je systeem geprikkeld om steeds sneller en meer zuurstof door je lichaam te vervoeren. En zo zal je 
lichaam steeds beter om kunnen gaan met intensieve training. Oftewel: je conditie verbetert!

Souplesse

Omdat een burpee een coördinatieve oefening is, verbeter je je lichaamsbesef: het gevoel waar je 
ledematen en je lichaam zich bevinden ten opzichte van elkaar en de ruimte. Dit helpt je om 
effectiever en soepeler te bewegen. Lichaamsbesef is trainbaar, wat betekent dat het snel verbetert 
wanneer je vaker burpees doet.

Snelheid

Door de sprongelementen in de burpee verbeter je je explosiviteit. Oftewel de snelheid waarmee je 
lichaam zich kan bewegen. Je gewrichten (en de banden/spieren eromheen) worden veerkrachtiger 
waardoor je beter kunt afzetten en eerder op snelheid bent.

Vetverbranding

Onderzoeken hebben aangetoond dat high intensity training (HIT), zoals burpees, tot 50% meer vet 
verbranden dan de standaard krachtoefeningen. Door het doen van burpees versnel je je 
stofwisseling, waardoor je gedurende de dag ook meer verbrandt.

Bron: https://obstakels.com/2013/10/30/burpee/ 

https://obstakels.com/2013/10/30/burpee/
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