
 

Beste CrossFit Zwijndrecht atleet,   

We zijn erg blij met jou aanwezigheid in onze box. Als CrossFit Community zijn we 
betrokken bij jou progressie en het behalen van je doelstellingen. De workouts, die 
we WODS noemen moeten er voor zorgen dat jij op een veilige en verantwoorde 
wijze lekker fit wordt en blijft. We starten daarom onze training in het algemeen 
met een goede "warmup"  (WUP) eventueel gevolgd door oefeningen om de mobili-
teit in de spieren en gewrichten te bevorderen. 

Omdat je als nieuwe atleet vaak moet wennen aan alle oefeningen en je vast nog 
wel vragen hebt over de uitvoering en benamingen daarvan hebben we een fraai 
document voor je samengesteld dat je kan gebruiken om de bewegingen in het 
CrossFit nog beter te bestuderen. Ook onze CrossFit veteranen kunnen vaak wat 
heropvoeding gebruiken 😁  In dit document vind je actieve links die verwijzen naar 
filmpjes waarin goed uitgelegd wordt hoe het een en ander gedaan wordt.  We heb-
ben buiten de 9 fundamentele oefeningen ook de meest voorkomende bewegingen 
toegevoegd die we in de WODS gebruiken. Zo krijg je een goed beeld van wat je 
allemaal kan verwachten bij ons.  

De kans bestaat dat je na het zien van de filmpjes denkt dat leer ik nooit.  Maak je 
daar a.u.b niet te veel zorgen over. Je zult verbaasd staan over jezelf en de bewe-
gingen die je jezelf eigen maakt. Het belangrijkste is je ego buiten de box laten en 
gaan voor techniek en uitvoering.  

Wij kijken met plezier uit naar je aanwezigheid in onze box. Mocht je nog vragen 
hebben schroom dan niet en mail ons via info@crossfitzwijndrecht.com  

Lonny Drees      Judith Drees 

CrossFit Level-2 Trainer  
CrossFit Weightlifting Trainer  
CrossFit Kettlebell Trainer  
CrossFit Mobility Trainer 
CrossFit Striking Trainer  
CrossFit Defense Trainer  
CrossFit Scaled Certification 
CrossFit Judge Certification 
CrossFit Spot The Flaw Certification

CrossFit Level-1 Trainer  
CrossFit Kids Trainer  
CrossFit Kettlebell Trainer 

Welkom in de meest gekwalificeerde 
en ervaren CrossFit Box in de regio. 

mailto:info@crossfitzwijndrecht.com


CrossFit Movement List and Video Links 

Nine Foundational Movements  

Squat 
Air Squat 

Front Squat 
Overhead Squat  

Press  
Shoulder Press  

Push Press  
Push Jerk

Lift 
Deadlift 

Sumo Deadlift High Pull  
Med Ball Clean 

Additional Movements

Olympic Lifting 
Clean   

Power Clean  

Snatch  
Power Snatch 

Hang Power Clean 
Dumbbell Snatch

Gymnastics 
Push Up 
Sit Up  

Pull Up 
Ring Row 

Chest To Bar Pull Up (C2B)  

LSit  
LSit Pull Up  

Box Jump  
Ring Dip  
Burpee  

Toes To Bar (T2Bs)  

Handstand Push Ups 
(HSPUs) 

Kipping HSPUs  

Rope Climb  
Legless Rope Climb 

Other 
Row  

Thrusters 
Kettlebell Swings 
Double Unders 
Single Unders 

Wall Balls 
Walking Lunges 

Overhead Walking Lunges 

https://www.youtube.com/watch?v=C_VtOYc6j5c
https://www.youtube.com/watch?v=m4ytaCJZpl0
https://www.youtube.com/watch?v=RD_vUnqwqqI
https://www.youtube.com/watch?v=xe19t2_6yis
https://www.youtube.com/watch?v=X6-DMh-t4nQ&list=PLwM9gdUNNno3vOr9mMNWIx9u7f0P6udvT&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=V-hKuAfWNUw
https://www.youtube.com/watch?v=op9kVnSso6Q
https://www.youtube.com/watch?v=o6QniJ9FaGA
https://www.youtube.com/watch?v=-nk0GqeSTJs
https://www.youtube.com/watch?v=EKRiW9Yt3Ps
https://www.youtube.com/watch?v=GVt4uQ0sDJE
https://www.youtube.com/watch?v=9xQp2sldyts
https://www.youtube.com/watch?v=tuOiNeTvLJs
https://www.youtube.com/watch?v=_iUFG1-H7d0
https://www.youtube.com/watch?v=R0mhHuVrLHA
https://www.youtube.com/watch?v=_l3ySVKYVJ8
https://www.youtube.com/watch?v=_HDZODOx7Zw
https://www.youtube.com/watch?v=aAggnpPyR6E
https://www.youtube.com/watch?v=xhlReCpAE9k
https://www.youtube.com/watch?v=p9Stan68FYM
https://www.youtube.com/watch?v=DemH-mw1O9I
https://www.youtube.com/watch?v=hHdD5Ksdnmk
https://www.youtube.com/watch?v=52r_Ul5k03g
https://www.youtube.com/watch?v=Vt0lO4jpIDo
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU
https://www.youtube.com/watch?v=_03pCKOv4l4
https://www.youtube.com/watch?v=hvoQiF0kBI8
https://www.youtube.com/watch?v=InRvHNUOlSs
https://www.youtube.com/watch?v=qFE7pgOrj5w
https://www.youtube.com/watch?v=rfr-Tw3Pxh8
https://www.youtube.com/watch?v=S7HEm-fd534
https://www.youtube.com/watch?v=aea5BGj9a8Y
https://www.youtube.com/watch?v=vdezTMulJ-k
https://www.youtube.com/watch?v=-tF3hUsPZAI
https://www.youtube.com/watch?v=hCuXYrTOMxI
https://www.youtube.com/watch?v=fpUD0mcFp_0
https://www.youtube.com/watch?v=L8fvypPrzzs
https://www.youtube.com/watch?v=m6MczOv_Ayg
https://www.youtube.com/watch?v=f_lNO64zlSU&t=7s

