Beweegroute Waddinxveen
De feiten liegen er niet om: de gemiddelde Nederlander zit te veel en beweegt te weinig. Bewegen is niet
alleen sport maar ook fietsen, wandelen of als kind buitenspelen. Bij Waddinxfit hebben wij het buitenspelen
weer teruggebracht bij de fanatieke volwassenen. Voor sommige mensen zijn de lessen helaas nog iets te
intensief. Hierdoor is het initiatief ontstaan om ook voor die doelgroep iets te creëren in de vorm van een
beweegroute. Tijdens de beweegroute wandelen je een route en doe je onderweg spierversterkende
oefeningen. Dit met als doel fitter te worden.
Namens het Sportplatform en Waddinxfit wensen wij jullie heel veel succes met de beweegroute.

De route bestaat uit totaal 11 opdrachten over een route van +/- 2.5 kilometer deze staat hieronder afgebeeld.
Je start en eindigen bij de parkeerplaats van voetbalvereniging ASW, aangeduid met de groene markering.

Start bij de parkeerplaats van voetbalvereniging ASW
1. Windmolen

Zet je voeten iets breder dan schouder breedte. Tik met je tegenovergestelde hand je enkel aan. Wissel dit af
tot je 20 herhalingen hebt gehad. Als je heel flexibel bent mag je ook je voet aantikken
.
Wandel vervolgens in de richting van de rotonde bij de Sniepweg, naar het kerkgebouw dat zich aan de
Esdoornlaan bevind.

2. Knieheffen

Breng afwisselend 1 knie en je tegenovergestelde arm omhoog voor het balans. Herhaal dit 20 keer en neem
daarna kort een rustpauze. In totaal doe je dit 4 setjes (4x 20 herhalingen). Wil je extra uitdaging? Verhoog dan
de snelheid door het springend te doen.
Vervolg nu je weg op de Esdoorlaan en steek de weg rechts over naar de Jan Dorrekenskade-West. Hier kom je
na een korte wandeling aan de rechterkant een trap tegen.

3. Traplopen

Ga 10 keer de trap op en weer af. Wil je extra uitdaging? Pas dan gelijk de oefening van hiervoor toe. Breng dus
je knie en arm extra hoog bij het opgaan van de trap.
Wandel hierna nu weer terug Jan Dorrekenskade-West. Dit doe je door het pad beneden aan de trap te volgen.
Ga vervolgens via het heuveltje dat hieronder staat afgebeeld de weg weer op.

Steek de weg over in de richting van de Dorpstraat. Hier kom je een rood-witte wegafbakening tegen waar je
twee andere oefeningen gaat doen.

4. Leg side raise

Houd je vast aan het rekje en breng je rechterbeen zo hoog mogelijk. Het omhoog brengen van het been doe je
zo snel mogelijk. Het naar beneden brengen van het been doe je langzaam en gecontroleerd.
Na 10 keer wissel je van been en herhaal je dit 10 keer met je linkerbeen. Ga door totdat je ieder been 4 keer
10 herhalingen hebt gehad.
Vervolg je route tot halverwege de Jan Dorrekenskade-West.

5. Kniehef naar hakkebillen

Breng je knie eerst naar voren. Vervolgens breng je je hak in de richting van je bil. Herhaal dit 10 keer per been
en wissel dan naar je andere been. Herhaal dit 2 keer per been. Voer de beweging rustig uit zodat je goed aan
je stabiliteit van je enkel kunt werken. Uiteraard worden bij deze oefening ook de beenspieren versterkt.
Vervolg je weg naar de kruising, Jan Dorrekenskade-West en de Dorpstraat.

6. Squats

Zet je voeten op schouderbreedte en buig de knieën. Zak vervolgens door totdat je op het bankje kan zitten.
Sta vervolgens weer op en herhaal dit 10 keer en neem even rust. Herhaal dit in totaal 4 keer (4x10
herhalingen).
Wil je iets meer uitdaging? Tik dan alleen met de billen het bankje aan en ga gelijk weer omhoog.
Vervolg je weg nu op de Dorpstaat naar de Plasweg en vervolgens naar de Sniepweg waar de skatebaan zich
bevind.

7. Calf raise (kuiten)

Ga met je tenen op het randje staan en houd je aan het rek voor je vast ter ondersteuning. Breng je hakken nu
snel omhoog en daarna rustig naar beneden. Herhaal dit 15 keer en neem daarna kort rust. In totaal doe je dit
4 keer.

8. Voorwaarts been heffen.

Houd je vast aan het rek en breng je linkerbeen snel omhoog en daarna rustig weer naar beneden. Doe dit 15
keer en wissel hierna van been. In totaal je dit 4 keer per been.
Wandel vervolgens naar de plek achter het tankstation met de vierkante en ronde betonblokken.

9. Lunges op een verhoging

Zet je volledige voet op één van de blokken. Zet je achterste been zo ver mogelijk naar achter. Breng
vervolgens je heup zo ver mogelijk naar voren. Als je voelt dat je niet verder naar voren kunt houd je dit 2
seconde vast en breng je je heup weer naar achter door je been uit te strekken. Probeer dit 10 herhalingen per
been vol te houden. Wissel hierna van been. In totaal doe je dit 4 keer per been. Het is geen wedstrijd dus
mocht je niet zo ver naar voren kunnen ga dan gewoon zo ver als je kunt. Met deze oefening trainen wij de
mobiliteit van het heupgewricht. Let er vooral op dat de oefening geen pijn mag doen. Ga niet geforceerd door.
Vervolg je weg nu richting het kunstwerk (de pilaren zoals hieronder op de foto) en steek de weg over, om
weer aan de andere kant van de Dreef te komen, in de richting van het ASW terrein.

10. Uitstappassen

Start met je voeten naast elkaar en je armen in een hoek van 90 graden. Stap naar de linkerkant en breng je
armen zo ver mogelijk omhoog. Stap weer terug zodat je voeten naast elkaar staan en breng je armen weer
terug in een hoek van 90 graden. Stap nu naar de andere kant. Herhaal dit 40 keer en neem daarna een korte
rustpauze. In totaal doen we dit 4 keer (2 keer links en 2 keer rechts).

11. Roteren

Start met je voeten iets breder dan schouder breedte. Zak door en breng je handen terg hoogte van je linker
onderbeen. Strek je armen en rug uit en probeer zo ver mogelijk naar rechtsboven te komen. Hierbij draai je je
linkerbeen in zodat je goed door kunt draaien. Wissel constant de richting en ga door tot je 6 keer omhoog en
naar beneneden bent geweest. Neem hierna rust en herhaal dit nog 4 keer (4x6 herhalingen).

Dat was het dan! Namens het Sportplatform en Waddinxfit bedanken wij jullie voor het meedoen. Hopelijk kun
jij anderen motiveren om ook een keertje mee te wandelen en de oefeningen te doen.
Smaakt het naar meer? Schrijf je dan in voor een proefles bij Waddinxfit.

