(Waddinx)fit door de wijk
Leuk dat jullie meedoen aan de digitale training van Waddinxfit. Zo blijven we toch op een veilige manier in beweging. Ik
heb een aantal oefeningen en opdrachten voor jullie gemaakt die jullie door de wijk uitvoeren.

Het zou leuk zijn als jullie onderweg een aantal foto’s maken en die of op Facebook/Instagram delen. Je kunt Waddinxfit in
de foto’s taggen. Heel veel plezier en succes met de opdrachten!

Mocht je vragen hebben tijdens de training stuur mij dan een berichtje op WhatsApp

Start

1. Aansluitpassen
-Start bij de pijl en ga het pad omhoog
-Loop de trap af en herhaal de ronde
-In totaal maak je 6 rondes
-De eerste ronde met je gezicht richting het fietsenhok
-De tweede ronde met je gezicht naar het spoor toe.
-Loop de trap af en herhaal de ronde

2. Hier trap ik niet in!?
Ga 4 keer de trap helemaal op en daarna weer af.

3. Even opladen

….in wall sit

- Ga de fietstunnel onderdoor en bij het kruispunt naar links tot je bij het elektriciteitshuisje aankomt
- Leun met je rug tegen het elektriciteitshuisje aan
- Zak vervolgens door je knieën zodat je benen in een hoek van 90 graden komen.
- Houd de tijd bij en stuur mij een berichtje hoe lang jullie het hebben volgehouden

Ren via dit fietspad naar het klimrek in het park

4. Hanging knee raises
-Omklem de bar stevig met 2 handen_
-Trek de schouderbladen naar elkaar toe met de borst vooruit, zodat je “actief” in het rek hangt
-Trek je knieën in een hoek van ongeveer 90 graden omhoog
-Houd deze eindpositie 5 tot 10 sec vol en strek je hierna weer uit
-Je hebt nu dus 1 herhaling gehad
Het doel van deze oefening is het maximaal aanspannen van de buik. Dit doen we door een isometrische
contractie (vasthouden in een positie waardoor je de spier aanspant tijdens de oefening).
Sets en herhalingen voor vrouwen:
Sets: 4
Herhalingen: 6 tot 10 (minimaal 6 maximaal 10)
Sets en herhalingen voor mannen:
Sets: 4
Herhalingen: 10 tot 15 (minimaal 10 maximaal 15)

Ren naar het fietsenrek van het voetbalveld

5. Arm curl in het fietsenrek.
-Omklem je handen (schouder breedte) om het rek, je handpalmen zijn omhoog
-Start met de armen volledig gesterkt
-Trek jezelf omhoog tot de borst de stalen buis raakt
-Laat je gecontroleerd zakken totdat je armen weer bijna volledig gesterkt zijn
-Zorg ervoor dat je ellebogen contact maken met je zij (dus niet te ver naar buiten wijzen)
Sets en herhalingen (man/vrouw)
Sets: 4
Herhalingen: 6 tot 12 (minimaal 6 maximaal 12)

6. Push-ups
Hierboven doe ik de push-up in het rek maar als je krachtig genoeg bent, doe ze dan op de grond. Mocht je
niet helemaal weten hoe je een push-up uit moet voeren kijk dan op de Instagram pagina van Waddinxfit. Hier
staan een aantal varianten om de push-up aan te leren.
Sets en herhalingen voor vrouwen:
Sets: 4
Herhalingen: 6 tot 12 (minimaal 6 maximaal 12)
Sets en herhalingen voor mannen:
Sets: 4
Herhalingen: 10 tot 20 (minimaal 10 maximaal 20)

Ga nu naar het bankje tegenover de klimbaan.

7. (Winter) dip(s)
- Zet je handen op schouderbreedte op het bankje
- Je vingers wijzen in de richting van je tenen
- Kies zelf je optie (zwaar = met gestrekte benen / minder zwaar = met opgetrokken benen)
- Laat je zakken tot je billen bijna de grond raken
- Strek je armen weer uit maar overstrek deze niet!
Voer de oefening gecontroleerd uit, het is geen wedstrijd
. Mocht je toch iets meer uitdaging willen versnel
dan in de fase dat je omhoog gaat en haal die snelheid er weer uit als je naar beneden gaat.
Sets en herhalingen voor vrouwen:
Sets: 5
Herhalingen: 6 tot 12 (minimaal 6 maximaal 12)
Sets en herhalingen voor mannen:
Sets: 5
Herhalingen: 10 tot 20 (minimaal 10 maximaal 20)

8. Bulgarian split squats
- Zorg ervoor dat je het gewicht verplaats naar je voorste voet/been
- Zak tot de heupen iets onder de knie is. Stop iets hoger als dit niet mogelijk is
- Beweeg daarna weer omhoog en sterk je been (niet overstrekken)
Sets en herhalingen (man/vrouw):
Sets: 6 (3 sets linkerbeen en 3 sets rechterbeen)
Herhalingen: 10 tot 15 (minimaal 10 maximaal 15)

Startpunt

Eindpunt

9. Rennen 500 meter
Volg de blauwe lijn die op de foto hierboven staat. Het startpunt is bij de trap waar jullie net de Bulgarian split
squat hebben gedaan. Het eindpunt is bij de witte brug.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vanaf de witte brug steek je de weg over en ga je naar het kleine speeltuintje t.h.v. de voormalig uitkijktoren.

Start

10. Hop Hop
- Ga met je neus in de lengterichting aan het begin van de balk staan
- Spring nu van links naar rechts over de balk tot je het eind van balk hebt bereikt
- Loop nu op de paaltjes naar de volgende balk (kijk uit met gladheid)
- Doe nu hetzelfde bij de volgende balk
- Je hebt nu 1 setje gehad
- Doe in totaal 4 setjes.

11. Op de foto zie je de uitkijktoren die helaas is weggehaald. Ik heb 3 vragen voor jullie:
- Vraag 1: Hoe hoog was/is de toren?
.........meter -> Doe het aantal meters in burpees (klik hier voor uitleg).
- Vraag 2: Op welke datum is de toren geplaatst?
……-12-2014. Het getal op de stippellijn is het aantal herhalingen voor de starjumps (klik hier voor uitleg).
-Vraag 3: Waar staat de toren nu?
………….

12. Lunges, lunges en lunges …….geen lunch
- Ga nu weer hardlopend terug tot de achterkant van de school
- Start met lunges bij de achterkant van de school tot je de eerste lantaarnpaal tegenkomt (zie pijlen)
-Wanneer je de 2e lantaarnpaal tegenkomt stop je en jog je tot de volgende lantaarnpaal
- Hierna maak je weer lunges en zo wissel je dit af tot je bij de onderstaande kruising bent

Kruising

13. The end
Leuk dat je meedeed! Het zou leuk zijn als je je ervaring deelt via Instagram of Facebook

#Waddinxfit

.

