(Waddinx)fit door de wijk
Leuk dat jullie meedoen aan de training van Waddinxfit. Net als de vorige editie van een jaar geleden zijn er
opdrachten bedacht die door de wijk gedaan kunnen worden. Deze editie is bedacht door Ilse en Marcel. Juist
in deze tijd is het belangrijk om te blijven bewegen. Dit kan op een veilige en verantwoorde manier bij
Waddinxfit!
Namens Waddinxfit wensen wij jullie heel veel succes met de training.

Het zou leuk zijn als jullie onderweg een aantal foto’s maken en die op Facebook of Instagram delen. Je kunt
Waddinxfit in de foto’s taggen.

De route bestaat uit 16 opdrachten over een route van in totaal 2.5 kilometer en staat hieronder afgebeeld.
We starten en eindigen bij de witte trap in Park Triangel die op de foto hierboven staat. Hier doen we een
warming-up.
Voor sommige oefeningen zijn er opties variërend in een zware optie en een minder zware optie. Ook kun je de
herhalingen aanpassen aan de hand van je niveau. Probeer jezelf uit te dagen en ga niet gelijk voor de minder
zware optie. Je bent sterker dan je denkt. 💪

Na de warming up, ga je joggend naar de zandbak met de waterpomp voor de volgende 2
oefeningen:
1. Box jump of een step up

Box jump
-Start net voor het blok met iets gebogen knieën
-Zet jezelf krachtig met je benen af
-Zorg bij de landing dat je volledige voet op het blok komt
-strek je heup en benen volledig en stap rustig af
Step-up
-Plaats je voet volledig op de bovenkant van de betonnen rand
-Gewicht op het voorste been en strek dit been uit
-Het andere been zet je erbij
-Zak gecontroleerd weer terug en begin opnieuw
Sets en herhalingen voor de box jump:
Sets: 4
Herhalingen: 15
Sets en herhalingen voor de step-up:
Sets: 4 (2 sets linkerbeen en 2 sets rechterbeen)
Herhalingen: 10

2. Zigzaggen en onder de rekken door

Ga aan het begin van de rij met fietsenrekjes staan en ren zigzaggend tussen de rekjes door. Aan het eind van
de rekjes ga je terug naar het startpunt maar dan onder de rekjes door. Herhaal dit 3 keer.

3. Push ups en overpakken van zitvlak naar rugleuning

Verplaats je nu rennend in de richting van het calisthenics / fitness klimrek achterin het park. Bij ieder bankje
dat onderweg ziet doe je een oefening. In totaal zijn er 3 bankjes dus sla niets over
Per bankje dat je tegenkomt doe je push ups en als je klaar bent met de push ups pak je met je handen om en
om het zitvlak en de rugleuning beet. Dit doe je net als de push up vanuit plank positie. Probeer gedurende de
oefening je benen en buik goed aan te spannen zodat je de plank positie goed kunt aanhouden.
Per bankje:
Sets en herhalingen voor de push ups:
Sets: 1
Herhalingen: 15 tot 20
Sets en herhalingen voor het “overpakken”:
Sets: 1
Herhalingen: 15 tot 20

Bij het calisthenics / fitness klimrek aangekomen start je met de volgende oefening:
4. Dips

Je maakt dips in de rekken. Hierbij hebben we twee opties.
Optie 1:
Houd met beide handen de stangen naast je beet. Trek je knieën in zodat je voeten loskomen van grond. Strek
je armen volledig uit, maar overstrek deze niet. Nadat je je armen gestrekt hebt laat je je weer rustig zakken tot
je de armen in een hoek van 90 graden hebt. Je hebt nu één herhaling gehad.
Optie 2:
Zak iets door je knieën en spring omhoog. Strek tegelijkertijd je armen volledig. Nadat je je armen gestrekt hebt
trek je je knieën in zodat je naar beneden kan zakken tot je de armen in een hoek hebt van 90 graden. Zet
daarna je voeten weer op de grond. Je hebt nu één herhaling gehad.
Voor alle 2 de opties geldt dat je je buikspieren aanspant zodat je een goede houding hebt en dit gedurende de
hele oefening kan controleren.
Sets en herhalingen:
Sets: 4
Herhalingen: 5 tot 10
5. Monkey bar

Ga 2 keer heen en weer aan de monkey bar. Maak hier gebruik van de swing die je uit je benen haalt bij het
overpakken tussen de spijlen. Mocht je het niet redden vanwege grip of kracht, neem je heel even rust en start
je weer vanaf het punt waar je gebleven bent.

6. Jump squats

Ren nu in de richting van de witte brug in de richting van de tuinbouwweg. Hier maak je van het begin tot het
einde jump squats.
-Zet je voeten op schouderbreedte
-Buig een klein beetje door de knieën
-Spring explosief omhoog en voorwaarts (we willen naar het einde van de brug)
-Land weer op de grond en “veer” door tot een squat positie
-Maak gebruik van de energie en ga direct door

7. Sprinten & joggen

Ren nu rechtdoor naar de Tuinbouwweg tot je de eerste brug/oprit van de woning tegenkomt.
Tussen de bruggen wissel je af tussen sprintjes trekken en joggen naar de volgende brug.

Ga bij het kruispunt rechts de Mien Ruysstraat in en vervolgens de tweede straat rechts de Johan Zocherstraat
in. Hier is een parkeerplaats aan je linkerhand, hierboven weergegeven met een X. Bij deze parkeerplaats doen
jullie een workout van 6 minuten. Houd hiervoor zelf de tijd bij.

8. Zoveel mogelijk rondes (AMRAP) 6 minuten:

Up and down plank

Squat

Mountain climber

Jumping Jack
AMRAP van 6 minuten:
-10X Up and down plank (begin in hoge plank op gestrekte armen en ga naar een lage plank op de onderarmen)
-20X Squat
-30X Mountain climber
-40X Jumping Jack
Vervolg je weg in de richting van het speeltuintje met de schommel.

9. Schommelen

Zet de bovenkant van je voeten op het zitvlak van de schommel en loop met je handen uit zodat je in een
rechte plank komt. Dit is de startpositie van de oefening. Vervolgens breng je de knieën zover mogelijk naar
voren/boven richting je borst. Probeer rond de 5 tot 8 herhalingen per set uit te voeren en wissel dan af met je
buddy. In totaal doen jullie 4 setjes.
Sets en herhalingen:
Sets: 4
Herhalingen: 5 tot 8
Ren na het uitvoeren van de oefening de straat uit en ga links en vervolgens rechts naar de school.

10. Wall sit challenge

Net als de editie van een jaar gelden houden we weer een wall sit challenge. Jullie zijn natuurlijk sterker
geworden dan de vorige keer
-Ga tegelijk in wall sit en neem de tijd op
-Ga zo “zitten” dat je elkaar kunt zien en coach elkaar 💪
-Daag elkaar uit en houd met de benen een hoek aan van 90 graden
-Zet je eindtijd in een berichtje op Facebook of Instagram
Nadat je de wall sit hebt gedaan doe je nog twee losse krachtoefeningen bij de school.

11. Single Leg Reverse Plank

De Single Leg Reverse Plank start je met één been van de grond. Span je benen en billen aan totdat je benen en
rug gelijk met elkaar komen en in een hoek van 90 graden. Houd dit twee seconde bovenin vast en zak daarna
rustig terug in de startpositie.
Sets en herhalingen:
Sets: 6 (3 sets linkerbeen en 3 sets rechterbeen)
Herhalingen: 10 tot 15 herhalingen (per been)
12. Hollow rock

Span je buikspieren aan zodat je bovenrug van de grond komt. Breng daarbij je armen en benen gestrekt
omhoog. Probeer dit vier keer zo lang als je kunt.
Sets en herhalingen:
Sets: 4
Herhalingen: 1 (zo lang mogelijk volhouden)

Ga nu naar het parkeerterrein van de school. Dit is het parkeerterrein in de richting van station Waddinxveen
Triangel.

13. Route van lunges, star jumps en burpees

“Tweede streep”
Roze paaltje

Lunges

Starjump stap 1

Burpee stap 1

Burpee stap 3

Starjump stap 2

Burpee stap 2

Burpee stap 4

Maak vanaf het roze paaltje (te zien op foto 1) tot het einde van de parkeerplaats lunges. Aan de rechterkant
zie je witte strepen (van het parkeervak). Maak vanaf het paaltje gezien, steeds bij de tweede volgende streep
5 star jumps en vervolg je route tot het einde. Bij het einde van de parkeerplaats draai je je om en ga je weer
terug in lunges en maak je bij iedere tweede streep 5 burpees. Herhaal dit in totaal 2 keer.

14. Sprint en traplopen

Vervolg je route naar station Waddinxveen Triangel. Sprint naar beneden over het fietspad tot de trap aan de
rechterkant. Hier ga je snel omhoog en jog rustig terug richting het fietspad. Start vanaf het fietspad opnieuw
in een sprint. In totaal doe je dus twee rondes.

Vervolg je route over het fietspad in de richting van het park naar de witte brug.

15. (Bulgarian) Splitsquats

- Zorg ervoor dat je het gewicht verplaatst 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 strek je been (niet overstrekken)
Sets en herhalingen:
Sets: 4 (2 sets linkerbeen en 2 sets rechterbeen)
Herhalingen: 10 tot 15

Vervolg nu je weg weer naar de witte trap in het park waar we de les zijn gestart.

16. Bring sally up, bring sally down

Als afsluiter van de normale les gebruik ik vaak het nummer van Moby – Flower. Het is de bedoeling dat je
reageert op wat er in het nummer wordt gezongen. Vaak doen we dit met een squat waarbij we naar beneden
gaan op het moment dat er ‘bring sally down’ wordt gezongen en naar boven wanneer je ‘bring sally up’ hoort.
Voor een extra uitdaging kun je er ook voor kiezen om de oefening met push ups te doen. Als je de push up nog
niet goed beheerst kun je ook gebruik maken van de trap in het park zoals afgebeeld op de foto hierboven.
Klik hier om het nummer op Spotify te beluisteren.
Klik hier om het nummer op YouTube te beluisteren.

Dat was het dan. Leuk dat je meedeed! Namens Ilse en Marcel bedanken wij jullie voor het meedoen hopelijk
zien wij jullie snel in één van onze lessen. Het zou leuk zijn als je je ervaring deelt via Instagram of Facebook.

