Sportlijf Spierspeurtocht Zevenhuizerplas
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1.Buik
2.Boomstam Hoppen
3.Boomzitten
4.Superprint
5.De vloer is lava
6.Beachwalk
7.Sportlijf foto
8.Box Jumps en Opdrukken
9.Kruiwagentje
10.Klimnet
11.Balanceer over de paal
12. Traplopen

1.Buik
Ga zitten op een box,
leun achterover in een
hoek van 45 graden,
pak de rand met je
handen. Strek je benen
en trek ze weer in. Doe
dit 20x. moeilijker: laat
je handen los.

5.De vloer is lava
Spring over de witte
drempels, heen en
terug . Als je de vloer
raakt ben je af en
begin je opnieuw.

9.Kruiwagentje
Ben je met z’n 2en:
Doe kruiwagentje de
brug over, tot aan de
overkant.
Ben je alleen dan mag
je hinkelen.
Wissel om bij de
volgende brug.

2.Boomstam Hoppen
Kies of allemaal:
Tikkertje (stronk is
vrij)
Oldschool bank
sprong: handen op
stam, spring linksrechts overheen, 15
x heen en terug
3.Boomzitten
Zoek een boom en ga
er in squad tegenaan
zitten. Hou 60
seconden vol.

6.Beachwalk
Ren over het strand
met de voetjes door
het zand

10.Klimnet
Kies een van de drie en
klim naar de top

7.Sportlijf foto
Maak hier een foto van
jouw Sportlijf aan de
Zevenhuizerplas volg
de instructies op de
borden op voordat je
verder gaat�

11.Balanceer over de
paal
Heen en terug

4.Superprint
Vanaf deze bank trek
je een sprint naar de
eerstvolgende bank.
Als je daar bent mag je
even uitpuffen, rekken
en strekken of gelijk
weer door.

8.Box Jumps en
Opdrukken
Spring met 2 benen
tegelijk op de
zwarte rand
Doe push ups op de
bank
Beide 15x3 sets

12. Traplopen
Op en af, op en af, op
en af…. loop je via
trappen de hele
boulevard af.

YOU DID IT!

Stuur je ons een mooie foto?

Sportlijf Spierspeurtocht Kralingseplas
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1.Burn Burn Burn- Start
2.Burn Burn Burn- Push up
3.Burn Burn Burn -Dippen
4.Burn Burn Burn -Moutainclimbers
5.Burn Burn Burn- ff zitten Squad
6.Burn Burn Burn -Lunge
7.Bridge Walk
8. Curb Jump
9. Zoek de kerstster
10. De trap
11. Stronkenbos
12. Pull ups
13. Op en Over
14. Time to relax
15. Belly Biken

1. Burn Burn Burn
Start
Langs de boulevard
staan 6x4 banken, bij
de bank doe je een
oefening, daartussen
sprint je. Start bij de 1e
(4 banken) en sprint
naar de 2e.

5.Burn Burn Burn
ff zitten Squad
Doe alsof je gaat zitten
en tik met je billen de
zitting aan. Kom weer
omhoog. Doe 20
squads.
Sprint naar de 6e.

9. Walking Lunge
Doe 20 walking lunges

13. Op en Over
Ren en spring:
eroverheen, eronder
door, eroverheen,
eronder door…….

2.Burn Burn Burn
Push up
Plaats je handen op de
bank en maak 20 push
ups. Wil je zwaarder,
plaats je handen op de
grond en voeten op de
bank. Sprint naar de
3e.

6.Burn Burn Burn
Lunge
Sta met je rug naar de
bank, 1 been achter
met tenen op de bank,
sta op je voorste been.
Buig je voorste knie en
maak een lunge. 10x
links, 10x rechts

10. De trap
Ren de trap op. En af.
10x heen en terug .

14. Time to relax
Ben je toe aan rekken
en strekken, een
rustige wandeling,
jouw favoriete
yogapose of een
momentje van
bezinning dan mag je
even de Heemtuin in.

3.Burn Burn Burn
Dippen
Plaats je handen op
het zitdeel, je billen
ervoor. Zak vanuit
gestrekte arm door je
ellebogen en kom
weer omhoog. Doe er
20. Sprint naar de 4e.

7.Bridge Walk
Ben je met z’n 2en:
Til je de ander tot de
overkant. Wissel om bij
de volgende brug.
Ben je alleen: Kikkersprongen tot overkant.
Herhaal bij alle
bruggen tot opdracht8.

15. Belly Biken
Ga zitten, handen op
de bank achter je
heupen. Leun
achterover en maak
fietsbeweging: strek
een been en buig de
andere. Doe dit 20
keer.

4.Burn Burn Burn
Moutainclimbers
Zet je handen op het
zitdeel en kom in een
plank. Doe 20
moutainclimbers.
Sprint naar de 5e.

8. Curb Jump
Ga voor de stronk
staan en zet er 1 voet
op. Spring omhoog en
verwissel van been. Tik
afwisselend, linksrechts aan. In totaal 30
keer.

11. Stronkenbos
Kies of allemaal:
20 Stronk (Box)
Jumps: spring met 2
benen tegelijk op
een stronk
Stronkhinkelen
Tikkertje (stronk is
vrij)
12. Pull ups
Kies een balk en ga er
schuin onder (lage
balk) of onder (hoge
balk) staan met
gestrekte armen. Trek
je aan je armen
omhoog. In totaal 20
keer.

YOU DID IT!
Stuur je ons een mooie foto?

