
BOOTCAMP TOCHT
 

STADSSTRAND



HOE
HET

WERKT

Startpunt is de boulevard bij de ingang
richting het stadsstrand. Vandaar ga je op
zoek naar de volgende foto. Ga je rennend
of wandel je? Doe de volgende oefening en
ren of wandel weer verder. 
Voor alle fitheidsniveaus is het geschikt.
Misschien kan je eventueel wat oefeningen
aanpassen waar nodig. Succes!
 

H E B  J E  D E  F O T O  R O U T E  V O L B R A C H T ?  Z E T  H E T  O P  I N S T A  O F
F A C E B O O K  E N  T A G  O N S  I N  J E  B E R I C H T .  



JUMPING JACKS
Daar gaan we weer! 
Beginner: 50 keer

Gevorderd: 80 keer

ZIJWAARTS
AANSLUITPAS

Diep zitten, billen naar achteren
aansluit pas van de eerste paal

naar de tweede. Dan draai je om
en doe je andere been eerst

 
Tot het einde van de dijk

SPRINT TRAP OP

Zo snel mogelijk naar boven en
dan door naar plaatje hiernaast

 

LUNGES HEUVEL
AF

Uitvalspassen naar beneden en
dan weer via de trap omhoog

Beginner: 5 keer 
Gevorderd: 8 keer 



PUSH UP
Uitdaging: benen hoger dan je

armen, Wil je iets minder
uidaging? Dan je benen lager

Beginner: 12x 
Gevorderd: 20 x

WISSELSPRONG
Begin in uitvalspas houding en

spring naar andere been voor. Let
op, achterste been omlaag en

bovenlijf rechtop
 

25x, jog naar de brandslang even
verderop deze pier

LEG LOWERS

Houd het bankje goed vast, begin
met je knieen opgetrokken, en
strek ze daarna zover mogelijk

uit. 
Beginner: 15x

Gevorderd: 25x

Je hoofd is zover mogelijk voorbij
je handen. Om en om je knie

omhoog naar je borst zo snel als
je kan

Beginner: 30x
Gevorderd: 60x

MOUNTAINCLIMBERS



SPRINT 

Van de stenen tot de waterkant
 

Beginner 10x
Gevorderd 15x

Neus tegen de stang
Beginner: 10x 

Gevorderd: 25x 

OPTREKKEN

DIEPE SQUAT
ZIJWAARTS

AANSLUIT PAS
Diep squatten en zijwaarts

uitstappen, dan weer opnieuw diep
squatten

 
Tot het loopplankje 

SCHAATSSPRONGEN

Schaatssprongen tot de brandslang



TOE TAPS
Vanuit het zand je voet op het
trapje, wissel zo snel mogelijk

van voet
 

Beginner: 25 x
Gevorderd: 50x

SPRINT
Tot waar je je fiets hebt

gepakeeerd ;) 
 

succes!

Dit was de laatste bootcamp route want we mogen in kleine
groepen weer zelf bootcamp gaan geven!! Was je enthousiast en
wil je meer, maar nog geen deelnemer? Neem contact op, via de

website of 06-30624718
 

We vonden het super leuk om te doen. 
 

Tip voor deze laatste route:
 

Neem een ijsje om te vieren dat je goed je best hebt gedaan :D


