
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Maandag 

Na een dag hard werken is het even tijd voor 

ontspanning. Gun jezelf bij thuis komst rust, eet goed 

en neem vooral de tijd daarvoor. Om de dag lekker af 

te bouwen en toch te bewegen is het goed toch nog 

even de deur uit te stappen. Kies een blokje om die 

ongeveer 20 minuten in beslag neemt. Je houd de 

spieren toch op deze manier soepel en je verbrand 

wat koolhydraten. Wandel zoals je gewend bent. 

Door dit te doen gun je jezelf rust in zowel lichaam als 

geest. Veel plezier! 

 

Dinsdag 

Een nieuwe dag, nieuwe kansen. Pak eens de fiets en 

ga er op uit. Probeer vanuit huis een route van circa 5 

kilometer te vinden die je dicht bij huis houdt maar 

toch afwisselend is. Het voordeel daar van is dat de 

omgeving steeds verandert en dat het fietsen dan 

leuk blijft. Dit is  natuurlijk leuker dan 1 weg af te 

fietsen.  Door te fietsen blijf je vitaal en houd jij je 

algehele conditie op peil. Succes! 

Woensdag 

Vandaag ga je proberen vanuit huis de dag leuk te 

laten beginnen. Probeer je wekker wat vroeger te 

zetten dan normaal. Ga eerst goed ontbijten zodat je 

energie hebt. Pak daarna tien minuten rust voordat je 

een work out gaat doen. Klik hier voor de workout. 

Het zal misschien even pittig zijn maar luister goed 

naar je lichaam. Jij bepaalt hoever je wilt gaan. Veel 

succes! 

 

Donderdag 

Vandaag zal je het bewegen heel anders gaan 

ervaren. Ik heb een leuk filmpje opgezocht waar je de 

dag leuk mee kunt beginnen. Laat je verrassen. Begin 

met het bewegen in sportkleding en leg een fles 

water dicht in de buurt zodat je aan het einde altijd je 

drinken niet vergeet. Ook iets van een zacht matje 

neerleggen is zeker aan te bevelen!! Wellicht dat je 

het programma kent…  Klik hier om te beginnen!   

Succes! 

 

Vrijdag 

Vandaag gaan we weer wandelen. Wandelen is een 

hele gezonde manier van bewegen. Relatief gezien 

verbrand je veel calorieën en je hebt weinig risico op 

blessures. We gaan de 30 minuten opdelen in drieën. 

Na elke maaltijd (ontbijt, lunch en avondeten) gaan 

we een blokje om van 10 minuten. Het kost weinig 

tijd en heeft toch veel effect. Succes!  

Zaterdag 

Op een zaterdag is het vaak druk. Je hebt van alles te 

doen. Okee,  maar neem even tijd voor jezelf om te 

bewegen. Plan dit van tevoren in dan kan je er niet 

onderuit. Je gaat vandaag een stuk wandelen. Doe dit 

circa 20 a 30 minuten. Kies een andere route dan de 

vorige keer toen je bent gaan wandelen. Dit werkt 

verfrissend! Probeer ook eens 3 keer in die 

wandeling 1 minuut stevig door te wandelen. Je 

daagt jezelf uit en je hebt een doel…  Veel plezier! 

Zondag 

Fietsen. Zo aan het einde van de week is het goed om 

de spieren nog actief te gebruiken maar op een 

verantwoorde manier. Als je gaat fietsen ben je in 

beweging en ben je ook gelijk actief aan het 

herstellen van alle andere bewegingen deze week. De 

vorige keer was het 5 kilometer wat je moest doen, 

ga nu eens 30 minuten fietsen. Veel plezier en alvast 

gefeliciteerd met het halen van je behaalde prestaties 

deze week!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qAngABk6MEw&list=PL16EFVmM8Nv0khDKpr-dNx253c4s9Wl4c&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=bcl7I-ELx68

