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Vind volgende punten op het parcours en
voer de opdrachten zo goed mogelijk uit.
Cross Hopp met de vrouw
met de bloemen

Sta met beide voeten op de tegel.
Spring met 2 voeten naar voor, achter,
links en rechts. Keer telkens terug naar
de startpositie.

Trappen lopen

Loop de trappen naar boven en loop
terug naar beneden
Kan jij ook?
De trappen met 2 voeten samen
opspringen?

Kan jij ook?
Dezelfde opdracht 2 keer zo snel
uitvoeren?

Spring met Jojo

Spreid je benen en armen, spring
omhoog en sluit je benen en armen.
Kan jij ook?
Je benen spreiden en je armen sluiten,
omhoog springen en dan je benen
sluiten en je armen spreiden?

Bloempanch - steps

Stap op en af de betonnen blok
Kan jij ook?
De betonnen blokken op en af springen?

In cirkels rond de fontein
Loop 10 rondjes rond de fontein.

Kan jij ook?
1 keer rond de fontein stappen met je
ogen dicht?

Skatepark wendsprong

Steun met je 2 handen op de bank en
zwaai je benen over de bank.
Kan jij ook?
Met je 2 handen steunen en met 2
voeten samen springen over de bank?

Fit-o-meter

Slangen bank

Kan jij ook?
Dezelfde opdracht, maar op 1 been?

Kan jij ook?
Over de bank lopen met je armen naast
je lichaam?

Soldaten tikken-run

Crosstrainer krakeel

Kan jij ook?
De 4 soldaten tikken in minder dan 10
seconden?

Kan jij dit ook sneller?

Ga op het toestel zitten, strek en plooi
je benen.

Tik de 4 soldaten op het monument,
doe dit 4 keer

Evenwichtsbalk

Geef een hand aan je mama of papa en
loop over de rode balk.
Kan jij ook?
Dezelfde opdracht, maar zonder hulp?

Loop over de bank met je armen
gespreid.

Ga op het toestel staan en neem de 2
hendels vast. Beweeg je armen en benen
naar voor en naar achter

Muurzitten sporthal Nieuwland

Leun met een rechte rug tegen de muur
en breng je heup en knieën in een hoek
van 90 graden. Blijf 10 seconden in deze
positie
Kan jij dit ook één minuut volhouden?

In samenwerking met Brede School Nieuwland
www.sportinbrussel.be
/sportinbrussel
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