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1 Februari 

Wandelen, 30 minuten 

wandelen, snelheid 5 á 6 

km per uur 

2 Februari 

Kracht, 20x uitvalspas 

rechts en links, 1 minuut 

muurzit en herhaal! 

3 Februari 

Workout: kies een workout 

op de site van 

www.physiofit.nl 

4 Februari 

Buikspieren, 20x situps 

voorwaarts en 20x situps 

schuin(hand naar knie) en 

herhaal! 

5 Februari 

Wandelen, 30 minuten 

wandelen, snelheid 5 á 6 

km per uur 

6 Februari 

Kracht, 20 x opdrukken 

tegen de muur, 20 x squats 

en herhaal! 

7 Februari 

Workout: kies een workout 

op de site van 

www.physiofit.nl 

 

8 Februari 

Kracht, 20 x hef been 

zijwaarts re en li, 20x hef je 

knie op re en li en herhaal! 

9 Februari 

Wandelen, 40 minuten 

wandelen, snelheid 5 á 6 

km per uur 

10 Februari 

Kracht, 500ml flesjes 

'gevuld' in je handen, 20x 

biceps en 20x triceps en 

herhaal! 

11 Februari 

Workout: kies een workout 

op de site van 

www.physiofit.nl 

 

12 Februari 

Kracht, 25x uitvalspas re 

en li, 1 min.touwtje 

springen (of trap op/af) 

herhaal! 

13 Februari 

Wandelen, 40 minuten 

wandelen, snelheid 5 á 6 

km per uur 

14 Februari 

Buikspieren, 25x situps 

voorwaarts en 25x situps 

schuin(hand naar knie) en 

herhaal! 

15 Februari 

Workout: kies een 

workout op de site van 

www.physiofit.nl 

 

16 Februari 

Kracht, 25 x opdrukken 

tegen de muur, 1 minuut 

muurzit en herhaal! 

17 Februari 

Wandelen, 50 minuten 

wandelen, snelheid 5 á 6 

km per uur 

18 Februari 

Kracht: 25 x hef been 

zijwaarts re en li, 25x 

squats en herhaal! 

19 Februari 

Workout: kies een workout 

op de site van 

www.physiofit.nl 

 

20 Februari 

Kracht, 500ml flesjes 

'gevuld' in je handen, 25x 

biceps en 25x triceps en 

herhaal! 

21 Februari 

Wandelen, 50 minuten 

wandelen, snelheid 5 á 6 

km per uur 

22 Februari 

Kracht,  1 minuut muurzit 

en 1 minuut touwtje 

springen(of trap op/af) en 

herhaal! 

23 Februari 

Workout: kies een workout 

op de site van 

www.physiofit.nl 

 

24 Februari 

Buikspieren, 30x situps 

voorwaarts en 30 

seconden "planken" en 

herhaal! 

25 Februari 

Wandelen, 60 minuten 

wandelen, snelheid 5 á 6 

km per uur 

26 Februari 

Kracht: 30 x  squats en 30x 

uitvalspas re en li en 

herhaal! 

27 Februari 

Workout: kies een workout 

op de site van 

www.physiofit.nl 

28 Februari 

Kracht,  30 x  opdrukken 

tegen de muur 30 x hef 

been zijw re en li en 

herhaal! 


