
OUTDOOR FITNESS
OUTDOOR 
FITNESS  

Voor en naast ons pand zijn kracht- 
en cardiostations gerealiseerd. Ieder 
station bevat alle materialen voor 
een volwaardige training. Omdat 
niet iedereen even zwaar traint is er 
wel verschil per station. Kijk welke 
materialen bij welk station horen en 
reserveer jouw eigen station. Er zijn 
coaches aanwezig om je op weg te 
helpen en toe te zien op naleving van 
het outdoor protocol (hyperlinkje), 
ook vind je bij je station een overzicht 
van de mogelijke oefeningen met 
jouw gereserveerde materialen.  

Reserveren kan per blok van  
45 minuten. 

CARDIO  

STATION 1 
Fiets (hometrainer)   

STATION 2 
Fiets (hometrainer)    

STATION 3 
Crosstrainer 

STATION 4 
Crosstrainer   

STATION 5 
Spinningfiets  

STATION 6 
Spinningfiets

FUNCTIONELE ZONE

Er zijn 6 stations beschikbaar voor 
functionele training. Hier zijn losse 
materialen aanwezig zoals een 
springtouw, kettlebells, ballen etc. 

KRACHT  

Ieder station bevat naast gewichten 
ook een eigen cardio apparaat.  

STATION 1 
HEAVY 107 kg halter (20 kg), schij-
ven 2x20, 2x10, 4x5, 2x2.5, 2x 1kg, 
dumbells 10/12,5/15kg, roeier, 
bankje, squat rek.  

STATION 2 
HEAVY 97 kg Halter (20 kg), schij-
ven  2x20, 2x10, 2x5, 2x2.5, 2x1kg, 
dumbells 10/12,5/15 kg, roeier, 
bankje.  

STATION 3 
MEDIUM 87 kg Halter (20 kg), schij-
ven 2x15, 2x10, 2x5, 2x2.5, 2x 1 kg, 
dumbells 7,5/10/12,5 kg, roeier, 
bankje, squat rek.  

STATION 4 
LIGHT 52 kg Halter (15 kg), schijven 
2x10, 2x5, 2x2.5, 2x 1 kg, dumbells 
7,5/10/12,5 kg, roeier bankje.  

STATION 5 
LIGHT52 kg, halter (15 kg), schijven 
2x10, 2x5, 2x2.5, 2x 1 kg, dumbells 
7,5/10/12,5kg, roeier.  

STATION 6  
kettlebell, dumbells 7,5/10/12,5 kg, 
roeier, slamballs, medicine ball.  

STATION 7 
kettlebell, DB (skillrow 7,5/10/12,5 
kg, roeier, slamballs, medicine ball.  

STATION 8 
kettlebell, dumbells 7,5/10/12,5 kg, 
roeier, plyobox, medicine ball.  

STATION 9 
kettlebell, dumbells, 7,5/10/12,5 
kg, assault bike, plyobox, medicine 
ball.  

STATION 10 
kettlebell, dumbells 7,5/10/12,5 
kg, assault bike, plyobox, medicine 
ball.  

WIL JE 
ZWAARDER TRAINEN? 

Reserveer dan een heavy station 
en geef bij je reservering aan wat je 
mist. We kunnen helaas geen ver-
zoeken inwilligen voor alternatieve 
materialen bij alle stations.  

Er zijn een aantal momenten per 
week waarop de krachtstations wor-
den gebruikt voor een training onder 
begeleiding van een coach. Er zijn 
twee varianten: 

 CROSSMIX 

Zin in een toffe WOD?  
Doe dan mee met CrossMIX. 
Een crossfit-achtige les. 
Reserveer snel jouw plek in de agenda.  

Maandag – woensdag - vrijdag:
18.00 uur 

Dinsdag & vrijdag:  09.00 uur

FUNCTIONAL TRAINING  

Een heerlijke training om snel in 
conditie te komen. Onze bekende 
functional (circuit) training. 

Nu in een iets ander jasje dan je 
gewend bent, maar zeker niet minder 
effectief.    

Dinsdag – donderdag 18.00 uur
functional training (kracht+ cardio)  

Maandag 10.00 uur
functional training (kracht+ cardio)  

Donderdag 10.00 uur
functional training (kracht+ cardio)  
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https://www.demix.nl/nieuwegein/demix-outdoor-protocol/
https://www.demix.nl/nieuwegein/wp-content/uploads/demix_plattegrond_outdoor_corona.pdf
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https://www.demix.nl/nieuwegein/demix-outdoor-protocol/

