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01 STARTER PROGRAM

Welkom bij fase 2 van The Starter Training 
Programma.  

Gefeliciteerd! Je hebt fase 1 afgerond. Veel 
mensen beginnen met fitnessprogramma's, maar 
stoppen ermee als ze het te druk hebben of als de 
resultaten te langzaam komen. 

3 tips om gemotiveerd te blijven: 

1. Maak lichaamsbeweging deel van je 
wekelijkse routine. 

2. Houd je vorderingen bij. Het kan je eraan 
herinneren dat je vooruitgang boekt. 

3. Nodig vrienden uit om samen met je te 
sporten. 

INTRODUCTION
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Het Starter Journey trainingsprogramma: De eerste 4 weken is om je actief te krijgen. De volgende 4 weken zijn 
om het lichaamsvetpercentage te verlagen en gewicht te verliezen.


BurnHIIT = High intensity interval training. 

IST = Interval Strength Training 

*** BLAST is verwisselbaar met BurnHIIT. 

WEEK  3 KEER PER WEEK

5 1x BurnHIIT 
2x IST

6 2x BurnHIIT 
1x IST

7 3x BurnHIIT
8 1x BH 

2x IST
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BurnHIIT staat voor High Intensity Interval 
Training. 


De focus punten van BurnHIIT zijn:

• Conditie verbeteren

• Boost je stofwisseling

• Verbetert je hart en longfunctie

• Behoudt van spieren tijdens afvallen

 
Duur: 45 minuten


BLAST is een ladies-only les. Hier trainen we de 
buik, billen en benen.

 

• De focus punten van BLAST zijn:

• Vormen van ronde billen

• De buikspieren versterken

• Trainen van de beenspieren. 

• Zonder zware gewichten


Duur: 45 minuten


Hoge intensiteit aerobe training.
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IST staat voor Interval Strength Training. IST is 
een intensieve vorm van intervalwerk met een 
combinatie van functionele liften en 
duurtraining.

 

De focus punten IST zijn:

• Sterker worden

• Houding verbeteren

• Spiermassa vergroten

• Conditie verbeteren 

Duur: 45 minuten


 


Functionele liften en duurtraining.
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Download de app voor een gratis persoonlijk 
voedingsplan.


Wat je krijgt in de voedings app: 

Eenvoudig te gebruiken voedseldagboek: Houd 
je dieet bij.


Weet wat je eet: Gedetailleerde informatie over 
voedingsstoffen.


Op maat gemaakt voor je behoeften: Krijg een 
persoonlijk voedingsplan.


Selecteer uw voedingsdoel: Verschillende 
voedingsplannen.


Gedetailleerde voedingsrapporten en 
statistieken.


 


Voeding app
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Download de app voor een gratis persoonlijk 
voedingsplan.


Wat je krijgt in de voedings app: 

Eenvoudig te gebruiken voedseldagboek: Houd 
je dieet bij.


Weet wat je eet: Gedetailleerde informatie over 
voedingsstoffen.


Op maat gemaakt voor je behoeften: Krijg een 
persoonlijk voedingsplan.


Selecteer uw voedingsdoel: Verschillende 
voedingsplannen.


Gedetailleerde voedingsrapporten en 
statistieken.


 


Voeding app

Lees meer over training en proteïne: 
• Build and maintain muscle 
• Voeding met meer gezonde vetten. 
• Als je te weinig eet, stop je met afvallen. 
• Controle over emotioneel eten. 
• 7 Tips voor meer progressie in de Sportschool 
• 5 tips voor trainen met een blessure 
• Spierpijn

https://www.elevatelifestyle.nl/post/protein-build-and-maintain-muscle
https://www.elevatelifestyle.nl/post/voeding-met-meer-gezonde-vetten
https://www.elevatelifestyle.nl/post/als-je-te-weinig-eet-stop-je-met-afvallen
https://www.elevatelifestyle.nl/post/leer-hoe-je-het-emotionele-eten-onder-controle-kunt-krijgen
https://www.elevatelifestyle.nl/post/7-tips-voor-meer-progressie-in-de-sportschool
https://www.elevatelifestyle.nl/post/5-tips-voor-trainen-met-een-blessure
https://www.elevatelifestyle.nl/post/spierpijn
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Een verantwoordingsgroep is een groep mensen 
die hun doelen delen en elkaar steunen om die 
doelen te bereiken. 


Het doel van de groep: 


•  Hun doelen voor de komende week delen. 

•  Elkaar steun bieden.


Verantwoordelijkheid is van grote invloed op het 
bereiken van je doelen. Onderzoekers hebben 
accountability bestudeerd en ontdekten dat 
mensen 65% meer kans hebben om hun doelen 
te bereiken als ze die met iemand anders hebben 
gedeeld. 


Mensen hebben 95% meer kans om hun doelen 
te bereiken wanneer ze deze delen met een 
groep.


Wij moedigen je aan je aan te sluiten bij de steun 
voor de komende 12 weken.


Fit Support Groepen 
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De Elevate Open bestaat uit 
functionele fit wedstrijden. Dit is een 
gemeenschapsevenement gebaseerd 
op vriendelijke en leuke competitie. 

Het is tijd om jezelf uit te dagen. 
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