
 

 
 
 
 
 
SURVIVALRUN PARCOURSTRAINING - WEEK 20 
 
LET OP: 

- Meld je aan bij de aanwezige trainer Arthur 
- Train maximaal in 4-tallen 
- Houd onderling 1,5 meter afstand 
- Viertallen mogen onderling niet mengen en houden ruim afstand. 

 
Let op! Er zijn vier niveaus. Kies jouw niveau en veel succes!! 
 
Warming up: doe je eigen warming up voordat je van start gaat! 
 
Niveau 1 
 
Lopen naar (lage) daknet 
1. 2x pull ups bij de stangen 
2. Eerste 2 muurtjes overheen 
3. Apenhang dikke balk 
4. Grond + boventouw aantikken 
5. Daknet + piramides overheen 
6. Weaver: op handen en voeten (zijwaarts) 
7. Willem de Sterke: Kleine groene staplussen 
8. Indianenbrug 
9. Houten monkeybar (op het droge) 
10. Lastenloop met balk 
11. Witte zak: boventouw aantikken 
12. 500 meter lopen 
13. Willem de sterke: banden 
14. Willem de sterke: balken en lussen 
15. Willem de sterke: muurtje onderlangs 
16. Lastenloop met zandzak 
17. 20 sec in paal hangen 
18. Blauwe apenhang (naast cartbandjes) 
19. Zwarte staplussen 
20. Zwevende banden 
 

 
 
 
 

Klaar! Rekken en strekken en je spullen opruimen alsjeblieft. 
Vergeet daarbij ook die 1,5 meter afstand niet! 



 

 
 
 
 
Niveau 2 
 
Ronde 1: lopen midden dijkje 

1. Swingover 1x 
2. Swingover dikke balk 1x 
3. Lastenloop met 2 stenen (tot midden dijkje) 
4. Swingover tafel 1x 
5. Swingover witte zak 
6. Muurtje naar keuze + blauwe staplussen 
7. 500 meter lopen 
8. Oranje brandslangen + dikke balk 
9. Palen zijwaarts 
10. Hangende banden 
11. 500 meter lopen 
12. Swingover dikke balk 1x 
13. Apenhang + plank met gaten 
14. 500 meter lopen 

Ronde 2: lopen naar ijzeren monkeybar 
1. Schotse muur 
2. Postmanwalk  
3. Net overheen 
4. Zwevende banden 
5. 500 meter lopen 
6. Gordijn 
7. Willem de sterke: muurtje onderlangs 
8. Willem de sterke: banden en triangels 
9. Willem de sterke: rode brandslangen (ton aantikken) 
10. Willem de sterke: banden + balken en tussen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klaar! Rekken en strekken en je spullen opruimen alsjeblieft. 
Vergeet daarbij ook die 1,5 meter afstand niet! 

 



 

 
 
 
 
Niveau 3  
 
Ronde 1: lopen midden dijkje 

1. Swingover 1x 
2. Swingover dikke balk 1x 
3. Swingover tafel 1x 
4. Swingover schelpenbuis 
5. Swingover dun touwtje 
6. Lastenloop met 2 stenen (tot midden dijkje) 
7. Weaver + muurtje naar keuze 
8. 500 meter lopen 
9. Lianen met tonnen + apenhang terug 
10. Palen zijwaarts 
11. Hangende banden heen en terug 
12. 500 meter lopen 
13. Swingover dikke balk 2x, met grond aantikken 
14. Daknet overheen tot en met dikke balk apenhang 
15. 500 meter lopen 

Ronde 2: lopen naar ijzeren monkeybar 
1. Postmanwalk + net + banden 
2. Gele staplussen + gordijn 
3. 500 meter lopen 
4. Willem de sterke: muurtje onderlangs + banden en triangels 
5. Willem de sterke: rode brandslangen met ton 
6. Willem de sterke: zwarte lianen + zwevende palen 
7. 500 meter lopen 
8. 2 obstakels over het water naar keuze 
9. Hopper heen en terug  

 
 

 
 
 
 

Klaar! Rekken en strekken en je spullen opruimen alsjeblieft. 
Vergeet daarbij ook die 1,5 meter afstand niet! 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Niveau 4 
 
Ronde 1: lopen midden dijkje 

1. Swingover dikke balk 
2. Swingover tafel 
3. Swingover laan: dun touwtje 
4. Lastenloop met 2 stenen (tot midden dijkje) 

Bikkels: Swingover bij de 3 planken: achter elkaar en grond aantikken 
5. Eindobstakel (allemaal), bikkels: heen en terug 
6. Stairway + weaver + muurtje naar keuze 
7. 500 meter lopen 

Bikkels: dakje + blauwe staplussen + apenhang tot eerste groene touw 
(swingover) 

8. Palen zijwaarts (bikkels: allemaal swingover), + balletjes en elastieken + 
hufter 

9. 500 meter lopen 
10. Swingover bij kort oranje touwtje, bikkels: 2x met grond aantikken 
11. Daknet overheen tot palen zijwaarts (bikkels: middelste rust balk niet 

gebruiken) 
12. 500 meter lopen 

Ronde 2: lopen naar ijzeren monkeybar 
1. Willem de sterke: Triangels + groene staplussen + (linksaf naar) groene 

staplussen (ander laantje) + grote lussen met cartbandjes 
2. Willem de sterke: (linker) muurtje onderlangs t/m grote lussen en 

cartbandjes. Bikkels: 1e deel apenhang enteren 
3. 500 meter lopen 
4. 4 obstakels over het water naar keuze, bikkels: 6 
5. Hopper heen en terug, bikkels: enteren de balk terug  
6. Zigzag apenhang t/m gordijn, bikkels: t/m cartbandjes 

 
 
 
 
 
 

Klaar! Rekken en strekken en je spullen opruimen alsjeblieft. 
Vergeet daarbij ook die 1,5 meter afstand niet! 


