
 

 
 
 
 
 

SURVIVALRUNFIT TRAINING - WEEK 20 
LET OP: 

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

 
Begin met een eigen warming up en zorg voor een goede cooling down aan 
het einde. Ik ben aanwezig op het terrein van 19:00 - 21:00 uur.  
 
De training begint op de parkeerplaats Je start met een stuk hardlopen, bij 
de uitkijktoren ga je helemaal naar boven: 
https://afstandmeten.nl/index.php?id=2959298   
 
Eenmaal aangekomen in het survivalbos doe je de volgende hindernissen in 
de stormbaan  

 Over de muur  
 Over-onder-over  
 Zwevende plank swingover  
 Apenhang over de sloot  
 Bandenmuur rondom (overheen en onderdoor)  

 
De volgende ronde doe je bij het Luimstra laantje  

 3 hindernissen in het Luimstra laantje, over de eerste muur  
 2 hindernissen in het Luimstra laantje, over de eerste en tweede muur  
 3 hindernissen in het Luimstra laantje, over alle drie de muren  
 2 hindernissen in het Luimstra laantje, eindhindernis (boven het water)  

 
De volgende ronde doe je bij metalen monkeybars  

 10x tire flip met tractorband  
 40x surrender squat (20L, 20R)  

Voorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=oZcjqE5aTbc   
 Zijkant monkeybar enteren  
 Swingover dikke balk  
 Afhankelijk van je niveau:  

o Dakje, staplussen, apenhang t/m groene brandweerslangen  
o Lianen zijwaarts (dakje), swingover zweedse tafel  

 Via het dijkje naar het lage daknet  
 Lage daknet onderlangs, door in apenhang en over de balk  

 
Deze ronde herhaal je 3 keer, na iedere ronde ren je de 500 meter ronde met 
houten balk  



 

 
 
 
 
 
De volgende ronde doe je bij de rekstokken  

 10 pull ups  
 Apenhang evenwichtsbalk  
 Hindernis over de sloot  
 Staplussen bij de hopper  
 Hindernis over de sloot  
 Willem de Sterke bij houten schot: Bovenbalk aantikken, onder het 

schot door, bovenbalk aantikken  
 Spaanse ruiter  
 Monkeybars over de sloot  

 
Deze ronde herhaal je 3 keer 

 
 
 

Vergeet niet een cooling down te doen en de spullen op te ruimen. 
Vergeet daarbij ook de 1,5 meter afstand niet! 

 


