
                   ROUTE OMSCHRIJVING TH BUITENSPORT CHALLENGE  

 

 

 

Omschrijving 

Deze challenge bestaat uit een route van 10 kilometer door een mooi stukje Vlaardingen. De start is 

bij de sportschool en gaat in de richting van de surfplas om je vervolgens door de broekpolder te 

leiden. Je kunt deze route wandelen in combinatie met de oefeningen maar ook zeker hardlopen in 

combinatie met de oefeningen.   

De oefeningen zijn aangeven in de kleur groen en rood waarbij de groene (oneven) oefeningen matig 

intensief en moeilijk zijn. De rode (even) oefeningen zijn wat lastiger en intensiever. De ultieme 

uitdaging is de route hardlopend afleggen in combinatie met alle oefeningen. 

Wat is handig om mee te nemen 

 Telefoon 

 Flesje water 

 Uitgeprinte versie routekaart/oefeningen/route omschrijving 

Route omschrijving 

• Vertrek vanaf de parkeerplaats aan de voorzijde van de sportschool. Ga voor de sportschool 

langs, sla Rechtsaf de brug over en vervolgens gelijk Linksaf (in de richting van het surfplas) 

om op het pad Rondom West te komen.  

• Loop alsmaar Rechtsdoor tot voorbij het Viaduct over de A20 

• Houd vervolgens links aan op dezelfde weg  

• Neem het 2e pad aan je rechterhand en volg deze tot aan de brug, ga de brug over en ga 

direct rechtsaf. 

• Ga aan het einde van dit pad over de brug en de 1e mogelijkheid naar links 

• Ga alsmaar rechtdoor en ga het viaduct over van de A20 

• Als je het viaduct over bent blijf je deze weg volgen tot voorbij de hockeyclub en dan ga je 

linksaf in de richting van de Alkeet Buitenpolder pad 

• Bij de T-splitsing sla je linksaf de Aalkeet Buitenpolder pad op 

• Je blijft deze weg volgen tot aan de Tribune (uitzicht trap) hier ga je rechtsaf (door een wild 

hek heen) het Vlaardinger Cultuurpad op. 

• Dit pad blijf je tot het einde volgen en dan zal je weer door een wild hek moet om op de 

doorgaande weg “Broekpolderpad” te komen. Hier ga je rechtsaf. 
• Je blijft op dit pad van asfalt ook als deze overgaat in het Aalkeet Buitenpolder pad, alsmaar 

rechtdoor 

•  Aangekomen bij de 1e verharde T-splitsing met zicht op de voetbal velden, ga je links af. Dit 

pad loopt schuin naar beneden en gaat voorbij de achterzijde van de paarden manege.  

• Aan het einde van dit pad ga je linksaf langs de voorzijde (Broekpolderpad) van de paarden 

manege, dit pad blijf je volgen tot aan de T-splitsing. 

• Bij de T-splitsing ga je linksaf de Watersportweg op in de richting van het kruispunt  

• Aangekomen bij het kruispunt van de Marathonweg ga je onder het viaduct door van A20 en 

ga je nog steeds rechtdoor in de richting van de BP tankstation. 

• Voor het tankstation ga je rechtsaf het Rondom West pad 

• Bij de 1e T-splitsing ga je linksaf 

• Bij de brug aangekomen ga rechtsaf in de richting van de sportschool 



                   PLATTEGROND TH BUITENSPORT CHALLENGE  
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                   OEFENINGEN VAN DE TH BUITENSPORT CHALLENGE  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

10 x jumping jack 

Jump squat 

heen/terug 

10 x zit  squat 

10 x push-up 

10 x rotatie 

20 x hiphop 

20 x wissel tik sprong 

Plank zo lang als 

mogelijk 

Wall sit zo lang 

mogelijk 

10 x dippen 

20 x mountain 

climbers 

10 burpee 

10 uitvalspas omhoog 

10 x jump lunges 

20 x shoulder taps 

3 x jump squat 

omhoog  

20 x step up met knie 

inzet 

10 x burpee met push 

up 


