Dag doorzetter!

De krokusvakantie staat voor de deur en dus knijpt je buddy er misschien even tussenuit. Maar daarom ga jij natuurlijk geen weekje op je
lauweren rusten! Ga eens met iemand anders sporten of laat je oortjes een lekkere beat door je lichaam jagen. Zo voel je je minder
alleen. De buddychallenge speelt deze week ook in op sporten met muziek, en je kan natuurlijk weer wat winnen: weerstandsbanden!
Wauw!

Sporten met muziek heeft heel wat voordelen.





Het doet je beter presteren en leidt je aandacht af van de toenemende
vermoeidheid.
Je kan je tempo laten bepalen door het ritme van de muziek. Zoek een afspeellijst
met het juiste aantal 'beats per minute' dat jouw fiets- of loopcadans benadert.
Probeer eens een podcast, zeker bij rustigere activiteiten: de tijd vliegt voorbij en
je steekt er nog wat van op ook.
Safety first! Zorg er altijd voor dat je omgevingsgeluiden nog goed kan horen.

Klinkt dit als muziek in je oren? Vamos!

Muziek verbindt! Maak met je sportbuddy een leuke afspeellijst aan in Spotify en zoek
samen naar de juiste groove. Zorg er zeker voor dat de nummers je zin geven om te
sporten. Zo breng je jezelf al in sportmodus, als je op weg bent naar je training.
Wij van Samen sport je meer hebben alvast een eigen playlist gemaakt met 100 nummers
die ons keer op keer vooruitstuwen.

We hebben het aan onze rekker! Een weerstandsband - een soort grote elastiek - is een
handig alternatief voor halters, losse gewichten en fitnessapparaten. Je werkt ermee aan
je lenigheid en mobiliteit, je kracht, explosiviteit én je conditie.





Je spieren ondervinden constant spanning, omdat weerstandsbanden niet
onderhevig zijn aan de zwaartekracht.
De weerstand vergroot progressief en volgt de krachtinspanning van de spier
beter dan bij halters.
Het is beter een rekker op je tenen te laten vallen dan een halter.
Je kan ze makkelijk meenemen in je sporttas, en dus buitenshuis of op vakantie
gebruiken.



Ze zijn relatief goedkoop.

Weerstand bieden heeft geen zin: doe mee en win! We geven 30 x 2 weerstandsbanden
weg. Deelnemen kan tot woensdag 2/3 om 12.00 uur.
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