
FITPUNT 
HARELBEKE
Welkom sporter. Dit fi tpunt is er voor jou. 
Hij is vrij te gebruiken voor iedereen groter dan 1m40. 

Sport verstandig: 
Begin steeds met een goede opwarming 
(bv. lichte looppas) en sluit af met een cooling-down 
(bv. rekoefeningen). Voorzie een herstelpauze van 
20 seconden tussen de reeksen. Luister naar je 
lichaam en raadpleeg bij twijfel je huisarts. 

Meld problemen of technische defecten via 056 733 460 of sport@harelbeke.be - Uitbater: Stadsbestuur Harelbeke Marktstraat 29

Voor tips en trainingsprogramma: www.harelbeke.be/sport

Functie: Trainen van de quadriceps, bil-, en kuitspieren.

Functie: Mobiliseren van de heupgewrichten, kniegewrichten en onderrug. 
Mobiliseren van onderrug en gewrichten van bekken.

Functie: Mobiliseren van de onderrug en de schuine buik- en 
lendenspieren.

Functie: Trainen van de triceps, borst- en schouderspieren, 
stimuleren van doorbloeding van bovenrug- en schouderspieren.

Functie: Versterken van de bovenste en onderste ledematen. 
Ontwikkelen van de borst- en buikspieren.

Functie: Trainen en versterken van schoudergordel-, biceps- 
en bovenste rugspieren.

Functie: Verbeteren van de fl exibiliteit, coördinatie en de 
cardiopulmonale functie van polsen, ellebogen en schouders. 
Stimuleren van de coördinatie tussen de schouderspieren.

Functie: Mobiliseren van schoudergewrichten en 
bovenrug.

Functie: Verbeteren spierkracht van de bovenste ledematen, 
schouders, borst en rug. Verbeteren van algemene kracht en 
uithouding.

beginnende sporter 

gevorderde sporter 

getrainde sporter

Functie: Verbeteren van de algemene cardiovasculaire en specifi eke 
kracht-uithouding van quadriceps, bil- en kuitspieren. Mobiliseren van 
schouder- en ellebooggewrichten.
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CROSSTRAINER

LEG PRESS

AIRWALK

TWIST

CHEST PRESS
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Functie: Versterken van quadriceps en bilspieren, schoudergordel-, 
tussenschouderblad- en bovenste rugspieren.
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ROWER

ELEVATOR

SMALL WHEELS

ARM EXTENSION

PARALLEL RAILS
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Gebruik: Stap met je voet altijd eerst op de laagst gelegen voetplaat. 
Neem de handvaten aan de bewegende armen vast en maak een 
stappende beweging. Let op je rechte houding.

Gebruik: Ga op het rubberen stoeltje zitten. Plaats je voeten op de 
voetplaten en duw je eigen lichaamsgewicht af.

Gebruik: Neem eerst de handgreep vast en stap daarna pas op de 
voetplaten. Beweeg de benen afwisselend voor- en achterwaarts. 
Je kan de eindstand ook 5 seconden aanhouden.
Let op! Wanneer je de oefening wil beëindigen, plaats dan eerst
de voeten op de grond alvorens de handgreep los te laten.

Gebruik: Neem de handgrepen vast en stap daarna pas op de 
roterende disc. Kijk recht voor je uit en maak met je onderrug 
een twistende beweging. 
Let op! Wanneer je de oefening wil beëindigen, plaats dan eerst 
de voeten op de grond alvorens de handvaten los te laten.

Gebruik: Ga op de rubberen stoeltjes zitten met een rechte rug. 
Neem de handvaten vast aan de beweegbare armen en duw ze 
langzaam naar voren en weer terug.

Gebruik: Neem de handsteun vast en trek deze naar je toe tot op 
hoogte van de borststreek. 

Let op! Plaats je voeten altijd op de voorziene 
voetsteunen.

Gebruik: Ga op het rubberen stoeltje zitten. 
Neem de handvaten aan de beweegbare armen vast en trek 
ze langzaam naar je toe en duw ze vervolgens weer weg.

Gebruik: Ga op de rubberen stoeltjes zitten met een rechte 
rug. Neem de handvaten aan de beweegbare armen vast en 
trek ze langzaam naar beneden en weer terug omhoog.

Gebruik: Neem met je linkerhand het handvat vast van het 
linkerwiel en met je rechterhand deze van het rechterwiel. Draai 
nu gelijktijdig de wielen in tegenovergestelde richting van elkaar. 
Deze oefening kan je ook op één been doen.

Gebruik: Neem de handvaten vast met beide handen en strek de 
bovenarmen zover je kunt. Beurtelings op en neer trekken met 
beide handen.

Gebruik: Neem met beide handen de horizontale rails stevig 
vast en lift het lichaam omhoog. Hou dit enkele seconden aan.


