
Hoi << Test First Name >>,

Intussen zijn we al met meer dan 250 IPitup-trainers en
ambassadeurs, geweldig!

Dringend tijd dus om al die ervaring uit te wisselen en van elkaar te leren.
Uitdagende beweegbankoefeningen, leuke promovideo's, uitgewerkte

lesfiches, ... elke maand willen we je inspireren met boeiend nieuw materiaal en
goede praktijken.

Ben je bereid ook jouw ervaringen te delen? Top! Wij leggen alvast een leuk
IPitup-gadget voor je opzij ... Kunnen we je nog ergens anders mee helpen?

Contacteer ons dan snel even via telefoon, mail of sociale media!
 

Jouw aanbod in de kijkerJouw aanbod in de kijker
 

En dan ben je plots gecertificeerd IPitup-trainer ... en je wilt met die
beweegbank aan de slag! 

Maar hoe kan je deelnemers warm maken voor jouw initiatiemoment, start to
IPitup of beweegbank bootcamp? 

IPitup-trainer Matthias Deloof uit Zulte toont hoe je met een leuke video

https://www.youtube.com/watch?v=VB-8JxfvLlk&list=PLnLJrNXxCr19BBkd_aMZSoTOjRo_1iUxu&index=21&t=24s


gelijktijdig kan informeren én enthousiasmeren! 
 

Nieuwe oefeningen en workoutsNieuwe oefeningen en workouts
 

Ben je op zoek naar vers beweegmateriaal? Dan is ons vernieuwde YouTube-
kanaal jouw place to be.

Je vindt er meer dan 250 beweegbankoefeningen. Die staan gegroepeerd per
fundamentele beweegvaardigheid (push - pull - core - squat - balance). De
moeilijkheidsgraad is aangeduid met levels van 1 tot 5.

Wil je snel een combo van oefeningen samenstellen van hetzelfde niveau? Wij
deden het al voor jou! Neem eens een kijkje bij de workouts. 

Abonneer je dus zeker op ons YouTube-kanaal, zo blijf je op de hoogte van
de laatste nieuwe oefenstof!
 

IPitup exercises

https://www.youtube.com/watch?v=loREOr8xpDk&list=PLnLJrNXxCr18IuqF32dd9fhkfQTwQSMVW&index=6
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA/featured
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=4
https://www.youtube.com/channel/UCTtkKPgTypKRaUgnPbW86jA/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=1


Uitgewerkte lesvoorbereidingenUitgewerkte lesvoorbereidingen
 

Maar we gaan nog een stapje verder en reiken jullie ook kant en klare
lesvoorbereidingen aan. De handige organisatorische tips, structuren
en principes helpen je ongetwijfeld een heel eind op weg. 

In elke nieuwsbrief zal je zo'n lesfiche terugvinden, telkens voor een andere
setting. Beginnen doen we met een eerste sessie voor een “Start to IPitup”. De
aandacht ligt daarbij op een vlotte opstart - zodat een optimale beweegtijd
gegarandeerd is - en het verkennen van de mogelijkheden van de
beweegbank. 
 

Download de lesfiche

https://mcusercontent.com/647b8e24aa15cbc10bf844988/files/73584cb4-41d7-8758-7a69-ffcc5a0c963a/Lesfiche_Start_to_IPitup_Les_1.pdf


Deel en winDeel en win
 

Ben jij ook bereid om jouw goede praktijk, favoriete workout, geslaagde
promovideo of uitgewerkte lesvoorbereiding te delen en zo je collega IPitup-
trainers te inspireren? 

Dan belonen wij je graag! Jouw inzending krijgt een plaatsje op onze website
en YouTube-kanaal, met een vermelding van je naam erbij.

En we bezorgen je een IPitup-gadget naar keuze. Momenteel hebben we T-
shirts en drinkbussen in de aanbieding!
 

+ 32 (0) 16 43 68 47
+ 32 (0) 472 340 508

www.ipitup.be
info@ipitup.be

Varentstraat 33 - 3118 Werchter

Inspiratie op de IPitup-website

http://www.ipitup.be/
mailto:info@ipitup.be
https://www.ipitup.be/nl/software


EU - Good practice 2021
Partner - Sport Vlaanderen 2020

Laureaat - CrossCare 2019
Laureaat - Leuven, een vitale stad 2018
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