Voel je Happy en Fit!
Doe mee met de bootcamps van De Happy Fit Challenge en voel je niet alleen fit
maar ook happy. Hieronder lees je alles over dit nieuwe concept in Rotterdam en de
oprichtster Maudi.
Hoi Maudi, kun jij ons wat meer vertellen over jezelf en jouw concept?
Jazeker! Mijn naam is Maudi Oerlemans,
25 jaar oud en ik woon in hartje Rotterdam.
Van jongs af aan ben ik al bezig met sport
en voeding. Een gezonde en sportieve
levensstijl is mijn passie! Mijn concept
draait niet alleen om samen sporten,
maar juist ook om samen lachen en genieten.
Wat leuk! Wat is jouw doelgroep precies?
Mijn concept richt zich op 3 doelgroepen. De eerste doelgroep is vrouwen van alle
leeftijden. Voor deze doelgroep bied ik een challenge aan. Tijdens een challenge
krijgen vrouwen 7 weken lang iedere week een bootcamp training, een receptje en
een thuistraining. Daarnaast organiseer ik voor hen tijdens de challenge een uitje in
het kader van sport en/of voeding. Voorbeelden van de activiteiten die we samen
hebben gedaan zijn: bubblevoetbal, kickboksen, buikdansen, trampoline fitness,
paintballen en een voedingsworkshop. Ook organiseer ik tijdens de challenge een
etentje of een borrel. Zo leren deelneemsters elkaar beter kennen en op deze manier
wordt samen sporten steeds leuker! Happy én Fit dus!
Gaaf, wij worden al enthousiast! Kun je ook wat vertellen over de andere 2
doelgroepen?
Ja! Ik ben ook een personal trainer een geef zowel één op één training als duo
training en small group training. Verder geef ik bootcamps aan bedrijven.
Zijn jouw trainingen geschikt voor ieder niveau?
Ja, dat is het leuke aan mijn trainingen. Ze zijn toegankelijk voor iedereen van elk
niveau. Dit is zo omdat ik altijd meerdere opties bij de oefeningen geef, minder zware
varianten en zwaardere varianten, zodat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan
trainen.
Hoe ziet zo'n bootcamp eruit?
Heel verschillend. Ik probeer zo veel mogelijk af te wisselen. De ene keer is de
training gericht op teambuilding, de andere keer op kracht of juist conditie. Ook geef
ik vaak high intensity trainingen of circuit trainingen. Spel elementen zet ik ook vaak
in om het extra leuk te maken. De bootcamps worden ook altijd op muziek gegeven,
dit zorgt voor extra motivatie!
Top, dankjewel voor het interview Maudi! Waar kunnen we ons inschrijven?
Heel graag gedaan! Jullie kunnen je inschrijven of contact opnemen via de
websitewww.dehappyfitchallenge.nl.
Ook kunnen jullie een mailtje sturen naar info@dehappyfitchallenge.nl.

