
MARCH MADNESS CHALLENGE

MINDFUL MONDAY

WAT JE MOET WETEN VOOR JE BEGINT

THIRSTY TUESDAY

WINNING WEDNESDAY

#HAPPYDEHERFSTDOOR CHALLENGE

WK 2

Vandaag ga je aan de slag met je kernkwadrant. Maak een kwadrant met daarin je kernk-
waliteiten, je valkuilen, je uitdagingen en je allergieën. 
Check followfitgirls.com/happydeherfstdoor voor meer informatie voor deze opdracht. 

Share: Schrijf één van je kernkwaliteiten op een A-4, maak een foto en deel deze in het 
Facebook event / Instagram met #happydeherfstdoor

Voor deze challenge hebben we een speciale pagina gemaakt op 
Followfitgirls.com/happydeherfstdoor 

Hier vind je alle informatie, recepten en workout video’s die je nodig hebt voor deze week. 

De play button in dit schema betekent dat er een video bij hoort. 
Deze kun je op bovenstaande pagina’s bekijken. 

Wanneer er een hashtag voor staat betekent dit dat er een opdracht is waarbij je een foto 
mag delen op onze Facebook pagina of op Instagram met #happydeherfstdoor. Tussendoor 
foto’s delen mag natuurlijk ook ;-)

Workout: Doe mee met de 7 minuten workout van vandaag. Je vindt deze op 
Followfitgirls.com/happydeherfstdoor. Bij voorkeur doe je dit direct in de ochtend.

Maak een lekkere en gezonde smoothie voor jezelf. Inspiratie nodig? 
Check www.followfitgirls.com want er staat een blog online met onze favoriete smoothies. 

Loop en fiets vandaag zoveel mogelijk. Vermijd het openbaar vervoer en de auto en neem 
de tijd voor een lekkere wandeling. 
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SEXY SATURDAY

SINNER SUNDAY

FITGIRL FRIDAY

Begin de de dag met een ochtend workout van 7 minuten. 
De video vind je op Followfitgirls.com/happydeherfstdoor

Maak vandaag voor jezelf een lekkere én gezonde lunch. Neem de tijd om dit goed voor te 
bereiden en pak goed uit. Inspiratie nodig? Check de site. 

Share: maak een foto van jouw healthy lunch en deel deze via facebook / instagram via 
#happydeherfstdoor

Doe de billen en benen workout van Followfitgirls. 

Flirt vandaag met iemand!  

Workout: Doe mee met de 7 minuten workout die vandaag online staat op Followfitgirls.com. 
Bij voorkeur doe je dit direct in de ochtend. 

Vandaag mag je cheaten maar wel op een verantwoorde manier! Je gaat een healthy cheat-
meal maken. Inspiratie vind je op de blog. Vergeet niet om hier een foto van te maken  en 
deel deze met #happydeherfstdoor

MARCH MADNESS CHALLENGE
WK 2

THINKING THURSDAY

Probeer vandaag zo positief mogelijk te zijn.

Wees bewust van wat je vandaag allemaal eet en hou je calorie inname bij via de app van 
het Voedingscentrum of via de app Myfitnesspal. 
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