
MARCH MADNESS CHALLENGE

MINDFUL MONDAY

WAT JE MOET WETEN VOOR JE BEGINT

THIRSTY TUESDAY

WINNING WEDNESDAY

#HAPPYDEHERFSTDOOR CHALLENGE

WK 3

Vandaag ga je aan de slag met je doelen. Wat wil je bereiken? Schrijf het op! Dit kunnen 
doelen zijn op verschillende vlakken. Privé doelen, zakelijke doelen of sportieve doelen. 
Denk ook na over hoe je deze doelen gaat bereiken. 

Share: Schrijf één of meerdere doelen op een A-4, maak een foto en deel deze in het Face-
book 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.

Begin de dag met een glas lauwwarm water en citroen en drink vandaag uitsluitend water en 
groene thee. Probeer weer aan de 2 liter te komen. 

Workout: Doe mee met de 7 minuten workout. Bij voorkeur doe je dit direct in de ochtend. 

Geef minimaal vijf complimentjes aan andere mensen. Je zult zien dat anderen dit 
waarderen en dit geeft jezelf ook een goed gevoel. 

#

#



SEXY SATURDAY

SINNER SUNDAY

FITGIRL FRIDAY

Vandaag ga je aan de slag met een gezond recept die je nog niet eerder hebt gemaakt. Kijk 
op Followfitgirls.com/healthy-food voor inspiratie.

S’avonds doe je de buikspieren workout van Followfitgirls. 

Begin de dag met de 7 minuten workout van deze week

Schrijf op wat je mooi vindt aan jezelf en hang dit op je spiegel. 

Schrijf je ongezonde gewoontes op en bedenk hoe je deze kan verbeteren. 

MARCH MADNESS CHALLENGE
WK 3

THINKING THURSDAY

Maak een lijst van dingen waar jij blij van wordt in het leven.  

Share: Schrijf één of meerdere dingen waar jij blij van wordt op een A-4, maak een foto en 
deel deze in het Facebook event / Instagram met #happydeherfstdoor#

#HAPPYDEHERFSTDOOR CHALLENGE


