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Locatie:  Burgemeester Crolusbrug 

*Verzamelen boven op de brug

Bootcamp Special

Beste Greeners,
Het is zomer in Nederland! Er zijn mensen die met warmer weer liever 
niet trainen. En dat is echt niet nodig, want ondanks dat de hitte wat 
meer risico’s met zich meebrengt voor bepaalde doelgroepen, biedt het 
trainen in warm weer zeker ook een aantal voordelen. Lees hierover, en 
meer,  in dit magazine, veel leesplezier!
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Als je veel traint in de warmte verhoogt dat je conditie. Je leert je lichaam 
om te werken bij moeilijke omstandigheden, waardoor het onder 
normale omstandigheden meer dan optimaal presteert.

Het kan helpen om je lichaam efficiënter te maken. Als je traint in warmte, 
moet het lichaam de doorbloeding verhogen. Dit gaat samen met een 
toename van het bloedvolume en daardoor komt er meer bloed bij de 
vitale organen. Hierdoor werkt onder andere het hart efficiënter (daarom 
hebben sporters meestal een lage hartslag).

Het helpt je om je mentale conditie op te bouwen. Trainen met warm 
weer is echt een pittige uitdaging voor bijna iedereen. Maar het is goed 
om dingen te doen die je mentaal uitdagen. Als je dan op andere 
momenten moeizaam vooruit komt, kun je terugdenken aan die keren 
dat je het ook zwaar had, maar je wel je doel bereikte.

Je leert beter te zweten. Dit leer je natuurlijk niet echt, maar je lichaam 
doet dat allemaal. Met transpireren koelt je lichaam via de vochtige huid 
je lichaamstemperatuur. Hoe beter je lichaam leert zweten, hoe koeler je 
wordt. Dit is echt een grote toegevoegde waarde. Je lichaam wordt 
hierdoor efficiënter in het omgaan met warm weer en zal dus gaandeweg 
ook minder moeite krijgen met trainen in de hitte.

De Active Summer Actie gaat van start! Vanaf aanstaande 
maandag 1 juli sparen jullie voor mooie prijzen!
De komende twee maanden krijg jij na elke training een 
stempel op de stempelkaart. Met 10 stempels heb jij een volle 
spaarkaart en daarmee gelijk al prijs
Bij inlevering van een volle spaarkaart ontvang jij een unieke 
code voor een ontspannen dag wellness bij 1 van de 3 Blue 
Wellnessresorts of een paintball- / airsoftarrangement! 
Daarbij maak jij met een volle spaarkaart kans op één van de 
andere vele prijzen uit het prijzenpakket. De hoofdprijs is een 
prachtige vakantie naar het paradijselijke Mauritius.

De winnaars van de gold/silver actie mei juni zijn:
Johan Kalkman
Mandy Spee
Gefeliciteerd, jullie winnen een originele GHC koffer!

Buiten sporten

Start Active Summer Actie

Winnaars gold actie mei/juni



Ingrediënten
4 pitabroodjes
2 kipfilets
1 avocado
ijsbergsla
1/4 komkommer
snuf paprikapoeder
snuf cayennepoeder
peper en zout
Voor de yoghurtsaus
3 eetlepels yoghurt
3 eetlepels mayonaise
Flinke scheut citroensap
1 teentje knoflook (geperst)
Snuf peterselie

Bereiding
Bereid de pitabroodjes in de oven of de grill. Snijd de kipfilets in de 
lengte doormidden, zodat je in totaal 4 dunnere stukken kipfilet hebt. 
Bestrooi deze met paprikapoeder, cayennepeper en peper en zout en 
grill de kipfilet in de grillpan aan beide kanten totdat de kip gaar is.
Snijd de avocado open, haal de pit eruit en snijd het vruchtvlees in 
stukjes. Roer de ingrediënten voor de yoghurtsaus door elkaar. Snijd de 
pitabroodjes open, leg er wat blaadjes ijsbergsla tussen, gevolgd door de 
plakjes komkommer, gegrilde kip en avocado. Maak af met wat 
yoghurtsaus.

Voordelen Silver & Gold card
maand juli & augustus

- alle shakes € 1,75
-2x verloting GHC t-shirt

Probeer nu voor maar € 1,75

Banana Cream 

SHAKE VAN DE MAAND

Juli

Pitabroodjes met avocado en kip

We zien tegenwoordig steeds meer hypes met betrekking tot 
voeding en we zien dure apparatuur waarvan beweerd wordt dat 
deze zouden zorgen voor plaatselijke vetverbranding. Laten we 
hier heel eerlijk over zijn; dit is niet mogelijk. Het lichaam kent het 
principe van plaatselijk vet verbranden absoluut niet. 
Je kunt geïsoleerd trainen waardoor je een bepaalde spier(groep) 
aanspreekt maar je kunt geen specifieke vetcellen aanspreken. 
Wanneer jij in je training (en in het geval van krachttraining ook 
erna) je lichaam vet laat verbranden, werkt dit door in je hele 
lichaam en niet in een specifiek gedeelte daarvan.  Wil je hier meer 
over weten? Vraag het ons, we helpen je graag!  #Kennis is power.

Kun je plaatselijk vet verbranden?


