
 
 
Humpie Dancing gaat door met lesgeven, zodat de ontwikkelingen van kinderen niet stil staat.  
 
Kickboksen voor kinderen vanaf 6 jaar met elkaar en/of met begeleiders. Deze les is een combinatie van een workout 
en werken aan technieken om jouw manier van kickboksen in een lift te gooien. 
 
Om een sport te beoefenen is het belangrijk om de conditie van de spieren te verbeteren. Je core (buik-, rug- en 
bilspieren) zorgt voor evenwicht en balans. Dit gebruik je als je op 1 been gaat staan om een goede trap te kunnen 
geven. Je gebruikt het tijdens het slaan. Stevig in je schoenen staan is niet alleen een uitdrukking, maar wordt hier 
gebruikt om letterlijk niet om te vallen. En het doet ook wat met je geest, want iemand die stevig in zijn schoenen 
staat, blaas je niet omver en kan best wel tegen een stootje! 
 
Tip: Zet de video op pauze om de oefeningen van Maria nog 2 keer te herhalen! 
 
We hebben nodig: 

✓ Ons lijf 
✓ Samen oefenen en alleen 
✓ Makkelijk zittende kleding 
✓ Genoeg ruimte 
✓ Een kussen of yogamat 
✓ Een stopwatch of iemand die 

telt 
✓ Een telefoon, IPad of ander 

scherm met geluid 

 
Humpie Dancing heeft aan Maria Gelton 
een leuke samenwerkingspartner. Maria 
is 22 jaar en heeft haar eigen kickboksschool in Amstelveen. Ze is een ervaren professional en docent en laat jullie in 
deze les kennismaken met kickboksen. Ze geeft naast een warming up ook heel veel uitleg over de sport zelf, houding, 
slaan en schoppen. Kickboksen bevorderd de conditie van de spieren waarbij kracht en souplesse hand in hand gaan. 
Ook leer je met kickboksen je lichaam te gebruiken en daarvoor is training en herhaling belangrijk. Want bij deze 
sport komt heel veel techniek kijken. Zorg er altijd voor dat je spieren goed opgewarmd zijn, zodat je alle oefeningen 
goed kan meedoen. Voor de gevorderden is er op you tube een kanaal van Maria waarop lessen staan; 
https://youtu.be/1KgLJU6CaYs 
 
Hou de aanmeldingen op social media in de gaten; 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/peggy-reiziger-2891b453/  
Instagram: https://www.instagram.com/humpiedancing/?hl=nl  
Facebook: https://www.facebook.com/humpiedancing/  
Of ga direct naar https://www.humpiedancing.nl/danslessen-2/ en doe mee! 
 
Veel plezier! Peggy 
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