
 

Frequent Asked Questions – Box&Joy WOD 

 

1. Wat is een WOD? 

Een Workout Of the Day (WOD) is een uitdagende training die alle Box&Joyers op die dag 

uitvoeren. De inhoud varieert van boksen op een bokskussen of boksen met de noodles, 

conditietraining, technische boksoefeningen tot springtouwen en krachtcircuitjes. 

 

2. Zijn er nu geen cursussen zoals de Box&Fight of de Box&Yoga? 

Nee, op dit moment zijn er alleen WOD’s. Dit is binnen de huidige regelgeving dé beste 

manier om veilig te kunnen sporten en toch variatie in de trainingen te hebben. Bovendien 

zijn we flexibel om snel te schakelen als de regels veranderen. Hopelijk kunnen we snel weer 

cursussen aanbieden, groepslessen geven en écht met elkaar boksen! 

 

3. Hoe werkt het aan en afmelden voor een WOD? 

Via de Sportbit app kun je jezelf aanmelden en afmelden. Dit doe je door in het online 

rooster naar de WOD te gaan op de dag en tijd die jou uitkomt. Lees de tekst die erbij staat 

voor alle aanvullende informatie en klik op de groene aanmeldbutton. Omdat er in deze tijd 

een beperkt aanbod is én we trainen in duo’s is het belangrijk om je alleen aan te melden als 

je echt van plan bent om mee te komen doen. Afmelden kan dus alleen als je ziek bent en 

graag zo vroeg mogelijk in de ochtend.  

 

4. Ik wil me aanmelden voor een training, maar de les is vol. Wat nu? 

 Schrijf je in op de reservelijst op de dag dat jij mee wilt doen. Aan de hand van het 

aantal aanmeldingen op de reservelijst worden er extra sportmogelijkheden 

toegevoegd.  

 Hou via de whats’app groep in de gaten of er een plek vrij komt. 

 Als het je niet is gelukt om voor de hele week aan te melden stuur dan een mailtje 

naar marta@boxenjoy.nl en geef hierbij je voorkeurs-dag en tijd door. 

 

5. Hoe hang ik het bokskussen goed op? 

Ben jij een van de eerste 8 personen die komt sporten in de voetbalkooi? Dan moet je nog 

even zelf het bokskussen waarop je gaat boksen ophangen. 

Kom dus 10 minuten eerder en gebruik deze tips: 

 Desinfecteer eerst je handen 

 Gebruik twee spanbanden;  

de een zo hoog- en de ander zo laag mogelijk 

 Doe de spanbanden direct onder een horizontale spijl 

 Er moeten precies 6 verticale spijlen tussen zitten 

 Doe de spanband van onder door de sluiting  

zodat de tandjes grip hebben en trek hem zo hard 

mogelijk aan. 
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6. Welke timer moet ik gebruiken? 

Je kunt het beste via je smartphone een app downloaden. 

Iphone: Interval Timer 
HIIT Workouts 

 
 
 

 

Android: Tabata Timer: Interval Timer 
Workout Timer HIIT 

 

 

7. Wat moet ik doen om geen belangrijke informatie te missen? 

Alle belangrijke informatie ontvang je via de e-mail of via de Sportbit App. Zorg ervoor dat je 

in de instellingen in de Sportbit App de push-berichten hebt aanstaan en/of de nieuwsbrief 

ontvangen hebt aangevinkt. 

Af en toe worden er nieuwsberichten gestuurd, die komen niet als push-bericht binnen maar 

alleen via de e-mail. Dit zijn berichten over bijvoorbeeld events en merchandise. Om deze te 

ontvangen ga je in de sportbit app naar ‘mijn account’ en dan naar ‘jouw gegevens’ en vink 

dan de ‘nieuwsbrief’ helemaal onderaan aan. 

 

8. Moet ik juist eerder naar de training komen of precies op tijd? 

Als je bij de eerste 8 personen hoort (check het rooster) die komt trainen in de voetbalkooi, 

kom dan 10 minuten. Voor alle andere shifts graag precies op tijd komen en wacht even tot 

je sportplek brij is. Zo voorkomen we drukte, onnodige contactmomenten en is er tijd om de 

gebruikte materialen te reinigen. 

 

9. Wat moet ik meenemen naar een WOD? 

 Bokshandschoenen met bandages 

 Een springtouw 

 Een telefoon met daarop de geïnstalleerde interval timer (zie punt 6) 

 Een matje voor de grondoefeningen (optioneel) 

 

10. Waar is de training? 

Op dit moment zijn de trainingen op maandag, dinsdag en donderdag in de voetbalkooi naast 

het Majellapark (Justus van Maurikstraat). Op woensdag en zaterdag trainen we in het 

Majellapark. We meeten dan ergens in het midden bij een van de twee voetbalgoaltjes. 

Als het regent sporten we op het Berlijnplein; hou hiervoor de sportbit app en/of whats’app 

groep in de gaten. 

 

 

 

Mijn vraag staat hier niet tussen // Er is nog iets niet duidelijk 

Je kunt altijd je vragen stellen aan Marta. Dit kun je doen door te bellen naar 0630040415 of te 

mailen naar marta@boxenjoy.nl Hou er rekening mee dat tijdens de trainingen (eind middag en 

avonden) er geen reactie mogelijk is. Bij vragen over de avondtraining kun je het beste in de 

ochtend bellen of mailen. 
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