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HYROX is een unieke indoor fitnesscompetitie die 
natuurlijke oefeningen combineert met hardlopen.

 
De race bestaat uit 1 kilometer hardlopen gevolgd 

door 1 work out en dit patroon herhaald zich 8 keer.
 

HYROX is toegankelijk voor iedereen: Je kan 
individueel meedoen, in 2 of 4-tallen. 

 
Ieder traint op zijn of haar eigen niveau. 

 
Zo is HYROX een competitieve race – niet alleen voor 

de elite – maar voor iedereen!
 



De work outs:
 

Ski Erg

Sled Push

Sled Pull

Burpee Broad Jump

Rowing

Farmers Carry

Sandbag Lunges

Wall Balls

 



HYROX is echt toegankelijk voor iedereen

Je traint op je eigen niveau. De gewichten, het aantal 
herhalingen en het hardlopen wordt aan jouw 
niveau aangepast.

Wil je deelnemen aan een HYROX EVENEMENT dan 
kan dit individueel, als duo of met 4 personen. 

Deelnemen in 10 divisies in 4 racecategorieën, met 
verschillende gewichten en herhalingen, 
onderverdeeld naar leeftijd, maar met wereldwijde 
rankings.

Zo is HYROX een competitieve race – niet alleen voor 
de elite – maar voor iedereen!

 



Test om jouw niveau vast te stellen

*

8 weken trainen onder begeleiding van 3 experts op 

het gebied van Hyrox-, kracht- en hardlooptraining

*

Digitale app voor het monitoren van jouw Hyrox en 

hardlooptrainingen

*

2 Hyrox trainingen in de week

*

Persoonlijk hardloopschema

*

Begeleiding bij het HYROX Evenement Rotterdam

of eind 'test' om jouw voortgang vast te leggen.

 
 



Start van het traject in maart 2023
 

Hyrox test 
 

8 weken Hyrox op maandag en vrijdagochtend

Data: 27-3 / 31-3 / 3-4 / 7-4 / 10-4 / 14-4 / 17-4 / 21-4 

/ 24-4 / 28-4 / 1-5 / 5-5 / 8-5 / 12-5 / 15-5 / 20-5
 

Tijdstip: 06.30 - 07.30u 
 

Locatie: The Factory Sport & Fun
 

Persoonlijk hardloopschema op maat
 

10% korting op inschrijving Hyrox evenement

 

Traject prijs: 249,00 euro 

 


