


FSW 211 Hurdles 

TRAINING EFFECT  

Cross body coordination, core strength, 

balance, bone density, lower body strength, 

rhythm, agility 





FSW 213 Turbo Challenge  

TRAINING EFFECT  

spatial awareness, cross body coordination, 

hand eye coordination, weight bearing 

activity, balance, bone density, Upper body 

strength, core strength, positive risky play, 

rhythm, agility, upper body endurance 





FSW 214 Double Overhead Ladder 

TRAINING EFFECT  

spatial awareness, cross body coordination, 

hand eye coordination, weight bearing 

activity, balance, bone density, Upper body 

strength, core strength, positive risky play, 

rhythm, agility, upper body endurance 





FSW 214 Over Under 

TRAINING EFFECT  

cross body coordination, hand eye 

coordination, weight bearing activity, balance, 

bone density, upper body strength, core 

strength, lower body strength, rhythm, agility 





FSW 215  Balance Beam 

TRAINING EFFECT  

cross body coordination, foot eye 

coordination, balance 





FSW 216 Wall 

TRAINING EFFECT  

spatial awareness, cross body coordination, 

hand eye coordination, balance, bone 

density, Upper body strength, core strength, 

lower body strength, positive risky play, 

agility,  





FSW218 Pull Up Square 

TRAINING EFFECT  

weight bearing activity,  bone density, upper 

body strength, core strength, upper body 

endurance 





FSW 206 Incline press 





FSW 201 Parallel Bars 

TRAINING EFFECT  

Upper body strength, Balance, Core Stability, 

Flexibility,  



FAZ 401 Stand Alone Sign 



Paaltjes met oefeningen. 

In dezelfde stijl als de Obstacle Course Items kunnen er ook palen 

gemaakt worden met daarop oefeningen die op de plaats gedaan 

kunnen worden. Er kan gekozen worden uit een database van vele 

honderden oefeningen die allemaal ook terug te vinden zijn in de 

KOMPAN sport & fitness App. Een QR linkt direct naar een video van 

de oefening via de App of, voor mensen die de App niet geïnstalleerd 

hebben, naar Youtube. 





FAP 101 Local App 

De KOMPAN Sport & Fitness kan helemaal op maat gemaakt worden voor 

iedere locatie met trainingsschema’s, routes etc etc. 

Het is een complete Fitness App die niet alleen voor inspiratie zorgt, maar 

ook gebruikt kan worden om trainingsprogramma’s te maken, lessen te 

boeken, contact te leggen met andere sporters, de voortgang te tracken, een 

voedingspogramma te maken en nog veel en veel meer… 


