
 

 

Burlesque Fitness checklist	
 

Wanneer jij Burlesque Fitness gaat doen is het fijn om een routine voor jezelf te 
hebben. Hieronder vind je een voorbeeld: 

 

1. Kies een plek uit waar jij je sensual fitness gaat doen.  

Zorg ervoor dat het een plaats is waar jij je super fijn voelt. 

Als je erg veel last hebt van uitstelgedrag dan kun je beter op vaste dagen, 
tijdstippen en steeds op dezelfde plaats fitnessen. Op deze manier zorgt jouw 
ritueel/routine voor rust en structuur. 

Extra tip: doe het samen met een vriendin! Zo kun je elkaar blijven motiveren. 

 

2.  Zet je muziek klaar  

Probeer steeds minimaal 30 minuten en maximaal 60 minuten aan sensual fitness te 
doen 

Voor 30 minuten zet je klaar in je playlist: 

- 2 warming up nummers 

- 3 fitness nummers 

- cooling down nummer 

- meditatie (kan ook zonder muziek) 

 

  

 

 



 

 

3. Doe (langzaam) en bewust je kleding aan 

Of, doe de sensual fitness naakt.  

(Ik doe het graag naakt maar draag dan wel een sportbeha anders krijg ik pijn in mijn 
borsten :-) 

Ik raad je aan om minimaal 2 outfits te hebben voor je sensual/ burlesque fitness en 
deze steeds op dezelfde plaats te bewaren.  

 

Belangrijk bij het kiezen van een burlesque fitness outfit: 

- Kies outfits die comfortabel zijn 

Het is belangrijk dat de stof kan ademen (bijvoorbeeld katoen) en dat je outfit goed 
past. (dus nergens knelt, of juist te los zit) 

Tip: (Katoenen of Bamboe) yoga kleding is vaak fijn. 

Je kunt verder zelf kiezen waarin jij je het meest op je gemak voelt: 

- een shortje of een lange broek 

- een tanktop/ t-shirt /longsleeve 

- blote voeten/ sportschoenen/ turnsloffen 

Het is allemaal geschikt :-) 

 

- Kies een outfit dat jou blij maakt 

Klinkt logisch, maar ik zet het er toch maar bij… want het maakt een groot verschil of 
je in een grijze top staat of een outfit in jouw favoriete print, kleur en met een top met 
een grappige/empowering tekst!  

 

 



 

 

Vergeet ook je eventuele attributen niet: 

- Voor de floorwork nummers heb je kniebeschermers en een (dikke) yoga mat 
nodig. 

Deze raad ik je aan: 

* Yogamat van minimaal 10mm dik 

* Kniebeschermers van Rumpf  Handig: deze komen in verschillende maten. 

- Je hebt tot slot ook enkele attributen nodig om mee te dansen zoals een 
wandelstok, een hoed en een stoffen boa (of een sjaal of stropdas werkt net zo 
goed) 

 

TIP: 

Zet de fempowerment playlist op terwijl je je outfit aan doet en je attributen klaarlegt. 
Dan hoor je vast een nummer waarvan je denkt: YES, leuk! Daar ga ik vandaag op 
fitnessen.  

 

4. Drink je water (uit een mooie fles/glas ) en uit dankbaarheid/ zet een intentie 

Voordat ik begin met fitnessen neem ik langzaam een paar slokken water, waarbij ik 
bewust dankbaarheid voel voor mijn lichaam.  

Ook is dit een mooi moment om een intentie te zetten voor jouw workout/dag. Vraag 
jezelf af: wat voor dag wil jij vandaag hebben? En focus je op dat woord. 

Rust (en drink) trouwens ook gerust tussendoor, luister naar je lichaam.Het 
belangrijkste is dat je plezier hebt en lekker beweegt. Burlesque fitness is GEEN 
bootcamp :-) 

Als volwassen vrouwen moeten wij bovendien ongeveer 2 liter water per dag drinken 
én tijdens het sporten is het extra belangrijk om genoeg vocht binnen te krijgen. 

 

 



 

 

5. Ga in een power pose staat en spreek een positief / empowering mantra uit 

Voorbeelden: 

Ik ben een super woman en ik kan alles bereiken wat ik wil.  

Ik ben krachtig. 

Mijn lichaam en ik zijn een topteam. 

 

6. Start met vrij dansen en een warming up 

Een warming up is heel belangrijk om je spieren los te maken- sla dit dus zeker niet 
over. En vrij dansen zorgt ervoor dat je ‘uit je hoofd’ en in je lichaam keert. 

 

7. Let's Fitness!  

Herhaal elk nummer minimaal twee keer. 

 

8. Sluit af met een fijne cooling down en meditatie 

Enne; een burlesque fitness workout sluit je uiteraard altijd af met een diepe buiging 
en applaus voor jezelf. (het heet niet voor niets BURLESQUE fitness… Take a bow, 
honey!		
 

9. Neem een douche of bad 

Adem bewust in en uit en sluit af met een paar tellen met koud water als je een 
opkikker nodig hebt voor de rest van de dag. 

 

10. Be proud of yourself! En relax. 
 
En smeer jezelf liefdevol met bodylotion in en geef jezelf een (voet)massage. Of nog 
beter: laat dit doen door iemand ;-)  


