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KRAV MAGA EXPERT MARTIJN BOS BRENGT
BOEK UIT IN AMERIKA
De Trojan Workout is een fitness-filosofie, maar bovenal een lifestyle
Martijn Bos (40) mag zich sinds 2017 Krav Maga Expert Level 4 IKMF (International Krav Maga
Federation) noemen. Dit is het hoogste level ooit behaald door een niet-Israëli en hij is tot op
heden nog steeds de enige niet-Israëli die dit level draait. Martijn heeft zijn kennis en ervaring
gebruikt om een workout te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk is: de Trojan Workout. Het
gelijknamige boek waarin deze techniek en workout uitgelegd wordt, is afgelopen week
gelanceerd in Amerika en vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland.
Over Martijn Bos
Naast het behalen van de hoogste titel in Krav Maga,
heeft Martijn een indrukwekkend CV op het gebied van
trainingen geven. Zo heeft hij de persoonsbeveiligers van
o.a. David Beckham, de Backstreet Boys en de ministerpresident van Tsjechië getraind, maar ook de beveiligers
van rijke families in Nederland, cipiers van de grootst
beveiligde gevangenis in China én was Martijn de eerste
Nederlander die met de Israëlisch geheime dienst mocht
meetrainen.
In september 2010 is hij gestart met de Femmepower
Stay Away cursus; een 10-weeks programma dat vrouwen
leert hun gevechtsbereidheid, persoonlijk kracht en
vermogen te vergroten om adequaat te kunnen reageren
bij een conflict met een fysiek sterke belager. Deze cursus
wordt inmiddels op verschillende niveaus door het hele
land gegeven. In november 2018 is Martijn, als eerste
Nederlander ooit, benoemd tot Master RKC (Russian
Kettlebell Certification).
Martijn Bos is eigenaar van Trainingscentrum Helena in
Haarlem en Alphen a/d Rijn. Trainingscentrum Helena
richt zich op de veiligheid en gezondheid van haar leden. Dat wil zeggen dat zij dit – voor jong en oud
- met effectieve methodes proberen te realiseren.
Over Trojan Workout – het boek
Extraordinary results for ordinary people
De Trojan Workout is een trainingsmethode waarmee je in minimale tijd, maximale resultaten kunt
boeken. Een training die perfect past in een wereld waarin we continu bezig zijn met het maken van
strakke planningen en zo efficiënt mogelijk alles indelen. De Trojan Workout is een fitness-filosofie,

maar bovenal een lifestyle; een systeem van fysieke veranderingen die het voor iedereen mogelijk
maakt om in één training alle 5 grond-motorische eigenschappen (kracht, snelheid,
uithoudingsvermogen, coördinatie en lenigheid) te trainen. “Dit boek is mijn persoonlijke verhaal. Dit
boek gaat over mijn levensmissie: hoe ik mijn kracht heb gevonden, mijn
doelen heb kunnen realiseren en iedereen dit voor zichzelf kan bereiken.
Ik wil anderen zowel fysiek als mentaal helpen groeien. Als het goed
uitgevoerd wordt, kan de Trojan Workout je leven compleet veranderen.
Dit deed het voor mij en dat kan het ook voor jou zijn – er vanuit gaande
dat je er met de vereiste intensiteit, vasthoudendheid en consistentie
helemaal voor gaat.”, aldus Martijn Bos.
Het boek Trojan Workout is vorige week gelanceerd in Amerika en is
vanaf
vandaag
in
Nederland
verkrijgbaar
via
Bol.com:
https://bit.ly/2IAsIqQ.

Trojan Workout App
Martijn Bos heeft voor de Trojan Workout, in samenwerking met Orange Tribes, een app ontwikkeld
waarmee je vanuit huis of in de sportschool gemakkelijk zelf de Trojan Workout kan doen. Wil je
weten hoe het werkt? Download de app hier: https://apple.co/2GHKXZy
Over Krav Maga
Krav Maga is een zelfverdedigingsmethode die voor iedereen eenvoudig is aan te leren. De reden van
de eenvoud, is dat de technieken zijn gebaseerd op je natuurlijke reactie. De methode is zo
eenvoudig op te pikken dat legers en politiekorpsen over de hele wereld Krav Maga gebruiken. ‘Krav
Maga’ zijn de Hebreeuwse woorden voor ‘gevecht’ en ‘contact’, oftewel: contactgevecht, een vorm
van zelfverdediging die op zeer korte afstand plaatsvindt.
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