
Het is eind augustus en de vakan�es zijn voor de meeste mensen al weer 

voorbij. Wat is de vakan�eperiode voorbij gevlogen. Maar wat hebben velen van 

jullie de trainingen kunnen volhouden, hetzij met behulp van het 

vakan�eschema op hun vakan�eadres, hetzij in de trainingen die we hadden 

opgenomen in het zomerrooster. Fantas�sch dat jullie zo goed bezig blijven!

We hopen dat jullie allemaal een fijne vakan�e hebben gehad en dat de relax 

modus nieuwe energie, inspira�e en moed hee� gegeven om de dagelijkse 

bezigheden weer te herva�en. 

In deze nieuwsbrief stellen we jullie op de hoogte van een aantal ac�viteiten die 

op de planning staan. Bovendien is het nieuwe rooster opgenomen en 

informeren we jullie over de nieuwe tarieven die we vanaf 1 oktober hanteren.

We hopen jullie snel te zien in één van onze trainingen. No More Excuses!

Hartelijke groet,

Linda van Wijk

Baukje Veenstra

André Harmens

PS. In deze nieuwsbrief vind je drie (!) pagina’s met aanbiedingen in het kader 

van de (na-) zomerac�e en een mooie mo�verende ac�e voor al onze klanten! 

Kijk even op de laatste pagina's van deze nieuwsbrief voor de details!
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It’s September

Red apples
Blue sky
It’s September
Falling leaves
Rainbow ques�ons
It’s September
Opening doors
Opening books
Opening hearts
It’s September
Time of wonder
Time of growing
Timeless treasures
It’s September

Beste sporters
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We hebben inmiddels een aantal Bootcamp Specials georganiseerd. De opkomst was bij elke Special geweldig, vandaar dat we 

hebben besloten om regelma�g een Bootcamp Special aan te bieden. De eerstvolgende is gepland op zondag 25 september. Loca�e: 

De Groene Ster bij Leeuwarden. Tijd: 9.30 uur. In deze Special komt een aantal onderdelen aan bod: Running, Kracht en BoxingYoga. 

Zet de datum alvast in je agenda! Voor onze leden is dit evenement gra�s, introducés betalen €5,-.
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Er staat nu een heel aantal verschillende trainingen op ons rooster. Deze diversiteit 

zorgt ervoor dat we een grotere groep sporters kunnen begeleiden en dat er voor 

iedereen, ongeacht zijn/haar belastbaarheid, doel en persoonlijke voorkeur een 

geschikte training is.

Naast BoxingYoga, dat we sinds mei op het rooster hebben staan, komt er vanaf 

september een 'nieuwe' training bij: Slim & Fit. In feite is dit geen nieuwe training; een 

aantal sporters is bekend met deze training aangezien Baukje jarenlang Slim & Fit hee� 

gegeven. Deze High Intensity Training is 

inder�jd door Baukje zelf ontwikkeld. 

Doordat de oefeningen in een snel 

tempo worden afgewisseld, blij� de 

hartslag hoog. De oefeningen richten 

zich op spierkracht, spieruithouding, 

explosiviteit, coördina�e en stabiliteit. 

Slim & Fit is met name geschikt voor 

gevorderde sporters die van een 

uitdaging houden.

Bootcamp Special

Nieuwe trainingen
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Hieronder vind je de tarieven voor de trainingen van Op�mum per ingang van 1 oktober 2016. We hebben ervoor gekozen om de 

tarieven slechts in geringe mate aan te passen (alleen de Small Group Trainingen). Aangezien we het belangrijk vinden dat jullie 

regelma�g sporten om zo goede en blijvende resultaten te behalen, gaan we ook de mogelijkheid aanbieden om 3 keer per week te 

trainen. Bovendien wordt het tarief per training steeds lager naarmate je vaker sport. Op�mum hanteert een opzegtermijn van één 

maand (Op�mum werkt niet met jaarabonnementen zoals veel fitnesscentra).

De volgende tarieven voor abonnementen worden met ingaande van 1 oktober 2016 gehanteerd:

Ÿ 1 x Small Group Training per week: € 28,- per maand, per persoon

Ÿ 2 x Small Group Training per week: € 42,- per maand, per persoon

Ÿ 3 x Small Group Training per week: € 52,- per maand, per persoon

Gezinsabonnement:

Ÿ 2 x Small Group Training per week: € 37,- per maand, per persoon

Ÿ 3 x Small Group Training per week: € 47,- per maand, per persoon

De knipkaart van 10 trainingen blij� € 85,-. De Ready to Start Bootcamp en de Kids Bootcamp zijn overigens voordeliger. Een 

knipkaart (10 trainingen) hiervoor kost € 50,-.

Personal training (1 of 2 personen) kun je al volgen vanaf € 17,50 per sessie. In de maand september geldt een ac�e voor duo- en 

trio-trainingen. Neem voor meer informa�e even contact op met Baukje of Linda en houd de Op�mum Facebookpagina in de gaten!
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Tarieven Optimum
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Nieuwe website optimum
Een poosje geleden hebben nagenoeg alle Op�mum sporters een verzoek gehad om een kort stukje te schrijven over hun ervaring 

met Op�mum. Van een heel aantal sporters hebben wij het formulier dat we hiervoor hadden uitgereikt teruggekregen. Dank 

hiervoor! Als je het formulier nog niet ingeleverd hebt, dan kan dit nog steeds. 

We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe website. Zo gaan we videobeelden opnemen om mensen te kunnen laten 

zien wat onze trainingen precies inhouden. Deze opnames willen we buiten de reguliere trainingen maken omdat we weten dat niet 

iedereen het op prijs stelt om gefilmd te worden. We hebben hiervoor zaterdagmiddag 10 september in De Vesteynde gepland. Tijd: 

14.00 uur- 16.00 uur. Natuurlijk hebben we vrijwilligers nodig die 

ongeveer 1 ½ uur met ons willen trainen. De volgende trainingen 

zullen aan bod komen: Pilates, Yoga, BoxingYoga, TBW, Slim & Fit 

en Power & Focus. Na de trainingen is er koffie/thee en een 

gezonde snack om de koolhydraten en eiwi�en weer aan te vullen! 

Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken en vind je het niet erg 

dat je zichtbaar bent op onze nieuwe website, stuur dan even een 

berichtje naar Linda of Baukje. 
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rooster small group trainingen
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september tot met december 2016

Maandag:
BoxingYoga   De Vesteynde   09.30 - 10.30 uur

Ready to Start Bootcamp  De Westereen   10.30 - 11.00 uur

Slim & Fit   De Vesteynde   18.15 - 19.00 uur

Pilates    De Vesteynde   19.00 - 20.00 uur

BoxingYoga   De Nespel, Nes   19.00 - 20.00 uur

Yoga    De Nespel, Nes   20.15 - 21.15 uur

Dinsdag:
Pilates    De Vesteynde   09.00 - 10.00 uur

Total Body Workout  De Vesteynde   19.30 - 20.30 uur

Power & Focus   De Vesteynde   20.30 - 21.30 uur

Woensdag:
Power & Focus   De Vesteynde   19.00 - 20.00 uur

Power & Focus   De Vesteynde   20.00 - 21.00 uur

Bootcamp   Driezum of De Westereen  19.30 - 20.30 uur

Donderdag:
Yoga    De Vesteynde   19.30 - 20.30 uur

Total Body Workout  De Vesteynde   20.30 - 21.30 uur

Running Bootcamp  Driezum of De Westereen  19.00 - 20.00 uur

Ready to Start Bootcamp  Driezum of De Westereen  20.00 - 20.30 uur

Vrijdag:
Slim & Fit   De Vesteynde   09.00 - 09.45 uur

Total Body Workout  De Vesteynde   10.00 - 11.00 uur

Yoga    De Vesteynde   19.00 - 20.00 uur

BoxingYoga   De Vesteynde   20.15 - 21.15 uur

Zaterdag:
Bootcamp   Driezum    09.00 - 10.00 uur

Zondag:
Bootcamp   Driezum    09.00 - 10.00 uur
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uitleg small group trainingen
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Alle trainingen op ons rooster zijn Small Group Trainingen met maximaal 10 deelnemers. Small Group Trainingen zijn zeldzaam in 

noord-oost Friesland maar Op�mum is hierin gespecialiseerd. Deze trainingen worden gegeven door een ervaren Personal Trainer en 

door de beperkte groepsgroo�e is er voldoende individuele aandacht en begeleiding voor elke sporter. Dat is het grote verschil met 

'tradi�onele' groepslessen waarbij een instructeur voor een grote groep staat. Doe mee aan één van onze trainingen en merk zelf 

het verschil!

Pilates richt zich met name op het versterken van de rompspieren; de dieper gelegen rug- en buikspieren. De rompstabiliteit wordt 

verbeterd wat ten gunste komt van de houding, coördina�e, spierbeheersing, balans en souplesse. In feite is Pilates een onmisbare 

training voor iedere sporter.

Yoga is een trainingsvorm waarbij naast souplesse, spierversterking en balans ook ontspanning en een goede ademhaling centraal 

staan. Een ideale training voor mensen die in hun leven veel stress ervaren. 

BoxingYoga combineert bokstechnieken met tradi�onele en innova�eve Yoga poses. De training doorloopt 4 fases: warming-up, 

kracht, mobiliteit en cooling-down, waarbij de focus ligt op gestroomlijnde bewegingen om zo sportpresta�es te verbeteren. Er 

wordt niet gebokst met een tegenstander en er is dus geen lichaamscontact. Een BoxingYoga les richt zich op de vaardigheden, 

snelheid, uithoudingsvermogen en kracht zoals die in een boksles worden getraind en voegt hier flexibiliteit aan toe. Kortom, een 

intensieve, uitdagende training voor iedere sporter.

Total Body Workout kenmerkt zich door aandacht voor spierkracht, spieruithoudingsvermogen, coördina�e, balans en 

explosieve bewegingen. Deze intensieve training is ideaal voor iedereen die fi�er, strakker en energieker wil worden.

Slim & Fit is een High Intensity Training (HIT) pur sang (45 minuten). In rap tempo worden spierkracht, spieruithouding en 

explosieve bewegingen afgewisseld. Aangezien het tempo vrij hoog ligt, blij� de hartslag gedurende de training vrij hoog. Een uiterst 

geschikte training om af te vallen en fit en energiek te blijven. 

Power & Focus Indoor is een variant op onze Power & Focus Outdoor. In de Indoor variant komen nog steeds kracht, souplesse, 

ademhaling, Pilates en Yoga aan bod. Erg bevorderlijk voor een goede houding en mentale fitheid.

Bootcamp is een outdoor training waarbij spieruithouding, spierkracht, rompstabiliteit, souplesse, coördina�e en balans aan bod 

komen. Kortom, een fantas�sche training in de buitenlucht waarin het hele lichaam wordt getraind. We onderscheiden een 

zwaardere variant (Bootcamp Advanced) en een iets lichtere variant (Bootcamp Start-Up). Voor informa�e over de intensiteit van de 

verschillende Bootcamp trainingen kun je contact opnemen met Baukje of Linda of laat een berichtje achter op onze 

Facebookpagina.

Ready to Start Bootcamp is een training van 30 minuten. In deze training komen alle onderdelen aan bod die ook in de 

reguliere Bootcamp worden aangeboden, maar dan in een lichtere variant. In deze training word je dusdanig voorbereid dat je na 10 

lessen kan meedoen aan de reguliere Bootcamp.

Running Bootcamp is een outdoor training, vergelijkbaar met de reguliere Bootcamp. Er ligt echter iets meer nadruk op het 

hardlopen. Elementen zoals flexibiliteit, rompstabiliteit en kracht komen aan bod. Dit zijn juist voor hardlopers waardevolle 

aanvullingen op looptechniek en houding, die uiteraard ook onderdeel uitmaken van deze training.

Nieuwsbrief van
Optimum Training & Coaching
september 2016



Flash
eN wseN wseN ws

TRAINING  &  COACHINGTRAINING  &  COACHINGTRAINING  &  COACHING

(06) 360 084 71
www.optimumpt.nl
info@optimumpt.nl
facebook.com/optimumPTC

© 2016 Optimum Training & Coaching

Zomeractie metamorfose bij Shoeby leeuwarden
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In samenwerking met Shoeby Leeuwarden, de kledingshop van Op�mum sporter Margriet Terpstra, hee� Op�mum een prach�g 

aanmoedigingskado voor alle Op�mum klanten die hun (sub) doel hebben bereikt. Je bepaalt samen met je trainer een realis�sch 

doel en een termijn. Bij het behalen van dit doel krijg je een metamorfose arrangement ter waarde van € 29,95 aangeboden 

bestaande uit de volgende onderdelen:

Ÿ Je wordt door een Personal Shopper bij Shoeby in de wa�en gelegd.

Ÿ Je wordt ontvangen met koffie/thee en een gezonde snack.

Ÿ Er wordt een nieuwe kledings�jl en ou�it voor je uitgezocht welke je met kor�ng kunt 

aanschaffen.

Ÿ Vervolgens gaat een professionele visagiste en hairdresser jouw nieuwe look helemaal 

compleet maken.

Ÿ Bij het arrangement krijg je een biologische lunch aangeboden!

Als je gebruik wilt maken van deze ac�e geef dat dan door aan Baukje of Linda en bespreek 

met hen waar je aan wilt werken en wat jouw doel is. Oh... en deze ac�e is niet alleen voor 

onze vrouwelijke klanten. Shoeby hee� ook prach�ge kleding voor mannen en zij mogen de 

visagiste eventueel overslaan...
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Op�mum Personal Training & Coaching is gespecialiseerd in de begeleiding 
van beginnende en gevorderde sporters. Door speciale aandacht voor 
rompstabiliteit, spierkracht, balans, behendigheid en coördina�e wordt 
gewerkt aan het bereiken van je persoonlijke doelstellingen, zoals 
gewichtsverlies, verbeteren van fitheid en vergroten van kracht.

Personal training zorgt voor een op�maal effect doordat je, één 
op één, wordt begeleid door een trainer bij het uitvoeren van 
fitness oefeningen. Er wordt aandacht besteed aan het 
vergroten van je kracht, uithoudingsvermogen en souplesse. 

Deze tegoedbon gee� je de mogelijkheid om kennis te maken 
met personal training. Zo kun je uitzoeken of het wat voor je is 
en ontdekken welke posi�eve resultaten jij kunt bereiken. 
Je kunt meer dan je denkt. Stel het niet uit! 

Deze ac�e is geldig in juli, augustus en september 2016. 
Neem voor meer informa�e telefonisch contact op met 
Baukje Veenstra (06 360 084 71) of stuur een berichtje via 
Email,  Whatsapp of via Facebook.

Personal Trainingvier keer een  sessiePersonal Training
voor een hele speciale prijs! € 75,-
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Op�mum Personal Training & Coaching is gespecialiseerd in de begeleiding van 
beginnende en gevorderde sporters. Door speciale aandacht voor rompstabiliteit, 
spierkracht, balans, behendigheid en coördina�e wordt gewerkt aan het bereiken 
van je persoonlijke doelstellingen, zoals gewichtsverlies, verbeteren van fitheid en 
vergroten van kracht.

Deze tegoedbon gee� je de mogelijkheid om een vriend of 
familielid te laten kennismaken met de training die jij zelf volgt. Het 
maakt niet uit of het gaat om Personal Training of om een 
van de Small Group Trainingen. Leuk om weg te geven! 
Bovendien krijgen jullie beide een Op�mum T-shirt als 
de vriend of het famil iel id vervolgens een 
abonnement neemt.

Deze ac�e loopt in juli, augustus en september 
2016. Neem voor meer informa�e telefonisch 
contact op met Baukje Veenstra (06 360 084 71) of 
stuur een berichtje via email, Whatsapp of via 
Facebook.

Personal Trainingbreng als Optimum lid twee keer gratis
een vriend of  familielid mee naar je training
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