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rooster small group trainingen
vanaf 4 september 2017

Maandag:
Ready to Start Bootcamp  Driezum    09.30 - 10.15 uur

Slim & Fit   De Vesteynde   18.15 - 19.00 uur

Pilates    De Vesteynde   19.00 - 20.00 uur

BoxingYoga/Total Body Workout/ MFC Hantum (onder voorbehoud) 19.00 - 20.00 uur

Power & Focus/Yoga/Pilates

Dinsdag:
Pilates    De Vesteynde   09.00 - 10.00 uur

Total Body Workout  De Vesteynde   19.30 - 20.30 uur

Yoga    De Vesteynde   20.30 - 21.30 uur

Woensdag:
Power & Focus   De Vesteynde   19.00 - 20.00 uur

Yoga (power versie)  De Vesteynde   20.15 - 21.15 uur

Bootcamp   Driezum of De Westereen  19.00 - 20.00 uur

Ready to Start Bootcamp  Driezum of De Westereen  20.00 - 20.45 uur

Donderdag:
Pilates    De Vesteynde   19.30 - 20.30 uur

Running Bootcamp  Driezum of De Westereen  19.30 - 20.30 uur

Vrijdag:
Slim & Fit   De Vesteynde   09.00 - 09.45 uur

Total Body Workout  De Vesteynde   18.00 - 19.00 uur

BoxingYoga   De Vesteynde   19.00 - 20.00 uur

Training voor zwangeren  De Vesteynde   20.15 - 21.15 uur

Zaterdag:
Bootcamp   Driezum    09.00 - 10.00 uur

Zondag:
Bootcamp   Driezum    09.00 - 10.00 uur

Ready to Start Bootcamp  Driezum    10.15 - 11.00 uur



Uitleg small group trainingen
Alle trainingen op ons rooster zijn Small Group Trainingen met maximaal 10 deelnemers. 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. Een interessante variant op de ’normale’ Yoga is de 

Yoga (power versie). Deze Yoga is uitdagender, krach�ger en bevat elementen uit de BoxingYoga.

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 is een training waarbij kracht, souplesse, ademhaling, Pilates en Yoga aan bod komen; 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. Voor informa�e over de 

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

Facebookpagina.

Ready to Start Bootcamp is een training van 45 minuten. In deze training komen alle onderdelen aan bod die ook in de 

reguliere Bootcamp worden aangeboden, maar dan in een lichtere variant.

Running Bootcamp is een outdoor training, vergelijkbaar met de reguliere Bootcamp. Er ligt echter 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.
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