
LESROOSTER VANAF 7 JUNI 2021
DAG TIJD/LES.                        9 10 11 16 17 19 20
Maandag 8.45-9.45 bootcamp 10:00-11:00 power (A) 16:00-17:00 kickboksen kids (B) 19.00-20.00 circuit 20:00-21:00 spinning (A)

9:00-10:00 circuit 20:00-21:00 kickboksen (B)
Dinsdag 9:00-10:00 bodytoning (A) 10:15-11:00 spinning (A) 19:00-20:00 power yoga (B) 20:00-21:00 power (A)

10:00-11:00 circuit 19.00-20.00 circuit
woensdag 9:00-10:00 wandelen 10:00-11:00 circuit 16:00-17:00 dansen kids (A) 17:00-18:00  kids circuit 19.00-20.00 circuit 20:15-21:15 spinning (A)

8.30-9:30 pilates B (A) 9:45-10:45 pilates G (A) 19:00-20:00 varia(A) 20:00-21:00 kickboksen (B)
donderdag 9:00-10:00 flow (A) 10:00-11:00 wandelfitness 16:00-17:00 kickboksen kids (B) 19.00-20.00 circuit 20:00-21:00 spinning (A)

vrijdag 9:00-10:00 varia (A) 10:00-10:00 pilates (AofB) 16:00-17:00 circuit 19:00-20:00 spinning (A)
10:00-11:00 circuit

zaterdag 8:45-9:45 spinning (A) 10:00-11:00 circuit 11:00 KIDZ in beweging
10:00-11:00 power (A)

Zaal A= A
Zaal B= B (geen schoenen in zaal B)

Bootcamp : Deze work-out bestaat onder andere uit hardlopen, intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur.
Circuit : Met een groep  oefeningen doen voor kracht en uithoudingsvermogen.
Power : Power is een groepstraining waarbij gebruik gemaakt wordt van een halter met gewichten.
Kickboksen (kids) : Kickboksen is een hoge intensiteit training, waarbij zowel kracht als conditie worden aangepakt. De diverse stoot-en traptechnieken worden op kick Bags toegepast, dus geen fysiek contact.
Spinning : Spinning is staand of zittend fietsen op een speciale hometrainer, in een groep op muziek.
Power yoga : Power yoga ie een yoga vorm waarbij verschillende lichaamsposities elkaar in yogaseries opvolgen. In deze les veel aandacht voor kracht, uithoudingsvermogen en balans.
Body toning : Body toning is bedoeld voor diegenen die snel zichtbare resultaten in figuurcorrectie en vetverbranding willen zien. Het is een workout voor het hele lichaam.
Varia : Een les met veel variatie; deze les bevat  een conditioneel gedeelte met aerobics of steps of springtouw en een spierversterkend gedeelte met gewichtjes of elastieken banden of eigen lichaamsgewicht.
Pilates : Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is.
Dansen kids : Heerlijk dansen op muziek, met ieder liedje zijn eigen choreografie.
Wandel fitness : Deze work-out bestaat onder andere uit wandelen en fitnessoefeningen in de natuur.
Kidz in beweging : Sporten voor kinderen met een beperking.
Flow : De groepsles Flow is een combinatie van interval trainingen en ontspanning.


