
MAANDAG
09.00 Spinning
10.00 Senior Fit

19.00 Function
19.00 Tae Bo ®
19.30 Buikspier
             kwartier

DINSDAG
10.00 Senior Fit

19.00 Function
19.00 Yoga

WOENSDAG
09.00 Spinning
10.00 Indoor 
             Bootcamp

18.30 Spinning
19.00 Function
19.30 Buikspier
             kwartier
19.30 Powerkick

DONDERDAG

19.00 Function

VRIJDAG
10.00 Function

ZATERDAG
09.00 Yoga
10.00 Function
10.00 Zumba ®
10.30 Buikspier
             kwartier

ZONDAG
09.30 Spinning
10.00 Function 
10.30 Powerkick

GROEPSLESSENROOSTER
FITNESSCLUB AMERSFOORT

Download de Fitnessclub Nederland app en 
schrijf je online in voor je les!



Korte, intensieve trainingen van 
30 minuten

Function - Train je hele lichaam tijdens de 
groepsles Function. 

Fiets je fit met de groepsles Spinning
Spinning - Trap jezelf naar de top met de 
afwisselende lessen Spinning. Geschikt voor 
alle niveaus en leeftijden. Duur van de 
lessen: 1 uur. 

Speciaal voor senioren
Senior Fit - Senior fit is een uur begeleid 
sporten op fitnessapparaten, zowel in 
groepsverband als individueel. Verbeter de 
beweeglijkheid van de gewrichten, 
optimaliseer het uithoudingsvermogen en 
versterk de spieren.

Werken aan Body & Mind
Yoga - Zet al je spiergroepen aan het werk 
met oefeningen voor het lcihaam, de adem, 
visualisatie, ontspanning en meditatie.

Voor een ijzersterke conditie
Powerkick - Een intensieve workout, 
waarbij je op muziek trap- en stoot-
oefeningen uitvoert op een staande 
verplaatsbare bokszak. Maak je lichaam 
sterker en werk aan je conditie! 
Tae Bo® - Een intensieve aerobicsles 
gecombineerd met trap- en stoot-
oefeningen. Deze oefen je niet op elkaar uit. 
Verbeter je conditie en vergroot je kracht. 

Train je conditie en kracht
Indoor Bootcamp - Word getriggerd om tot 
het uiterste te gaan. Versterk je conditie en 
kracht. 
Buikspierkwartier - Train alle 6 groepen 
van de buikspieren in een kwartiertje! Op 
naar zichtbare abs. 
Zumba - Een swingende, energieke les vol 

Welke groepsles is jouw favoriet?

www.fitnessclubnederland.nl/clubs/amersfoort

Openingstijden Fitnessclub Amersfoort

Maandag: 
Dinsdag:
Woensdag: 
Donderdag: 
Vrijdag: 
Zaterdag:
Zondag:

07.00 - 22.30 uur
07.00 - 22.30 uur
07.00 - 22.30 uur
07.00 - 22.30 uur
07.00 - 21.30 uur
09.00 - 17.00 uur
09.00 - 17.00 uur


