
MAANDAG
09.00 4XB
09.00 Function
09.00 Spinning
09.30 Buikspier
             kwartier
09.30 Walking 
             Bootcamp
10.00 Steps

19.00 4XB
19.00 Function
19.30 Spinning
19.30 Buikspier
             kwartier
20.00 Kettlebel
20.00 LXR

DINSDAG
09.00 Pump
10.00 Function Easy
10.00 Yoga

18.00 Pilates
19.00 Hatha Yoga
19.30 Spinning
20.00 Function
20.00 Kick Boxing
20.30 Buikspier
             kwartier

WOENSDAG
09.00 4XB
09.00 Spinning
09.00 Walking Class
09.30 Function
10.00 Buikspier
             kwartier

19.00 Bootcamp
19.00 BRN
19.00 Spinning
20.00 Kettlebel
20.00 Spinning
20.00 Steps

DONDERDAG
09.00 Pilates
10.00 Function Easy

19.00 Function
19.30 Buikspier
             kwartier
19.30 Spinning
20.00 4XB

VRIJDAG
09.00 4XB
09.00 Spinning
09.30 Walking 
             Bootcamp
09.30 Walking 
             Class
10.00 Zumba

19.00 Ying Yoga

ZATERDAG
09.00 LXR
09.00 Spinning
10.00 BRN
10.00 Function
10.30 Buikspier
             kwartier
11.00 Boks 4 Fun

ZONDAG
09.00 Spinning
09.30 Cross XXL
10.00 Function 
             ouder/kind les

GROEPSLESSENROOSTER
FITNESSCLUB ALPHEN AAN DEN RIJN

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



Korte en intensieve trainingen
Function - Train je hele lichaam tijdens de 
groepsles Function. De les duurt 30 
minuten.
Function Easy - Function Easy is gericht op 
balans en stabiliteit. Jouw hele lichaam zal 
profiteren. De les duurt 45 minuten.
Function Ouder/Kind - Kinderen van 
4 t/m 12 jaar mogen met deze les meedoen 
voor € 5,- per keer. De les duurt 1 uur.

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. 

Wandeltraining voor alle niveaus
Walking Class - Een gevarieerde wandel-
training waarbij gebruik wordt gemaakt van 
materialen.
Walking Bootcamp - Tijdens de Walking 
Bootcamp loop je stevig door in een groep. 
Tijdens de workout doen we verschillende 
oefeningen om alle spieren in het lichaam te 
trainen. 

Werken aan Body & Mind
Yoga - Zet al je spiergroepen aan het werk 
met oefeningen voor het lcihaam, de adem, 
visualisatie, ontspanning en meditatie.
Pilates - Verbeter je balans door de 
effectieve workout gericht op het versterken 
en rekken van je spiergroepen en het 
versterken van je buikspieren. 
Hatha Yoga - Hecht meer waarde aan 
inspanning en ontspanning. In deze les 
worden intensieve houdingen afgewisseld 
met ontspanning met veel aandacht voor de 
ademhaling.
Yin Yoga - Bij deze yogastijl blijven je 
spieren ontspannen. Bereik een maximale 
beweeglijkheid van de gewrichten. 

Voor een ijzersterke conditie
Boks 4 Fun - Ontvang nooit stoten of 
trappen, deel ze alleen maar uit tegen een 
bokszak. Verbeter je conditie en coördinatie. 
Kick boxing - Verbeter je bokstechnieken. 
In deze les wordt zowel op elkaar als op de 
bokszakken getraind. 

Train je conditie en kracht
4XB - In deze les worden verschillende 
materialen gebruikt voor het versterken van 
je spieren, zoals gewichten en elastieken. 
Bootcamp - Word getriggerd om tot het 
uiterste te gaan. Versterk je conditie en 
kracht. 
BRN - Cardio, spiervesterkende oefeningen 
en coretraining in één. Tijdens deze workout 
wordt gebruikgemaakt van de XCO buizen.
Buikspierkwartier - Train alle 6 groepen 
van de buikspieren in een kwartiertje! Op 
naar zichtbare abs. 
Cross XXL - Werk het eerste half uur aan 
techniek en lenigheid, daarna volgen 
verschillende variaties van cardio en kracht.
Kettlebel - Haal in 30 minuten het maximale 
uit jezelf, dit resulteert in maximaal 
resultaat.
LXR - Maak gebruik van de LXR fitness bag 
en daag je lichaam uit. Verschillende 
oefeningen wisselen elkaar in een hoog 
tempo af voor hoge intensiviteit. 
Pump - Effectieve workout waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een halter met 
gewichten. 
Steps - Pittige aerobicsles met gebruik van 
een step. Train je uithoudingsvermogen en 
het vormen van je bovenbenen en billen. 
Zumba - Een swingende, energieke les vol 
afwasseling op internationale muziek. 

Welke groepsles is jouw favoriet?

www.fitnessclubnederland.nl/clubs/alphen-aan-den-rijn


