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9.00 Bootcamp Basic (Tetterodehal) Bootcamp (Reinaldapark) Bootcamp Basic (LifeFit)

10.00 Vitaal+ (LifeFit)

10.30 Vitaal+ (Haarlem Stadion) Bootcamp Basic (Groenendaal)

9.00 Bootcamp Basic (De Hout)

10.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan)

9.00 Vitaal+ (Bleek en Berg) Bootcamp Basic (Groenendaal) Bootcamp Basic (LifeFit)

10.00 Bootcamp (LifeFit)

10.30 Bootcamp (Haarlem Stadion) Vitaal+ (LifeFit)

9.00 Bootcamp Basic (Zaanenbos)

10.30 Vitaal+ (De Hout)

9.00 Bootcamp Basic (Tetterodehal) Bootcamp Basic (Reinaldapark) Vitaal+ (LifeFit)

10.00 Bootcamp (LifeFit)

10.30 Vitaal+ (Haarlem Stadion) Bootcamp Basic (LifeFit)

9.00 Vitaal+ (Haarlem Stadion) Bootcamp Basic (De Hout)              Yoga (De Hout) Bootcamp Basic (LifeFit)

10.00 Yoga (De Hout) Bootcamp (LifeFit)

10.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan) Bootcamp Basic (Groenendaal)

9.00 Bootcamp Basic (Tetterodehal) Vitaal+ (LifeFit)

10.30 Family Fit (Groenendaal) Bootcamp Basic (LifeFit)
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19.00 Bootcamp (Haarlem Stadion) Bootcamp Basic (Groenendaal)             Pilates (De Hout)

20.00 Pilates (De Hout)

20.30 Bootcamp Basic (Reinaldapark) Bootcamp Basic (LifeFit)

17.00 Tiener-Bootcamp (LifeFit)

19.00 Vitaal+ (De Hout)                           Hardlopen (LifeFit)

20.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan)

19.00 Bootcamp Basic (Haarlem Stadion)       Yoga (Tetterodehal) Bootcamp Basic (LifeFit)

20.00 Yoga (Tetterodehal)

20.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan) Bootcamp (De Hout)

17.00 Tiener-Bootcamp (LifeFit)

19.00 Bootcamp Basic (Groenendaal)

20.30 Bootcamp Basic (Zaanenbos)

maandag
dinsdag

woensdag
donderdag



Leuke afwisselende les waarin je je kracht, conditie, snelheid en balans vergroot. Hierbij worden zoveel mogelijk elementen uit 

de natuur of je eigen lichaamsgewicht gebruikt. Heerlijk om je algehele fi theid te vergroten. De oefeningen voer je zowel individueel 

als in groepsverband uit en lekker op je eigen tempo. De Bootcamp basic is ideaal voor mensen met een ‘basis’-fi theid.

Intensieve afwisselende les voor mensen die op zoek zijn naar wat meer uitdaging. Opdrukken in het gras, optrekken aan rekken en 

uitstappen op trappen, je kunt het allemaal verwachten tijdens een Bootcamptraining. Met elkaar zul je grenzen verleggen waarvan 

je nooit verwacht had dat je daar toe in staat was. Ideaal voor mensen met een bovengemiddelde fi theid.

Gezellig met elkaar aan de slag. Deze les bestaat uit laag en matig intensieve oefeningen die voor elke leeftijd geschikt zijn. 

Hierbij wordt rekening gehouden met conditionele of lichamelijke beperkingen. Uitermate geschikt voor mensen die lekker met elkaar 

in de natuur aan de slag willen zonder bovenmatige inspanningen.

Samen sporten met je kinderen, hoe leuk is dat! Lekker samen de natuur in om aan de conditie van jezelf en je kroost te werken.

Ideaal om de zondag mee te beginnen. De FitParck-trainer gaat samen met jou en andere families op pad. Kinderen kunnen vanaf 4 jaar 

meedoen. De les bestaat uit oefeningen waarmee je samen met je kind werkt aan zijn of haar spierkracht, fl exibiliteit en 

lichaamsbewustwording. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

Lekker hardlopen in de buitenlucht. Op wisselende parcours. Per training verschilt het programma; de ene keer meer gericht op 

duurtraining, de andere keer meer gericht op interval. Zo zorgt de FitParck-trainer dat je op verantwoorde manier aan je loopconditie 

werkt. Deze trainingen zijn speciaal voor de hardlopers die in staat zijn om minimaal 20 minuten achter elkaar hard te lopen.

Hatha yoga is de meest bekende vorm van yoga in het westen en helpt je om dichter bij jezelf te laten komen. De hatha yoga les bestaat 

uit: asana’s (yogaoefeningen), ademhalingsoefeningen, meditatie en ontspanning. Elke les staat een specifi eke houding centraal die we 

verder uitdiepen. Er zal veel aandacht besteed worden aan een correcte houding.

Pilates is een trainingsmethode waarbij houding, stabiliteit, coördinatie, ademhaling en focus op lichaam en geest het uitgangspunt is. 

Het is een eff ectieve workout die spiergroepen tegelijk versterkt en rekt om een evenwichtig en soepel lichaam te krijgen.

Hoewel het hele lichaam bij Pilates betrokken is, train je vooral je rompstabiliteit (oftewel core-stability; een korset van spieren rondom je 

rug, buik en bekken). Een stabiele, sterke romp vermindert het risico op blessures.

Een leuke, uitdagende les voor tieners van 12 tot 16 jaar, waarbij het hele lichaam wordt getraind. De lessen zijn afwisselend, waarbij 

de nadruk op kracht, conditie, snelheid en balans ligt. Door de combinatie van oefeningen, vergroot dit tevens de eigenwaarde en het 

zelfvertrouwen. Er wordt hierbij rekening gehouden met de groeifase van elke tiener.
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