
9.00 Bootcamp Basic (Tetterodehal) Super Mama ’ s (Reinaldapark)

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

9.00 Bootcamp Basic (De Hout)

10.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan) Boksen (De Hout)

9.00 Vitaal+ (Bleek en Berg) Super Mama ’ s (Groenendaal)

10.30 Bootcamp (Haarlem Stadion) Vitaal+ (LifeFit)

9.00 Bootcamp Basic (Zaanenbos)

10.30 Vitaal+ (De Hout) Boksen (Kleverlaan)

9.00 Bootcamp Basic (Tetterodehal) Bootcamp Basic (Reinaldapark)

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

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

10.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan) Bootcamp Basic (Groenendaal)

9.00 Bootcamp Basic (Tetterodehal) Bootcamp (Reinaldapark)

10.30 Family Fit (Kleverlaan) Family Fit (Groenendaal) Boksen (De Hout)

19.00 Super Mama ’ s (Haarlem Stadion) Bootcamp Basic (Groenendaal) Starters Bootcamp (De Hout)

20.30 Vitaal+ (Tetterodehal) Bootcamp Basic (Reinaldapark) Starters Bootcamp (Kleverlaan)*

19.00 Vitaal+ (De Hout)                           Hardlopen (LifeFit) Boksen (De Hout)

20.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan)*

19.00 Super Mama ’ s (Haarlem Stadion) Bootcamp Basic (LifeFit)

20.30 Bootcamp Basic (Kleverlaan)* Bootcamp (De Hout)

19.00 Bootcamp Basic (Groenendaal)

20.30 Bootcamp Basic (Zaanenbos) Boksen (Kleverlaan)*
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*  In de wintermaanden vinden deze lessen op het parkeerterrein van het Kennemer Sportcenter plaats

Activiteiten op nieuwe locatie starten vanaf 1 oktober
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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.

Moeders hebben het niet altijd makkelijk, die kunnen wel een extra boost gebruiken. Voor moeders die in vorm willen komen en/of blijven 

heeft FitParck een speciale Bootcamp training. In deze training wordt extra aandacht gegeven aan de lichaamsdelen die na een bevalling 

wel een boost kunnen gebruiken. Dus hup, laat de boel even de boel en kom extra energie tanken met de andere Super mama’s. 

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.

Bouw in 6 weken een basisconditie op zodat je makkelijk kunt instromen in de andere lessen. Tijdens deze les krijg je afwisselende 

oefeningen die je kracht, conditie, snelheid en balans vergroten. Ideaal voor elke beginner.

Een leuke inspannende les waarin je de basisbeginselen van boksen leert. Denk aan de juiste techniek achter het stoten, het opzetten 

van verschillende combinaties en hoe je jezelf kunt verdedigen tegen een aanval. Tijdens de les zal er geen fysiek contact zijn. Je werkt 

met stootkussens en handschoenen.
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