
 

Aerial yoga 
Een doek, je lichaam en de zwaartekracht. Tij-
dens het spelen met de zwaartekracht, bouw je 
met plezier aan kracht, souplesse, vertrouwen en 
balans en krijg je de massages van het doek er 
gratis bij. Aan het eind van de les ervaar je ultie-
me ontspanning. 

 

Clubyoga 
Een doordachte combinatie van Pilates, Yoga en 
Tai chi met zeer veel aandacht voor het 
“Powerhouse” of de kern van het lichaam, alsook 
voor lenigheid en balans. 

 

Hatha yoga 
In de naam Hatha komen de Sanskriet-
woorden ha (zon) en tha (maan) samen. De zon 
staat voor actie, de maan voor verinnerlijking.  
In de Hatha yoga komen die tegengestelde ener-
gieën samen. Door je concentratie en adem naar 
punten in het lichaam te verplaatsen, breng je 
daar bewustzijn. 

 

Pranayama/Basic Yoga 
Een eerder meditatieve yogavorm. De aandacht 
is vooral gericht op Prana: de vitale energie in het 
lichaam. Eenvoudige yoga-ademhalings-
technieken, in combinatie met aangepaste hou-
dingen. Ervaar de kracht van de ademhaling, de 
stilte en de ruimte in je geest. 
 

Vinyasa Yoga 
Een dynamische vorm van Yoga waarbij, via 
diverse houdingen en bewegingen, het opbouwen 
van vitaliteit centraal staat. Een combinatie van 
fysieke kracht, innerlijke rust en een vergroot 
bewustzijn. Eerder voor de ervaren yoga-fan. 
 

Yin Yoga 
Dit is een tragere en meer meditatieve vorm van 
yoga. De houdingen bij deze yogavorm zijn vooral 
gericht op het versterken en het versoepelen van 
bindweefsel en gewrichten; ze rekken dieperlig-
gende spieren en maken het bekkengebied los. 
De essentie van Yin yoga is overgave. 
 

Yoga All Level 
Een eerder fysieke yogavorm (Asana’s), zeer 
toegankelijk voor alle niveaus. Ervaar de combi-
natie van het fysieke van yoga met een rustige 
geest. 

BBB 

Gevarieerde workout met fo-
cus op benen, billen en buik. 
Een klassieker onder de 
groepsfitness in een up-to-
date jasje. Een les met zeker 
resultaat naar strakheid en 
huidtoning. 
 

Boxing Workout 

Een total body workout ge-
bruikmakend van “boxing” 
moves waarmee je in korte 
tijd kracht en lenigheid ontwik-
kelt en die zeker resultaat 
oplevert op vlak van calorie-
verbranding. 
 

Choreo Step 

Een mix van een vlotte step-
choreografie met spierverster-
kende oefeningen voor benen 
en billen. Dankzij low en high 
intensiteit-variatie is deze les 
toegankelijk en toch uitda-
gend voor elke niveau. Met 
deze wijze van trainen ontwik-
kel je het vermogen om weer-
stand te bieden aan ver-
moeidheid. 
 

Clubpower 

Freestyle fitness- en verstevi-
gings-oefeningen op heden-
daagse beats vormen de ba-
sis van Clubpower. Spiercon-
ditie, spierversteviging en 
slanker worden zijn de doel-
stelling. 
 

 

 

Crunchtime 
Tijdens een 30-minuten short 
training werken aan een 
strakke buik en lichaamsstabi-
liteit (buik en rug) middels een 
specifiek, weldoordacht en 
gevarieerd oefenprogramma 
onder professionele begelei-
ding. 
 

Latino Workout 

In deze Latino workout kun je 
dansen en zweten op swin-
gende Latin beats. Afsluiten 
doen we met een stretchende 
workout ter verbetering van 
het figuur.  
 

Move Workout 

Een grondoefeningenworkout 
die cardio- en krachttrainings-
oefeningen combineert met 
een verhoogde caloriever-
branding met nadruk op buik, 
rug, armen en benen.  
 

Pilates 
Basic&Advanced 
Lichaamshouding en spierbe-
heersing zijn de essentie van 
Pilates, een systeem van 
doordachte, specifieke oefe-
ningen die uitgevoerd worden 
op een oefenmat in een be-
paalde volgorde. Bewust be-
wegen met controle en be-
heersing, met intense concen-
tratie, gecontroleerde adem-
haling, werken vanuit het cen-
trum met vloeiende bewegin-
gen. Lichaam en geest ver-
enigt op weg naar een sterk 
lichaam. 
 

Powerstep 

Een energieke workout die je 
een bevrijdend en fit gevoel 
geeft. Eenvoudige moves op, 
over en rondom een in hoogte 
verstelbare step op goede 
muziek word je extra gemoti-
veerd en tot grotere prestaties 
gebracht. Vetverbranding en 
spierversteviging in één die je 
lichaam nog mooier vormen 
en strakker maken. 

 

Rugschool 
Overspannen, rugklachten, 
stram? Door middel van aan-
gepaste mobiliteit- en lenig-
heidsoefeningen werk je aan 
een verbeterde stevigheid en 
flexibiliteit van de rug. Enkele 
zalige ontspanningsoefenin-
gen zorgen voor een goede 
balans tussen lichaam en 
geest. 
 

Spinning 

Het ideale indoor fietspro-
gramma voor conditie, kracht 
en afslanking. Heerlijke mu-
ziek zorgt voor de extra ener-
gie om je mee te nemen op 
jouw ideale fietsroute. 
 

Total Body 
Basic& Shape-up 
Dynamische, gevarieerde 
groepsfitness met focus op 
cardio én kracht. Dit is de 
totale work-out intervaltraining 
volgens intensiteit aangepast 
aan uw lichaam en doel. Een 
les toegankelijk voor iedere 
sportieveling. 

U-Bounce 

U-bounce is een H.I.I.T. (high 
intensity interval training) op 
een minitrampoline. Vergelijk-
baar met aerobic maar dank-
zij de vering van de mini-
trampoline zonder belasting 
van je  gewrichten. Het zorgt 
voor spierversteviging, een 
verbetering van het centrale 
zenuwstelsel en versteviging 
van de heupen, knieën en 
enkels. Jump, jump, jump,… 
 

Zumba 

Een fitnessprogramma geba-
seerd op Latijns-Amerikaanse 
dansstijlen zoals salsa, me-
rengue, axé en cumbia. Op 
de swingende en zwoele mu-
ziek ver- geet je dat je aan 
een stevige work-out bezig 
bent. Opwarming, intensiteit 
en afkoeling volgen elkaar op. 
Zumba is leuk, is een party! 
 

Zumba Toning 

Een Zumba Toning les ge-
bruikt dezelfde geweldige mu-
ziek en voegt bijkomend extra 
fitness bewegingen toe met 
behulp van speciale Toning 
Sticks. De ideale combinatie 
tussen fitness en dans. 

GROEPSFITNESS 


