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vrijdag zaterdagdonderdagwoensdag
CHOREO STEP
10.00 - 11.00

GROEPSFITNESSZAAL

RUG-STRETCH-RELAX 
11.00 - 12.00
ZENZAAL

zondag
ZUMBA

09.30 - 10.30
GROEPSFITNESSZAAL

LATINO WORKOUT
10.00 - 11.00

GROEPSFITNESSZAAL

MOVE CIRCUIT
10.00 - 10.45

FITNESS

ZUMBA TONING ABS&BUT
10.30 - 11.30

GROEPSFITNESSZAAL

YOGA ALL LEVELS
09.45 - 10.45
ZENZAAL

AERIAL YOGA
11.00 - 12.00
ZENZAAL

ELKE 2DE EN 4DE 
ZONDAG V/D MAAND

CLUBPOWER 
11.00 - 12.00

GROEPSFITNESSZAAL

U-BOUND
10.00 - 11.00

GROEPSFITNESSZAAL

CRUNCHTIME
20.00 - 20.30

GROEPSFITNESSZAAL

SPINNING*
19.45 - 20.45

SPINNINGZAAL

LATINO WORKOUT
19.00 - 20.00

GROEPSFITNESSZAAL

POWERSTEP
20.30 - 21.30

GROEPSFITNESSZAAL

VINYASA YOGA ALL LEVELS
20.00 - 21.00
ZENZAAL

MOVE CIRCUIT
10.00 - 10.45

FITNESS

KICKFUN*
21.00 - 22.00

GROEPSFITNESSZAAL

ZUMBA
20.00 - 21.00

GROEPSFITNESSZAAL

BBB
10.00 - 11.00

GROEPSFITNESSZAAL

CRUNCHTIME
19.00 - 19.30

GROEPSFITNESSZAAL

CALORIEKILLER
19.45 - 20.45

GROEPSFITNESSZAAL

  PILATES
19.00 - 20.00
ZENZAAL

  CLUBYOGA
11.00 - 12.00
ZENZAAL

MOVE CIRCUIT
19.30 - 20.15

FITNESS

TOTAL BODY SHAPE-UP
19.00 - 20.00

GROEPSFITNESSZAAL

  CLUBYOGA
19.30 - 20.30
ZENZAAL

MOVE CIRCUIT
19.30 - 20.15

FITNESS

ZUMBA
20.00 - 21.00

GROEPSFITNESSZAAL

YOGA ALL LEVELS
10.00 - 11.00
ZENZAAL

U-BOUND
19.00 - 20.00

GROEPSFITNESSZAAL

PT4PRO STABILITY TRAINING*
21.15 - 22.00

GROEPSFITNESSZAAL

PRANAYAMA/YOGA BASIC
18.00 - 19.00
ZENZAAL

YIN YOGA
11.00 - 12.00
ZENZAAL

  BOXING WORKOUT*
11.15 - 12.15

GROEPSFITNESSZAAL

SPINNING*
10.15 - 11.15

SPINNINGZAAL

RUGSCHOOL
10.00 - 11.00
ZENZAAL

TOTAL BODY BASIC
10.00 - 11.00

GROEPSFITNESSZAAL

groepsfitnessuurrooster

extra activiteiten in body-world
✔ Biljart Club  www.biljart-world.be   ✔ Dansschool BALANZE op woensdag, zaterdag en zondag  www.dansschoolbalanze.be

✔ Salsaschool Salsagozza (Cubaanse Salsa) elke vrijdag  www.salsagozza.com   ✔  BUJUTSU International Fighting School Belgium  www.bujutsu.be

openingsuren fitness
week 08.30 > 23.00 uur  weekend 09.00 > 17.00 uur

feestdagen 09.00 > 13.00 uur (geen groepsfitness op feestdagen)

reservatie via onthaalscherm | www.body-world.be | bodyworld-app

Kinderopvang elke zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur. Niet tijdens schoolvakanties.

SPINNING*
20.00 - 21.00

SPINNINGZAAL

VINYASA YOGA HL
19.00 - 20.15
ZENZAAL

MOVE CIRCUIT
11.00 - 11.45

FITNESS

PT4PRO CIRCUIT TRAINING*
11.15 - 12.00

GROEPSFITNESSZAAL

SPINNING*
19.45 - 20.45

SPINNINGZAAL

SPINNING*
20.45 - 21.45

SPINNINGZAAL

SPINNING*
19.00 - 20.00

SPINNINGZAAL

SPINNING*
20.00 - 21.00

SPINNINGZAAL

SPINNING*
19.45 - 20.45

SPINNINGZAAL

maandag dinsdag



BBB
Gevarieerde workout met focus op benen,billen en 
buik. Een klassieker onder de groepsfi tness in een 
up-to-date jasje. Een les met zekere resultaten van 
strakheid en huidtoning.

Yoga All Levels
Een eerder fysieke yogavorm (Asana’s), zeer toegan-
kelijk voor alle niveaus. Ervaar de combinatie van het 
fysieke van yoga met een rustige geest.

Pranayama/Basic Yoga
Een eerder meditatieve yogavorm (Dharana, Dhyana). 
De aandacht is vooral gericht op Prana (Life-Energy): 
de vitale energie in het lichaam. Eenvoudige yoga-
ademhalingstechnieken, in combinatie met aangepas-
te houdingen. Ervaar de kracht van de ademhaling, 
de stilte en de ruimte in je geest.

Rugschool
Groepsfi tness, onder professionele begeleiding, 
waar de focus ligt op rug- en buikspieren, dit om 
een basis te leggen voor een evenwichtig lichaam. 
De krachtoefeningen worden aangevuld met lenig-
heids- en evenwichtsoefeningen. Ervaar dat je kracht 
vanuit de “kern” van je lichaam ontstaat.

Pt4Pro
De PT4Pro Circuit training is een small-group training 
systeem dat gebruik maakt van de zwaartekracht en 
uw lichaamsgewicht om verschillende oefeningen uit 
te voeren. U bent in controle van hoe ver u zelf wenst 
te gaan bij elke oefening, dit omdat u eenvoudigweg 
uw lichaamspositie kan aanpassen om zo weerstand 
toe te voegen of te verminderen. Een uniek concept 
op ieders niveau.

Total Body Shape-up
Dynamische, gevarieerde groepsfi tness met focus 
op cardio én kracht. Total Body Basic of Total Body 
Shape-up, de totale workout intervaltraining volgens 
intensiteit aangepast aan uw lichaam en doel. Een les 
toegankelijk voor iedere sportieveling. 

Zumba
Een fi tnessprogramma gebaseerd op Latijns-Ame-
rikaanse dansstijlen zoals salsa, merengue, axé en 
cumbia. Op de swingende en zwoele muziek ver-
geet je dat je aan een stevige workout bezig bent.  
Opwarming, intensiteit en afkoeling volgen elkaar 
op. Zumba is leuk, is een party!

Zumba Toning
Een Zumba Toning les gebruikt dezelfde geweldige 
muziek en voegt bijkomend extra fi tness bewegingen 
toe met behulp van speciale Toning Sticks. De ideale 
combinatie tussen fi tness en dans.

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

Boxing Workout

Boxing Workout is een total body workout gebruik 
makend van “boxing” moves waarmee je in korte 
tijd kracht en lenigheid ontwikkelt en die grote re-
sultaten oplevert op vlak van calorieën verbranden. 
Try it out! 

Powerstep
POWERSTEP is de energieke workout die je een 
bevrijdend en fi t gevoel geeft. Met behulp van een in 
hoogte verstelbare step en eenvoudige bewegingen 
op, over en rondom de step en goede muziek word je 
extra gemotiveerd en tot grotere prestaties gebracht. 
Vetverbranding en spierversteviging in één die je 
lichaam nog mooier vormen en strakker maken.

Choreo Step
Een mix van een vlotte stepchoreografi e met spier-
versterkende oefeningen voor benen en billen. 
Dankzij  low en high intensity varianten is deze les 
toegankelijk en toch uitdagend voor elke niveau. 
Via deze manier van trainen ontwikkel je het ver-
mogen om weerstand te bieden aan vermoeidheid.

Crunchtime
Een half uurtje werken aan een strakke buik en 
core stability door middel van een weldoordacht en 
gevarieerd oefenprogramma onder professionele 
begeleiding. 

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

KickFun
KickFun is plezier, samenwerken, lachen en uit je dak 
gaan! Je kunt al je negatieve energie en stress lekker 
botvieren op de Kickbag. Iedereen kan meedoen 
en op zijn of haar eigen niveau en tempo werken. 
Let´s Kick Some...

Latino Workout
Tijdens de Latino workout kun je dansen en zweten 
op swingende Latin beats. Afsluiten doen we met een 
supertoffe workout ter verbetering van het fi guur. 
Een echte topper!!

Caloriekiller
De sport-geïnspireerde cardio workout voor het op-
bouwen van kracht en uithoudingsvermogen. Deze 
high-energy interval training combineert atletische 
bewegingen met aerobe kracht en stabilisatie oefe-
ningen. Van de recreatieve tot de hardcore sporter, 
iedereen welkom. 

Rug / Stretch / Relax
Overspannen, rugklachten, stram? Door middel 
van aangepaste mobiliteit- en lenigheidsoefenin-
gen werk je aan een verbeterde stevigheid en 
fl exibiliteit van de rug. Enkele zalige ontspannings-
oefeningen zorgen voor een goede balans tussen 
lichaam en geest. 

Club Power
Fitness- en verstevigingsoefeningen op hedendaag-
se beats zonder ingewikkelde choreografi eën 
vormen de basis van Body Pump. Spierconditie, 
spierversteviging en slanker worden zijn de focus. 

Vinyasa Yoga All Levels
Een dynamische vorm van Yoga waarbij, via diverse 
houdingen en bewegingen, het opbouwen van 
vita liteit centraal staat. Een combinatie van fysieke 
kracht, innerlijke rust en een vergroot bewustzijn.

Spinning
Het ideale indoor fi etsprogramma voor afslanking 
en conditietraining. Heerlijke muziek zorgt voor de 
extra energie om je mee te nemen op jouw ideale 
fi etsroute. 

Move Circuit
Circuittraining combineert cardio- en krachttrainings-
oefeningen met een verhoogde calorieverbranding. 
Het is de ideale trainingsmethode voor mensen op 
zoek naar een snelle maar effectieve training. 

U-Bound
U-bound is een HIT (high-intensity training) op een 
mini-trampoline. Het is vergelijkbaar met aerobic 
maar dankzij de vering van de mini-trampoline 
worden je gewrichten niet belast. Het zorgt voor 
spierversteviging zonder negatieve gevolgen, 
een verbetering van het centrale zenuwstelsel 
en versteviging van de heupen, knieën en enkels. 
Jump, jump, jump,…

Pilates
Lichaamshouding en spierbeheersing zijn de kern-
essentie van Pilates, een uitgebreid systeem van door-
dachte en specifi eke oefeningen die uitgevoerd wor-
den op een oefenmat in een bepaalde volgorde. 
Het systeem volgt de principes van het zeer bewust 
bewegen met controle en beheersing, dus met een 
intense concentratie, een specifi eke ademhaling, het 
werken vanuit het centrum/powerhouse en dat alles 
met vloeiende bewegingen. Het verenigt lichaam en 
geest en creëert een meer gestroomlijnd lichaam.


