
Onze groepslessen uitgelicht...
AERODANCE Leuke danscombinaties op stevige beats, met een 
 hoog niveau en intensiteit.

All-in-1 Een les met veel afwisseling waarin je kan proeven 
 van verschillende lessen in 1 uur, ideaal voor starters.

All-in-1 BOUNCE Een les met veel afwisseling waarin je kan proeven 
 van verschillende lessen in 1 uur op de trampoline, 
 ideaal voor starters.

AQUA CONTROL  Begeleiding van kinesiste; als revalidatie of om 
 bewuster te trainen in ondiep water (45min).

AQUABURN Aquales in ondiep water met veel loop- en 
 springoefeningen. Een conditieles van 45 minuten 
 non-stop calorieën verbranden.

AQUAGYM Aquales in heerlijk ondiep warm water, voor alle 
 spiergroepen (45min).

ASHTANGA YOGA Reeks van opeenvolgende houdingen die deel 
 uitmaken van een vaste serie (1u30).

BBB Na een intense opwarming, dynamische buik-, billen- 
 en borstoefeningen.

BODYBALANCE Efficiënte bewegingen uit yoga, tai chi en pilates.

BODYCONTROL Onder begeleiding van een kinesiste; als revalidatie   
 of om bewuster te trainen.

BODYPUMP Oefeningen met barbell en gewichten om calorieën   
 te verbranden. De snelste manier om in vorm te geraken!

BOXING Een veelzijdige les waarbij er gewerkt wordt aan het  
 verbeteren van kracht en uithoudingsvermogen door op  
 tempo verschillende bokstechnieken uit te voeren.

CALORIEBURN Efficiënte en motiverende les voor een fit en strak  lichaam. 
 Met cardio, spierverstevigende oefeningen én core-training.

CX WORX Core training van 30 minuten met oefeningen voor 
 buik-, rug- en bilspieren (30min).

DRUMS ALIVE Funles waarbij men met drumstokken op grote ballen 
 slaat, ritmisch en muzikaal.

CORE  Stabiliserende en spierversterkende oefeningen voor de  
 core (de diep gelegen buik- en rugspieren, het diafragma 
 en de bekkenbodem). Dankzij langzame en 
 gecontroleerde uitvoeringen streven we naar een platte 
 buik en sterke rug op een rug-en nekvriendelijke manier.

DYNAMIC AQUA  Via beweging, ademhaling en balans zal het element 
YOGA water bijdragen om vanuit het hart de flow van de 
 onderstroom te ervaren in zijn puurste vorm.

FREESTYLE Je lesgever verrast je met een cycling les. Ideale 
 variatie voor je cycling lessen (45min).

GRIT Cardio high intensity interval training (HIIT) om snel 
 superfit te worden (30min).

HATHA YOGA In deze basis-Yogales oefen je op het correct 
 uitvoeren van de voornaamste poses.

KUNDALINI YOGA Een krachtige Yogavorm die je naar het leven 
 binnenin brengt (1u30).

PILATES Gecontroleerde oefeningen vanuit de buik met de 
 juiste ademhaling en flow.

SPRINT Krachtige en korte high intensity cycling (HIIT)  
 workout van 30 minuten.

STEP   Cardio workout op de step, met variatie van 
 richtingen.

STEP CHOREO Choreo op de step, variatie van richtingen en 
 uitdagende pasjes.

STRETCHING Rustige, lenigmakende oefeningen om alle  
 afvalstoffen te verwijderen.  

TAE BO Cardio workout geïnspireerd door Martial Arts 
 bewegingen.

TBW Total body workout voor mannen en vrouwen 
 (45min).

TBW GOLD Total body workout op een rustiger tempo (45min).


