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Buitenrooster PhysioFit Corona maatregelen 2020 
 

Voor maandag 18 mei t/m zaterdag 30 mei 
 
Maandag 18 en 25 mei 
09.00 uur PhysioFit in beweging * (Ellen)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
10.30 uur Seniorenfit (Ellen/Marieke)   verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
18.00 uur Pilates * - ** op proef (Ellen)   verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
18.00 uur Outdoor *** (Niels)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
19.00 uur Actief Fit * - ** (Niels)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
 
Dinsdag 19 en 26 mei 
13.00 uur Physiotraining * (Marieke)   verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
14.15 uur Fitplan Circuittraining * - ** (Marieke)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
14.00 uur Actief Fit * - ** (Ellen)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
 
Woensdag 20 en 27 mei 
09.00 uur PhysioFit in beweging * (Ellen)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
16.00 uur KidsFit en Jeugdfitness 8 t/m 18 jaar (Niels) verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
19.00 uur Outdoor *** (Ewoud)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 
 
Donderdag (21 mei niet dan is het Hemelvaart) en donderdag 28 mei  
13.00 uur Physiotraining *(Dorine)   verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
14.15 uur Fitplan Circuittraining * - ** (Dorine)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Vrijdag 22 en 29 mei 
09.00 uur PhysioFit in beweging * (Ellen)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
10.00 uur Pilates * - **  op proef (Ellen)   verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
11.00 uur Shape ** (Ellen)    verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
13.00 uur Fitplan Circuittraining * - **  (Niels)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
14.15 uur Fitplan Circuittraining * - ** tot *** (Niels) verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
16.00 uur KidsFit en Jeugdfitness 8 t/m 18 jaar (Niels) verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Zaterdag 23 en 30 mei 
10.00 uur Outdoor *** (Niels)    verzamelen op de parkeerplaats bij PhysioFit 

 
Intensiteit van de lessen 
* lage intensiteit, vooral lekker bewegen, lichte krachtoefening, er wordt niet gesprongen. 
** gemiddelde belasting, de instructeur geeft de keuze om stevig door te wandelen of licht te joggen. 
Krachtoefeningen worden op een licht en iets zwaarder niveau aangeboden. Er kan gesprongen 
worden, de instructeur geeft ook low-impact oefeningen. 
*** intensieve training waar gerend wordt, gesprongen en zware krachtoefeningen. Voor deze training 
moet je een goede basis hebben.  
 
PhysioFit in beweging * 
Wij helpen de PhysioFitter om in de ochtend aan de beweegnorm te komen. Het is afgeleid van 
Nederland in beweging maar dan met onze eigen instructeurs. Conditie, kracht, stabiliteit en lenigheid 
worden beoefend. 
 
Outdoor *** 
Vind je het leuk om lekker intensief te fitnessen en houd je ervan om buiten aan de slag te gaan? Dan 
is onze groepsles “Outdoor Training” iets voor jou! In deze training gaan we werken aan je conditie, 
kracht, lenigheid, coördinatie en snelheid.  
 



Fitplan Circuittraining * - ** tot *** 
Onder leiding van een instructeur doen we een gezamenlijke warming-up vervolgens zet de 
instructeur een parcours uit waarbij kracht, conditie en stabiliteit worden beoefend. Deze training is het 
meest te vergelijken met een fitness les. Er wordt gewerkt met verschillende materialen op elk station 
om de verschillende spiergroepen te trainen. We bieden deze activiteit aan in verschillende 
belastingniveaus. 
 
Physiotraining * 
Tijdens deze zogenaamde Physiotraining wordt er gewerkt aan het verbeteren van de belastbaarheid. 
In kleine groepjes onder begeleiding van de fysiotherapeut leer je actief je grenzen kennen en te 
verleggen. Daarnaast wordt uitleg gegeven hoe met de klacht om te gaan. 
 
Pilates * - ** 
Ground control Pilates is een mind-body workout die niet zweverig is! Het is voor een ieder een 
toegankelijke bewegingsvorm. Deze workout vindt voor 80% plaats op de grond. De oefeningen zijn 
technisch uitdagend en je moet zeer geconcentreerd te werk gaan. De bewegingen volgen 
verschillende bewegingsprincipes. 
Neem voor deze les zelf een grote handdoek mee. 
 
Shape ** 
Shape is een groepsles waarbij drie spiergroepen voorop staan; buik, billen en benen. Geniet van een 
korte en intensieve workout waarbij er met verschillende materialen gewerkt wordt zoals bijvoorbeeld 
barbells, dumbells, dynabands en vooral het eigen lichaamsgewicht. Haal het maximale uit jezelf en 
ervaar de resultaten van deze korte intensieve training. 
 
Actief Fit * - ** 
Actief Fit is een gevarieerd beweegprogramma van een uur waar bewegen op een gezellige manier 
centraal staat. In de buitenlucht wordt een mix van oefeningen gedaan om de spieren te belasten en 
de conditie te verbeteren. Na een goede warming-up  worden er oefeningen gedaan voor het 
versterken van de spieren en het versoepelen van de gewrichten. Ook wordt er aandacht besteed aan 
coördinatie, balans, lenigheid en ontspanning.  
 

 

LET OP: HOUD FACEBOOK IN DE GATEN VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN VANWEGE 
HET WEER. 

 
Voor de Pinksterdagen krijgt u van ons het nieuwe buitenrooster toegestuurd.  
 
Met sportieve groet, 
 
Team PhysioFit 
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