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Buitenrooster PhysioFit Corona maatregelen per maandag 22 maart 2021 
 

 
Maandag   
11.30 uur – 12.30 uur SeniorenFit (Ellen)  parkeerplaats PhysioFit  
14.00 uur - 17.00 uur Buitenfitness (Harmen & Anneke) parkeerplaats PhysioFit   
18.00 uur - 19.00 uur Outdoor *** (Anneke)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
19.30 uur Zoomles Aerobics *-** (Anneke)  aanmelden via anneke@physiofit.nl 
   
Dinsdag  
09.00 uur - 10.30 uur Buitenfitness *-*** (Anneke) parkeerplaats PhysioFit   
14.00 uur - 15.00 uur Actief Fit *-** (Anneke)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
17.00 uur - 18.30 uur Buitenfitness *-*** (Harmen) parkeerplaats PhysioFit  
      
Woensdag  
16.00 uur - 17.00 uur Jeugdfitness 12-18 jaar (Ewoud) verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
17.00 uur - 19.00 uur Buitenfitness *-*** (Ewoud) parkeerplaats PhysioFit    
19.00 uur - 20.00 uur Outdoor *** (Ewoud)  parkeerplaats PhysioFit  
 
Donderdag 
09.00 uur - 10.30 uur Buitenfitness *-*** (Ewoud) parkeerplaats PhysioFit  
19.15 uur - 20.15 uur Actief Fit (Anneke)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Vrijdag    
09.00 uur Zoomles Pilates *-** (Ellen)   aanmelden via anneke@physiofit.nl  
10.30 uur - 11.15 uur Shape ** (Anneke)  verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
14.00 uur - 16.00 uur Buitenfitness *-*** (Niels)  parkeerplaats PhysioFit 
16.00 uur - 17.00 uur Jeugdfitness 12-18 jaar (Niels) verzamelen achter op het veld bij PhysioFit 
 
Zaterdag  
09.00 uur - 11.30 uur Buitenfitness *-*** (Harmen) parkeerplaats 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.  
 
Buitenfitness *-*** 
PhysioFit heeft 3 afgebakende vakken waar je met maximaal 2 personen per vak kan trainen. De 
materialen die we ter beschikking stellen zijn een roeimachine, spinningfiets, matten, dumbells, 
halters, batlle ropes, kettebells, dynabands speedladders etc. De instructeur is aanwezig voor vragen 
en voor het aanreiken van materialen. Vooraf reserveren is verplicht via www.physiofit.nl en je sport in 
een tijdvak van 30 minuten. Bij slecht weer, denk o.a. aan regen dan komt buitenfitness te vervallen.  
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Outdoor *** 
Vind je het leuk om lekker intensief te fitnessen en houd je ervan om buiten aan de slag te gaan? Dan 
is onze “Outdoor Training” iets voor jou! In deze training gaan we werken aan je conditie, kracht, 
lenigheid, coördinatie en snelheid. Je werkt een schema af die je alleen of in tweetallen uitvoert. De 
instructeur is aanwezig voor vragen en de uitreiking van materialen. Vooraf reserveren is verplicht via 
www.physiofit.nl. 
 
 
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. Van de instructrice krijg je een schema met Pilates 
oefeningen mee die jezelf of in tweetallen beoefend. Er wordt geen les gegeven. De instructrice is wel 
aanwezig voor vragen. Omdat het een live Zoom les is kun je je vooraf aanmelden via 
anneke@physiofit.nl.  
 
Shape ** 
Shape is een workout 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. De instructrice reikt een schema uit die die je 
alleen of in tweetallen kunt beoefenen. De instructeur is aanwezig voor vragen en de uitreiking van 
materialen. Vooraf reserveren is verplicht via www.physiofit.nl. 
 
 
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. Er worden 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. Je werkt een schema af die je alleen of in tweetallen uitvoert. De instructeur is aanwezig 
voor vragen en de uitrekking van materialen. Vooraf reserveren is verplicht via www.physiofit.nl. 

 
LET OP: HOUD FACEBOOK IN DE GATEN VOOR EVENTUELE AFGELASTINGEN VANWEGE 
HET WEER. 
 
 
Met sportieve groet, 
 
Team PhysioFit 
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