
GROEPSLESSEN IN DE DAM
Na 10 lessen voel je het verschil, 
Na 20 lessen zie je het verschil, 
Na 30 lessen ben je op weg naar een heel nieuw lichaam!

Lokerhoutstraat 29 I 9160 Lokeren 
info@sportdedam.be
093 48 76 56



ZUMBA
Een latin dance workout om het 
gelukzalig zomer gevoel te be-
houden, het uur vliegt zo voorbij.

BODY GYM/SCULPING/BBB
Is ideale instap les! Body Gym legt het accent op het 
verbeteren van het uithoudingsvermogen en het 
plaatselijke verstevigen van het ganse lichaam (om 
buik en rug, taile, benen, billen en armen). We gebrui-
ken divers materiaal zoals steps, ballen, elastieken, 
gewichten….

CORE TRAINING  
+/- 40 minuten durende training, oefeningen voor 
schuine en rechte buikspieren, lage rugspieren en 
stretching gericht op het verbeteren en onderhouden 
van een goede core stabiliteit.

BODYPUMP
Is een training voor iedereen van alle niveaus! IEDER-
EEN kan bodypumpen, je bepaalt je eigen krachten en 
bouwt je kracht elke week op! Groepsfitnessprogram-
ma dat is ontwikkeld om de kracht en uithoudings-
vermogen in de grote spiergroepen te verbeteren en 
daarbij zo veel mogelijk calorieën te verbranden.

POWER PUMP
Weerstandworkout   met ge-
bruik van kettelbells en elas-
tisch bands voor een optimale 
spiergroep training.
We gebruiken zowel het eigen 
lichaamsgewicht als het te-
gengewicht voor een optimale 
spierspanning.



PILOXING
Is een high-energie fitness workout waar-
bij snelheid, flexibiliteit, behendigheid en 
spieropbouw allemaal an bod komen. De 
pilates, boks en dansoefeningen volgen el-
kaar in hoog tempo op. Het is een typische 
workout waar je zowel aan je uithoudings-
vermogen werkt als aan spieropbouw. Wilt 
u graag calorieën verbranden op een leuke 
en plezierige manier? Dan is piloxing zeker 
en vast iets voor u.

PILATES 
Is een relaxatie- en stretchtechniek, met oefeningen die zijn opgebouwd uit gecontroleerde be-
wegingen en gecoördineerde ademhaling. Pilates brengt je snel in vorm en geeft je een flexibel, 
afgetraind lichaam. Als je dacht dat dit saaie sportschooloefeningen gingen zijn, heb je het mis! 
Dit is een snelle, effectieve discipline.

H.I.I.T.
Is een hoog intensieve intervaltraining die je lichaam steeds opnieuw uitdaagt en zorgt voor 
een enorme stijging van je metabolisme. Is nuttig voor mensen met een middelmatig tot 
gevorderd niveau.

POWER H.I.I.T.
Een intensieve cardioworkout gecombineerd met krachtoefeningen waarbij we alle spier-
groepen verstevigen.



VINYASA YOGA
Vinyasa Yoga is intensief maar toegankelijk. Op het ritme 
van de ademhaling vloeit de ene in de andere houding 
over. Vinyasa Yoga is erg afwisselend. 
Het uitvoeren van de Vinyasa-serie vergt een fikse in-
spanning en je zult er spieren gebruiken waarvan je het 
bestaan niet wist. Het is een krachttraining. Het helpt je 
spiermassa op te bouwen. Het maakt je flexibeler! Oefe-
ningen  versterken, verlengen en ontspanen de rug. Je 
pakt er vastgeroeste wervels en slappe buikspieren mee 
aan.
Herinner jij je het gevoel op het einde van de yogales? De 
yogabliss, pure gelukzaligheid en rust...come and get it!

HATHA YOGA
Het is een zachte (de ene keer wat zachter of pittiger 
dan de andere keer), maar tegelijkertijd intensief-wer-
kende vorm, die al onze spieren, pezen en gewrichten 
en onze organen in beweging zet; onze inwendige stel-
sels: bloedvaten, lymfe, spijsvertering… beïnvloedt; ons 
zenuwstelsel tot rust brengt, en dit allemaal zonder te 
forceren. Je zou het een zachte body-work-out kunnen 
noemen, waarbij wij onze grenzen leren kennen, leren 
respecteren en proberen te verleggen. Iedereen bepaalt 
zelf hoe stevig hij in de oefeningen gaat.
Het is tevens een training om jezelf beter te leren ken-
nen; om goed bij jezelf te blijven, en te leren goed ade-
men en ontspannen in moeilijke situaties.



SPINNING
Elke deelnemer fietst op zijn/haar niveau op opzwepende, hedendaagse muziek. Geen pro-
bleem als je beginner bent of net een doorwinterde fietser.  Door de weerstand van de fietsen 
aan te passen kunnen jullie zij aan zij genieten van een geweldige cardio-workout. De zeer 
gemotiveerde lesgevers schenken aandacht aan je fietstechniek en houden rekening met 
jouw doelstellingen. Elke les wordt afgesloten met fietsgerichte stretching.

COMBI-SPINNING
Een iets kortere spinning-training (50min) met als extra een 10-tal minuten gerichte co-
re-stability training op het einde van de les.

 

AEROBIC/SPINNING FITNESS/AEROBIC/SPINNING All-In formule 
incl. onbeperkt

 Fitness 59�/maand 
(12 maand)

1 beurt 10 beurten 20 beurten

11� 85� 170�
je aankoop is 1 jaar geldig       



Ma Di Wo Do Vr Za Zo

9:00 HATHA-
YOGA

10:00 CORE-
TRAINING

COMBI- 
SPINNING

11:00 BODY- 
SCULPING

18:30 HATHA-
YOGA

VINYASA- 
YOGA

19:00 ZUMBA COMBI-
SPINNING

POWER 
PUMP SPINNING

19:30 SPINNING
H.I.I.T. SPINNING

PILOXINGBODY-
GYM ZUMBA

20:00 BODY-GYM SPINNING YOGA VOOR 
BEGINNERS

COMBI- 
SPINNING

20:15 BODY-GYM

20:30 SPINNING

BODY-
PUMP ZUMBA

PILATES COMBI- 
SPINNING

Groepslessen, omdat in groep veel leuker is dan alleen


