
 

 

 
 
 
 
 

 SAMEN NAAR 
RESULTAAT 
 

 
COACH GESPREK    15 MIN. [1 PERSOON] 
Een coach gesprek is uniek en speciaal op jouw doelen afgestemd. We kunnen hierdoor persoonlijk advies geven (plan 

van aanpak). 

Tijdens een coach gesprek komen o.a. de volgende mogelijkheden aan bod: 

• Beginners- en vervolgschema 
• Health Check 
• Verschillende Clinics 
• Voedingsadvies 
• Uitleg mobiele applicatie Virtuagym 
• Groepslessen 

 

TRAININGSSCHEMA  
VIA ONS ‘ONLINE COACHING PLATFORM’ 
 

INTRODUCTIE VIRTUAGYM PRO*      15 MIN. [1 PERSOON] 

Hierbij wordt de Virtuagym PRO App gedownload en wordt je account geactiveerd. Vergeet bij deze afspraak niet je 

telefoon mee te nemen. Onze „Online Coaching App‟ wordt namelijk uitgelegd via de computer en je mobiele telefoon. 

Leden krijgen vanuit deze afspraak vervolgafspraken en helpen wij je op weg met een persoonlijk plan van aanpak.         

* Voor Premium leden en Leden met een upgrade naar VIRTUAGYM PRO. 

INTRODUCTIE VIRTUAGYM BASIC        30 MIN. [4 PERSONEN] 

Hierbij wordt de Virtuagym App gedownload en wordt deze volledig uitgelegd. Vergeet bij deze afspraak niet je telefoon 
mee te nemen. Onze „Online Coaching App‟ wordt namelijk uitgelegd via de computer en je mobiele telefoon. Als BASIC 
of WORKOUT lid heb je de mogelijkheid om 1x gebruik te maken van deze uitleg. Na de afspraak weet je hoe ons 
„Online Coaching Platform‟ werkt. 
 

 



 

 

 
 
SCHEMA INPLANNEN (VIRTUAGYM) 
Hierbij zoeken we een trainingsschema dat goed bij je past en plannen we deze in. Daarnaast wordt hier uitgelegd hoe 

je andere activiteiten in je agenda kan plannen. Vergeet bij deze afspraak niet je telefoon mee te nemen. Onze „Online 

Coaching App‟ wordt namelijk uitgelegd via de computer en je mobiele telefoon.  
BEGINNERSSCHEMA [VIRTUAGYM BASIC]      30 MIN. [4 PERSONEN] 

Het beginnersschema is ideaal voor als je een beginnende sporter bent of als je een langere tijd niet gesport hebt. We 
helpen je hiermee op weg met een persoonlijk trainingsschema, met als doel het lichaam klaar te stomen voor 
gevorderde schema‟s en snel fit worden. 
 
Wil je een persoonlijk trainingsplan op maat? Dat kan! Vraag dan naar de mogelijkheden aan onze receptie of bel direct 
naar 043-4584546.  
 

CLINICS  
TECHNIEK AANLEREN: FUNCTIONELE TRAINING CLINIC    30 MIN. [MAX. 4 PERSONEN]  

Functionele training is gebaseerd op vrij bewegen zonder apparaten. Denk aan oefeningen met Kettlebells, Medicine-
ballen, Gym-ballen, VIP‟rs, Slam-ballen etc. Deze oefeningen zorgen voor meer stabiliteit en samenwerking tussen 
verschillende spiergroepen, wat uiteindelijk leidt tot sneller resultaat.  
 

TECHNIEK AANLEREN: DEADLIFT CLINIC      30 MIN. [MAX. 4 PERSONEN]  

Een van de meest functionele oefening is de Deadlift. Een complexe maar zeer effectieve oefening waarbij billen, 
hamstrings, bovenbenen, buikspieren en onderrug nauw met elkaar moeten samenwerken om blessures te voorkomen.  
 

TECHNIEK AANLEREN: SQUAT CLINIC       30 MIN. [MAX. 4 PERSONEN]  

De Squat is een complexe maar zeer effectieve oefening. Het is een basis oefening en komt terug in verschillende 
oefenvormen zoals Body Pump, SIXpack Challenge, etc. Bij deze oefening is het erg belangrijk dat de uitvoering correct 
gedaan wordt in verband met blessures. 
 

OVERIGE MOGELIJKHEDEN  
GEWICHT EN VET% METING  
Leden met een PRO Upgrade kunnen gebruik maken van onze bluetooth bodymonitor om hun gewicht, vetpercentage 

en overige lichaamssamenstelling bij te houden in hun eigen App. 

X-PRO PERSONAL TRAINING & COACHING        

Ons X-PRO concept bied optimale persoonlijke aandacht. Samen gaan we aan de slag om op uitdagende en 

gevarieerde wijze te werken aan jouw doelstelling(en). We helpen je met het kiezen van de juiste voeding en helpen je 

mentaal door je te motiveren en te coachen. Onze X-PRO personal trainingen worden om de twee weken vernieuwd. Je 

werkt aan je balans, flexibiliteit, houding, en coördinatie te verbeteren. Je kracht en conditie gaan razendsnel vooruit en 

de calorieverbranding ligt hoog. Door de hoge intensiteit blijft de calorieverbranding zelfs lange tijd na de training 

verhoogd. Naast de X-PRO Trainingen kun je ook sessies voor een persoonlijk trainingsplan, voedingsadvies of een 

conditietest reserveren om zo compleet en effectief mogelijk te werken aan je eigen persoonlijke doel!  

 

KENNISMAKEN MET BODYWORKX – HEALTH CENTER    20 MIN. [MAX. 1 PERSOON]  

Als je geïnteresseerd bent in BODYWORKX en informatie wilt van onze begeleidingsmogelijkheden, maak dan gebruik 
van onze éénmalige introductie uitleg met een rondleiding. Deze afspraak kan je online aanvragen of bel direct met onze 
receptie, telefoon: 043-4584546.  
 
 

 



 

 

 

X-PRO  
 
 
 
√ Deskundigheid 
√ Persoonlijke aandacht 
√ Op maat gemaakt programma 
√ Uitdagend 
√ Gevarieerd 
√ Helpt jouw doelstelling(en) te halen 
√ Helpt jou bij het kiezen van de juiste voeding 
√ Helpt jou mentaal 
√ Geeft sneller resultaat 
√ Een goed gevoel 
√ Ook zonder sportlidmaatschap mogelijk 

Personal Training    
      & Coaching 
“Everybody is different and everybody can change” 
 

X-PRO INFO GESPREK 
Als je geïnteresseerd bent in ons X-PRO concept en informatie wilt van onze mogelijkheden, maak dan gebruik van 
onze éénmalige introductie uitleg met een rondleiding. Deze afspraak kan je online aanvragen of bel direct met onze 
receptie, telefoon: 043-4584546. Tijdens het info gesprek geven we je persoonlijk advies dat gericht is op het behalen 
van je eigen doelstelling. (plan van aanpak) 
Tijdens een info gesprek komen o.a. de volgende mogelijkheden aan bod: 

• X-PRO Personal Training 
• X-PRO Persoonlijk Trainingsplan 
• X-PRO Voeding & Gewicht Coaching 
• X-PRO Health Check 
• Uitleg mobiele applicatie Virtuagym PRO 
• Overige mogelijkheden bij Bodyworkx 

 

X-PRO PERSONAL TRAINING 
X-PRO PERSONAL TRAINING       30 MIN. [1 tot 3 PERSONEN]  

 
Wil je weer sporten, maar kun je de motivatie niet vinden? Wil je weer op je oude niveau terugkomen? Wil je weer goed 
in vorm komen, wil je energieker leven of je prestaties verbeteren? Dan zijn de X-PRO Personal Trainingen bij 
Bodyworkx voor jou de juiste oplossing.  
 

De persoonlijke aandacht en de opzet maakt dat deze trainingen je optimaal motiveren en uitdagen. Je kunt de 

trainingen aanpassen aan je eigen persoonlijke nivo. Je werkt aan je balans, flexibiliteit, houding, en coördinatie te 

verbeteren. Je kracht en conditie gaan razendsnel vooruit en de calorieverbranding ligt hoog. Door de hoge intensiteit 

blijft de calorieverbranding zelfs lange tijd na de training verhoogd. Als je op zoek bent naar een nieuwe uitdaging en 

graag effectief en efficiënt wilt trainen, dan is dit jouw les! Ons unieke X-PRO programma is het resultaat van een 

jarenlange ontwikkeling. Alle oefeningen zijn speciaal geselecteerd en zodanig gecombineerd dat altijd alle spiergroepen 

aan bod komen. Om de twee weken wordt de training aangepast zodat je lichaam continu word uitgedaagd!  
 
Naast de X-PRO Trainingen kun je ook sessies voor een persoonlijk trainingsplan, voeding & gewicht coaching of een 
health check krijgen om zo compleet en effectief mogelijk te werken aan je eigen persoonlijke doel! 



 

 

 
. 
 

 
X-PRO PERSOONLIJK TRAININGSPLAN 
PERSOONLIJK TRAININGSPLAN OP MAAT     30 MIN. [1 PERSOON] 

Speciaal voor sporters die ervaring hebben met krachttraining en/of conditietraining of klaar zijn met hun 
beginnersschema. Het trainingsprogramma is een persoonlijk advies met als doel om progressie en resultaat te 
bevorderen. Je kunt hier aangeven wat jouw persoonlijke doel is, bijvoorbeeld afvallen, meer spiermassa, een lange 
afstand kunnen hardlopen etc. zodat we je gericht advies kunnen geven. 

 

X-PRO VOEDING & GEWICHT COAHING  

INSTRUCTIE FOOD         30 MIN. [1 PERSOON] 
Hierbij wordt de PRO FOOD app van Virtuagym gedownload en volledig uitgelegd en ingesteld. Vergeet bij deze 

afspraak niet je telefoon mee te nemen. Onze „Online Coaching App‟ wordt namelijk uitgelegd via de computer en je 

mobiele telefoon. 

VOEDINGSADVIES         30 MIN. [1 PERSOON] 

Voedingsadvies van een X_PRO Trainer & Coach is een unieke en interactieve manier om te kijken of je gezond eet. 
Daarnaast kunnen we je helpen met afslanken of aankomen (bijvoorbeeld voor krachttraining). We zullen je 2 weken 
begeleiden. De eerste keer maken we een start en krijg je een weekmenu en de tweede keer gaan we de week 
evalueren. Met als doel het verbeteren van je voedingspatroon.  
 

EVALUATIE         30 MIN. [1 PERSOON] 
Nadat je 1 week je voeding hebt bijgehouden gaan we dit evalueren en geven we je nieuwe adviezen en 
verbeterpunten. We kijken onder andere of je het hebt begrepen en of je de juiste hoeveelheid kcal. hebt 
binnengekregen. 
 

X-PRO HEALTH CHECK  
HEALTH CHECK        30 MIN. [1 PERSOON]   

De Fittest is een fietstest om je conditieniveau te bepalen. Je ontvangt hiervan een testrapport inclusief 

lichaamssamenstelling zoals gewicht en vetpercentage. Met daarnaast een programma van 10 weken om je conditie 

merkbaar te verbeteren.  

 

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK? 

 
1. Koop een of meer X-PRO sessie kaart(en) bij ons aan de receptie. 

 
2. Kies je gewenste X-PRO sessie(s). Je kunt kiezen uit: 

• X-PRO Personal Training 
• X-PRO Persoonlijk Trainingsplan 
• X-PRO Voeding & Gewicht Coaching 
• X-PRO Health Check 
 

3. Reserveer je sessie via onze digitale applicatie of vraag het aan een van onze medewerkers. X-PRO sessies 
zijn alleen mogelijk op aangegeven tijden. Het is dan ook raadzaam eerst naar de mogelijke tijden in onze app 
te kijken om te kijken of deze schikken. Zie onze tarievenlijst voor de prijs van onze X-PRO sessie kaarten. 
Voor een personal trainingsplan en voedingsadvies dient u te beschikken over een PRO upgrade van onze 
digitale applicatie. 

 


