
 

LK OUTDOOR 

GROEPSLESSEN IN DE BUITENLUCHT 

 
RESERVEER NU JOUW 1E LES! 
Voor de vaste gezichten van onze groepslessen zal dit als muziek in de oren klinken en ze staan vast te trappelen 
om weer te beginnen. Een groot deel van jullie is normaliter echter niet in onze lesjes te vinden, maar heeft zijn 
eigen vertrouwde schema op de apparaten die je prettig vindt om te gebruiken. Nu we ons tijdelijk buiten zullen 
begeven is deze herkenbaarheid gedeeltelijk weg. Daarom hebben wij ervoor gezorgd dat we een uitgebreid 
lesaanbod hebben gemaakt op verschillende niveaus, zodat je onder begeleiding van onze coaches vertrouwd 
jouw trainingen kunt doen. Bovendien zullen de vaste gezichten van de groepslessen je van harte welkom heten 

en stiekem vertellen bij welke coach je soms wat kunt smokkelen, of wie je goed in de maling kunt nemen      . 
 
WELKE LESSEN EN NIVEAU’S ZIJN ER? 
We hebben ervoor gekozen om zoveel mogelijk aan onze bekende lessoorten vast te houden, zodat jullie een 
beetje een idee hebben van wat er te wachten staat. Daarnaast willen we na verloop van tijd de behoefte toetsen 
naar uitbreiding van lessoorten. Om te beginnen starten we met 5 lessoorten en worden de lessen ingedeeld op 
3 niveaus: 

1. Shape     → niveau 1/2 
2. B.B.B.     → niveau 1/2 
3. H.I.I.T.     → niveau 2/3 
4. SKILLATHLETIC OUTDOOR  → niveau 3 
5. Hardlopen   → niveau 2 

 

• Niveau 1 
o Deze lessen zijn laagdrempelig en daarmee toegankelijk voor iedereen. Als beginnende 

sporter, iemand die al wat meer op leeftijd is of wat slechter ter been is, voel je je in deze 
lessen helemaal thuis. Natuurlijk kan de trainer differentiëren om het voor de wat meer 
ervaren deelnemers ook uitdagend te maken. 

• Niveau 2 
o In deze lessen is de al wat meer ervaren deelnemer en diegene die op zoek is naar een beetje 

uitdaging precies op zijn of haar plek. Ondanks dat de insteek wat intensiever is dan de 
niveau 1 lessen, is het prima mogelijk om als minder ervaren deelnemer op je eigen niveau 
mee te doen. Dit maakt deze lessen het breedst toegankelijk. 

• Niveau 3 
o Voor de die hards en SKILLATHLETIC fanaten hebben we speciaal een niveau 3 in het leven 

geroepen. In deze lessen staat hoge intensiteit, verzuring en het maximale uit jezelf halen 
centraal. Ben je opzoek naar de ultieme uitdaging? Dan is dit jouw les! 

 
WAAR GAAN WE MEE TRAINEN 
Wellicht vraag jullie je af met welke attributen we aan de slag zullen gaan. Het is ons gelukt om 30 extra sets 
dumbbells en 10 sets powerbands te bemachtigen bij onze leverancier Technogym. Een groot deel hiervan is 
zelfs donderdag al binnen gekomen en zij doen er alles aan om de resterende sets begin volgende week te 
leveren. Naast dumbbells en powerbands, hebben de coaches ook de beschikking over o.a. kettlebells en 
slamballs.  

In het kader van de hygiëne traint iedereen de hele les zoveel mogelijk met dezelfde materialen. Daarnaast 

vragen we om je eigen trainingsmatje mee te nemen als je die hebt. 

WAAR WORDEN DE LESSEN GEGEVEN? 
Naast Lijfkracht hebben we vakken ingericht voor de groepslessen. We verzamelen dan ook gewoon bij het pand 

van Lijfkracht. 
  



 

HOE GROOT ZIJN DE GROEPEN? 
Alhoewel er vanaf maandag, buiten de 1,5 meter afstand, geen regels gelden voor groepsgrootte in de 
buitenlucht, hebben wij er in eerste instantie voor gekozen om te starten met groepen van 10 deelnemers. Deze 
bewuste keuze hebben we gemaakt om zowel de kwaliteit als de veiligheid te kunnen waarborgen. Niet alleen 
voor jullie is deze manier van buiten sporten een nieuwe ervaring, maar ook voor ons, gezien de voorschriften 
waar we ons aan zullen houden. Mocht uiteindelijk blijken dat grotere groepen beheersbaar en wenselijk zijn, 
dan kunnen we natuurlijk makkelijk opschalen. 
 
HOE ZIET HET ROOSTER ER UIT EN HOE KAN IK RESERVEREN? 
Voor het exacte rooster wil ik jullie verwijzen naar de MyWellness App. Hierin vind je het volledige lesrooster. 
Wanneer je bij de filters het lokaal “Groepsles buiten” aanklikt, zie je alleen de buitenlessen die op het veldje 
gegeven worden. Klik simpelweg op de les waarvoor jij je wilt inschrijven en maak een boeking. Zie hier hoe je 

kunt reserveren: https://www.youtube.com/watch?v=8MA1CoUl4G8 

 

LK-TRAININGSSTATIONS 

 
Voor de sporters onder jullie die het missen om lekker met een barbell, (zwaardere) dumbbells, en zelfs 
trainingsbankjes aan de slag te gaan, hebben we ook goed nieuws! Direct achter het pand hebben we namelijk 
een deel van de parkeerplaats afgezet om elke dag in te richten met maar liefst 18 werkstations! Middels een 
overzichtelijk reserveringssysteem boek je een tijdslot om jouw workout bij ons te komen doen. Uiteraard loopt 
er altijd iemand van het team rond om je tips en aanwijzingen te geven of gewoon even lekker te kletsen!  
 
WAAR GAAN WE MEE TRAINEN? 
Om je een idee te geven van de apparatuur die we gaan gebruiken, vind je hieronder een overzicht: 

• Barbells van 10 en 20 kg 

• Hex bar 

• EZ bar 

• Bumperplates van 5/10/15/20 kg 

• Dumbbells van 5/7,5/10/12,5/15/20/22,5 kg 

• Powerbands 

• Kettlebells 8/12/16/20/24/28 kg 

• Trainingsmatjes 

• Trainingsbankjes 
 
HOE WERKT HET RESERVEREN? 
Net als voor de buitenlessen, vind je het reserveringssysteem voor de LK-trainingsstations ook onder 
groepslessen in de MyWellness App. Wanneer je filtert op het lokaal “Parkeerplaats”, zie je de mogelijkheden. 
Elk half uur zullen er 9 plekken beschikbaar zijn en elke tijdslot duurt 50 minuten. Op deze manier is er voldoende 
tijd om een lekkere training te doen en zonder piekmomenten een wissel te hebben tussen de vertrekkende en 

arriverende sporters. Zie hier hoe je kunt reserveren: https://www.youtube.com/watch?v=8MA1CoUl4G8 

 
HOE WEET IK WAT VOOR SCHEMA IK KAN DOEN? 
In de MyWellness App vind je tal van schema op verschillende niveaus en voor verschillende doelstellingen. Deze 
schema’s zijn afgestemd op de aanwezige apparatuur en houden rekening met de duur van het tijdslot. Jouw 
coach kan helpen met het selecteren van de meeste geschikte workouts, of natuurlijk een schema op maat voor 
je maken. Bovendien loopt er altijd iemand van het team rond om te helpen waar nodig. Natuurlijk wel op 

gepaste afstand      . 
  
IS HET WEL HYGIENISCH OP DEZE MANIER? 
Er zijn uitgebreide maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat alle gebruikte spullen telkens worden 
gedesinfecteerd. De werkwijze en regels hieromtrent worden kenbaar gemaakt wanneer je komt sporten, zodat 
we kunnen waarborgen dat iedereen zich hieraan houdt. 

https://www.youtube.com/watch?v=8MA1CoUl4G8
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