
 

 

 

IN DEZE UPDATE 

 Het aftellen is begonnen 

 Reserveer jouw training 

 Ventilatie 

 Gebruik kleedkamers 

 Groepslessen (Omnia en SKILLATHLETIC) 

 Hervatten van afspraken 

 

HET AFTELLEN IS BEGONNEN 

Het aftellen is begonnen, want 1 juli mogen wij onze deuren openen! Wij 

hopen dat jullie er net zoveel zin in hebben als wij, want wij staan te springen! 

Zoals jullie weten hebben wij de club corona-proof gemaakt. Hierin houden wij 

de protocollen aan van de brancheorganisatie NL Actief en de richtlijnen van 

het RIVM om jullie in een veilige omgeving te kunnen laten trainen. Bij deze 

willen we jullie alvast van wat zaken op de hoogte brengen en een klein 

voorproefje geven op de veranderingen binnen de club. 

RESERVEER JOUW TRAINING EN VOORLOPIGE CAPACITEIT 

Gelukkig is Lijfkracht altijd een ruim opgezette fitnessclub geweest. En om jou 

in een rustige en veilige omgeving te kunnen laten trainen, hebben wij ervoor 

gekozen om in eerste instantie het maximaal aantal bezoekers dat tegelijk 

komt sporten zelf nog iets te beperken.  

  

 

 

 



Volgens de richtlijnen verwachten wij dat Lijfkracht 70 personen op hetzelfde 

moment binnen zouden mogen hebben en om je een idee te geven: op de 

drukste momenten voor de tijdelijke sluiting kwamen we nog niet aan dit 

aantal. Om een vrije en veilige omgeving te kunnen waarborgen, 

hebben we de maximale capaciteit voorlopig gereduceerd en bieden wij plek 

voor maximaal 30 tot 40 leden op hetzelfde moment in de fitnessruimte (de 

reguliere groepslessen verzorgen we in een andere ruimte).  

  

Hierdoor zijn er dagelijks ongeveer 350 bezoeken mogelijk en op de drukste 

dagen bij Lijfkracht hebben wij rond de 250-300 bezoekers. Dus met de juiste 

spreiding over de dag hebben wij makkelijk voldoende mogelijkheden voor 

iedereen beschikbaar. Wanneer de ontwikkelingen het toelaten zullen we de 

bezoekersaantallen uiteraard verruimen. 

  

Om de controle te kunnen hebben op het aantal bezoekers zullen wij werken 

met het reserveringssysteem dat momenteel ook voor de buiten trainingen 

wordt gebruikt.  

  

Elk half uur is er de mogelijkheid om een tijdsblok te reserveren van 90 

minuten, zodat je rustig de tijd hebt voor jouw training, een praatje met de 

trainers en andere sporters of kan je na afloop van je training een plekje in de 

lounge zoeken voor een kopje koffie of een shake. Als je nog geen gebruik 

hebt gemaakt van ons buiten aanbod, zal het reserveringssysteem nog nieuw 

voor je zijn. Indien je vragen hebt over hoe dit in zijn werk gaat, mail ons dan 

hierover op info@lijf-kracht.nl . Uiteraard zullen we hier in de update van 

volgende week ook nog aandacht aan besteden. 

 

VENTILATIE 

De afgelopen weken zijn we allemaal een klein beetje expert geworden op het 

gebied van ventilatie en aerosolen. Vanuit het protocol van NL Actief en 

rijksoverheid dient de luchtbehandeling alleen te verversen en lucht niet te 

recirculeren. De minimale eis is een verversing van 2000m3 per uur. Bij 

Lijfkracht is dit maar liefst 8000m3 per uur en kunnen we 8 dakramen open 

zetten om de ventilatie te bevorderen. 

  

 



GEBRUIK KLEEDKAMERS 

Vanaf 1 juli mogen wij de kleedkamers direct weer beschikbaar stellen voor 

gebruik. Hierbij maken wij echter wel graag een kanttekening en vragen we of 

jullie met ons mee willen denken. Het is natuurlijk fijn dat jullie gebruik kunnen 

maken van de kleedkamers en toiletten, maar vanwege de ruimte en de 1,5 

meter die wij in acht nemen, kunnen er voorlopig maximaal 5 mensen tegelijk 

in de kleedkamer zijn. Om rijen en onnodige drukte voor de kleedkamers te 

voorkomen, zouden wij jullie willen vragen zoveel mogelijk omgekleed naar de 

club te komen en alleen gebruik te maken van de kleedkamers en douches 

indien dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld als je direct door naar je werk moet). Wij 

zullen in de centrale hal kluisjes plaatsen en garderobe rekken voor je jas, 

zodat jij hiervoor niet de kleedkamer in hoeft te gaan.  

GROEPSLESSEN 

OMNIA LESSEN 

Vanaf het moment dat wij buiten trainingen mochten geven, lopen de buiten 

lessen erg goed. Bij een aantal is het zo goed bevallen dat wij de vraag kregen 

om de lessen buiten voort te blijven zetten. Vanwege de onvoorspelbaarheid 

van het weer en de organisatie die daarmee gemoeid gaat hebben wij toch 

besloten om (voorlopig) de groepslessen ook naar binnen te verplaatsen. De 

les zal op 1 hoog gegeven worden in de voormalige Geestkracht zaal. Deze 

ruimte biedt plek voor maximaal 10 deelnemers, waarin iedere deelnemer (net 

als buiten) met zijn/haar eigen set dumbbells en powerbands zal gaan trainen. 

Wij zullen het nieuwe lesrooster komende week in gaan richten in de app, 

zodat jullie het lesrooster kunnen zien en een plekje kunnen bemachtigen.  

 

SKILLATHLETIC  

Goed nieuws voor onze SKILL groep! Onze toptrainers Mark en Tom hebben 

de opdracht gekregen vanuit Technogym om de SKILLATHLETIC lessen 

coronaproof in te richten. Dit houdt in dat wij vanaf 1 juli gelijk weer zullen 

starten met de SKILL in de SKILLATHLETIC ruimte. Door de aanpassingen 

zullen wij het aantal deelnemers per les wel terug brengen naar 9. Via jouw 

trainin credits kan jij deze les boeken, net zoals voorheen. De verlopen credits 

(vanwege de corona sluiting) zullen wij natuurlijk voor je herstellen, zodat deze 

weer inzetbaar zijn. 



HERVATTEN VAN LIJFCHECK & LIJFCOACH AFSPRAKEN  

De eerste dagen na de opening willen wij gebruiken om alles zo soepel 

mogelijk te laten verlopen. Wij hebben daarom besloten om vanaf 6 juli de 

afspraken weer op te gaan pakken. Heb jij een LIJFCHECK of LIJFCOACH 

pakket? Dan zullen wij de credits in Trainin herstellen en kan jij een belletje 

van onze receptionisten verwachten voor het maken van een afspraak. De 

trainers willen natuurlijk weten hoe het met je gaat en hoe jij de afgelopen 

maanden hebt doorgemaakt en deze afspraak biedt hier mooi de ruimte voor.  

 

 

WIJ HELPEN JOU GRAAG 

Zoals aangegeven zullen wij in de volgende update verder in gaan op onze 

protocollen en regels met betrekking tot de heropening. Wij begrijpen dat 

verandering ook vragen oproept en wij staan dan ook klaar om deze voor jou 

te beantwoorden. Heb jij bijvoorbeeld hulp nodig bij het aanmaken van een 

account in de My Wellness App, bij het boeken van je training of heb je andere 

vragen? Bel gerust naar de club 075-888188 of stuur een mail naar info@lijf-

kracht.nl. 

Ook op de bevroren en tijdelijk gewijzigde abonnementen komen wij terug in 

de volgende update! 

 

SAMENGEVAT 

 1 juli mogen we weer open! 

 Vanaf 1 juli biedt Lijfkracht ruimte voor 350 sporters per dag. Dit is meer dan 

onze drukstbezochte dagen. 

 Is het reserveren van jouw bezoek nog nieuw voor je? Wij kunnen je helpen 

via info@lijf-kracht.nl  

 Vanaf 1 juli zijn de kleedkamers ook gelijk weer (beperkt) beschikbaar). 

 Naast kluisjes in de kleedkamers, ook kluisjes en gaderobe rekken in de 

centrale hal. 

 Zowel reguliere lessen als SKILLATHLETIC gaan gewoon weer door. 

 LIJFCHECK of LIJFCOACH abonnement? Wij bellen je voor een afspraak. 

 Hulp nodig of een vraag? Bel of mail ons! 

  

 

 



 


