
 
Beste Lijfkrachters, 

 

GOED NIEUWS! 

Lijfkracht blijft open! 

Wij zijn enorm blij dat het kabinet ons als fitnessclub van belangrijke waarde acht als het gaat 

om de fysieke en mentale gezondheid. Wij zien dit als een groot compliment voor zowel de 

branche als jullie als leden, die zich goed hebben gehouden aan de maatregelen binnen 

Lijfkracht. 

 

Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het kabinet te laten zien dat ze geen spijt 

hoeven te krijgen van de uitzondering die zij voor fitnessclubs hebben gemaakt. We zullen 

daarom de lijn van de afgelopen weken doorzetten en met z’n allen binnen de 

mogelijkheden lekker blijven sporten! 

 
 

TEAMBEATS STATIONS 

Ondanks dat we open mogen blijven, is het de komende 2 weken niet toegestaan om 

groepslessen door een instructeur te laten geven. Door deze maatregel komen de 

groepslessen en SKILLATHLETIC lessen van 5-11-2020 t/m 18-11-2020 te vervallen. Wel mag 

men zelfstandig en op een individueel station een training afwerken. Door snel te schakelen 

met Technogym en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zijn wij gekomen tot de 

volgende oplossing: TEAMBEATS STATIONS! 

 

Teambeats stations zijn individuele stations waar je virtuele trainingen via een scherm kunt 

volgen en meedoen. Voor deze virtuele trainingen hebben wij in de zaal op de 

1e verdieping een setting gemaakt waar elk uur een training start. Het is nu dan ook mogelijk 

om op elk heel uur een eigen station te boeken! Iedereen in de zaal heeft zijn eigen setje 

spullen en reinigt die na gebruik met de desinfectiemiddelen uit het mandje, die ook al voor 

je klaar staan. De trainingen duren 45 minuten, dus is er voldoende tijd om op te ruimen en 

te vertrekken, voordat er eventueel nieuwe leden komen die het volgende uur hebben 

geboekt. 

We hebben weliswaar geen echte groepslessen met instructeur, maar dankzij Teambeats 

Stations kan je wel vergelijkbare trainingen doen. Bovendien hebben we middels deze 

oplossing veel meer plekken beschikbaar dan in de reguliere lessen! 

 

  

 

  



HOE GAAN WE TE WERK? 

• Boek je training in de My Wellness App à TEAMBEATS STATIONS 

o Voor een makkelijk overzicht kun je een filter in de app maken. 

Check deze link voor uitleg hierover. 

• Meld je boven bij de entree van de club, zodat wij jou (zeker bij jouw eerste 

bezoek) uit kunnen leggen hoe Teambeats Stations werkt en je direct kunnen 

registreren. 

• Een van onze teamleden start de training op de kiosk en de rest volgt vanzelf. 

o Als je een eigen training wilt doen op een station, is dat natuurlijk ook prima! 

• Aan het einde van de training maak je alles schoon en leg je de spullen terug 

zoals je deze hebt aangetroffen. 

• Ben je iets later dan je starttijd? Geen probleem, stap gewoon in waar de training 

op dat moment is. 

 
LK ON DEMAND 

Wellicht heb je afgelopen week al een nieuwe tegel in de app zien staan: LK ON DEMAND. 

Achter deze tegel vind je tal van workouts die je overal kunt doen en wanneer het jou 

uitkomt. En heb je een tv in de buurt, dan stream je de training zo naar een groot scherm! 

(voor iphone gebruikers wel via apple tv) 

 

Wij hebben deze service speciaal aangezet voor de leden die het voor nu prettiger vinden om 

(ook) thuis of elders buiten de club te trainen. Voor de bijna alle workouts heb je slechts een 

matje en soms wat kleine gewichtjes nodig. Dus even geen tijd om naar de club te komen, of 

train je liever thuis? Probeer dan LK on Demand en ontdek welke workouts perfect bij jou 

passen! 

 

 

Heb je aanvullende vragen of hulp nodig bij het boeken? Bel ons op 075-8881888 en wij 

helpen je graag verder! 

 

Met sportieve groet, 

 

TEAM LIJFKRACHT 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PKNnQQUDkBg&ab_channel=LijfkrachtWormer

