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Praktische info

www.brakel.be > Ik woon in Brakel > Sport > Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen > Online inschrijven

• Alle lessenreeksen spinning duren 10 weken. 
• Alle deelnemers zijn automatisch verzekerd. 
• Alles onder begeleiding van ervaren en deskundige lesgevers. 
• Tijdens de schoolvakanties gaan de lessenreeksen niet door.
  (tenzij anders vermeld door de lesgevers) 
• Tussenkomst in de deelnameprijs is tevens mogelijk via het ziekenfonds. 
• Opgelet: Het aantal deelnemers per lessenreeks is beperkt. 
• Snel inschrijven is dus de boodschap! 

Spinning (vanaf 16 jaar)
Op zoek naar een leuke, intensieve sport? Ga dan eens spinnen. Spinning is een ideale manier 
om vet te verbranden omdat het je hartslag verhoogt, calorieën verbrandt en na een tijdje 
je vetreserves zal opgebruiken. Je kan het vergelijken met indoor fietsen, maar dan op 
aanmoedigende en opzwepende muziek, ieder op zijn eigen niveau. Spinning is een heel 
intensieve sport waarbij er afgewisseld wordt op snelheid, op kracht, zittend of staand. Kortom, 
het is een sport waar er veel voordelen aan vasthangen.

Wat is spinning?
Spinning is staand of zittend fietsen op een speciale hometrainer, ook wel ‘spinner’ genoemd. Je 
spinner stel je zelf in met de weerstand die overeenkomt met je conditie. De sport is voor iedereen 
toegankelijk, maar niettemin behoorlijk intensief. Ben je een beginner, en is je conditie niet opti-
maal, dan is een goede begeleiding zoals onze lessenreeksen noodzakelijk.

Zeker te voorzien:  
• water (om het lichaam koel te houden en uitdroging tegen te gaan) 
• handdoek (om overvloedig zweet weg te vegen en om wegslippen
  met de handen te voorkomen) 
• gewone sportschoenen (met een harde voetzool) of fietsschoenen. 
   
Wanneer? Reeks 1: Vanaf maandag 2 en/of woensdag 4 maart 2020. 
 Reeks 2: Vanaf maandag 7 en/of woensdag 2 september 2020. 
 Reeks 3: Vanaf maandag 7 en/of woensdag 9 december 2020.

Uur? Reeks 1 & 2: Van 20u tot 21u (beginners & gevorderden). 
 Reeks 3: Van 19u45 tot 20u45 (Beginners) & van 20u45 tot 21u45 (Gevorderden).

Prijs? € 50,00 (10-lessenreeeks).


