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Lessenreeksen
Sporthal “de Rijdt” najaar 2022

volwassenen
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/sportdienst)

Opgelet: het aantal deelnemers per lessenreeks is beperkt.

Snel inschrijven is dus de boodschap!

www.brakel.be > ALLERLEI INFO > Sportdienst  > 
Online inschrijven sportkampen & lessenreeksen   > online inschrijven

Inschrijven kan vanaf
zaterdag 2 juli 2022

enkel online
via de gemeentelijke website 
www.brakel.be (vanaf 9u).

Praktische info



BBB-FITNESS 

B.B.B. staat voor buik, billen en benen. Voor veel mensen vormen dit de specifieke probleemgebieden 
als het gaat om vetverbranding en spierversteviging. B.B.B. is dan ook een spierverstevigende en 
houdingsverbeterende lesvorm. Het accent ligt op grondoefeningen en het verstevigen van de 
genoemde B-gebieden van het lichaam.

Wanneer ?  Vanaf woensdag 28 september 2022.
Uur ? Van 20u tot 21u.
Prijs ?  € 50,00 (10-lessenreeks).

SPINNING

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 (zoals indoor, 
verbranden van calorieën, spieruithoudingsvermogen, 
cardiovasculaire fitheid en op je eigen tempo).

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 optimaal, 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 start op maandag 5 en/of woensdag 7 september 2022. 
 Reeks 2 start op maandag 28 en/of woensdag 30 november 2022. 
Uur?  Van 20u tot 21u (beginners & gevorderden).
Prijs?  € 50,00 (10-lessenreeeks).

NIEUW
SELF DEFENCE

Geen onderscheid tussen mannen en vrouwen, geen conditionele voorwaarden, iedereen is 
welkom, al wat we vragen is uw volledige overgave en inzet! Self Defence staat voor zelfverdediging, 
maar biedt u tevens de nodige tools aan om, indien nodig, te overleven in een spiraal van geweld. 

Tijdens deze lessenreeks bouwen we aan betere fysieke en mentale mogelijkheden en dit op een 
natuurlijke, lichaamseigen manier. Wij willen u de tools aanbieden om u efficiënt te verdedigen in 
een agressie. Wij willen uw gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen merkelijk vergroten door het 
aanscherpen van uw fysieke en mentale capaciteiten.

Wanneer? Vanaf zaterdag 24 september 2022.
Uur? Van 9u15 tot 10u15 & van 10u30 tot 11u30.
Prijs?  € 50,00 (10-lessenreeks).


