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SKY
Nieuwsgierig geworden naar een SKY  training? 

Kom dan gerust eens langs. Deze training is 

alleen te volgen bij Allure sportcentrum in

Middelbeers. 

 

Deze unieke trainingscombinatie is anders dan 

de lessen die we al aanbieden bij Allure. Een 

groot verschil is dat deze groepstraining 

geschikt gemaakt is voor iedereen, dus zowel 

man als vrouw.  

 

Er vinden geen dansbewegingen plaats en, 

hoewel er muziek gebruikt wordt, is deze niet 

leidend tijdens de training. 

 

Your most 

complete 

workout. 

 

EVER!

YOUR ONLY LIMIT IS 

YOU!

EENVOUDIG INTENSIEF EFFECTIEF

If the sky is 

the limit... 

 

..Then go there!



S P I N N I N G Y O G AK R A C H T

And of we go! De training start met het 

cardiogedeelte. 15 minuten onvervalste 

spinningles. 

Muziek, beats en veel rotaties laten je hartslag 

direct stijgen! 

 

De instructeur daagt je uit, de groep motiveert 

je en jij haalt het beste uit jezelf naar boven! 

 

Staan, zitten, klimmen en sprinten, niets gaan 

we uit de weg tijdens dit kwartier Spinning! 

Het maakt niet uit wat jouw niveau is! 

 

Iedereen kan op zijn eigen level de uitdaging 

vinden tijdens deze training!

SPINNING KRACHT

Terwijl je nog denkt uit te kunnen rusten van de 

Spinning, staat de krachtsessie je op te wachten. 

Individueel en met de groep worden de

krachtoefeningen in series afgewerkt. 

Spieren die je niet dacht te hebben ga je voelen 

en de hartslag blijft hoog! 

Qua materiaal wordt veel gevarieerd, ballen, 

kettlebells, halterstangen, dumbells en nog 

meer worden gebruikt om jouw lichaam te 

slopen! 

De instructeur legt uit, doet voor, corrigeert en 

motiveert jou om door te gaan. 

Naast dat dit deel behoorlijk inspannend is, zul 

je er ook veel ervaring mee opdoen welke in

andere trainingen goed te gebruiken is.

YOGA

Het laatste deel is daar. 

Yoga, het bewust aan- en ontspannen van je 

spieren en het bewust in- en uitademen geven 

jouw lichaam de prikkels voor een betere 

houding en een goed herstelmechanisme. 

 

Vergis je niet! Het begin van het Yoga gedeelte 

kost nog aardig wat energie. Langere tijd worden

spieren aangespannen en houdingen 

vastgehouden. 

 

Het laatste deel staat voor totale ontspanning 

zodat jij na een intensieve training moe maar 

voldaan de zaal zult verlaten. 

 

Hoewel in een normale Yogales de dames het 

grootste gedeelte bezetten is ClubYoga  zeer 

geschikt voor mannen en geniet deze al grote 

populariteit! 


