
freedom series 
Les min. omschrijving

freedom Abs 30 > 60 In deze les ligt de focus op het trainen van je core. Dit zijn je rugspieren,
je buikspieren en alle spieren die je romp stabiliteit geven.

freedom Body&mind 55
In deze les worden kracht, flexibiliteit en ontspanning gecombineerd.
Dit door middel van verschillende rekoeneningen met een ontspanning
aan het einde.

freedom Butt 30 > 60 In deze training ligt de nadruk op het trainen van benen, billen en
onderrug. Om alles sterk en stevig te maken.

freedom Cardio 55 Cardio staat voor conditietraining, door grote en snelle bewegingen
worden hart en longen uitgedaagd en de verbranding gestimuleerd.

freedom Cycle 55 In deze indoor fietsles kan de focus zowel op kracht (klimmen),
conditie (sprinten) of een combinatie hiervan liggen.

freedom dance 55 Alle danssoorten zoals hiphop, latin, house en een combinatie van stijlen
komen hierin naar voren. Fun, fit en ritme is waar het hier om gaat.

freedom fight 55 Een combinatie van kracht en cardio vind je terug in deze lessen,
met invloeden uit boxen, Capoeira, kickboxen en andere martial arts.

freedom strength 30 > 55 Bij Strength wordt de hele training gericht op het vergroten van de kracht
van het lichaam. Voor controle en verbetering van je figuur. 

freedom mix 55 In de Mix tref je verschillende lesvormen aan. Dat kan per les zijn of zelfs
meerdere vormen in 1 les, voor iedereen die van afwisseling houdt.

freedom Pilates 55 Bij Pilates ligt de nadruk op het trainen van de romp door verschillende
oefeningen. Voor de houding, controle en kracht een goede training.

freedom step 55
Deze lessen zijn er in verschillende soorten van complexiteit en
uithoudingsvermogen, je maakt gebruik van een step, waardoor je ook
kracht in je benen traint.

freedom Yoga 55 De Yoga-oefeningen helpen je om sterker te worden, geven controle
over het lichaam, verbeteren de ademhaling en concentratie.

freedom intensity 30 > 60 Een hoge intensiteit intervalles door veel cardio-vasculaire oefeningen.
Deze korte intensieve oefeningen wisselen af met rustperioden.


