
E-mail: elsuitutrecht@gmail.com  Tel: 06-53138442 •  Post: Blauwkapelseweg 27-bis 3572 KB Utrecht •  KvK: 61353523 • BTW-id NL001991370B45 • IBAN: NL56 SNSB 0902 462 997 

CORONA ROOSTER  maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020 (week 18)   

 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 
 
09:15 – 09:30  
FLEX 
 

 
09:15 – 09:30  
FLEX 
 

 
09:15 – 09:30  
FLEX 
 

 
09:15 – 09:30  
FLEX 
 

 
09:15 – 09:30  
FLEX 
 

 
09:45 – 10:30 
FIT! 
 

 
09:45 – 10:30 
ONT-SPAN 
 

 
09:45 – 10:30 
FIT+!  
 

  
09:45 – 10:30 
FIT! 
 

     
  

18:00 – 18:30 
TABATA! 
 

 
18:00 – 18:45 
PILATES 

 
18:00 – 18:45 
ONT-SPAN 
 

 

 

Alle lessen zijn in principe geschikt voor iedereen, doordat alle oefeningen zijn aan te passen naar eigen niveau en eigen tempo.  

 

Beschrijving van de lessen 
 

FIT! 
Duur: 45 minuten 

Een complete les voor 
conditie, spierkracht 
(alle grote 
spiergroepen), 
souplesse, balans en 
stress-reductie. 
Inclusief warming up en 
cooling down.  
 

FIT+!  
Duur: 45 minuten 

Idem als FIT! maar dan 
met stoel(+). Deze les is 
speciaal voor sporters 
die gebruikmaken van 
hulpmiddelen (rolstoel, 
rollator, loopstok, evo 
etc.). Alle oefeningen 
kunnen ook staande 
worden uitgevoerd. 

FLEX 
Duur: 15 minuten 

De dag beginnen met 
een flow van 
rekoefeningen op de 
ademhaling. Verbetert 
kracht,  souplesse en 
ontspanning en werkt 
bovendien energie-
bevorderend door de 
integratie van de 
ademhaling. 

PILATES  
Duur: 45 minuten 

Houding, stabiliteit, 
coördinatie, 
ademhaling en focus 
op lichaam en geest zijn 
het uitgangspunt. Het 
korset van spieren in de 
romp (ook wel: de 
‘core’) is de basis voor 
bijna alle bewegingen. 
Pilates versterkt: ‘core 
stability’.  

TABATA! 
Duur: 30 minuten 

Kort-durende  
intensieve oefeningen 
voor het gehele 
lichaam (de kracht van 
intentie en herhaling). 
Alle oefeningen zijn aan 
te passen naar eigen 
niveau en tempo. 
Verbetert conditie, 
spierkracht, lenigheid 
en balans. 

ONT-SPAN 
Duur: 45 minuten 

In een comfortabele 
liggende houding 
vertragen we lichaam 
en geest voor een 
diepe ontspanning. 
Heilzaam bij stress, 
spanning, onrust, pijn, 
boosheid. Een 
aangename oefening in 
mindfulness. 
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