


Faster 

Faster is een kleinschalige sportschool die samenwerkt met Fysio Faster.              

Faster biedt iedere dag groepslessen aan vanaf 16 jaar en ouder. Hieronder vind je het 

schema van de lessen die gegeven worden. Houd jij van persoonlijke aandacht en 

gezelligheid, dan zit je bij ons op het juist adres. Wij bieden professionele lessen aan 

met gediplomeerde docenten. Een kopje koffie of thee na de les, of gezellig even 

bijkletsen met jouw mede sportgenoten behoort tot de mogelijkheid, maar is natuurlijk 

een vrijblijvende keuze. 

Sluit je vandaag nog aan bij de gezelligste sportfamilie van Hoogerheide! 
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Combi-Zumba 
Een combinatie van een half uur Zumba en een half uur mat-sessie. 

Body-Fit 
Warming-up op muziek, toestellen en een mat sessie. 

Zumba  
Zumba is een feestje. Je danst een uur lang op Latijns-Amerikaanse en internationale 

muziek. Hierbij verbrand je vele calorieën per uur en kan je helemaal uit je dak gaan. 

65+ Topfit 
Deze les staat in het teken van bewegen. Bewegen op muziek maar ook bewegen op de 

mat. Extra aandacht wordt gegeven aan lengte creëren in de spieren, balans oefeningen 

en coördinatie oefeningen om zo ook de hersenen te trainen. Ook wordt er gewerkt aan 

kracht om spieren sterk te houden. Dit is een gemengde les. 

Combi-Aerobics 
Een combi-les bestaat uit een uitgebreide warming-up op muziek en een uitgebreide 

mat-sessie. 

Wat is een mat-sessie? 
Op de mat wordt er gewerkt om de buik, billen, benen en armen te trainen. 

In combi-lessen biedt dit dus een totale body work-out. 

 

Abonnement prijs per maand: 
1 x per week  € 20,= 

2 x per week  € 38,= 

Onbeperkt  € 40,= 

Eenmalig inschrijfgeld  € 12,50 

Verrekening vindt plaats middels een automatische incasso en wij hanteren een maand 

opzegtermijn. Afmelden altijd schriftelijk naar: ahuige@fysiofaster.nl 

Dag Tijd Les O.l.v. 

Maandag 19.30 u Combi-Zumba Kelly 

Dinsdag 10.00 u Body-Fit Kelly 

Dinsdag 19.30 u Zumba Kelly 

Woensdag 09.00u Body-Fit Sandra 

Woensdag 10.00 u 65+ Topfit [gemengd] Sandra 

Donderdag 09.00 u Combi-Zumba Sandra 

Donderdag 10.00 u Combi-Aerobics Sandra 

Donderdag 20.00 u Body-Fit Kelly 

Vrijdag 09.00 u Combi-Zumba Sandra 

Vrijdag 10.00 u 65+ Topfit [dames] Sandra 


