Openingstijden
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

Technogym Sleutel

07.00 - 14.00 / 17.00 - 21.30 uur
07.30 - 14.00 / 17.00 - 21.30 uur
07.00 - 14.00 / 17.00 - 21.30 uur
07.30 - 14.00 / 17.00 - 21.30 uur
07.00 - 17.30 uur
08.00 - 12.00 uur
08.30 - 11.30 uur

LAGENDIJK
Tr a i n i n g
Vo o r s p r o n g d o o r Tr a i n i n g

Route
OPENBAAR VERVOER:
Vanaf station Arnhem: per (BBA)-bus, nummer 105
richting Putten/ Harderwijk. Uitstappen bij halte West
End. Reistijd is circa 18 minuten.

De intake

Topsport

LAGENDIJK Training
Papendallaan 60 6816 VD Arnhem
T (026) 48 22 416 / (026) 48 37 144 F (026) 48 22 417
M 06 54 69 75 12 (R. Lagendijk)
E info@lagendijktraining.nl
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Ontwerp www.mrreklame.nl Fotografie www.frankreniafotografie.nl

AUTO
Neem de afslag 25 op de A12: N224.
Ga op de N224 richting Arnhem.
Na 2 km: afrit Papendal.
Volg de borden LAGENDIJK Training.

Vrije Fitness

Bedrijfsfitness

Jeugdtraining

Personal training

Sportmassage

Nationaal Sportcentrum
Papendal

De intake
Zorgvuldigheid staat bij LAGENDIJK Training
voorop. Tijdens het intakegesprek bespreken wij
uw sport- en blessuregeschiedenis en brengen
we de huidige conditie in kaart.
We kijken naar uw bloeddruk, gewicht, vet- en
vochtpercentage en doen een fietstest. Aan de
hand van deze gegevens stemmen wij, samen met
u, het persoonlijk trainingsdoel en programma
af. Tijdens de eerste training krijgt u vanzelfsprekend uitgebreide uitleg over alle apparatuur
en uw oefeningen.

Kortom iedereen kan bij ons terecht!
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Voor mensen met bepaalde klachten aan rug,
knie en/of schouders kunnen speciaal ontworpen
programma’s gemaakt worden, waarbij stabilisatie- en functionele krachtoefeningen centraal
staan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
verbeteren van de lichaamshouding en aanleren
van rekoefeningen.

Personal Training

Afslankcursus

Heeft u behoefte aan meer begeleiding dan kunt
u privé begeleiding aanvragen. Dit is mogelijk
van 1 tot maximaal 3 personen. De instructeur
kan intensiever en gerichter met u werken aan
het bereiken van uw trainingsdoel.

Veel eten en weinig beweging leiden tot overgewicht en dit is slecht voor uw gezondheid.
LAGENDIJK Training werkt samen met een
diëtiste aan de aanpassing van een gezonder
leef- en beweegpatroon.
Voor zowel de individuele sporter als voor het
bedrijfsleven organiseren wij afslankcursussen.
Tijdens de 13 weken durende cursus worden
meerdere metingen gedaan, wordt er specifiek
getraind en krijgt u adviezen over eetgedrag en
beweging.
Een cursusmap en regelmatig individueel contact
met uw eigen instructeur en diëtiste geven u een
extra steun in de rug. Na het cursustraject zijn
vervolgafspraken mogelijk.

Sportspecifieke training
Voor mensen die zich fysiek willen voorbereiden
op hun eigen tak van sport. Het programma wordt
dan afgestemd op het (wedstrijd)seizoen van de
betreffende sport. Te denken valt hierbij aan
golfers, tennissers, voetballers, volleyballers etc.

Topsport
Met de ligging op Papendal zit LAGENDIJK
Training in het hart van de topsport en topsportbegeleiding. LAGENDIJK Training beschikt
dan ook over professionele faciliteiten.
Diverse vormen van trainingen, zoals: krachttraining, conditietraining en coördinatietraining
en sportspecifieke testen voor uithoudingsvermogen, sprongkracht en snelheid, zijn uiteraard
mogelijk. In overleg met de topsporter kunnen
we sportspecifiek trainen.

Weerbaarheidstraining
Verbeter uw zelfvertrouwen en persoonlijke
vrijheid door het trainen van fysieke kracht in
combinatie met mentale training.
Het leren van verdedigingstechieken en bewust
worden van lichaamshouding en uitstraling zijn
belangrijke onderdelen van deze trainingsvorm.
Er zijn cursussen voor kinderen, volwassenen en
bedrijven.

Trainingen voor speciale
doelgroepen

Spinning

Voor doelgroepen als de brandweer, politie,
maar ook (semi-)topsporters worden er speciale
trainingstrajecten opgezet, waarbij de specifieke
belastbaarheid voor een bepaalde periode
wordt opgebouwd.
Of het nu gaat om de gerichte voorbereiding op
een 5 km loop, het fietsen van een toerklassieker,
of een fysieke test voor een arrestatie team.
Alles is mogelijk. Bij deze trajecten horen ook
aangepaste motorische testen en individuele
rapportages.

Op speciale fietsen en muziek wordt er in een
groep getraind onder leiding van een spinning
instructeur. Verbetering van het uithoudingsvermogen en het versterken van been- en bilspieren zijn de positieve trainingseffecten.
Iedere deelnemer kan op eigen niveau trainen.
De weerstand van de fiets, het tempo en de
soort oefening kunnen worden aangepast.
De oefeningen bestaan uit tempoversnellingen
en ‘beklimmingen’, die staand of zittend worden uitgevoerd.

Vo o r s p r o n g d o o r Tr a i n i n g
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Bedrijfsfitness regulier
Gezonde medewerkers zijn belangrijk voor een
bedrijf. Door verbetering van de gezondheid en de
belastbaarheid van medewerkers, kunnen arbeidsrelevante aandoeningen worden voorkomen.
Goede voorlichting, een persoonlijke benadering
en structurele opbouw van het trainingsprogramma maakt bedrijfsfitness ook zeer geschikt voor
medewerkers die te weinig of eenzijdig bewegen.

PRIJSLIJST 2010
Proefles
Informeer naar een gratis proefles.

Intake
Gesprek, testen, introductietraining van persoonlijk
programma. Gebruik Technogym key.
Eenmalig
€ 41,00

Personal Coach traject
Werknemers die een blessure hebben, net geopereerd of vaak ziek zijn krijgen in dit traject een
uitgebreide ondersteuning door een Personal
Coach. Door goede en snelle samenwerking tussen
werkgever, coach, specialist, fysiotherapeut en de
Arbodienst leveren de trainingen aantoonbaar
veel winst op. De arbeidsreïntegratie wordt hierdoor enorm versneld.

Prijzen abonnementen
vrije fitness

Screening/advies

Personal training

Trainingsadviesbrief met een persoonlijk verbeterplan. Voor particulieren en medewerkers van uw
bedrijf kunnen wij de lichaamssamenstelling, bloeddruk, bewegingspatroon en blessurerisico in kaart
brengen en een persoonlijk verbeterplan adviseren.
Hiervoor is het niet noodzakelijk om een abonnement te hebben.

(exclusief abonnement)
1 persoon à 60 minuten, per persoon
2 persoon à 60 minuten, per persoon
3 persoon à 60 minuten, per persoon

Sportmassage
Onze ervaren sportmasseur behandelt blessures in
nauwe samenwerking met een fysiotherapeut.
Tevens kan hij zwak ontwikkelde spiergroepen
traceren. De masseur overlegt met de instructeur
over het te volgen trainingsprogramma, waarna
dit aangepast wordt.

Abonnementsvorm:
Per maand Per kwartaal
1x per week € 34,00
€ 81,00
2x per week € 54,00
€ 138,00
onbeperkt
€ 73,00
€ 180,00

Per jaar
€ 265,00
€ 460,00
€ 555,00

€ 32,00
€ 21,00
€ 16,00

Sportmassage
25 minuten
50 minuten

€ 28,00
€ 43,50

Zonnebank
20 minuten

€

5,00

Trilplaat
Knipkaart voor 20 keer

€ 41,00

Clinics
LAGENDIJK Training verzorgt en begeleidt op
aanvraag sportieve clinics.

Technogym sleutel
De trainingsprogramma’s, gegevens en testresultaten worden op een elektronische sleutel opgeslagen. Deze sleutel is zeer eenvoudig te bedienen
en kan na elke training worden uitgelezen om
inzicht te krijgen in uw persoonlijke vooruitgang
en ontwikkeling. En dat motiveert!

Voor meer informatie, prijzen en voorwaarden
kunt u terecht op onze website:

Vo o r s p r o n g d o o r Tr a i n i n g
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Prijslijst 2010

LAGENDIJK Training is het professionele trainingscentrum op Nationaal Sport Centrum Papendal.
Wij bieden u: jarenlange ervaring, prachtige
faciliteiten en bijzonder veelzijdige trainingsprogramma’s.
LAGENDIJK Training ziet gezondheidsbevordering als een belangrijk doel en doet er alles aan
om, samen met u, uw persoonlijke doelstellingen
te bereiken.
Uiteindelijk draait alles om het verhogen van de
individuele belastbaarheid. Of het nu gaat om het
verbeteren van (top)sportprestaties, het beter
kunnen functioneren in het dagelijks leven of
het verminderen van klachten. U voelt zich er altijd
fitter door.
De begeleiding wordt verzorgd door professionele
instructeurs met diverse specialismen.

Revalidatie Training

Vrije fitness is de meest gebruikte vorm van fitness.
Na de intake kunt u vrij trainen in de trainingsruimte.
Wanneer u vragen heeft over uw persoonlijke
programma of wilt u dit wijzigen, dan kunt u bij
één van de trainers terecht. Zij zijn goed opgeleid en altijd aanwezig om u te adviseren.

LAGENDIJK Trainingsprogramma’s

Vo o r s p r o n g d o o r Tr a i n i n g

Voorsprong door Training

LAGENDIJK
Tr a i n i n g

Vrije fitness

