
 

Welkom bij Vitaliteit Coaching Zandvoort  BIj Club Nautique. 

Gelukkige, energieke, blije en veerkrachtige medewerkers en teams, die met plezier 
nu en in de toekomst, een positieve bijdrage kunnen en willen leveren aan de 
organisatie en lekker in hun vel zitten. Dat is waar wij ons actief en vol enthousiasme 
voor inzetten. 

Focus op de drie Modules: Beweging, Mindset en Gezondheid & Voeding. U kunt 
een specifieke module kiezen of een  combinaties maken waarbij alle drie de 
modules aan bod komen. 

Nieuwsgierig? Voor meer informatie en contact : 
www.lifestylecoachingzandvoort.com   06-46201851 

 
 

 
 
Beweging: 
 
Vitaal energiek en lekker in je vel, met je collega´s vrienden of familie actief met de 
verschillende workouts:  30/60/90  Minuten 

● Fitbounce ** (max 20 pers) 
● Powerflow **  (max 80) 
● Dynamic Beach workout (max 80) 
● Mindfulness in Motion (max 80) 

 
Mindset: 60/90  Minuten

 
● Workshop Stressreductie,  een actieve introductie met o.a ademhaling, 

Mindfulness en Yoga Nidra.  Geen ervaring nodig , er wordt op een 
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laagdrempelige, leuke  manier kennis gemaakt met de voordelen van actief 
ontspannen, 

● Workshop Ademhalen & Mindfulness , Er worden tools aangereikt om de 
eigen fysieke en mentale balans te versterken. Een energieke mentale  boost 
voor het gehele team. 

● Workshop Mindfulness & Stresspreventie, het leert je hoe je met Mindfulness de 
gezonde balans kan bewaken en in het drukke dagelijkse bestaan de eigen 
(mentale) rust kan bewaken. Zen in je den! 

● Workshop Mindfulness In Motion, Actief leren ontspannen aan zee, focus op 
ademhaling en het leren in contact komen met Lichaam. Er worden tools 
aangereikt worden zodat er o.a ook op kantoor actief ontspannen kan 
worden. Voor iedere werknemer haalbaar en waar prestatiedruk niet de 
leidraad is!  

 
Gezondheid & Voeding 90/120 Minuten 
 

● Workshop  Gezonde Voeding & Lifestyle Wat is voeding? Hoe werkt het 
lichaam en hoe kan je met praktische tips actief gezonde veranderingen 
maken in het eetpatroon en de lifestyle. 
Tijdens deze inspirerende en dynamische workshop krijg je onder leiding van 
voedingsdeskundige MarieCke Fransen inzicht in het belang en de 
meerwaarde van gezonde voeding.! 

● Workshop Stress & Voeding 
Wat gebeurd er met het lichaam als het stress ervaart? Welke gevolgen heeft 
dit fysiek en mentaal? Hoe kan je d.m.v Gezonde voeding het lichaam 
helpen om minder stress te ervaren? Een verdiepende workshop waarbij er 
naar stress en voeding, vezels vitaminen en mineralen aan bod komen. 

● Workshop Voeding & Bewegen,  
Aan het eind van de workshop weten deelnemers; 

Hoe voeding als energieleverancier werkt  
Hoe de Stofwisseling werk 
Wat het Basaal metabolisme is  
Macronutriënten (suiker, vetten en eiwitten) 
MIcronutriënten (vitaminen en mineralen) 
Welke voedingsstoffen schone energie geven,  
13 redenen om in beweging te komen 
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**Fitbounce Workout, de leukst manier om in beweging te komen! 
 
Wil je aan de conditie werken?  
Zijn er specifieke gezondheidsklachten v waar u aan wil werken?  
Wil je wat gewicht verliezen of aan de houding werken?  
Leren om uw balans beter te bewaren?  
Of gewoon met plezier sportief bezig zijn? 
 
Wees welkom bij de FITBOUNCE WORKOUTS AAN ZEE!  
 
Om overtollig lichaamsvet te verbranden, is de elastische minitrampoline een 
uitkomst. Door de wisseling van de zwaartekracht bij het op- en neer bewegen, 
spant elke spiercel in het lichaam zich bij het afremmen onwillekeurig aan, om zich 
weer te ontspannen op het hoogtepunt van de golfbeweging. Zo activeer je de 
stofwisseling van alle cellen, niet alleen in bepaalde spiergroepen, zoals dat bij 
andere sporten het geval is. 
 
** De Powerflow is een workout primair gericht om de Core te versterken, tevens de 
focus op de ademhaling en houding te leggen. Elementen van Yoga en Pilates en 
PIYO,  
Geen (overbelasting van spieren of gewrichten maar wel spierverstevigend en 
vetverbrandend werkt! Doordat je constant van beweging in beweging ´flowt´ is er 
ook een cardiovasculair element. Dit verbetert de algemene conditie. 
 
Tijdens de workouts: 
Met de Powerflow  en Fitbounce workouts wordt er actief aandacht besteed aan 
de volgende punten: 

● De ademhaling 
● Je gedachten, gevoelens en wat er in het lichaam gebeurd 

Met aandacht leren bewegen en voelen. Wat gebeurd er in mijn lijf? Hoe kan ik mijn 
(fysieke) grenzen (h) erkennen. Hoe kan ik mezelf ondersteunen, opbouwen en de 
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meest gezonde en krachtige versie van mezelf worden. DIt kan alleen als er 
daadwerkelijk connectie is tussen ´Mind΅en Body. NIet kopiëren van de instructeur 
doet maar voelen wat er in het lichaam gebeurd 
 

● Focus op de houding, een gezonde houding aanleren 
De houding die je in het dagelijkse leven aanneemt wil niet altijd bevorderlijk zijn 
voor je gezondheid. Mogelijk ervaar je fysieke klachten, denk aan nek-rugklachten 
of hoofdpijn en zelf vermoeidheid. Dit kan allemaal voorkomen vanuit de 
automatische houding.  
 

 
¨Het Beste Project waar jij aan mag werken ben jij 
zelf!!¨ 

 

 
 

 

                                   www.lifestylecoachingzandvoort.com 

                                               Mind Your Step By MarieCke 

 

http://www.lifestylecoachingzandvoort.com/

