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Wat is het allerbelangrijkste bij het uitkiezen van 
een geschikte sportclub? Natuurlijk, het bereiken 
van jouw persoonlijke doel! Het aantal opkomen-
de low-butget centra zonder gediplomeerd per-
soneel doet helaas anders vermoeden. Uiteraard 
speelt de prijs een rol, maar wat is minder betalen 
nu daadwerkelijk waard als het resultaat uitblijft? 
Fitness Aalsmeer begrijpt dit en biedt een goed 
alternatief: voordelig starten met  fitness inclusief 
een 100% resultaat garantie. Doordat Fitness 
Aalsmeer met ervaren professionals werkt durven 
zij deze garantie daadwerkelijk te bieden. Een 
uitleg over deze resultaatgarantie is te vinden op 
www.fitness-aalsmeer.nl. 

Nieuw uniek in de regio:
100 % resultaatgarantie bij Fitness Aalsmeer!

Meer dan enkel Fitness
Fitness Aalsmeer realiseert zich dat er zoveel 
meer is dan alleen sporten op een fitness 
toestel. “natuurlijk kan dat bij ons ook, en wel op 
zeer moderne volledig automatisch gestuurde 
programma’s. Daarnaast bieden wij ook ruim 70 
groepstrainingen per week, hebben we een goed 
gevulde activiteitenkalender en organiseren we 
onze eigen evenementen. Alles om onze leden 
goed gemotiveerd en gevarieerd te kunnen laten 
sporten”. Aldus Hylke Sietzema, eigenaar van de 
sportclub in de Hornmeer. 

Grootste groepsles aanbod van Aalsmeer
Sporten in groepsverband werkt vaak erg motive-
rend. Fitness Aalsmeer biedt daarom een lesaan-
bod van ruim 70 lessen per week. Deze lessen 
worden gegeven door echte professionals, geen 
virtuele lessen zonder aanwezige instructeur. 
“Virtuele lessen worden vooral door prijsvechters 
aangeboden. Logisch, kostentechnisch is dit zeer 
aantrekkelijk voor een commerciële fitnessketen. 
Wij geloven echter in de persoonlijke aandacht 
voor het individu en vinden het veel belangrijker 
dat een professional de les gevarieerd, veilig en 

afgestemd op de deelnemers houdt” legt Hylke 
uit.

Voor ieder is er wat wils, van jong tot oud, van 
zeer sportief tot beginnend sporter. Hieronder een 
kleine greep uit het lesaanbod:
• Indoor cycling
• Yoga
• Pilates
• Steps
• Bodyshape
• Tai Chi
• Keep Fit 50+
• Funxtion

Ruim € 700,- opgehaald met spinning-
marathon voor MS-fonds
“Dat de betrokkenheid van onze leden en de bin-
ding met onze leden groot is bleek onlangs weer 
tijdens onze spinningmarathon waarin we geld 
hebben ingezameld voor het MS-fonds. In drie 
uur fietsen hebben de deelnemers ruim € 700,- 
euro gedoneerd, echt een prestatie om trots op 
te zijn. Wij vinden het fantastisch om onze leden 
hun sportieve doelen helpen te bereiken, maar 
een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren op 
deze wijze is super!” aldus Hylke.

Bootcamp en hardlopen bij Fitness Aalsmeer
Naast de activiteiten binnen de eigen sportac-
commodatie biedt Fitness Aalsmeer een aantal 
leuke buitenactiviteiten aan voor leden, maar ook 
niet leden! Meerdere keren per jaar start er een 
harloopcursus voor beginners en/of gevorderden. 
21 mei start de eerst volgende hardloopcursus, 
hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Daarnaast organiseert Fitness Aalsmeer haar 
eigen hardloopevenement. Dit is een laagdrem-
pelige loop van 5 kilometer in en rondom het 
Hornmeerpark. De start is zaterdag 28 juni en 

deelname is voor iedereen! 
Voor dit evenement kan al worden ingeschreven 
op de website van Fitness Aalsmeer of door 
telefonisch contact op te nemen met één van de 
receptionistes.

Hou jij van een pittige training in de buiten-
lucht? Dinsdagavond 10 juni is er een outdoor 
Bootcamp. De start is om 19:15u, deelname is 
wederom voor leden én niet-leden.

Ben je enthousiast geworden of wil je graag 
wat meer informatie over Fitness Aalsmeer en 
de verschillende mogelijkheden? 

Op de website www.fitness-aalsmeer.nl is een 
hoop extra informatie te vinden. 

Liever telefonisch contact? 
Bel gerust met één van de medewerkers via 
0297-367555.


