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Een nieuwe frisse start !
Op zaterdag 5 oktober 2019 opende Fastfit & zo fitness studio zijn deuren op de Burg. Roosstraat 18 in Lekkerkerk. 
Eigenaar Eelco de Boer verkocht in 2013 zijn sportschool in Bergambacht om zich te wijden aan het schrijven van 
boeken. Daarnaast verzorgde hij de zelfverdedigingssporten nog voor sportschool Eelco de Boer. De boeken zijn 
geschreven en de zelfverdedigingssporten werden afgelopen zomer door de nieuwe eigenaren van het rooster 
geschrapt. 

Hoog tijd dus voor iets anders!
De damessportschool in Lekkerkerk sloot in juli jl. zijn deuren, een mooie kans voor Eelco om weer een andere 
uitdaging aan te gaan. De nieuwe sportschool werd enthousiast ontvangen. Binnen 4 weken het 100e  lid en een paar 
weken later werd er al break-even gedraaid. Ook werden de zelfverdedigingsporten weer opgepakt in Schoonhoven en 
Bergambacht onder de naam van Fastfit & zo.
Dus op naar 2020 voor een sportief jaar! 
Het Fastfit team wenst iedereen een gezond, gelukkig en  vooral sportief 2020!

Openingsactie 
Niet iedereen was in de gelegenheid om in de afgelopen periode van onze openingsaanbieding gebruik te maken. 
Wegens het grote succes van onze aanbieding verlengen wij daarom de actieprijs van € 28,95 per maand, voor 
onbeperkt sporten met begeleiding. Dit geldt gedurende het gehele openingsjaar (tot 1 september 2020).  
Zie voor meer informatie over Fastfit & Zo  onze website : www.fastfitenzo.nl  
Email: info@fastfitenzo.nl



Aanbod lessen 2020
Fastfit Small Group training (combiles) 
Onder begeleiding van een trainer wordt in een kleine groep een Fitness work-out gegeven. De les is 
erg effectief, aangezien het hele lichaam in slechts 30 minuten wordt getraind. Hierdoor is de 
intensiteit hoog. Een Small Group training houdt je gemotiveerd, waardoor je eerder je doel bereikt. 
Het voelt als een “personal training” met de stimulans en gezelligheid van de groep.  Natuurlijk is 
het ook mogelijk om Fastfit individueel te trainen.
Fastfit afslank ondersteuning   NIEUW!
In het nieuwe jaar beginnen veel mensen weer met een dieet om af te vallen. Welk dieet je ook 
volgt, het werkt het beste in combinatie met sporten. Fastfit & zo biedt een speciaal fitness 
programma die het afvallen ondersteunt. In slechts 2 keer 30 minuten sporten zijn er al goede 
resultaten te behalen. Naast dit speciale programma kan er ook worden deelgenomen aan de 
groepslessen.
Fastfit Kickboksfunles   NIEUW!
In het nieuwe jaar gaan we starten met kickboksfun lessen. Een  leuke kickboksles, waarin conditie  
centraal staat. Het fysieke (pittige) van kickboksen waar ook de buikspieren veel worden getraind, 
dit alles op een veilige manier. Bij voldoende inschrijvingen beginnen we vanaf 7 januari op 
dinsdagochtend van 09.15- 09.45 uur en op dinsdagavond van 20.00-20.30 uur.  De lessen worden 
gecombineerd met een kort fitnessprogramma voor de warming up.   

2e locatie Fastfit & Zo in Bergambacht 
In januari openen wij de Fastfit & zo Sportstudio op de locatie van de oude sportschool van Eelco de Boer op de Transport-
straat 9 in Bergambacht. Na een opknapbeurt van de zalen starten wij in 1e instantie met het geven van vechtsporten. De 
eerste weken van januari hebben wij nodig om de judozaal (Dojo) op te knappen. De lessen in januari zullen daarom nog in  
sporthal de Waard worden gegeven. (De datum waarop wij starten op de Transportstraat 9 wordt nog bekend gemaakt). De 
judolessen op vrijdagmiddag in de Willem de Zwijgercollege in Schoonhoven blijven zoals het nu is!

Judo en Karate-jitsu  Fastfit & zo verzorgt ook Judo en Karate Jitsu lessen
Schoonhoven   locatie: CSG Willem de Zwijger 
vrijdag   Judo  16.30-17.30 uur  5-8 jaar  |  17.30-18.30 uur  8-12 jaar |  18.30-19.30 uur  13+     
Bergambacht  locatie: Sporthal De Waard wordt Transportstraat 9  ( datum wordt nog bekend gemaakt)
maandag  Judo  14.45-15.35 uur  5-8 jaar   |  15.35-16.35 uur  8-14 jaar  
woensdag  Judo en Karate Jitsu  20.00-21.00 uur alle leeftijden

Openingstijden rondom de feestdagen:
Ma      23 dec.       08.30 – 11.30  |  17.00 – 21.30 
Di       24 dec.       08.30 – 11.30 
Wo-do-vr     25 -26-27 dec.  gesloten
Za          28 dec.  09.00 – 12.00  
Ma      30 dec. 08.30 – 11.30  |  17.00 – 21.30
Di      31 dec.  08.30 – 11.30
Wo       1  jan.  gesloten

                Openingstijden & lesroosters vanaf 6 januari 2020

              ma - do          08.30 – 11.30  |  17.00 – 21.30 
             vrijdag            08.30 – 11.30 
           zaterdag           09.00 – 12.00  

        Tijdens openingstijden “vrij fitness” lekker trainen op de 
      tijd die jouw uitkomt altijd begeleiding aanwezig!

        Ma        19.00-19.30       Fastfit Combiles  conditie  & BBBB
     19.30-20.00       Fastfit Combiles  conditie  & BBBB
      Di        09.15-09.45       Fastfit Kickboks fun les   NIEUW!
      20.00-20.30      Fastfit Kickboks fun les   NIEUW!
    Wo        09.30-10.00       Fastfit Combiles conditie  & BBBB 
     10.30-11.15         Fastfit Senior 
     19.00-19.30       Fastfit Combiles conditie  & BBBB
Do                   19.00-19.30         Fastfit Combiles conditie  & BBBB


