
 

 

 

 

 

 

 

Winteraanbod Veluwse Wieler Vereniging  07 oktober 2019- 31 maart 2020. 
 

Het  fietsseizoen is bijna voorbij, de dagen worden weer wat korter en langzamerhand wordt het wat kouder en 

natter. Voor die fietsers die hun conditie tijdens de winterperiode op peil willen houden heeft BouwSports ook 

dit jaar weer een aantrekkelijk aanbod exclusief voor leden van de  Veluwse Wielervereniging. 

 

Op de dinsdag- en de donderdagavond is er de mogelijkheid om in clubverband deel te nemen aan de indoor 

cycling lessen. 

 

Dinsdagavond Clubtraining VWV van 20:00 – 21:15 uur -→   Start 1e les dinsdag 8 oktober 2019!! 

Gerichte fietstraining in de bekende trainingszones D1 tm D4: Duurtrainingen op een lage intensiteit wordt in 

de loop van het seizoen opgebouwd naar trainingen in de hogere trainingszones met behulp van 

hartslagmeters. De 1e les op 8 oktober gaan we gebruiken voor het bepalen van jou eigen trainingszone. Heb je 

een eigen hartslagmeter, neem deze dan mee! Uiteraard maken we ook dit jaar weer gebruik van uniek 

beeldmateriaal van het afgelopen (succesvolle) wielerseizoen.  

Voor de liefhebbers is het mogelijk vooraf aan de training deel te nemen aan 20 minuten rompstabiliteit: 

Tijdens het fietsen is de stabiliteit van de romp een belangrijke factor. Je romp is namelijk de stabiele basis van 

waaruit je beenspieren kracht kunnen overbrengen op de pedalen. Een goede rompstabiliteit vermindert de 

kans op blessures aan bijvoorbeeld rug of knieën.  

 

Donderdagavondtraining van 20:00 – 21:15 uur** 

Vermogenstraining: training waarbij het accent ligt op het vergroten van het vermogen. 

 

**Vanaf 20:00 uur is de spinningzaal open, de les start om 20:15 uur  en duurt tot 21:15 uur inclusief de cooling 

down. 

• Meenemen: fietsbroek met (zweet) shirt, schoenen met/zonder SPD pedalen, bidon met inhoud, en een 

extra handdoek. Indien in je bezit, je eigen hartslagmeter. 

• Douche- en kleedgelegenheid is aanwezig. 

 

Naast deelname aan één van de clubtrainingen is  het mogelijk om tegen een kleine toeslag meerdere 

trainingen per week te volgen en  onbeperkt gebruik te maken van onderstaande faciliteiten van Bouw Sports: 

 

• Onbeperkt deelnemen aan alle groepslessen van Bouw Sports 

• Individueel trainingsschema op maat afgestemd op persoonlijke (sportieve) doelstelling 

• Gratis fittest / inspanningstest aan het begin- en aan het eind van het seizoen. 

• Gebruik maken van onze Praxtour. Virtueel fietsen met beeldscherm. 

• Trainingsprogramma op onze Watt Bike. (fiets met vermogensmeter) 

• Krachttraining in groepsverband voor ‘sterke en stoere’ mannen en vrouwen. Elke dinsdagavond van 

19:00-20:00 uur. (voorafgaand aan de indoor cycling les) 

 

 



Tarieven speciaal voor leden van de Veluwse Wielervereniging: 

Tarief deelname aan één van de  indoor cyclinglessen naar keuze     €   130,--                     voor 6 maanden. 

Tarief onbeperkt sporten / all inclusive                                                   -   160,--           voor 6 maanden.    

 

Unieke familiekorting voor  deelnemende VWV leden: 

Partners en/of  thuiswonende kinderen  van deelnemende VWV leden ontvangen de volgende gezinskorting: 

Onbeperkt  6 maanden sporten voor € 110,--  per gezinslid tijdens de wintermaanden. 

 

Nieuw Jaarabonnement VWV leden: 

Wil je het hele jaar door onbeperkt door blijven sporten?  

Dan hebben wij nu een aantrekkelijk jaartarief voor VWV leden  €   240,--         voor 12 maanden.  

 

Opgeven deelname kan via de mail naar Bouw Sports: info@bouwsports.nl onder vermelding van: 

Training 1 x per week,  onbeperkt  trainen of  jaarabonnement. 

Betaling abonnement loopt via de vereniging. Onze penningmeester Marco Goossensen stuurt hiervoor een 

rekening. Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een persoonlijke ledenpas van Bouw Sports. 

 

Voor meer informatie over het VWV abonnement, ons aanbod, of specieke begeleiding bij bepaalde 

trainingsdoelen:  Zie ook www.bouwsports.nl  tel 0341-416643  of kom eens  gezellig bij ons langs.  

 

 

 

 

 

http://www.bouwsports.nl/

