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DOE JE BIJ TEN TIJE

Je bent een fietser in hart en nieren en traint 
(bijna) dagelijks. Niet alleen om de nodige 
kilometers te maken, maar ook om je conditie 
op peil te houden. Snel voor of na het eten nog 
even op de fiets of in het weekend vroeg uit 
de veren – je doet het graag. In de zomer is 
dat meestal geen probleem, maar vooral in de 
herfst en winter is dat lastiger omdat het te nat 
of te donker is. In onze CYCLE STUDIO heb je 
geen last van deze weersomstandigheden en 
kun je dus in ieder jaargetijde maximaal aan 
je conditie en je kilometers werken. Alleen, 
of samen met je fietsmaten: wij hebben de 
nieuwste fietsen en het beste uitzicht!

VANAF € 30,50 PER MAAND
tentijesport.nl
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DOE JE BIJ TEN TIJE

Ten Tije Sport heeft zonder twijfel het meest 
complete fitnessaanbod van Apeldoorn. Bij 
ons sport je met plezier in een moderne en 
relaxte omgeving. Of je nou wilt afvallen, je 
conditie wilt verbeteren of fit(ter) wilt worden: 
samen gaan we jouw doel behalen! 
 
Kennismaken met wat wij te bieden 
hebben? Maak dan snel een afspraak en 
sport tenminste één week gratis. Wanneer 
je nog iemand meeneemt, sport je zelfs twee 
weken gratis! Kijk voor meer informatie op  
www.tentijesport.nl.  
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SPRINT is een high intensity interval training 
van 30 minuten. Bij deze training wisselen 
hoge snelheid, weerstand en rustmomenten 
elkaar af. In slechts 30 minuten train je niet 
alleen je uithoudingsvermogen en snelheid, 
maar verbrand je ook nog eens 400 calorieën! 
Nog een voordeel? Omdat deze training maar 
30 minuten duurt, wordt het makkelijker om 
iedere keer je grenzen te verleggen.

Tijdens deze indoor cycling les op het ritme 
van muziek, bepaal je zelf de intensiteit van 
je work-out. Wil je meer en zwaarder? Dat 
kan: met de weerstandsknop op de fiets kun 
je zelf de trainingsintensiteit aanpassen. 
Onze instructeurs doen alle fietsbewegingen 
voor, zowel staand en in het zadel als 
het veranderen van handposities en het 
verhogen of verminderen van je snelheid. 
Voor de maximale wielrenbeleving zijn in 
het programma ook beklimmingen en sprints 
opgenomen.

In onze CYCLE STUDIO bepaal je zelf hoe en waar 
je fietst: jij kiest jouw route of het record waarmee 
je aan de slag wilt. Alleen of met je fietsmaten: wij 
dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Onze 
fietsen zijn uitgerust met de nieuwste technologie 
zodat je met een gratis app op je smartphone jouw 
conditie en work-out kunt volgen. Met deze Body 
Bike Indoor Cycling-app heb je namelijk altijd alle 
gegevens bij de hand! Laat je in onze CYCLE STUDIO 
inspireren en daag jezelf en je medefietsers uit.

SPRINT

RPM

UNIEKE STUDIO
In groepsverband trainen op je 
eigen niveau - dat doe je tijdens 
deze één uur durende training. Je 
start in de zogenaamde cruising 
modus en dit bouwen we vervolgens 
met meer vermogen op. Alles wat 
je tijdens deze training doet, zie 
je terug in de Body Bike-app die 
met je fiets verbonden is. RPM’s, 
hartslag, FTP, wattage en snelheid: 
het wordt allemaal geregistreerd. 
Bijzonder aan de wattagetraining 
is, dat je in groepsverband op jouw 
niveau traint. Voordeel? Samen met 
anderen trainen, maar dan zonder 
rekening met elkaar te houden. 
Zeker weten dat je na een aantal 
lessen al progressie hebt geboekt!
 
Voorafgaand aan deze training doe 
je bij ons een VO2max test: deze 
test geeft een indicatie van jouw 
fysieke conditieniveau. Hiervoor 
maak je ook gebruik van de eerder 
genoemde Body Bike-app die 
gekoppeld is aan onze fietsen.

WATTAGE-
TRAINING


