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BuitenGewoonFit   
Be Your Best 
 
Start volgende BYB traject 8 weken: 04-01-2020 
Start volgende BYB Barbell traject 12 weken: 04-01-2010 
Start volgende BYB 6 maanden traject 26 weken: 11-01-2020 
 
Be Your Best 8 weken (BYB) 
 
Be Your Best is een traject wat Personal Training en groepslessen combineert. Acht weken ga je in een 
vaste groep trainen voor een fittere en sterkere jij. Elke week trainen we 2 keer met elkaar én train je 
2 keer voor jezelf. Deze twee trainingen vul jij zélf in, dit kan door mee te doen met onze reguliere 
trainingen, een andere sport, of je krijgt van ons een eigen schema voor thuis (geef dit wel even aan 
als je dat wil). Er is mogelijkheid om je trainingsschema ook in de BootcampBox te doen.  

è Let op: je traint dus 4 keer per week. Dit is intensief, maar hoort bij dit traject. En je zal zien 
dat je meer aan kan dan je denkt, als je er maar voor gaat. Daarnaast is jouw groep er om je te 
steunen en motiveer je elkaar om naar elke training te gaan. 

 
Dieet  
 
Naast de vaste trainingen zullen we ook met elkaar op onze voeding gaan letten. We noemen het 
alleen voor het gemak een dieet, want we zien het meer als een levensstijl die je ook na het traject kan 
mee nemen, zonder dat het in één keer stopt of te moeilijk is om vol te houden. De spelregels: 
 
-We elimineren de ‘foute’ (geraffieerde) koolhydraten 
-Je krijgt een calorie advies per dag (om af te vallen of juist aan te komen) 
-Je gaat zelf via een app je calorien bij houden 
-We werken met diverse voedingsadviezen en leefregels die passen bij een gezond en belanceerd 
voedingspatroon. 
-En: 
 
Geen alcohol 
 
Bij het traject hoort nog een uitdaging: de gehele periode van acht weken géén alcohol drinken, dit is 
een verplicht onderdeel. 
 
Samen staan we sterk! 
 
Voor het groepsgevoel en om ervoor te zorgen dat iedereen zijn vragen beantwoord krijgt word je ook 
toegevoegd aan de BYB groepsapp. In deze appgroep zitten je mede Be Your Besters uit jouw groep 
en de trainer. In de app kan je recepten uitwisselen, vragen stellen/beantwoorden en niet geheel 
onbelangrijk: elkaar motiveren! We gaan de uitdaging met elkaar aan, dus steun, help en motiveer 
elkaar zodat we het allemaal halen. 
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Inzet 
 
Het BYB programma is een intensief programma waarbij we 100% inzet van je verwachten en je 110% 
inzet terug kan verwachten. Er is geen bepaald start niveau vereist. De groepen zijn zowel voor 
vrouwen als voor mannen. 
 
 
De Introductietraining 
 
De introductietraining is een gezamenlijke start voor iedereen die mee komt doen. De 
introductietraining is natuurlijk een verplicht onderdeel. Tijdens deze training is de eerste ontmoeting 
met je mede Be Your Besters en leggen we het gehele traject uit inclusief het dieet en doen we de 
eerste metingen & testen. Tijdens de introductietraining word je in sportkleding verwacht. 
 
Om je progressie zo goed mogelijk te meten worden er tijdens deze en de laatste training van het 
programma fysieke testen en metingen gedaan. Met deze testen worden de vooruitgangen nog beter 
zichtbaar en zie je wat je hebt bereikt in acht weken tijd. 
 
Wat kost het? 
 
Het gehele traject kost €230,- p.p. incl. btw. De betaling voor BYB gaat aan de hand van een factuur. 
Voorafgaande aan het traject kan je dan kiezen of je het bedrag in termijnen wil betalen of in één keer. 
 
Je kan er ook voor kiezen om het BYB+ pakket te kiezen. Dit pakket kost €330,- en is inclusief een 20 
rittenkaart die te gebruiken is voor de reguliere trainingen van BuitenGewoonFit. Deze rittenkaart is 
in te zetten tijdens het traject of kan je bewaren om daarna door te gaan. De normale prijs voor een 
20 rittenkaart is €140,-. 
 
In het normale pakket van €230,- zitten dus niet de twee trainingsmomenten die je zelf dient te doen. 
 

Soort Aantal 
trainingen 

Periode Metingen Rittenkaart Kosten 

BYB 17 8 weken Ja - €230,- 
BYB + 17 8 weken Ja 20 rittenkaart €330,- 

 
Wat als je een keer niet kan? 
 
Kan gebeuren, maar we gaan er vanuit dat dit bij uitzondering is! Je krijgt de mogelijkheid om je 
training in te halen bij een reguliere training van BuitenGewoonFit.  
Maar, we streven er wel naar dat je alle trainingen mee doet  met je eigen groep.  
 

è Ook verwachten we een minimale opkomst van 85% om een Be Your Best shirt te krijgen na 
afloop.  
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ALLES OP EEN RIJTJE 
 

Groep  
Trainer 
Lesdagen 
Locatie 

1  
Anne-Lotte 
Donderdag 18:00u en zondag 11:15u 
Tractieweg 206, Utrecht 

Wat Wanneer Hoe laat 
Introductietraining/Les 1: 
Kennismaking, metingen, testen, uitleg 
traject. 

Zaterdag 04 januari 09:00u tot 11:30u 

Les 2 Donderdag 9 januari 18:00 tot 19:00u 
Les 3  Zondag 12 januari 11:15 tot 12:15u 
Les 4 Donderdag 16 januari 18:00 tot 19:00u 
Les 5 Zondag 19 januari 11:15 tot 12:15u 
Les 6 Donderdag 23 januari 18:00 tot 19:00u 
Les 7 Zondag 26 januari 11:15 tot 12:15u 
Les 8 Donderdag 30 januari 18:00 tot 19:00u 
Les 9 Zondag 2 februari 11:15 tot 12:15u 
Les 10 Donderdag 6 februari 18:00 tot 19:00u 
Les 11 Zondag 9 februari 11:15 tot 12:15u 
Les 12 Donderdag 13 februari 18:00 tot 19:00u 
Les 13 Zondag 16 februari 11:15 tot 12:15u 
Les 14 Donderdag 20 februari 18:00 tot 19:00u 
Les 15 Zondag 23 februari 11:15 tot 12:15u 
Les 16 Donderdag 27 februari 18:00 tot 19:00u 
(Laatste) Les 17 
Metingen en testen 

Zondag 1 maart 11:15u tot 13:15u 

 
 
 
 
 
 
 


