
BUSINESS BOXING



BUSINESS BOXING
Boksen is één van van de meest effectieve workout die we kennen. Boksen is 

tegelijkertijd een cardio- en krachttraining die positief is voor het hele lichaam. Het 
maakt je sterker en verbetert je algemene gezondheid. Ook train je evenwicht, 

coördinatie, reactievermogen en behendigheid. Met boksen kun je alle stress en 
negatieve invloeden van de dag van je af

boksen.

Hoe zou je het vinden als je gaat trainen met een echt doel? Voor één keer in de 
ring: weten hoe het is om als een echte fighter te trainen voor een wedstrijd én dit 
ook daadwerkelijk te doen? Samen trainen we 30 weken lang, met als uiteindelijk 

doel om een officiële wedstrijd te (kick)boksen.

Bring your buddy
Intensief trainen vergt veel discipline en motivatie. Samen met iemand anders 

sporten kan hierbij helpen. En dat willen we belonen! Sluit jij je je samen aan met 
een buddy? Dan traint hij/zij volledig mee en gaan jullie maandelijkse kosten omlaag. 

Hij/zij is jouw stok achter de deur, wordt net zo fit, maar gaat de ring niet in.





WAT KUN JE VERWACHTEN?

Groepsles
Zes dagen per week kun je ‘s 
ochtends vroeg een 30 min. 

training volgen samen met de rest 
van de groep. We wisselen boksen, 
hardlopen, Hitt en krachttraining 

met elkaar af.

Met een sportmedisch 
onderzoek worden mogelijke 
gezondheidsrisico’s in kaart 
gebracht en krijg je advies 

op maat over sportkeuze en 
conditieverbetering. De keuring 

is verplicht voor deelnemers 
boven de 40.

Sportmedisch dossier Fit check
Fysiotherapeut Sylvia neemt 
één keer per maand een fit 

check bij af, waardoor we inzicht 
krijgen in jouw startpunt en 

progressie. Zij analyseert jouw 
lichaamssamenstelling en de 

ontwikkeling ervan.

Workshop
Eén keer per maand organiseren 

we een workshop: krijg les van 
een bekende vechter of leer meer 
over het belang van ademhaling, 
de voordelen van ijsbaden etc. 
Alles ter bevordering van jouw 

prestaties.

Op 6 oktober vindt de tweede 
editie wedstrijd van het 

Business Boxing Gala plaats. 
De fighter ontvangt deze avond 

begeleiding van een professioneel 
team van fysiotherapeuten, 

vertrouwenspersonen en trainers.

Wedstrijd En meer!
Het team van The Gym staat 

voor je klaar: na elke training krijg 
je een fijne shake, je ontvangt 

branded sportkleding, je wordt 
een echte fighter met het officiële 
vechtpaspoort en we kijken samen 
naar voedingsadvies voor bij jouw 

trainingen. 

We raden deelnemers aan om 

ook nog 2x p/w een PT training te 

boeken van 30 min. 



MAART - 
WORKSHOP
Training van Melvin Manhoef
Melvin is een Surinaams-Nederlands 
kickbokser en MMA-vechter. Hij was van 
2005 tot 2007 kampioen lichtzwaargewicht 
van de MMA-organisatie Cage Rage en werd 
in augustus 2009 kampioen middengewicht 
bij kickboksorganisatie It’s Showtime.

Klaar voor een training van deze legende? 
Zet 26 maart maar in je agenda!

Praktische informatie
Datum:  zondag 26 maart
Tijd:  10.30 uur
Locatie:  The Gym, FSG sportcampus



“Jezelf tot het uiterste uitdagen: mentaal en fysiek.
En dit samen met gelijkgestemden, onder 

professionele begeleiding. Je leert jezelf heel goed 
kennen en krijgt er vriendschappen bij. Kan er nog 
veel meer over zeggen.    Voor mij was de volledige 

focus op het trainen en mijn lichaam op dat 
moment een van de beste dingen in die maanden.

Kortom: DOEN!”

Maureen Flenter - Tiemesse



PAKKETTEN



FIGHTER SOLO FIGHTER/BUDDY

Prijs per persoon, per maand € 299 ipv € 400 € 275 i.p.v. € 400

Totale kosten (maart t/m september) € 2.093 € 1.925

TARIEVEN

Wat kun je verwachten?

 Groepstraining ma t/m za (30 min) € 299 ipv € 400 € 275 i.p.v. € 400

Sportmedisch dossier € 2.093 € 1.925

Fit check (1 x p/m)

Shake na elke training

Alle groepslessen, kickboks abonnement + vrije fitness

1 x p/m workshop van een bekende vechter of inhoudelijke 
workshop (ademhaling, ijsbad etc.) ter bevordering van 
prestaties. 

Voedingsadvies

Merchandise 

Wedstrijd

Totale waarde € 400 € 800

We vinden dat sport uitdagingen voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Dus wil jij meedoen, maar is de financiële investering te groot? Neem dan even contact op met René.

Bij betaling vooraf, een 

PT training ter waarde 

van € 60 gratis (voor 

fighter én buddy)



“It always seems impossible until it’s done.

Daag jezelf uit en doe iets wat je onmogelijk leek. 
Ga één keer de ring in en overtref jezelf !

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal is dit een 
geweldige reis die je nu kan maken met een 

professioneel team. Geniet niet alleen van de 
partij, maar ook van de reis er naartoe. Je gaat 

het geweldig vinden met alleen maar pluspunten: 
fitter, sterker en heel veel positiviteit. 

Teamwork makes the dream work.”

Rene Diks



You never lose, you either win or learn.

ARE YOU READY?



LET’S TALK.

Romy Oonk
Project Manager
romy@ultimatefitcompany.nl
+31 6 43708286

Rene Diks
Eigenaar The Gym
rene@ultimatefitcompany.nl
+31 6 42997998

Stephanie Knoors
Sales
stephanie@ultimatefitcompany.nl
+31 6 22347997




