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Fitz Healthclub nieuw in Barneveld

dinsdag 6 april 2010 18:00

BARNEVELD - Gerard Hazeleger en Sjors Coenders openen vrijdag

9 april officieel de Fitz Healthclub aan de Koolhovenstraat 7 op
bedrijventerrein De Briellaerd in Barneveld. ,,Tot die datum hoeven
onze klanten geen 30 euro inschrijfgeld te betalen'', zegt Hazeleger.

Door Gerrit Schaap

De 30-jarige Hazeleger uit Veenendaal, van origine grafisch ontwerper,
was vier jaar geleden al een sportschool begonnen. Toevallig kwam hem
ter ore dat Anneke Meijer na 25 jaar wilde stoppen met haar sportschool

Fit for All. Meijer: ,,Onze sportschool heeft de eerste jaren in het centrum
van Barneveld gezeten, naast Barnies Kipcorner. Wij groeiden daar uit
ons jasje en daarom hebben we in 2006 op De Briellaerd een nieuwe

sportschool gebouwd. Ik stop daar nu mee om meer tijd voor mezelf over
te houden."
Hazeleger: ,,Ik zag wel wat in een tweede vestiging, ook omdat Fit for All

hier in Barneveld al een grote klantenkring heeft opgebouwd. In mijn
sportschool was Sjors Coenders een fanatieke krachtsportbeoefenaar. Hij
was direct enthousiast toen ik hem polste om samen met mij in Barneveld

de sportschool van Meijer over te nemen."
Scherpenzeler Coenders (28) knikt instemmend: ,,Ik was automonteur en
werkte de laatste tijd vooral in de vrachtwagens. Dat zag ik mij niet een

leven lang doen. Omdat ik Hazeleger al jarenlang ken van de sportschool,
hoefde ik niet lang na te denken om in Barneveld de Fitz Healthclub te
beginnen. We hebben stevig geïnvesteerd in nieuwe apparatuur, de

entree en de bar vernieuwd, een nieuwe vloer gelegd en een gezellig zitje
met open haard gemaakt.''
Fitz Healthclub introduceert een nieuwe formule van 'onbeperkt trainen,

individueel of in een groep, voor 18,95 euro per maand'.
,,We zijn daarmee zo prettig geprijsd dat we denken in een markt met veel
nieuwe concurrenten te kunnen overleven door veel nieuwe klanten te

trekken'', stelt Coenders. ,,Sporten in de sportschool slaat nu met dit tarief
geen groot gat in het gezinsbudget. We zijn ook voor die doelgroep goed
betaalbaar.''

Hazeleger is ook optimistisch: ,,We gaan er samen hard tegenaan en
willen ook overdag een betere bezetting krijgen. We handhaven de
kwaliteit door te blijven werken met opgeleide fitnessinstructeurs en een

fysiotherapeut, waardoor een goede begeleiding van onze sporters is
gewaarborgd. Ook mensen met gezondheidsklachten kunnen hier op
verantwoorde wijze aan de slag."

Binnenkort beginnen de jonge ondernemers ook met een nieuw aanbod
voor senioren. ,,We starten dan met een vaste maandbijdrage van 15,95
euro voor het sporten overdag op werkdagen.''

De Fitz Healthclub vernieuwt het programma van Les Mills, waaronder
Body Balance, Body Pump en Body Step, elk kwartaal. ,,En natuurlijk
hebben we Zumbalessen, een combinatie van aerobics en Latin dance.

Die zijn populair bij zowel jongere als oudere deelnemers. Bij de
spinninglessen werken fietsers vooral aan hun conditie met afwisselende
weerstanden. Een gratis sauna na afloop is bij de prijs inbegrepen.''

Naar fotobesteloverzicht >>    (0 foto in winkelwagen)
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Meer informatie op de site www.fitzhealthclub.nl
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