Trainingsapp

Hier is de handleiding van
jouw Virtuagym trainingsapp

BEREIK JE DOELEN SNELLER

ACTIVITEITENKALENDER
1
ROOSTER

VOORTGANG
Krijg een overzicht van je
vooruitgang en kies welke
waarden je wilt bijhouden
(p.11).

In je activiteitenkalender vind je al je
voltooide en geplande trainingsschema’s
(p.8).

Bekijk de lessen en
boek gemakkelijk
thuis, via het
rooster (p.9-10).

Trainingsapp

OEFENINGEN
Onze
trainingsdatabase
bevat meer dan
3,000 geanimeerde
oefeningen. Hiermee
kun jij je training
aanpassen (p.3-5)

UITDAGINGEN
Doe mee aan een
uitdaging om jezelf en
anderen te helpen trainen
(p.12).

WORKOUTS

is devind
handleiding
van de Virtuagym
Bij Hier
de workouts
je
verschillende
trainingsapp
trainingsplannen en heb
je ook de mogelijkheid
om je eigen trainingsplan
BEREIK
JE DOELEN SNELLER
te maken (p.6-7).

VOEDING
Ga direct naar de Food
App en synchroniseer
je training met je dieet
(p.12).
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OEFENINGEN
In de sectie Oefeningen heb je toegang tot de volledige Virtuagym oefendatabase, met meer dan 3,000
geanimeerde oefeningen. Je kunt de oefeningen zoeken op naam, maar ook op spiergroep of apparatuur.
Je kunt ook meerdere filters tegelijk toepassen.

STEL FILTER IN
OVERZICHT OEFENINGEN
Hier heb je een algemeen
overzicht van alle oefeningen. Je
kunt ze zoeken op naam of met
andere filteropties

FILTER SPIERGROEP
Selecteer de juiste spiergroep met
één klik en ontvang de
bijbehorende oefeningen.

FILTER MATERIALEN
Met de filter ‘materialen’ kun je de
oefeningen sorteren door te
specificeren welk materiaal je tot
je beschikking hebt.

3

OEFENING TOEVOEGEN AAN DE ACTIVITEITENKALENDER
Kies een oefening, stel het aantal sets in, evenals het respectievelijke gewicht. Met
behulp van de afspeelknop kun je de oefening ook geanimeerd bekijken en je
training afspelen.
De informatieknop legt ook uit hoe de oefening moet worden uitgevoerd. Klik op "Toevoegen" om de
oefening vandaag nog aan je activiteitenkalender toe te voegen.
Opmerking: Je kunt kiezen of je een oefening wilt doen op basis van tijd of herhaling. Afhankelijk hiervan
is er geen gewicht nodig.

KIES OEFENINGEN
In de sectie Oefening kun je naar
verschillende oefeningen zoeken en
een video voorvertoning bekijken. Je
kunt hier de sets en herhalingen
instellen en de oefening aan uw
kalender toevoegen.

STATISTIEKEN
De statistieken geeft je een
gedetailleerd overzicht van je
voortgang. Je kunt filteren op
verschillende parameters, zoals:
kracht, herhalingen, enz.

SPIERGROEP
Hier krijg je een grafische weergave
van de getrainde spiergroep.
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BEVESTIG OEFENINGEN

Als je een oefening of training hebt gepland, kun je deze op voltooid zetten nadat hij gedaan is. Zo worden
de verbrande calorieën meegenomen in je voedingsplan. Bovendien kunnen awards alleen worden
ontvangen en uitdagingen alleen worden voltooid als het systeem weet dat de oefeningen zijn gedaan.

SELECTEER DAG & OEFENING

BEVESTIG OEFENING

In juni is geen enkele trainingsschema
bevestigd. Daarom verschijnen de
symbolen alleen in zwart-wit. Ga naar
een van de dagen om het te bevestigen.

Klik op de oefening die je als gedaan
wilt markeren en vink het vakje aan.
Ga naar "Gereed" om de oefening te
bevestigen.

Opmerking:
- Als je een oefening uit je activiteitenkalender volledig over de trainingsspeler
speelt, wordt deze automatisch op gedaan gezet.
- Als je een oefening hebt geselecteerd, kun je deze als gedaan markeren en naar
andere dagen verplaatsen, kopiëren of uit je activiteitenkalender verwijderen.
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WORKOUTS
In de sectie workouts vind je reeds aangemaakte trainingsplannen. Deze kunnen in het systeem worden
opgeslagen door Virtuagym, uw club of andere gebruikers. Je kunt een specifiek plan zoeken op naam of
door een van de filters te activeren. Zodra je een training hebt gevonden die bij je past, voeg je deze toe
aan je activiteitenkalender en beslis je wanneer jij je trainingssessies wilt plannen.

ZOEK TRAININGSSCHEMA

STEL FILTERS IN
Met de filter optie heb je de mogelijkheid om een trainingsplan te vinden dat past bij je fitness niveau en
doelen. Je kunt je training plannen volgens de manier waarop deze het beste in jouw agenda past. Zodra je
de juiste training voor jezelf hebt gevonden, klik je erop.
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KIES EEN TRAINING EN VOEG DEZE TOE AAN JE
ACTIVITEITENKALENDER
Pas de oefeningen aan je behoeften aan en definieer basisinstellingen, zoals het aantal reeksen.

PLAN WORKOUT IN

SELECTEER HERHALING

Selecteer een workout in het
trainingsoverzicht en plan deze in je
activiteitenkalender in

In de volgende stap kies je of je de
training eenmalig of herhalend wilt
uitvoeren. Als je het één keer
selecteert, verschijnt het direct op de
huidige dag in de activiteitenkalender.
Later heb je de mogelijkheid om de
training in je kalender te verplaatsen.

KIES DUUR

Selecteer een startdatum en geef het
aantal weken en dagen op waarop je
wilt trainen
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ACTIVITEITENKALENDER

1
In de activiteitenkalender zie je alle activiteiten die je al gedaan hebt of wilt doen. Als jouw trainer je een
trainingsplan heeft gegeven, vind je dit hier of onder de menuknop "Plan" in de onderste balk. De
activiteitenkalender helpt jou een overzicht te krijgen van jouw trainingsweken. De trainingsplannen die je
al hebt voltooid, worden in kleur weergegeven, de trainingsplannen die nog niet zijn voltooid, worden in
het donker gemarkeerd.

ACTIVITEITEN KALENDER MARKEER OEFENING ALS
GEDAAN OF VOEG NIEUWE WORKOUT TOE
Als je een dag kiest, zie je de oefeningen die daar zijn ingevoerd, kun je ze als gedaan markeren of je kan
nieuw toevoegen.
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ROOSTER
In het rooster heb je de mogelijkheid om jezelf te informeren over lessen en evenementen. Verder kun je
via de app lessen boeken en direct aan jouw activiteitenkalender toevoegen.

OVERZICHT LESSEN VANDAAG

OVERZICHT LESSEN IN DE TOEKOMST

In het dagoverzicht zie je de aangeboden lessen. Je
kunt erop klikken om te boeken of er meer over te
weten te komen. Je kunt bijvoorbeeld zien hoeveel
plaatsen er nog beschikbaar zijn en jezelf eventueel
op de wachtlijst zetten.

Om vooraf lessen te boeken, kun je gebruik maken
van de kalender knop om naar andere dagen te
springen.
Opmerking: Als je nog geen les kunt boeken, is dit te
wijten aan de instellingen van jouw club. Probeer dan
een eerdere datum te boeken.
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BOEK LESSEN
Om een les of evenement te boeken, ga je naar het rooster. Hier zie je de lessen voor vandaag. Gebruik de
pijltjes om naar een andere dag te gaan. Als je op de datum klikt, kun je ook direct een specifieke datum
selecteren. Nadat je een gewenste les hebt gevonden, klik je op "Reserveer".
Opmerking: Jouw club kan meerdere roosters hebben, je kunt deze wijzigen door op het pijltje naast
"Groepslessen" te klikken. Verder is het mogelijk dat bepaalde lessen credits kosten.
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VOORTGANG
Op het gebied van voortgang heb je onbeperkte mogelijkheden om jouw lichaamsparameters te volgen.
Hier kun je perfect zien hoe je dichter bij je doelen komt.

VOEG WAARDES TOE
Selecteer verschillende waarden die je zelf wilt
bijhouden. Pas jouw voortgangsregistratie aan
jouw behoeften en doelen aan.
Met de knop "Meer" kun je direct nieuwe waarden
toevoegen.

GRAFIEK

Hier zie je de voortgang van de
geselecteerde waarde in een grafiek
uitgebeeld.

LIJST

LICHAAMSSAMENSTELLING

In de lijst heb je de mogelijkheid om
waarden te bewerken, te wissen en
nieuwe toe te voegen.

De lichaamssamenstelling toont u een
grafische weergave van uw
lichaamsprofiel dat wordt bepaald
door uw gegevens.
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UITDAGINGEN

In de rubriek Uitdagingen vind je verschillende uitdagingen
waar je andere gebruikers kunt uitdagen en jezelf kunt motiveren.
Je hebt ook de mogelijkheid om je eigen doelen te creëren.
De voortgang van de verschillende uitdagingen wordt
automatisch gesynchroniseerd zodra je de betreffende
oefeningen in jouw activiteitenkalender als voltooid markeert.

COMMUNITY
In de community ontvang je de belangrijkste boodschap van jouw club.
Je hebt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende groepen om ideeën uit te wisselen met
andere leden.

VOEDING
Ga direct naar de Food App en synchroniseer jouw training met jouw dieet. De calorieën die je verbrandt
met je training kunnen automatisch worden gesynchroniseerd zodat je meer calorieën kunt verbruiken op
je trainingsdagen.

12

Hebt je nog vragen?

Neem contact op met je club!

