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Personal training - Online training - Groepstraining - Voedingscoaching

FUNCTIONAL BODY
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Personal trainer
Ken Van den Eeden

Functional Body is een trainingscentrum, gespecialiseerd 
in personal training. Met een volledig vernieuwde zaak, de 
beste toestellen en coaches van het hoogste niveau zijn wij 
toonaangevend in België.
Wij staan erop steeds de beste kwaliteit van coaching te 
bieden. Kwaliteit staat bij ons altijd boven kwantiteit!

   VOOR UW INTERESSE!
BEDANKT
ALLEREERST
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WELKOM

FUNCTIONAL BODY
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Bij Functional Body kom je als je echte resultaten wil! 
Als professioneel trainingscentrum hebben we door de jaren heen al tal 
van uitzonderlijk goede resultaten behaald met klanten. Onze coaches 
zullen jou tijdens jouw coachingstraject alle tools aanreiken zodat ook jij een 
uitzonderlijk goed resultaat zal kunnen verwezenlijken.

RESULTATEN
WIJ BIEDEN
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coaching vanuit 
PASSIE

Eén doel: 
RESULTATEN 

volledig
GEPERSONALISEERD

enkel op
AFSPRAAK

ONS VERHAAL

Al onze coaches zijn gedreven door maar één 
ding, PASSIE voor onze job. We verwachten 
zowel van onze klanten als van onze coaches 
een maximale inzet om tot een zo goed 
mogelijk resultaat te komen.

Wij zijn enkel tevreden als onze klanten 
tevreden zijn. Door hen alle tools te bieden 
die nodig zijn, bekomen we samen de 
vooropgestelde resultaten.

Al onze trainingsplannen zijn op maat 
gemaakt. Tijdens de eerste afspraak wordt 
er een beginsituatie geschetst en van daaruit 
bouwen wij ons plan op.

Bij ons geen overvolle zaal en toestellen 
die altijd bezet zijn. Wij werken enkel op 
afspraak met onze klanten.

OVER ONS

Bij Functionalbody wordt er enkel individueel of in kleine groepjes 

getraind. Je krijgt bij ons de volle aandacht die je verdient!

Er wordt niet zomaar een trainingsschema gemaakt... Na een 

uitgebreide analyse en screening ontwerpen we een op maat 

gemaakt programma en voedingsplan wat voortdurend wordt 

aangepast. Of je nu topsporter bent of traint voor je gezondheid, bij 

ons is iedereen even belangrijk.
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Staat je trainingsschema op punt, maar 
wil je toch meer kennis i.v.m. voeding?
D.m.v. een bioprint checken we welk 
voedingsplan voor jou het meest geschikt 
is. We werken enkel met natuurlijke, 
volwaardige voedingsmiddelen.

VOEDINGSCOACHING

Wil je graag komen sporten, maar 
sport je liever in groep? Dan is onze 
groepstraining de oplossing. Doelstelling 
is zowel conditie als krachtopbouw. 3 
wekelijks worden de schema’s aangepast 
om continue progressie te bijven maken. 
Ondanks dat het in groep is, heeft elke 
klant zijn specifiek trainingsplan.

GROEPSTRAINING

Geniet van onze persoonlijke aanpak.. 
ONLINE!
Kan je de tijd niet vrijmaken om 2x/week 
bij ons te komen sporten of woon je te 
ver?
Door ons online trainingstraject kan je 
toch van onze begeleiding genieten. 

ONLINE TRAINING

Op maat gemaakt met de focus op 
resultaat. Dat is de beste manier om onze 
personal training te omschrijven. Samen 
met de klant gaan we op zoek naar de 
beste manier om tot een vooropgesteld 
resultaat te komen. Samen met de trainer 
worden er wekelijks trainingen gepland.
Gedurende de volledige training wordt 
de klant persoonlijk gecoacht door zijn 

PERSONAL TRAINING

Wij zijn gedreven door 
passie voor onze job. Al 
onze trainers scholen 
zich jaarlijks bij om zo 
de hoogste kwaliteit te 
kunnen blijven bieden.

WELKE DIENSTEN BIEDEN WE AAN
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Met de caliper meten we 
13 punten op het lichaam. 
A.d.h.v. deze metingen 
weten we met welk 
voedingsplan we moeten 
starten.

Tijdens de bewegingsanalyse 
laten we jou 10 bewegingen 
uitvoeren. A.d.h.v. hoe jouw 
lichaam beweegt bekijken 
we hoe goed jouw lichaam 
functioneert. Deze analyse 
is zeer belangrijk naar 
belssurepreventie.

Een uitgebreide vragenlijst 
om jou beter te leren 
kennen en de eerste 
stappen te kunnen zetten 
in ons coachingstraject.

LICHAAMS-
SAMENSTELLING

BEWEGINGSANALYSEINTAKE

Tijdens de eerste afspraak zijn we een uur bezig om een volledige 

beginsituatie van jou te schetsen. We starten met een vragenlijst, gevolgd 

door een bewegingsanalyse en een meting van de lichaamssamenstelling. 

Als we al deze gegevens hebben dan kunnen we verder aan de slag.

HOE GAAN WIJ TE WERK

PERSONAL TRAINING
GESPECIALISEERD IN

FUNCTIONAL BODY
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Het lichaam is een aaneenschakeling van systemen 
en als we niet al deze systemen gaan bekijken dan 
kunnen we onmogelijk goede resultaten bekomen.
Naast training beinvloedt wat je eet ook 
grotendeels of je zal afslanken en/of spiermassa 
zal bijkomen.
Daarnaast is wat je drinkt ook een zeer belangrijke 
factor in het behalen van resultaat. Om niet te 
spreken over je slaappatroon en je stressniveau...
Al deze punten gaan we uitgebreid bekijken en 
analyseren, enkel zo kunnen we een zo optimaal 

mogelijk plan van aanpak opstellen. 
Alles wordt in samenspraak met de klant opgesteld. 
Wij streven naar een duurzame verandering 
van levensstijl die ook na ons coachingstraject 
makkelijk kan verdergezet worden.

TOTAAL 
AANPAK

Enkel een totale aanpak 

biedt resultaten. Bij ons heb 

je een trainingsplan en een 

voedingsplan. Ook bekijken 

we jouw slaapcyclus 

en maken we een 

weekplanning op, om jouw 

tijd zo optimaal mogelijk te 

managen.
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BIEFSTUK MET 
NOTENCRUMBLE

EENDENBORST 
MET GEGRILDE 

GROENTEN

IETS OM
VOL TE

HOUDENJe kan geen 10 talen tegelijkertijd leren, deze logica trekken wij ook door in onze 
voedingscoaching. Met één ding tegelijk bouwen we jouw voedingsplan op, zodat je 
telkens kan wennen aan alle stappen en het zo een vast patroon wordt in je dagelijkse 
leven.

ONZE AANPAK

We starten met onze 
voedingstaken aan 
te leren. Hier is de 
belangrijkste factor WAT 
mag ik eten.

Daarna gaan we de 
hoeveelheid bekijken en 
leren we je a.d.h.v. snelle 
recepten hoe je je tijd 
optimaal kan benutten.

Ben je verder gevorderd 
in ons coachingstraject, 
dan maken we op 
maat gemaakte 
voedingsplannen.

VOEDINGSPLANNENHOEVEELHEID EN 
RECEPTEN

VOEDINGSREGELS

GEZOND ETEN KAN OOK LEKKER ZIJN!

stap voor stap

VOEDINGSCOACHING

QUINOA, RODE BIET 
EN KABELJAUW

OMELET MET 
SCAMPI
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Diepenbekerweg 22/1

3500 Hasselt

www.functionalbody.be

info@functionalbody.be

CONTACTGEGEVENS

... WIJ ZIJN ER ALVAST KLAAR VOOR

HOPELIJK TOT 
SNEL!

CONTACT


