
We wensen je weer veel sportplezier en uiteraard een fijne week!

Een geïnspireerde groet van het FitSnacks.TV team.

Nog meer nieuws

• Met ingang van maandag 30 maart zijn er zeven nieuwe 30-minuten work-outs beschikbaar van bekende lessen. 
• Deze week worden er een zevental indoor cycling work-outs toegevoegd aan FitSnacks.TV. Hier is veel vraag   
 naar bij sporters uit het hele land. Die vraag beantwoorden we met alle plezier!
• Al met al komen er deze week maar liefst 26 nieuwe on demand workouts bij op het FitSnacks.TV platform!
• Daarnaast zullen er ook nog meerdere korte nieuwe video's met verschillende thema's worden geplaatst.

Beste spo�er,

Via deze weg sturen wij je een update van FitSnacks.TV, het platform waar je gedurende deze vervelende Corona-
periode een extra stuk sportinspiratie kunt vinden.

Als je nog geen account hebt aangemaakt, vraag dan naar je unieke code en ga lekker aan de slag. Je zult zien, het 
werkt uitstekend om met behulp van FitSnacks.TV in conditie en in shape te blijven.

FitSnacks.TV is een succes!

Elke avond (van maandag tot en met vrijdag) is er een LIVE work-out om 19:30 uur!

Nieuw op FitSnacks.TV deze week!

Hieronder tref je het programma voor deze week. Let op! Alleen op maandag 30 maart start de LIVE work-out een 
half uurtje eerder, namelijk om 19:00 uur. De LIVE uitzendingen worden niet herhaald dus zorg dat je erbij bent!

We plaatsen deze week weer elke dag een nieuwe korte "snack work-out".

Nieuwe trainingsthema's: Pilates & Teens Dance.

Pilates is een populaire stroming in ons land. Daarom komt er deze week ook een Pilates work-out bij. 

We zien ook dat er heel wat wordt afgedanst in het land. De tieners mogen daarbij niet vergeten worden. 
Teens Dance is een nieuwe work-out die op donderdag 2 april zal worden toegevoegd. Cool, dope, fancy, vet, kapot 
goed zijn termen die op deze work-out van toepassing zijn! 

Beide trainingen zullen vanaf nu ook regelmatig worden aangevuld met nieuwe releases.

!!Speciale aandacht voor het volgende!!

Komende donderdag 2 april zal om 19:00 uur tijdens onze LIVE uitzending, niemand minder dan Radmilo Soda een 
Shape work-out verzorgen! Radmilo is één van de meest bekende Personal Trainers die ons land kent. Hij werd lande-
lijk bekend door zijn medewerking aan het programma Obese. 
Radmilo is auteur van twee boeken op het gebied van training 
en gezonde lifestyle (Echt Radmilo in 2014 en MOMS in 
2016.) In april 2019 is zijn derde boek, Seniority, gepubli-
ceerd. Seniority beschrijft zijn visie over fit en gezond ouder 
worden. 

Aanstaande donderdag maakt Radmilo in zijn work-out gebruik 
van een weerstandband (tube of dynaband) en daarnaast zal 
hij ook zogenaamde Free Body Weight oefeningen tonen.
Rondom de uitzending zullen we een paar leuke 
WINACTIES organiseren die je kunt volgen op onze socials

FitSnacks.TV is binnen twee weken gegroeid naar een platform met maar liefst 70.000 sporters.
Daarvan maakt ruim 65% regelmatig gebruik van de work-outs. 
De afgelopen week leidde dat al tot gemiddeld 120.000 views per dag!
Een aantal dat ons trots maakt, fijn dat we je hiermee van dienst kunnen zijn.
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