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Over ons
Victorious Lifestyle
is een team van deskundigen met méér dan 10 jaar ervaring op het gebied van krachttraining, voeding en (lifestyle) coaching. Onze specialisaties
liggen verspreid over verschillende gebieden in deze branche. Hierdoor kunnen wij een breed assortiment aan coaching programma’s aanbieden.
Wij bieden coaching aan in het afvallen, aankomen, vetvrije spiermassa aanzetten, wedstrijdvoorbereidingen met fysieke doeleinden (denk hierbij
aan o.a. bodybuilding, vechtsport of duursport) maar je kunt natuurlijk ook gewoon kiezen om fitter te worden en naar een gezondere leefstijl toe te
werken! 

Door middel van een breed aanbod aan coachingprogramma’s kunnen wij aan onze cliënten de mogelijkheid bieden om zichzelf op een langere duur
optimaal te kunnen ontwikkelen, zowel fysiek als mentaal. Stel dat wij samen met jou binnen een bepaald tijdsbestek de vastgestelde doel(en)
hebben bereikt. Stel jouw streefdoel was om voor de zomer zichtbare lijnen op je buik te zien en wij krijgen het samen voor elkaar om jouw doel na te
streven. Je wilt waarschijnlijk vanaf dit punt verder, je stelt een nieuw streefdoel voor jezelf op. Bijvoorbeeld de focus leggen op het aanzetten van
vetvrije spiermassa om wat vollere spieren te krijgen. Dan hoef je in dit geval niet te zoeken naar een nieuwe coach of trainer. Vanwege onze brede
specialisatie in het vak, heeft ons team de mogelijkheid om weer samen met jou om de tafel te gaan zitten om jouw nieuwe persoonlijke doel(en) vast
te stellen zodat we deze samen nogmaals kunnen verpletteren! 
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Hoelang heb je nodig?
Bij Victorious Lifestyle
bepalen wij voor jouw persoonlijke doel(en) een realistische tijdsduur van
een traject. De ervaring die wij door de jaren heen in het vak hebben
opgebouwd, heeft ons laten inzien dat trajecten van 4 tot 8 weken, in de
meeste gevallen niet genoeg zijn om aan de progressie van ons streven te
voldoen. Daarom hanteren wij voor een traject een minimale duur van 12
weken of langer. Dit is volledig persoonsgebonden en er wordt per cliënt
nauwkeurig en uitgebreid gekeken naar de persoonlijke statistieken en
activiteiten zodat wij jou hierin zo goed mogelijk kunnen adviseren. Het
bepalen van een traject is zéér afhankelijk van verschillende factoren
zoals gender, leeftijd, lichaamsbouw
(startpunt), gewicht, vetpercentage, dagelijkse activiteitsniveaus,
persoonlijke doel(en) en jouw algemene gezondheid.

Wat is ons streven?
Bij Victorious Lifestyle
staan onze cliënten centraal, ons streven is om met onze cliënten wekelijks duidelijk zichtbare progressie te behalen. Voor ons is het van belang dat
wij jou een aangename begeleiding verzorgen, waarbij jij volledig jezelf kunt zijn, jezelf op je gemak voelt en telkens gemotiveerd blijft. Bij ons staan
jouw gezondheid en jouw persoonlijke doel(en) met elkaar verbonden. Daarom zullen al jouw persoonlijke doel(en) op een gezonde en
verantwoorde wijze worden bereikt. Je hebt maar één lichaam en daar moet jij de rest van jouw leven in kunnen functioneren en presteren. Vrouw of
man, jong of oud, wel of geen geestelijke of lichamelijke beperkingen. Bij ons is iedereen gelijk en zorgen wij er samen voor dat er géén doel zich
buiten ons handbereik zal bevinden, zolang jij in ons maar vooral in jezelf blijft geloven is
niks onmogelijk!

Mocht jij ervan overtuigd zijn dat jij minder dan 12 weken nodig
hebt om jouw doel(en) te behalen dan kun je dit ten allen tijden

bespreekbaar maken en kunnen wij als deskundigen oordelen of  
dit werkelijk haalbaar is binnen dit  tijdsbestek. 

Mocht dit wel het geval  zijn  dan stellen wij speciaal voor jou
een apart 4 of 8 weeks traject op.

Copyright © 2020 Victorious Lifestyle | Alle rechten voorbehouden



Wat kun jij van ons verwachten?
Je kunt verwachten dat jij ten alle tijden op een professionele maar
vooral aangename manier zal worden begeleid en behandeld. Zo worden
onze vrouwelijke cliënten begeleid door een vrouwelijke deskundige en
onze mannelijke cliënten door een mannelijke deskundige. Dit zodoende
om onze cliënten volkomen op hun gemak te kunnen stellen en alles
bespreekbaar te kunnen maken zonder een aanleiding tot schaamte of
onbegrip. 

Wij bieden jou de vrijheid om ons 24/7 geheel vrijblijvend te contacteren
in het geval dat je iets niet begrijpt, ergens tegenaan loopt of om welke
ander reden(en) dan ook. Wij zijn samen één team met één taak en dat is
om de gewenste resultaten optimaal te kunnen bereiken op een
aangename maar vooral gezonde en verantwoorde manier.  Jij zult bij
ons nooit moeten eten wat je niet lust of om bepaalde redenen niet mag
eten, daar zijn wij strikt tegen. Wij stellen voor jou, met de door jou
verkregen informatie, jouw traject op. Het traject zal in elk mogelijk
opzicht perfect aan jouw leefstijl sluiten en aan jouw persoonlijke eisen
voldoen. 

Mocht je last hebben van bepaalde voedselallergenen of andere
specifieke redenen hebben waardoor je iets niet kunt uitvoeren of mag
eten, maak dit dan te allen tijden bespreekbaar zodat wij daar te allen
tijden rekening mee kunnen houden. 

Wij zullen ons best doen om binnen 1 á 3 werkdagen jouw schema('s)
samen te stellen of aan te passen en te verzenden naar het door jou
opgegeven email adres.

Wat verwachten wij van jou?
Wij verwachten van jou dat jij jouw beste kant laat zien en een
goede inzet toont. Een goede samenwerking moet altijd van twee kanten
komen. Daarom geven wij jou de beste versie van onszelf en verwacht
ons team dat dit wederzijds zal zijn. 

Bij Victorious Lifestyle staan onze cliënten centraal en is opmerkelijke
vooruitgang van groot belang. Alles is bespreekbaar, aanpasbaar en
haalbaar. Mocht je tijdens het traject ergens tegenaan lopen, deins dan
vooral niet terug om contact op te nemen met jouw coach om dit zo snel
mogelijk bespreekbaar te maken. Stel dat je bijvoorbeeld iets met
tegenzin eet, jouw motivatie afzwakt of in het ergste geval een blessure
op loopt. Dan is het van groot belang om dit z.s.m. bij jouw coach te
melden zodat wij samen op tijd hierop kunnen inspelen om het
probleem te verhelpen. Wij klimmen samen als een team naar de top!

Des te beter jouw inzet, des te beter de resultaten, ga er dus met heel
jouw hart voor! Uiteindelijk doe jij dit niet voor ons maar voor jezelf, om
jouw eigen persoonlijke doel(en) te behalen.

Always be the 'Best' version of 'Yourself'!
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Het stappenplan...
Hieronder wordt Stap voor stap uitgelegd hoe Victorious Lifestyle te werk gaat:

Stap 1         Meld je aan en Kies jouw coaching pakket(en) en/of PT 
                    sessie(s).

Je ontvangt direct via de mail een intakeformulier, deze kun je digitaal openen en invullen, druk op verzenden en wij ontvangen        
        deze in ons systeem. Vul deze naar alle eerlijkheid in zodat wij jou optimaal kunnen begeleiden!

Stap 2        Je maakt met ons een afspraak voor een persoonlijk 
                     kennismakings-/ intakegesprek.

Je komt langs voor een kennismakings-/ intakegesprek, we leren elkaar kennen en bespreken jouw persoonlijke doel(en). 
Vervolgens geef je bij ons aan voor welk pakket je hebt gekozen, mocht je jouw twijfels trekken over jouw keuze dan kunnen wij
jou hierin te allen tijden vrijblijvend adviseren en helpen bij het maken van jouw keuze. 
We zullen samen met jou gaan kijken naar jouw huidige situatie en streven zodat we dan voor jou het beste pakket kunnen
kiezen wat bij jou past. Vervolgens zullen we jouw huidige vetpercentage gaan vaststellen. Dit doen we door middel van een
huidplooimeting met een huidplooimeter. Hierna zullen we jouw huidig gewicht gaan vaststellen door middel van een digitale
weegschaal. Mocht je nog vragen of toevoegingen hebben kun je ze na de weging stellen en benoemen. 
Hierna zullen we een vervolgafspraak inplannen welk zich binnen ca. 2 weken zal plaatsvinden voor de eerste tussentijdse
meting.
 
Vanaf de datum van deze bijeenkomst zal het 1 á 3 werkdagen duren voordat jouw op maat gemaakte trainings- en/of
voedingsschema('s) naar je email adres wordt verzonden.
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Stap 3       Vervolgafspraak/ tussentijdse meting en weging/ 
             evaluatiegesprek/ nieuwe vervolgafspraak inplannen.

Je komt na de eerste 2 weken langs voor de vervolgafspraak, jouw eerste tussentijdse meting en weging... Spannend! Dit keer
zullen we jouw vooruitgang vaststellen van de afgelopen 2 weken. 
We zullen jouw huidige vetpercentage opmeten en jouw huidig gewicht wegen. Maar dat is niet alles!

Wij zullen tijdens deze bijeenkomst voornamelijk evalueren hoe het de afgelopen 2 á 4 weken is gegaan en
waar je eventueel tegenaan bent gelopen of veranderd wilt hebben. 
Het is voor jou belangrijk om tijdens het traject te noteren waar je tegenaan bent gelopen. 
Wij geven jou de vrijheid om eventueel zelf een oplossing te bedenken, te noteren en deze bij ons voor te leggen. Hiermee leren
wij jou, hoe je het beste tot oplossingen kunt komen omtrent voeding en training en wat jij eventueel anders had kunnen doen.
De doorgevoerde informatie zal vervolgens in jouw schema('s) worden doorgevoerd en per mail naar je toe worden toegestuurd.

Stap 3 wordt herhaald gedurende het gehele traject. Hiermee kunnen wij jou een goede begeleiding
bieden met optimale resultaat en een overzichtelijk houvast op jouw vooruitgang!

Vanaf de datum van dit meetmoment zal het ongeveer 1 á 3 werkdagen duren voordat jouw op maat
gemaakte trainings- en/of voedingsschema('s) met de benodigde aanpassingen naar jouw email adres zal worden verzonden.

Mocht dit niet het geval zijn, neem dan contact met ons op en vraag naar waar jouw schema blijft!
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Je begint met het vaststellen van jouw persoonlijke doel(en). 
Hierna probeer je een indicatie te maken hoeveel maanden jij denkt dat
je nodig hebt om jouw mijlpaal te bereiken. Afhankelijk van jouw
startpunt en doel ligt dit meestal tussen de 3 en 12 maanden of langer.

Mocht je twijfelen over de tijdsduur van jouw traject dan kunnen wij jou hierin geheel
vrijblijvend advies geven. 

Vervolgens bieden wij hieronder de mogelijkheid om te kiezen uit de
volgende coaching pakketen: 

Hoe kies je een pakket dat het best bij jou past?

silver

3 Maanden
Gold

6 Maanden
Platinum

1 Jaar

*competition pro.

Traject afhankelijk van Startpunt

Zoals in het stappenplan omschreven zijn alle coaching pakketten
gebaseerd op persoonlijke begeleiding waarbij er 2 meetmomenten
per 4 weken zullen plaatsvinden. 
Een meetmoment houdt in dat er een evaluatiegesprek,
huidplooimeting en weging zal plaatsvinden.
Dit zorgt ervoor dat we, wanneer nodig, tijdig kunnen bijsturen en
tussentijdse aanpassingen kunnen maken in jouw voedings-en/of
trainingsschema's. Dit zorgt voor een goede grip op jouw vooruitgang
waardoor wij samen het optimale resultaat behalen.

*Voor elk traject kun je kiezen voor begeleiding in het afvallen, aankomen, vetvrije spiermassa aanzetten, wedstrijdvoorbereidingen of simpelweg naar een gezondere leefstijl toe te werken.
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*Aanvullende informatie:

Je kan ervoor kiezen om jouw coachingtraject aan te vullen met personal training(en)
(PT sessies) en/of poseerlessen. 

Je krijgt dan 1 uur lang PT van een van onze trainingsdeskundigen waarbij elke
oefening uitgebreid zal worden besproken. Denk hierbij aan uitleg van welke spieren
hiermee getraind worden en waar je op zou moet letten om blessures te voorkomen.
Hierbij demonsteren en  leren wij jou meteen de correcte uitvoering van de oefeningen. 
Tijdens deze training(en) zal je veel leren over verschillende trainingstechnieken,
trainingsmethodes en alternatieven welke het best bij jouw lichaam, bouw en
mobiliteit passen.

*De PT sessies en poseerlessen zijn tegen een meerprijs.

*Personal training

Ca. 1 uur per Sessie

Je krijgt 1 uur lang Personal Training op maat, we werken samen aan
jouw techniek en knelpunten. Je krijgt dus 1 uur lang PT met een
ervaren deskundige welke op het hoogste niveau (A-niveau) binnen
Nederland wedstrijden draait. 

Deze deskundigen hebben zich meerdere malen binnen de Top 2 van
de Nederlandse Kampioenschappen weten te plaatsen.

Mocht je echt twijfelen over welke coaching pakket het best bij jou
past of simpelweg een kennismakingsgesprek willen aanvragen, dan
kun je dat te allen tijden geheel vrijblijvend samen met een van onze
coaches inplannen. 

Wij hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en kijken
ernaar uit om een samenwerking met jou aan te gaan!

Mocht je nog vragen hebben kun je contact opnemen via de
onderstaande gegevens: 

Email: info@victorious-lifestyle.com 
Instagram: @victoriouslifestyleofficial

Tot snel!

Met sportieve groet,

Team Victorious Lifestyle
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