
Y O U R  P A R T N E R  I N  C O A C H I N G
A C T I V E E R  J O U W  S U C C E S .



Beste sportieveling,
 
Leuk dat je interesse hebt in Lion
Shield!
Voor wie nog niet precies weten wat  
Lion Shield is, lees vooral verder en
get activated.
 
Met sportieve groet,
 
Mikey Drost

HERKENBAAR?

ONS DOEL.

Een eigen bedrijft vergt veel tijd en
energie. Je bent vaak moe en je
hebt zeker geen zin om dan ook nog
naar de sportschool te gaan of te
letten op je eetpatroon. En met je
zere rug denk je dat sporten toch
geen goed idee is. Herkenbaar?

Lion Shield heeft als doel om
werknemers en werkgevers effectief
en zichtbaar fitter te laten worden. 
Wij ontwikkelen jouw kracht en
motiveren jou om een stapje harder
te gaan om zo meer uit jezelf en je
onderneming te kunnen halen. 



WAAROM LION SHIELD?

PROFESSIONELE
ONDERSTEUNING.

JOUW SUCCES STAAT
CENTRAAL.

Lion Shield is een totaal concept
voor ondernemers om fit te worden
én te blijven. We komen bij jou op
locatie met een training op maat.
Samen stellen we doelstellingen op
die bij jou passen. Wij helpen je bij
het ontwikkelen van jouw kracht en
motiveren je een stapje harder te
gaan. Hierdoor krijg je nieuwe
energie en inspiratie en word je
zowel fysiek als mentaal sterker.
Daarnaast zetten we jou en je bedrijf
graag in het zonnetje door
regelmatig online content te delen.
 

Heb je last van blessures of andere
klachten waardoor je niet durft te
sporten? Lion Shield werkt samen
met Therapiecentrum Twente.
Samen kunnen wij de juiste
oefeningen voor jou selecteren.

Daarnaast staat jouw succes bij Lion
Shield centraal. Wij zetten dan ook
graag voor jou een stapje extra en
helpen jou je succes te delen door
regelmatig jou bedrijf online in het
zonnetje te zetten d.m.v. het
plaatsen van content.



WAT GAAN WE DOEN?

WELKE MATERIALEN
HEB JE NODIG?

ENTHOUSIAST?

Onze trainingen zijn gebaseerd op
de 7 steps of succes. Dat betekent
dat iedere training bestaat uit 7
onderdelen gericht op
uithoudingsvermogen, conditie en
kracht. 
 
Daarnaast doorloop je ook de 6
trainingsfases waardoor je blijft
doorgroeien en er elke keer nieuwe
uitdagingen voor je klaar staan.
Op pagina 5 lees je meer over deze
trainingsfases.

Geen! Lion Shield neemt de
benodigde materialen mee naar de
locatie naar wens. Je komt dus niets
te kort. Jij hoeft alleen maar in je
sportkleding klaar te staan! Wat wil
je nog meer?

Mocht je nog meer willen weten, dan
nodigen we je graat uit voor een
kennismakingsgesprek!
 
Je kunt ons bereiken via
info@lionshield.nl of 0683603665
 
 



 Lichaamelijke verbetering
Oefeningen langzaam tempo

uitvoeren

Je valt niet terug in het oude patroon
Oefeningen normaal tempo 

DE 6 TRAININGFASES.

Mentaal sterker
Mindset wordt beter
Oefeningen normaal tempo

GET STRONGER.

NEXT LEVEL.

Oefeningen snel tempo uitvoeren
De rondes gaan 10 seconden omhoog.

SAFARI SPIRIT.

1e Ronde snel tempo uitvoeren
2e Ronde normaal tempo normaal uitvoeren
3e Ronde Langzaam tempo uitvoeren

Je merkt dat je persoonlijk sterker bent
geworden
Je hebt je doelen bereikt
Onderneming is sterker geworden

ACTIVEER
JOUW SUCCES.

JUNGLE EXPERT.

KING/QUEEN OF
THE JUNGLE.



BEDRIJF+ PROGRAMMA

1e drie maand één keer in de week
personal training 
Persoonlijk contact met personal coach
Voedingsadviezen
Thuis training pakket (Battle Robe, 6
Kettlebells (10kg,8kg,6kg), 2 yogamatten,
buikspierwiel, opdruksteun
6 trainingsfases
Planmodule (fitmanager)
Na zes maanden, maandelijks opzegbaar

1e drie maand één keer in de week
personal training
Persoonlijk contact met personal coach
Voedingscursus
Bedrijf training pakket (Battle Robe, 6
Kettlebells (10kg,8kg,6kg), 2
yogamatten, buikspierwiel, opdruksteun
Marketing video
6 trainingsfases
Planmodule (fitmanager)
Na zes maanden, maandelijks
opzegbaar

PRO PROGRAMMA

PRO+ PROGRAMMA

1e drie maand één keer in de week
personal training
Persoonlijk contact met personal coach
Voedingsadviezen
6 trainingsfases
Planmodule (fitmanager)
Maandelijks opzegbaar

WAT JE KRIJGT.

WAT JE LEERT.
Je leert hoe je je kracht ontwikkelt
Je leert om zelfstandig sporten
Je leert technieken van de kracht training
Je leert om net dat stapje harder te gaan
Je leert hoe je met je voeding om moet gaan
Je leert hoe je met stress omgaat


