
 …
kids in het 

Geusseltbad op 
een volledig nieuwe 

manier hun  
zwemdiploma 

kunnen halen met 
Easyswim?

sport 
EXpErIENCE hErfst 
Voor jong en oud!

15 t/m 22 oktober 2017

sChrIjf
 jE

 Nu IN
!

www.maastrichtsport.nl/herfstexperience 

Sport ExpEriEncE HErfSt 2017: 
Maak tijdens de Sport Experience Herfst kennis met bekende en
minder bekende sporten en ontdek waar jouw sportieve voorkeur 
naar uit gaat. Voor jong en oud worden er verrassende activiteiten 
georganiseerd. Van Dynamic tennis tot een Aquasoccer-toernooi 
en van run for fun tot een heerlijke herfstwandeling.
Kijk voor meer informatie of direct inschrijven op www.maastrichtsport.nl/herfstexperience

Zo 15 & Zo 22 oktober  
famIlIEZwEmmEN 

Heerlijk zwemmen en spetteren met het 
hele gezin in het Geusseltbad.  

ma 16 & wo 18 oktober
mVV oNE day pro

Voor alle jongens en meiden die één dag 
in de voetbalschoenen van een prof 
willen staan! 

ma 16 oktober
hErfstwaNdElINg

een heerlijke wandeling met de kinderen, 
vrienden of familie in een prachtige bos-
rijke omgeving. er is ook een wandeling 
voor mensen met een beperking. 

dI 17 oktober
mouNtaINbIkE ClINIC

Leer stoere trucs op je mountainbike en 
leer over een uitdagend parcours te rijden. 

wo 18 oktober
frEEruNNINg

Springen, klimmen en salto’s maken.  
Met freerunning wordt de wereld een 
grote speeltuin!

do 19 oktober
INstuIf dyNamIC tENNIs 

ontdek deze leuke en laagdrempelige 
sport die tafeltennis, badminton en 
tennis combineert.

do 19 oktober
aquafuNday  
IN hEt gEussEltbad

Met een spectaculair Aquasoccer  
toernooi, actieve schoonspring- en  
Floatfit4kids clinics en een leuke  
waterstormbaan. 

do 19 oktober
aquatrIatloN

Ga de uitdaging aan van zwemmen,  
fietsen én lopen in het water met deze 
intensieve 60 minuten durende workout.  

Za 21 oktober
ruN for fuN 

Je conditie verbeteren, je spieren  
versterken én calorieën verbranden  
tijdens een hardlooptraining waar  
plezier voorop staat. 

zo 15 okt ma 16 okt di 17 okt wo 18 okt do 19 okt za 21 okt zo 22 okt

mVV one 
day pro 9.00-16.15 9.00-16.15

wandeling 
beginners 10.30-12.00

wandeling 
gevorderd 10.00-12.30

wandeling 
beperking 14.00-15.00

mountainbike 
clinics

8.45-10.45
10.15-12.15
12.15-14.15
13.45-15.45

freerunning 12.30-13.30
13.45-14.45

Instuif dynamic 
tennis 10.00-13.00

run for fun 9.00-10.30

gEussEltbad

familie-
zwemmen 9.00-11.00 9.00-11.00

aquafunday 13.00-16.00

aquatriatlon 9.00-10.30
18.30-20.00

kinderen gezin Volwassenen

tijDScHEMA 15-22 oktober

> WiSt jE DAt:  

Kijk voor meer informatie en het complete aanbod op 
www.maastrichtsport.nl
www.geusseltbad.nl

…
Maastricht 

Sport 
Healthchecks 
organiseert 
dit najaar?

… 
je op of in het 

water de sportieve 
uitdaging aan kunt 

gaan tijdens 
floatfit of een 

heuse bootcamp? 

…
Maastricht 

Sport een heel 
uitgebreid sport- en 

beweegaanbod heeft? 
Voor elk niveau en 

voor ieder wat 
wils.

www.maastrichtsport.nl/herfstexperience
http://www.maastrichtsport.nl/herfstexperience
http://www.maastrichtsport.nl
http://www.geusseltbad.nl

