
OPENINGSWEEKEND NIEUWE SPORTSCHOOL IN GHELAMCO ARENA GENT
EEN GYM DIE OPSTART VANUIT EEN DUIDELIJKE VISIE DIE OP ALLE FRONTEN ANDERS IS DAN ANDERS.

VRIJDAG 12, ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 SEPTEMBER

Na de soft launch van medio juli die vooral diende om heel het concept tot in de perfectie uit te testen openen personal 

trainers Joachim Massinon en Nils Maes nu officieel hun fitnesstempel Venice Beach in de Ghelamco Arena. Een cutting edge 

sportschool die ook op sporters rekent van buiten Gent. Doelgroep zijn creatieve mensen met een drukke agenda. En daar 

is het volledige concept op getuned : van aanbod en aanpak tot openingsuren, interieur en social seeding via brand ambas-

sadors. Venice Beach is er voor iedereen die van sporten meer verwacht dan monotoon zweten met het oog op spiermassa.

LET US MAKE YOU HAPPY 
Venice Beach presenteert een gamma van gym en groepslessen zoals box, kickbox, spinning & cross training met focus op 

personal training in verschillende formules voor verschillende profielen. 

Speerpunten van het concept zijn: 

• een hoog niveau van expertise en begeleiding

• een gepersonaliseerde aanpak

• een hoge FUN factor 

En dit in een open f loor filosofie waarbij de klemtoon ligt op bewegen en niet op ‘zitten op toestellen’. Mensen zitten al de 

hele dag, daarvoor moeten ze niet naar de gym is de redenering.

Bewegen op de juiste manier en gaan voor resultaten op lange termijn, daar draait het om. ‘We denken non-stop creatief 

na hoe we de workouts die keihard zijn ook altijd fun en gevarieerd kunnen houden zodat de motivatie op scherp blijft. We 

willen geen afhakers ’ zegt Nils Maes ’want alleen wie doorzet boekt resultaat’. En het resultaat mag er zijn : empowerment 

van zowel lichaam als geest. Energie opnieuw krachtig voelen stromen. Je echt goed voelen in je vel en weerstand opbou-

wen. Bij Venice Beach train je op conditie, kracht, souplesse, techniek en vooral ook relaxatie en de-stress door aangepaste 

oefeningen die ‘holistisch’ gekaderd worden. Joachim Massinon licht toe ‘sporters kunnen rekenen op persoonlijke coaching 

en expert advies, niet alleen over hun sportieve prestaties maar ook over aangepaste voeding en lifestyle.’

Niet verwonderlijk dan ook dat nogal wat ‘druk-druk-druk ‘ mensen zoals ondernemers zich al tijdens de soft launch hebben 

ingeschreven. Een pak meer zelfs dan de vooropgestelde prognoses. Mannen zowel als vrouwen.

OPENING - WELCOME 12-13-14 SEPTEMBER 2014
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PERSMENSEN, BLOGGERS, LEDEN EN HUN VRIENDEN 
ZIJN WELKOM OP DE POWER DRINK 
VRIJDAG 12 VANAF 18:00 
Samen met Emma & Cesar. Het recept van de drink is van Cesar 

naast model ook auteur van het boek Model Kitchen.

GRAND OPENING 
VRIJDAG 12, ZATERDAG 13 EN ZONDAG 14 SEPTEMBER
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EEN GYM ZOALS U ER ZELDEN 1 HEEFT GEZIEN IN BELGIË 
Naast invulling en visie op sporten en bewegen is ook de inrichting van Venice Beach ‘du jamais vue’ in de wereld van de fit-

ness die het doorgaans moet hebben van een schreeuwerig kleurenpallet en standaard meubilair. Het fantastische interieur 

dat is uitgezet in de Ghelamco ruimte met haar indrukwekkende glaspartijen is signature style van de master himself topar-

chitect Glenn Sestig : strak uitgepuurd maar altijd glamorous met inzet van topmaterialen zoals de natuurstenen van Van De 

Weghe. Het meubilair en de lampen zijn heruitgaves van de Belgische iconische ontwerpers Willy Van Der Meeren en Lucien 

Engels aangeleverd door Frederic Rozier van LOSTNFOUND.

ACT LIKE A MONKEY en doe in primeur aan ACTIVE HANGING 
Venice Beach organiseert een openingsweekend op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 sep-

tember met gratis demonstratielessen, gezonde drankjes en een doorlopende Venice Challenge 

met een gelukkige winnaar aan het eind van de rit. 

 

Alle geïnteresseerden kunnen ook in primeur de nieuwe class Active Hanging testen. Ontsproten 

aan het gedachtengoed van gym goeroe Ido Portal en razend populair vooral in het walhalla van 

de gym, de US. Active Hanging gaat uit van het principe ‘laat de zwaartekracht zijn werk doen’ 

en is gericht op het losmaken van verstramde spieren zoals de fameuze ‘frozen shoulders’ en dit 

via een uitgekiende set van technieken geïnspireerd op onze soepele voorouder, de aap. 

Het effect heet instant weldadig te zijn.

VRIJDAG 12/09 
18u:  crosstraining 

18u30:  boxing 

19u:  active hanging 

20u:  r’n b spinning 

21u:  burn calories spinning 

4on1 doorlopend tijdends de CLASSES 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 13/09 
10u:  cross fit 

10u30:  boxing 

11u:  active hanging 

11u30:  cross fit 

12u :  boxing 

12u30:  active Hanging 

4on1 doorlopend tijdens de CLASSES, 

vanaf 14u uitsluitend 4on1 

14u:  4on1 

15u:  4on1 

16u:  4on1 

ZONDAG 14/09 
10u:  cross fit 

10u30:  boxing 

11u:  active hanging 

11u30:  cross fit 

12u:  boxing 

12u30:  active Hanging 

4on1 doorlopend tijdens de CLASSES, 

vanaf 14u uitsluitend 4on1 

14u:  4on1 

15u:  4on1 

16u:  4on1



BIJ VENICE BEACH KAN JE TERECHT VOOR GYM, CLASSES EN PERSONAL TRAINING

ADRES
Ghelamco Arena

Ottergemsesesteenweg-Zuid 808 bus C11,

9000 Gent

Gratis parking!

OPENINGSUREN
ma-vrij: 06:00 - 22:00zat-zon: 08:00 - 18:00

ONLINE
WWW.VENICEBEACH.BE

SOCIAL
Like VENICEBEACH on Facebook 

Follow VENICEBEACH on Twitter & Instagram

PRAKTISCH

Joachim Massinon en Nils Maes zijn beiden professionals 

die al een behoorlijk parcours hebben afgelegd in de 

wereld van de gym: 2 jonge dertigers gepassioneerd 

door sport en bovendien perfect complementair. Maes, 

een gediplomeerd balletdanser die naar China trok 

om er martial arts te gaan studeren, werkte 7 jaar op 

topniveau als personal trainer in het mekka van de fitness: 

Gymbox in Londen. Massinon, die een uitgebreide 

achtergrond in lichamelijke opvoeding kan voorleggen 

is al 7 jaar personal trainer. Omwille van zijn approach 

en resultaten is hij erin geslaagd om in het Gentse een 

trouw klantenbestand op te bouwen.

 

Meteen ook de eerste fans en leden van Venice beach.
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#VENICEBEACHGENT

https://www.facebook.com/venicebeachghelamcoarena
http://instagram.com/venicebeach_ghelamcoarena/
http://instagram.com/venicebeach_ghelamcoarena/
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