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AANMELDEN TRAINING

* Aanmelden voor training is verplicht. Zonder reservering vooraf kun je niet aan training deelnemen



LOCATIES*

CENTRALE TRAINING

MONTFOORT

AMALIAPARK
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* Aanmelden voor training is verplicht. Zonder reservering vooraf kun je niet aan training deelnemen



SPELREGELS

RESERVERING

WWW.ATHLETICPOINT.NL
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SLECHTS 10 PLEKKEN PER GROEP

OP VOLGORDE VAN AANMELDING

3 NIVEAUGROEPEN

VOL= VOL -WACHTLIJST4
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CENTRALE TRAINING

WWW.ATHLETICPOINT.NL
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Ouder meldt kind aan via website1

Ouder kiest dag/tijdstip in rooster2

Ouder ontvangt een bevestiging3

Reservering is definitief4

AANMELDEN



AANMELDEN

CENTRALE TRAINING

WWW.ATHLETICPOINT.NL
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Meld je aan via website1

Reserveer dag/tijdstip/groep2

Je ontvangt een bevestiging3

Reservering is definitief4



1.Ga naar de website www.athletic.nl of www.athleticpoint.nl

2.Klik op ‘Agenda’ 1

http://www.athletic.nl/


2

2. Maak jouw keuze door te klikken op 
de tekst v.d. activiteit (hyperlink)  

1.Je ziet nu de volledige agenda met een 
overzicht van de aangeboden trainingen



Hardlooptraining
1.Kies gewenste datum + tijdstip

2.Inschrijven kan tot 1 uur voor aanvang 
training

Groen= beschikbaar/vrij

Rood= niet beschikbaar/vol

3.Meld aan door op ‘Bestellen via Ziber Pay te 
klikken

Meld je aan voor deze training. Er wordt getraind in niveaugroepen 

van maximaal10 AP-leden per groep. Als de groep vol is, kun je voor 

een ander trainingsmoment kiezen op de gekozen dag. 

Op woensdagavond heb je op de atletiekbaan de keuze uit 2 

momenten en kunnen wij in totaal 5 groepen op de atletiekbaan 

ontvangen. 

Daarnaast wordt er op andere locaties in het Maximapark ook nog in 2 

groepen training gegeven aan de Athletic Masters groep die traint 

richting een marathon. Je ontvangt een bevestiging via mail. 

Aanmelden is uiteraard GRATIS! 

Groet,

De trainers.
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Hardlooptraining

Gratis

2.Controleer de gekozen datum/tijdstip

1.Aanmelden/reserveren is uiteraard 
gratis

3.Vul jouw e-mailadres in

4.Klik op ‘Ga verder’
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3.Vul naam in

Dit kun je overslaan

Gratis

4.Accepteer de voorwaarden

5.Klik op ‘Afronden’
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2.Controleer e-mailadres

1.Aanmelden/reserveren is uiteraard gratis

Informatie Ziber ID
Als je wilt kun je een Ziber account aanmaken om jezelf bij een volgende 
reservering sneller te kunnen identificeren (op basis van jouw e-mailadres en 
een wachtwoord). Kies vervolgens jouw eigen wachtwoord. Het volgen van de 
training is gratis, er wordt geen bedrag in rekening gebracht.(Laat je dus niet 
misleiden door het Ziber Pay en/of iDeal logo)



Aanmelden/reserveren is afgerond

Je ontvangt bevestiging via e-mail
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