
Functionele Gids VP app 2021 
 

1. Workouts 
Onder de knop “workouts” kunt u gebruik maken van vier verschillende functies:  

1a. Het plannen en aanmaken van een workout  

1b. Een verzoek indienen voor ondersteuning door 

een trainer  

1c. Het ‘real time’ volgen van een training. 

1d. Het bijhouden van uw trainingsgeschiedenis 

 

1a Het plannen en aanmaken van een workout 
 

1. Druk op “View All Training Plans”. 

 

2. Druk Hierna op “Create Workout”. 

 

3. Zoek op de gewenste trainingen en voeg 

deze toe door op het groene plus-teken 

te drukken. Raadpleeg, indien nodig, een 

instructeur voor advies. 

 

4. Zodra de juiste trainingen geselecteerd 

zijn drukt u op de groene knop “Set 

Details” onderaan om het gewenste 

aantal herhalingen en gewicht aan te 

geven. Ook bij deze stap kunt u om 

advies vragen bij één van onze 

instructeurs. 

 

5. Tevreden? Druk dan nogmaals op 

“Create Workout” onderaan. Hiermee is 

het aanmaken voltooid. 

 

6. De persoonlijke workout verschijnt nu 

op het scherm. Druk op deze workout, 

ga vervolgens naar “start” om de 

workout te starten. Deze zal later in uw 

geschiedenis verschijnen. 
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7. Ontevreden over de workout? U kunt 

deze aanpassen of verwijderen met de 

drie bolletjes rechts boven aan. 

 

1b Een verzoek indienen voor ondersteuning door een trainer  
 

1. Druk op “Request Trainer” om uw 

aanvraag te starten 

 

2. Vul vervolgens zelf uw eigen 

telefoonnummer in. 

 

3. Het veld “Need help with” is 

bedoeld voor het onderwerp. Deze 

selecteert u uit de lijst. 

 

4. Bij “Comments stelt u uw vraag” 

 

5. Rond uw aanvraag af door op 

“Send” onderaan te drukken. 

Hierna zal de instructeur zelf 

contact met u opnemen. 

 

 

1c Het volgen van een ‘eigen’ training. 
 

1. Druk op één van de paarse vlakken 

met hierop de gewenste training. In 

dit voorbeeld is er gekozen voor 

“Cycling”. 

 

2. Vul het aantal gereden kilometers in 

en de tijdsduur van uw training. De 

app berekent hiermee zelf uw 

gemiddelde snelheid en het aantal 

verbrande calorieën. 

 

3. Door op “Complete Workout” te 

drukken, slaat u uw training op en 

wordt deze zichtbaar in uw 

geschiedenis. 
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1d. Het bijhouden van uw trainingsgeschiedenis 
 

1. Onder “Workouts” vindt u uw 

activiteitenbalk. Druk hierbij op 

“view all”. 

 

2. U ziet nu uw meest recente 

workouts onder elkaar. Deze kunt 

u sorteren binnen een bepaald 

tijdsvak door op “Weekly” of 

“Monthly” te drukken. 

 

3. Druk op een specifieke workout 

om deze aan te passen. 

 

4. Na het invullen van de juiste 

gegevens kunt u de aangepaste 

workout opslaan door op “Save’’ te 

drukken. 

 

2. Gym 
Onder de knop “Gym” kunt u gebruik maken van de volgende functies: 

2a. Vind de juiste (groeps)les 

2b. Reserveer uw lessen (via sportivity) 

2c. Help, Features & Nieuws van Victorie Plaza- 

 

2a. Het vinden van de juiste (groeps)les 
 

1. Druk op “Find a Class”. Hiermee 

wordt u naar de groepslespagina 

geleidt. 

 

2. Via de groepslespagina kunt u 

zoeken naar uw favoriete les. De  

datum en het tijdstip van de lessen 

staan hierbij vermeld.  

1 

2 & 3 

4 

1 2 



2b. Reserveer je lessen (via sportivity) 
 

1. Druk op “Reserveer je les in 

Sportivity” 

 

2. Je wordt omgeleid naar de 

appstore. Druk op “OK” 

 

3. In de appstore open je Sportivity 

 

4. U kunt nu uw les reserveren zoals u 

in Sportivity gewend bent.  

 

 

 

2c. Help, Features & Nieuws van Victorie Plaza 
 

✓ Challenges: zie welke challenges 

Victorie Plaza op dit moment 

aanbiedt. Druk op “join” om mee te 

doen met een challenge. 

 

✓ Feed: bij de “Feed” kunt u de 

voortgang van andere leden volgen. 

Ook kunt u uw eigen activieteit 

terug kijken door op “My Activities” 

te drukken. 

 

✓ News: Door op “News” te drukken 

blijft u op de hoogte van het laatse 

nieuws en updates van Victorie 

Plaza.  

 

✓ Vragen: heeft u vragen of zoekt u 

hulp bij het gebruik van de app? 

Druk op “FAQ” voor veel gestelde 

vragen. Druk op “App Support” voor 

hulp bij het gebruik van de app.  
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3. Progress 
Onder de knop “Progress” houdt u uw eigen voortgang en trainingsdoelen bij. Hierbij horen de 

volgende functies: 

3a. Het bekijken van uw activiteit-score 

3b. Het aanmaken van persoonlijke trainingsdoelen 

3c. Het bekijken van uw plaats in de Victorie Plaza ranglijst 

3d. Het doen van een lichaamsanalyse 

 

3a. Het bekijken van uw activiteit-score 
 

1. Druk op uw activiteitscirkel. 

 

2. U zit het aantal benodigde punten 

voor het volgende niveau. 

 

3. Druk op “Learn More” om te zien 

welke voordelen de medailles met 

zich meebrengen.  

 

 

3b. Het aanmaken van persoonlijke trainingsdoelen 
 

1. Druk op “Goal Centre”. 

 

2. Stel hier uw doel in op aantal 

calorieën, workouts, tijd of afstand. 

 

3. Geef vervolgens het gewenste 

aantal aan. Ook kunt u zelf de 

periode bepalen waarin u uw doel 

wilt voltooien. 

 

4. Voeg uw persoonlijke doel toe door 

op “Create” te drukken. 
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3c. Het bekijken van uw plaats in de Victorie Plaza ranglijst 
 

1. Druk op “Ranking” (de ranglijst 

reset elke maand). 

 

2. Uw account staat standaard op 

privé. Druk op “Switch to public 

profile” om uw account publiek te 

maken. Dit houdt in dat de andere 

leden van Victorie Plaza uw 

puntenaantal en voltooide 

activiteiten kunnen zien. 

 

3. U ziet nu uw plaats in de ranglijst 

van de betreffende maand.  

 

3d. Het doen van een lichaamsanalyse 
 

1. Druk op “Your Bio Age” en in het 

volgende scherm op “Get Started”. 

 

2. Vul vervolgens ter voorbereiding uw 

geslacht en geboortedatum in. 

 

3. De volgende stappen bestaan uit 

een aantal testen. Raadpleeg 

hiervoor een instructeur.  
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