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Inleiding / Voorwoord 
➢ Leuke afwisselende programma’s 
➢ Bekendste Fight-Fitness Concepten 
➢ Uniek geproduceerde bijpassende muziek 
➢ Kosteloos opleiden en workshops bijwonen 
➢ 5 concepten voor de prijs van 1 
➢ Toegankelijk voor een brede doelgroep 
➢ Herkenbaar 

 
Dit waren de belangrijkste pijlers om het UFW Clubconcept te 

introduceren.   

 

Wij willen een echte positieve meerwaarde zijn voor uw club.  

 

Voor dezelfde prijs die u betaald bij andere aanbieders krijgt u bij ons 

maar liefst 5 concepten! 

 

EN dit is nog niet alles, ieder jaar mag u twee teamleden, zonder extra 

kosten, naar een officiële EFAA erkende opleiding sturen.  

 

Recreatieve vechtsport- workouts zijn momenteel de trend binnen 

fitnessland en kan (mits u dit goed en professioneel aanpakt) , zorgen 

voor goede extra inkomsten in uw club vanwege; 

 

✓ Werving nieuwe leden (inspelen op de trend) 

✓ Behoud huidige leden 

✓ Verkoop van extra materialen zoals bokshandschoenen 

 

Met mijn ruim 20 jaar ervaring in de fitnessbranche als instructeur, 

het hebben van een eigen sportclub, tot het ontwikkelen van fight-

gerelateerde opleidingen voor de EFAA, wil ik u graag adviseren hoe 

ook u vechtsportworkouts succesvol kunt implementeren. 

Ik weet dan ook als geen ander hoe trendgevoelig de fitnessbranche 

is. Zo hadden we eind jaren 90 de grote Tae Bo hype, in 2010 

stormden mensen massaal naar de sportschool voor een lesje Zumba 

en vandaag de dag is boksen en kickboksen de workout van het 

moment. 

Concepten komen en gaan, maar cycling lessen, barbell workouts en 

KickFun® lessen, zijn vandaag de dag nog steeds populair en zorgen 
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voor volle zalen! Ook (Kick-) bokslessen zien we inmiddels als 

potentiele lessen die drukbezocht zullen blijven. 

 

In deze brochure vindt u alle informatie over onze concepten en wat 

wij voor u kunnen betekenen. 

 

Natuurlijk zouden wij graag een samenwerking aangaan en ik ben dan 

ook bereid om geheel vrijblijvend een keer langs te komen om zo het 

e.e.a. extra toe te lichten. 

 

 

 

Mocht u direct vragen hebben dan kunt u mij bereiken per : 

- E-mail  : jimmy.peek@ufw-international.org 

- App : 06 2272 000 2 

 

 

 

 

 

Met sportieve groet, 

Jimmy Peek 
Oprichter en Eigenaar UFW International 
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VOORDELEN UFW CLUBCONCEPT 

 

 

Samengevat ; alle voordelen : 

 

✓ 5 Concepten voor de prijs van 1 

✓ Jaarlijks € 449,- opleidingstegoed op erkende EFAA fight gerelateerde 

opleidingen i.s.m. UFW. 

✓ GRATIS PER WORKSHOP > 1 instructeurs gratis (teamlid) en een tweede met 

50% korting laten deelnemen aan de specialisatie workshops. 

- Specialisatie Workshop : Heavy Bag Instructor 

- Specialisatie Workshop : Fight voor Personal Trainers 

- Specialisatie Workshop : Club Marketing 

- Specialisatie Workshop : Stretch&Relax 

✓ Marketing Support : Foto’s, Logo’s, Kant-en-klare posters 

✓ Vermelding van uw club op onze clubpagina 

✓ 4 Instructeurs vermeld incl. uw website op de instructeurspagina 

 

 

 

 

 

 

 



Licentie 
1.0 Diploma / Licentie 

 

Resultaten uit het verleden bieden 

geen garantie voor de toekomst! 
 

Een diploma geeft aan dat kennis en vaardigheden voldoende eigen 

zijn gemaakt, maar geeft niet aan of de kennis en eigenvaardigheden 

nog steeds up-to-date zijn. 

 

Licenties zullen dan ook steeds belangrijker worden en de functie van 

het diploma overnemen. Middels de voordelen van de licentie, blijven 

instructeurs bij met hun kennis en vaardigheden.  

 

1.1 Instructeurs Licentie  

Topsporters hebben een team van coaches en begeleiders die ervoor 

zorgen dat zij daadwerkelijk die TOP behalen. Wij zien de instructeur 

als die topsporter. Daarom bieden wij de mogelijkheid voor extra 

ondersteuning in o.a. lesvoorbereidingen en het behouden van de 

eigenvaardigheden. 

 

Slaagt een instructeur voor een UFW opleiding, dan heeft de 

instructeur de mogelijkheid om een licentie aan te gaan.  Bij het 

aangaan van de licentie krijgt de instructeur het volgende  

 

➢ iedere 3 maanden een volledige lesvoorbereiding die kan 

worden gedownload in PDF en kan worden gestreamd van de 

website. 

➢ Toegang tot de uniek geproduceerde muziek. 

➢ Vermelding als officiële instructeur op de UFW 

Instructorspagina met vermelding van website en/of

facebook / linkedin adres.  

 

(hiervoor worden geen extra kosten voor in rekening gebracht)
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1.2 Club Licentie 
 

1.2.1 Incl. 2 instructeur Licenties 

Met een clublicentie krijgt u 4 instructeur-licenties! Daarnaast zorgen 

wij er niet alleen voor dat ze up-to-date blijven, wij maken specialisten 

van uw team!  Onze specialisatie opleidingen mogen zij dan ook gratis 

bijwonen. 

 

➢ UFW Heavy Bag Specialist ( normaal € 149,- p.p.) 

➢ UFW Stretch and Relax Specialist  ( normaal € 149,- p.p.) 

➢ UFW Personal Trainer  ( normaal € 149,- p.p.) 

➢ UFW Marketing Expert  ( normaal € 149,- p.p.) 

 

1.2.2 Opleidingen : € 449,-  per jaar aan EFAA Fight opleidingstegoed 

 

Ook de werving van nieuwe instructeurs maken we voor u een stuk 

makkelijker. Als club krijgt u jaarlijks € 449,- aan opleidingstegoed. Zo 

kunt u met een simpele e-mail direct een instructeur kosteloos 

aanmelden voor een opleiding. 

 

1.2.3 Werving Personeel 

Werving, vervanging, inval…  

Via ons netwerk van aangesloten instructeurs, helpen we uw club bij 

de werving van nieuwe instructeurs. Mocht u opzoek zijn naar een 

geschikte kandidaat, dan sturen wij in opdracht van u een e-mail naar 

al onze instructeurs.  

 

1.2.4 Marketing ondersteuning 

 

Middels onze website heeft u toegang tot een grote database van 

professioneel beeldmateriaal. Denk hierbij aan foto’s , de bekende 

UFW logo’s en video materiaal. Ook hebben we mooie A2 design 

posters die u kunt downloaden. 
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UFW Professional Club Marketing Posters 

     

 

        
 

    



2.0 UFW Concepten 

2.1 UFW Boxing45 

 

Een te gekke bokstraining in exact vijfenveertig minuten. Dat is waar 
boxing-45 voor staat! Boksprogramma’s en workouts van korte duur zijn 
momenteel de trend binnen fitnessland en nu is er de perfecte mix. 
Bokscombinaties gecombineerd met High Intensity Interterval Training 
maakt deze les in 45 minuten zeer effectief voor afvallen, 
conditieverbetering en krijgen van een sterk lichaam. Je vecht niet tegen 
elkaar, maar werkt wel met elkaar samen op elkaars bokshandschoenen. 
De les wordt ondersteund met bijpassende muziek, maar je werkt zeker 
niet op de maat. Dit maakt de les daarom toegankelijk voor iedereen, zowel 
vrouwen als mannen.  

 

2.2 UFW Kickboxing 

 

UFW Kickboxing is kickboksen voor iedereen! In 2015 bracht UFW een 
uniek concept op de markt die het kickboksen toegankelijk maakte voor 
een brede doelgroep, een hoge belevingswaarde heeft en perfect pas 
binnen de fitnesscultuur. Je traint als een kickbokser, maar dan zonder het 
sparren.  Jong en oud, mannen en vrouwen, beginner en gevorderd, 
iedereen kan meedoen op zijn/haar eigen niveau. Bij UFW Kickboxing train 
je met stoot- en traptechnieken in 55 min.  effectief aan je conditie. 
Daarnaast kun je, indien je dit wilt, met diverse kickboxing-sporttesten 
werken aan een uitdagend doel. Je kunt dus echt ergens naar toe werken!  

 

2.3 UFW KickFun® 

 

UFW KickFun® is een groepsles waarbij gebruikgemaakt wordt van een 
cilindervormig kussen op een statief, dat met zand gevuld is (de Kickbag ). 
Op deze kickbag worden verschillende boks- en traptechnieken aangeleerd 
en gecombineerd om uiteindelijk tot een spectaculaire, attractieve en 
belevingsvolle workout te komen. Er wordt met tweetallen gewerkt en 
meestal wordt dan om en om de combinatie uitgevoerd. Soms werken de 
deelnemers ook tegelijk.  Samenwerken is essentieel binnen KickFun®  en 
zorgt mede voor een super leuke en gezellige sfeer. Er wordt muziek 
gebruikt, maar het is niet van belang om de oefeningen uit te voeren op het 
ritme van de muziek. 

 

2.4  UFW Kardo 

 

UFW Kardo (Cardio Karate) is te vergelijken met het vroegere Tae Bo, 
alleen is deze workout geheel van deze tijd en wordt freestyle 
onderwezen. Bij Kardo worden vechtsporttechnieken in hoog tempo 
uitgevoerd op de maat van opzwepende muziek. In tegenstelling tot 
vergelijkbare programma’s, staat bij Kardo de techniek centraal.  
 
Middels een uniek bandage-examensysteem, worden klanten gestimuleerd 
de technieken steeds beter uit te voeren. Doordat klanten echt groeien in 
hun fysieke kunnen, zullen zij langer blijven deelnemen aan de lessen en 
dus langer lid blijven! Daarnaast genereert uw club door de examens extra 
inkomsten met deze groepsles.  
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3.0 Ons Team 
Ons team bestaat uit personen die zich ruimschoots hebben bewezen in 

de vechtsport en deze altijd positief en op professionele wijze hebben 

uitgedragen. Zij bepalen grotendeels het beleid van de UFW Concepten. 

 
 

 
 

 

Afdeling ; Kickboxing en Full Contact Karate 

Semmy Schilt 
Semmy Schilt is 4-voudig K1 kampioen en Glory Heavyweight Champion. 

Hij won onder andere van grote namen zoals Rico Verhoeven en Badr Hari.  

Ook won hij vele prijzen in het MMA en in het full contact karate.  

Inmiddels is hij 9e dan full contact karate en zeer gerespecteerd budoka. 

Zijn zeer grote prestaties in combinatie met zijn grote bescheidenheid, 

zorgen ervoor hij een waar rolmodel is voor de vechtsport. 
 

 
 

 

Afdeling ; Boksen 

Esther Schouten 
Esther werd maar liefst 2x Europees kampioen en 4x wereld kampioen. 

Haar grootste gevecht ging zij uiteindelijk aan tegen de slopende ziekte 

kanker die zij tevens overwon en daarna nogmaals de wereld titel 

behaalde! Momenteel geeft Esther clinics en lezingen over het hele land. 

Ook was zij te zien in de RTL programma’s expeditie Robinson en verloor 

zij in de finale van Expeditie Poolcirkel van olympisch Judokampioen 

Mark Huizinga. 

 

 
 

 

 

 

 

Afdeling ; Kickfun en Kardo 

Jimmy Peek 
Jimmy is oud clubmanager en eigenaar van een van de grootste (groeps-) 

fitnessclub van Rotterdam.  Na overname door een van de bekendste 

fitnessketen, stortte hij zich volledig op zijn bedrijf UFW International. 

Jimmy is een pionier als presenter en conceptontwikkelaar binnen de 

fitnessbranche. Hij werkte 7 jaar in opdracht van de AALO aan de 

uitbreiding van fight- gerelateerde opleidingen.  Zijn bedrijf is inmiddels 

actief in 7 landen verspreid over 3 continenten.  
 



 
UFW werkt samen met professionals en zelfstandige ondernemers die 
de opleidingen van UFW. 
 
Deze professionals zijn vrolijke, leuke en vooral ambitieuze mensen 
met veel passie voor hun vak. De professional die ingezet wordt als 
docent zijn zeer ervaren fitnessprofessionals, personal trainers, 
wedstrijdvechters, topsporters, presenters, Yoga professionals, 
Pilates professionals en managers. Doordat de docenten zelfstandig 
ondernemer zijn brengen ze ook nog eens veel praktijkervaring mee 
tijdens het geven van de lessen. 
 
Het is ons doel om iedere UFW-cursist en student goed op te leiden en 

voor te bereiden op een topfunctie binnen de branche voor movement 

professionals.  

 

Wesley Jansen 

 

Jacques van Roosmalen Cindy Boersma Evelyn Westerhoudt 

    

* UFW Master Trainer 

* EFAA Master Trainer 

* Dojo Houder 

 

 

Gediplomeerd 

HBO Sportmanagement 

Karate Instructeur 

MBO Sport en Bewegen 

3e Dan Full Contact Karate 

* UFW Master Trainer 

* EFAA Master Trainer 

* Dojo Houder 

 

Gediplomeerd 

Docent Conflicthantering 

Kickboxing Instructeur 

4e dan Full Contact Karate 

2e dan Yawara Ju Jutsu 

* UFW Master Trainer 

* EFAA Master Trainer 

 

 

Gediplomeerd 

Kardo Master 

Yogo Docent 

 

* UFW Master Trainer 

* EFAA Master Trainer 

 Docent Hogeschool 

* Eigenaar Lifebird  

   Training 

 

Gediplomeerd 

CIOS Docent 

Weerbaarheid 

Kickboxing Instructor 

Taekwondo Instructor 
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