
THE TRUE 
FULL BODY 
WORKOUT
SPORTSCHOLEN & CROSSFIT



Roeiers zijn het liefst in de boot op het 
water. Indoor training helpt het verschil 
op details te maken door een optimale 
coördinatie tussen kracht en techniek  
te ontwikkelen. Trainen op een statische 
roeimachine geeft een hoge belasting 
op de rug en knieën. Dit resulteert in 
blessures en minder trainingsplezier. 
In 1988 heeft RP3 daarom wereldwijd 
de eerste dynamische roeimachine 
geïntroduceerd.

De machine is doorontwikkeld naar de 
meest realistische en geavanceerde 
roeisimulator, met als resultaat dat 

RP3 binnen de internationale topsport 
roeiwereld marktleider en koploper in 
innovatie is. 

De opgedane ervaring in de 
topsportwereld hebben we verwerkt 
in een nieuwe generatie roeimachines 
geschikt voor de fitnessbranche, waarbij 
we een totaalconcept bieden:  
The True Full Body Workout.  
Een concept waarbij de combinatie  
van visuals, een op een gekoppeld  
met de beweging van de roeimachines, 
en live data de ultieme uitdaging en 
beleving schept.

BORN ON  
THE WATER
PERFECTED 
ON LAND



TRUE
FULL BODY 
WORKOUT

RP3 True Rowing is de optimale mix van 
krachttraining, cardio en competitie.  
Onze geavanceerde roeisimulator biedt de 
meest uitdagende full body workout om 
in korte tijd het maximale uit de training te 
halen. De combinatie van live feedback in 
combinatie met uitdagende gevisualiseerde 
live data,  daagt iedere fanatieke sporter in 
30 minuten uit tot het maximale te gaan. 

Cardio en kracht in één
RP3 True Rowing spreekt negen grote 
spiergroepen aan, waardoor meer dan 85 
procent van alle spieren worden gebruikt: 
waaronder de benen, billen, buik- en 
rugspieren, de armen en schouders. Dat 
maakt dat het naast een cardio workout 
ook een volwaardige krachttraining is.

 n Experience
 n Uitdaging
 n Fun
 n Realtime workout data 

“De beste 
roeisimulatie 
die er is”  
“De beste roeisimulatie die 
er is. De Roeisimulatie en 
training op RP3 hebben 
direct bijgedragen aan de 
overwinningen van onze 
kampioenschappen.”

Nich Lee Parker
Head Coach of Rowing  
Columbia University



ULTIMATE 
WORKOUT

True Rowing Experience wordt bereikt 
door ‘Immersive Gym’. De letterlijke 
vertaling van ‘Immersive’ is meeslepend en 
overweldigend. Dat is precies waar we voor 
staan. Het is wetenschappelijk bewezen 
dat sporters in een omgeving waar ze 
door data en visuals worden gemotiveerd, 
meer uit zichzelf halen dan ze in de gaten 
hebben. Het is mogelijk om beelden één op 
één te koppelen aan het roeitempo of om 
competities te organiseren met individuele 
data live op het scherm. 

Geavanceerde & competitieve data
Sport en data zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. De RP3 software geeft realtime 
feedback op techniek, snelheid en lengte 
van de haal. Ook achteraf is alle data van 
de workout terug te zien en te analyseren. 

“We love it”  
“The RP3 True Rowing 
Experience zorgt voor de 
beste ervaring in onze  
Row Studio Amsterdam.  
We love it.”

Benno van der Teuling
Row Studio  
Amsterdam



ULTIMATE 
TRAINING 
PLATFORM

Binnen Fitness en Crossfit is roeitechniek 
vaak onderbelicht. Sporters  halen daarom 
niet het maximale uit hun workout en 
blessures liggen op de loer. Om toch 
maximaal te kunnen trainen en blessures 
te voorkomen, is het belangrijk dat 
instructeurs binnen de sportschool- en 
Crossfitwereld de juiste techniek leren. 
RP3 biedt hierbij uitgebreide ondersteuning 
middels het trainingsplatform.  



PERSONAL
TRAINING 
APP

The True Full Body Workout is voor 
alle niveaus, jong en oud, getraind 
en ongetraind. Met de RP3 Studio 
app is het mogelijk om voor iedere 
doelgroep een eigen workout samen 
te stellen. Het is ook mogelijk om 
gebruik te maken van onze full body 
workouts. Standaard leveren we al 
diverse workouts aan om direct mee 
te starten. Deze zijn aan te bieden 
aan leden via onze app.
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→  RP3ROWING.COM
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START  
YOUR ULTIMATE 
WORKOUT TODAY
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