
RUN4ALL
QU I N T E S S E N S



MIJN START
Leuk dat je mijn start hebt gedownload. Blijkbaar worstel je, net als ik in het verleden, 

met een conditie en / of een gewichtsprobleem. 

In de sheets hieronder vertel ik in vogelvlucht wat ik er aan gedaan heb, wat het mij 
gebracht heeft en wat het jou zou kunnen brengen. 



OKTOBER 2015

Een verantwoordelijke en stressvolle 
baan levert mij eind september 2015 

clusterhoofdpijnen op. Dit resulteerde 
in een bezoek aan de huisarts.  

Na wat onderzoek was het advies; 
neem wat rust, ga afvallen en voor de 

bloeddruk (166/109) kreeg 
ik medicatie . 

En daar kon ik het mee doen. Nou 
lekker dan. Vijfentwintig jaar niet 

gesport, een jachtig leven en dan even 
met de neus op de feiten worden 

gedrukt....



JANUARI 2016

Nee, buiten de bloeddruk verlagende 
medicijnen had ik nog niets 

ondernomen. De weegschaal wees 
nog steeds ruim 120 kg aan en ik lag 
over het algemeen lusteloos en moe 

op de bank. 
 

En ja, wil ik mijn kinderen verder zien 
opgroeien dan zal ik toch echt actie 

moeten ondernemen. Maar het 
ontbreekt mij aan energie!  

 
Wie helpt me een zetje te geven en 

wordt mijn stok achter de deur?



FEBRUARI 2016

Weer een maand verder. Liggend op 
de bank passeert er een 

proeftraining voor hardlopen. In een
opwelling vraag ik aan mijn dochter: 
" Ga je mee?". Guess what; ze zij ja 

en zei dat ik ons direct moest 
inschrijven 

 
Nu moest ik wel. De door mij veel 

gebruikte opmerking: "waar een wil 
is ben ik weg...." gaat niet meer op.



MAART 2016
We starten met een training van 
zeven weken met als doel om 25 

minuten achtereen te kunnen 
hardlopen. 

 
Mijn dochter hield het twee weken 
vol (gelukkig gaat ze nog wekelijks 
kajakken). Ik maak het echter af en 

YES! Ik loop na zeven weken 25 
minuten achtereen hard.  

 
Het voelt goed en vraagt naar meer! 
Ik ga door met lopen en inmiddels 

loop ik zonder problemen de 
tien kilometer, ben ik gecertificeerd 
Running Instructor en train ik voor 

de halve marathon!



HOE HEB IK HET BEREIKT
Het door mij bereikte resultaat bereik je niet zomaar. Het vergt discipline, 

doorzettingsvermogen en aanpassing van de levensstijl. 
 

Naast het starten met lopen in maart 2016 ben ik ook begonnen met het 
aanpassen van mijn levensstijl. Als eerste heb ik de voeding aangepakt.  

  
- Weet wat je eet; Geen pakjes, zakjes, kant-en-klaar. 

- Iedere maaltijd bereiden we zelf. 
- Bereid koolhydraat arme maaltijden 

- Eten doen we aan tafel. 
- Eet niet op de plek waar je je eten bereidt. 

- We scheppen één keer op. 
- Iedereen eet zijn eigen bord leeg, en niet die (ook nog) van een ander. 



HOE HEB IK HET BEREIKT
Als tweede ben ik mij gaan concentreren op mijn ademhaling. Onder begeleiding 
van mijn partner en de tips & tricks opvolgen uit enkele boeken van Koen de Jong. 

 
Door voor en na het lopen te ontspannen en geconcentreerd een 

ademhalingsoefening te doen bereik je iets moois: 
 

- Blijmoediger brein (een glimlach ipv chagrijn)  
- Meer energie (ook 's-ochtens en 's-avonds lekker fit) 

- Bereid koolhydraat arme maaltijden 
- Een diepere slaap 

- Hogere basis snelheid (bij een lager hartslag sneller lopen) 
- Betere concentratie (een goed boek lezen en nog onthouden ook) 

 



HOE HEB IK HET BEREIKT
Als derde ben ik na de zomervakantie een sportvasten* training gaan volgen. Een 

pittige training waarvoor je een goede basisconditie moet hebben opgebouwd. 
 

Tijdens een sportvasten training ga je in een tijdsbestek van 10 dagen je eten 
afbouwen, sappen en weer opbouwen. Tijdens deze 10 dagen ga je elke dag een   

 30 minuten cardio-training doen. In mijn geval dus hardlopen. 
 

- dag 1& 2 zijn afbouwdagen 
- dag 3 = afbouw / sapdag 

- dag 4, 5 & 6 zijn sapdagen 
- dag 7, 8 9 & 10 zijn opbouwdagen 

 
 

*Een sportvasten training mag alleen onder begeleiding van een gecertificeerde trainer worden uitgevoerd.



GEWICHT

Na mijn start (maart 2016) ben ik ruim twintig kilo afgevallen. Van 
120 in januari tot 95 eind september
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BLOEDDRUK

Mijn bloeddruk weet ik in een jaar tijd van 166/109 terug te 
brengen naar 122/81. De huisarts besluit, gezien mijn resultaten 
qua afvallen, conditie en bloeddruk, de medicatie te stoppen.* 
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*Let op! Het besluit te stoppen met bloeddrukverlagend medicatie komt zelden voor  

en is dan ook een uitzondering en kan alleen besloten worden door de huisarts!



FOCUS
 BREATHE 

RUN



LET'S START
Wordt mijn start ook jou start? 

 

Als gecertificeerd hardlooptrainer kan ik je 

helpen de eerste stappen te zetten en je te 

laten ervaren bewegen je meer energie, 

plezier en ontspanning geeft.  

 

Meld je aan voor een training op 

www.run4all.nl


