
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

Maak kennis met Mindful Run  
 

Door Martijn Mensink 

Soort Clinic 

Intensiteit Laag 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Paden en wegen op Papendal (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
Met de workshop Mindful Run leer je hoe je de gevorderde technieken van mindfulness in het 
hardlopen kunt toepassen. Het resultaat is dat je meer energie krijgt, beter adem haalt, meer 
zelfvertrouwen krijgt, sneller blessures herkent en een betere focus krijgt. Mindful Run heeft als 
doel jou te trainen op fysiek én op mentaal gebied. Een goede ademhaling is van groot belang 
tijdens het hardlopen. Mensen kunnen vaak nog heel veel winst behalen op een goede ademhaling. 
Veel mensen trainen van alles, maar vergeten vaak de longen op een effectieve manier te trainen. 
Naast de ademhaling leer je ook hoe je met de technieken van mindfulness spanning en 
onzekerheden kunt omzetten in positieve energie. 
 
Mindful Run is veel meer dan alleen maar hardlopen. Ben jij klaar voor een Mindful Run? 
  
 

 

Over Martijn Mensink 

 

Martijn Mensink (1974) is oprichter van Mindful Run Nederland en België. 
Martijn heeft meer dan 1.000 mensen opgeleid tot Mindful Run instructeur. Zijn 
methodiek wordt in heel Nederland, België, Hongarije en Dubai uitgedragen. 
Het unieke van deze methodiek is dat Martijn mindfulness en 
ademhalingstechnieken combineert met hardlopen. In deze workshop van 
Mindful Run maak je kennis met zijn methode. 
 
 
 

 

 
  



 

 

Maak kennis met Chi Running 
 

Door Cor Knipmeijer 

Soort Clinic 

Intensiteit Laag-Medium 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Paden en wegen op Papendal (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
ChiRunning is een manier van hardlopen waarbij je vanuit een sterke kern op een ontspannen manier 
kunt voortbewegen zover en zo lang je wilt. ChiRunning is geschikt voor beginnende en ervaren 
hardlopers; alle lopers kunnen hun loopstijl met ChiRunning verbeteren. Als hardlopen je minder 
moeite kost, kun je tot op hoge leeftijd blijven hardlopen. En wie wil dat nou niet? Ervaar wat de 
belangrijkste principes van ChiRunning voor jou kunnen betekenen.  
 
Tijdens deze clinic laten we je ervaren hoeveel kracht er in ontspanning zit en hoe je die kracht in 
snelheid kunt omzetten. ChiRunning kenmerkt zich door de combinatie van vier basisprincipes:  

• Lopen met een goede houding;  
• Gebruik maken van de zwaartekracht;  
• Meewerken met de kracht van de weg;  
• Ontspanning.  

 

 

Over Cor Knipmeijer 

 

Cor Knipmeijer heeft een verslaving voor hardlopen. Al jarenlang is hij een 
fanatieke hardloper, aanvankelijk als sprinter maar inmiddels is hij al vele 
jaren als langeafstandloper actief. Ook is hij al vele jaren atletiek-, bootcamp- 
en looptrainer. Daarnaast is hij Master instructeur ChiRunning, 
Ademhalingscoach en Runningtherapeut. 
 
Het ontdekken van ChiRunning heeft zijn verslaving voor het hardlopen alleen 
maar groter gemaakt. Van het gemak waarmee je kunt lopen als je de 
ChiRunning techniek toepast, kan hij enorm genieten. In 2019 heeft hij het 
stokje als Regional Director ChiRunning en ChiWalking Nederland en België 
van Marion Meesters en Ans Oudejans overgenomen. Zij hebben ChiRunning 
naar Nederland gehaald en met heel veel toewijding ChiRunning en 
ChiWalking gepromoot. Cor zet dat nu met hetzelfde enthousiasme voort. 

 

 
 
 

 
  



 

 

Yoga voor hardlopers 
 

Door Astrid Hoeken 

Soort Clinic 

Intensiteit Laag-medium 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Sporthal (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

Ik ga jullie meenemen in een aantal yogahoudingen die zeer geschikt zijn voor hardlopers. Denk dus 

vooral aan hamstring stretches, maar ook oefeningen voor de core-spieren en algehele balans.  

De workshop is geschikt voor iedereen omdat de oefeningen aan elk niveau zijn aan te passen. Ik zal 

uitleg geven over verstandig en optimaal rekken, waarbij je veel inzicht krijgt over de rol van 

gewrichten, zodat zelfs de meest stijve spieren hun weg vinden in een positie. De workshop gaat niet 

in op het ‘wel of niet lenig zijn’; ik leer je optimaal en efficiënt bewegen om sneller en blessure vrij te 

kunnen lopen.  

 

 

Over Astrid Hoeken 

 

Binnen mijn werk met (top)sporters , ben ik steeds meer gaan inzien dat Yoga 

onmisbaar is als je pijn- en blessurevrij wilt trainen. Zeker bij hardlopen waarbij 

de beweging zeer eenzijdig is en spieren verkorten, is het een mooie aanvulling. 

Eventuele disbalans kan je oplossen of voorkomen en je creëert meer stabiliteit 

rondom essentiële gewrichten. Naast het geven van trainingen die vrijwel altijd 

gericht zijn op blessurepreventie en bewegelijkheid bevorderen, beoefen ik in 

mijn vrije tijd ook graag Yoga vanwege de vele mentale voordelen die het met 

zich meebrengt.  

 

 
 
 
 

 
  



 

 

Beter presteren door beter ademhalen 
 

Door Jan Reinders Folmer 

Soort Clinic/test 

Intensiteit Laag 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Sporthal (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

Gerichte training van de ademhaling helpt hardlopers makkelijker en sneller te lopen. Een korte, 

dagelijkse, training van de ademspieren verbetert in korte tijd het ademhalingspatroon en 

uithoudingsvermogen. Lange termijneffect van ademspiertraining is een vergroting van VO2 (max). 

De workshops bestaan uit een theoriegedeelte van ±30 minuten (powerpoint presentatie), een 

voorbeeld test- en training met een vrijwilliger van ±15 minuten en aansluitend 15 minuten waarin de 

deelnemers zelf met een aantal demo apparaten mogen oefenen. 

 

Over Jan Reinders Folmer 

 

Jan Reinders Folmer is eigenaar van Trainjelongen. Hij adviseert en begeleidt 

personen, teams, verenigingen, sportmedische centra, fysiotherapiepraktijken 

en sportbonden bij het bereiken van betere prestaties door het optimaliseren 

van de ademhaling. Trainjelongen is officiële importeur en distributeur van 

POWERbreathe in de Benelux. 

 
 
 
 

 
  



 

 

Ga van de gebaande paden met Trailrunning 
 

Door Alex Gijsbers 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium-hoog 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Paden, bossen en wegen op en rond Papendal (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
Deze trailrunclinic staat in het teken van efficiënt klimmen en veilig afdalen. Daarnaast krijg je 

uitleg van efficiënte krachttraining en gaan we deze beoefenen.  

Tijdens de clinic staan we stil bij looptechniek (dynamisch lopen & anticiperen op de ondergrond 
en omgeving) en oefenen we bij het klimmen en dalen op verschillende ondergronden (glad, 
boomwortels, bladeren, singletrack) 
 
Deze workshop is bedoeld om eens te kijken naar de verschillen tussen hardlopen en het 

Trailrunnen: 

- Wat heb je nodig? (materialen) 
- Waar en hoe doe je dit? (vlak of bergen) 
- Moet ik hier voor anders trainen? (krachttraining) 

 

Zelf meenemen: trailrunschoenen en poles (stokken) indien je deze hebt 
 

 

Over Alex Gijsbers 

 

Alex Gijsbers (1965) is al meer dan 30 jaar actief in de Atletiek. Hij werd 
verslaafd aan de bergen en is 30 jaar geleden al gestart met het lopen van 
Trails (toen nog berglauf genoemd). Alex is opleider, al jarenlang actief als 
looptrainer en de laatste jaren ook als trailruntrainer bij verschillende 
loopgroepen en atletiekverenigingen. Gediplomeerd als Natural Running 
specialist en Running coach; Alex kan je begeleiden in je eerste 
minimalistische hardloopkilometers! 

 
 
 


