
 
 

 
 
De 10-weekse SlowRuncursus 
Het concept van Slowrun is; vrouwen die graag (weer) willen gaan bewegen kennis te 
laten maken met SlowRunnen, ontspannen hardlopen. Samen. 
  
Middels looptechniek, ademoefeningen en yoga, weer gaan voelen. Contact met hart en 
lichaam. 
 
De voordelen van Slowrun zijn: 

o Je bouwt rustig conditie op. Je leert te luisteren naar de signalen van jouw lichaam. 
o Geen prestatie druk of "moeten". Het doel op zich is ontspannen leren lopen, 

genieten. 
o Fysiek levert het verbeterde conditie op, stimuleert botdichtheid.  
o Je gaat lopen op vet verbranding i.p.v. glucose en de aanmaak van de 'feel good' 

stofjes in je hoofd is heerlijk. 
 
Je doet het samen. Lopen, structureel, vergt discipline.  
Tijdens en na de cursus kun je wekelijks op meerdere 
tijdstippen samen lopen. 
Slowrunnen samen is een prachtige stok achter de deur om 
het te blijven doen. 
 
Je krijgt inzicht in jouw blokkades en patronen, de stem in 
jouw hoofd. Lopen is een metafoor voor het leven, discipline 
is gewoon goed onthouden wat jij echt graag wilt. 
 
Blijf in je kracht, blijf zacht, is de rode draad in de cursus. 
  
De basis is een goede looptechniek, daar is uitgebreid 
aandacht voor. Bij SlowRun gebruiken we de 
neusademhaling, een natuurlijke rem. Het zorgt ervoor dat 
je niet over je grenzen gaat, en je aandacht bij jezelf houdt.  
  
Van je hoofd naar je hart tijdens het lopen, en de rest van 
jouw 24 uur. De warming up bestaat uit een cooling down, 
ontspanningsoefeningen, vanuit deze ontspannen houding 
gaan we lopen.  
 
Doe je mee? 

 
Slowrun  

Welkom bij SlowRun Dessel! 
 



 

De eerst volgende cursus start in januari 2023. De basis van de 10-Weekse cursus is 
plezier en ontspanning. Samen, met een fijne groep vrouwen, de lol in bewegen 
(her)ontdekken. Looptechniek oefenen, yoga, meditatie en vooral ademoefeningen om 
(weer) in jouw natuurlijk ontspannen staat van 'zijn' te geraken. Kostprijs is €149,00. Naast 
deze cursusdagen mag je op alle looptijden in de week lekker meelopen! 

Vind je lopen in een groep spannend? Wil je liever persoonlijke begeleiding en een traject 
waar jij centraal staat? Dan nodig ik je uit om contact met mij op te nemen. Samen met 
jou kijk ik naar de beste oplossing en invulling. Jouw tijd, jouw tempo, jouw doel(en).  

Wil je door blijven lopen na de cursus? 
Dan is aansluiten bij een SlowRun loopgroep een goed idee! Kostprijs is € 50,- (voor 10 
lessen). Samen lopen op een vast moment helpt vaak de "smoesjes" te omzeilen. 
Structureel blijven lopen levert zoveel op: 

o Wekelijkse time out voor jezelf 
o Je lichaam leren op vetverbranding te functioneren 
o Mentaal word je sterker door jezelf fysiek uit te dagen 
o Door te bewegen kies je automatisch voor gezondere eetgewoontes.  De lijst is 

eindeloos...  

Richt de aandacht naar binnen. Wat is goed voor jou? Hoe zorg jij goed voor jezelf? Elkaar 
motiveren, de herkenning (wij hebben dezelfde valkuilen, echt!) en het plezier zijn een 
belangrijke factor in het structureel blijven SlowRunnen.  

 

 
Looptijden Slowrun Dessel 

Maandag       8.45 - 9.45 RWR                             
                        18.30 - 19.30 Slowrun 

Woensdag    8.45 - 9.45 Slowrun  
                         9.45 - 10.45 PW Baby en Mama 

Zaterdag       8.30 - 9.30 RWR/Slowrun 
                         9.30 - 10.30 Cursus Slowrun 
                         -> Start nieuwe cursus 14 januari 2023 

Locatie: Buskesstraat 40, 2480 Dessel 
 
Meer info via Angela:  info@praktijkjib.be  

                                   0494 690580 


