
ALLE
BEWEEGREDENEN
ZIJN GOED
Bent u ook al aan de fitness? 

In 2006 waren we met een

vierhonderdduizend Belgen aan

het zweten. Vandaag zijn we met

meer dan een half miljoen. 

F I TNESS

et begon allemaal in

de fluorescerende

jaren tachtig. Toen

t r a n s f o r m e e r d e

Jane Fonda van Bar-

barella tot gezond-

heidsgoeroe en ver-

kocht ze haar VHS-

tapes over fitness en aerobics als zoete brood-

jes. Dat was Amerika. Nuchtere Europeanen

lieten zich minder snel overtuigen om zich in

strakke, veelkleurige pakjes te hijsen. Tiffany

Stevens van M4TERIA-fitnessclub: “Eind jaren

negentig brak fitness dan toch stilaan door in

België. Er zijn natuurlijk altijd freaks en fana-

ten, maar de meesten die er vandaag mee star-

ten, willen zich gewoon beter in hun vel voelen.

Gezond is het nieuwe cool.”

MOVE TO LIVE

Lieven Maesschalck behandelt als kinesithera-

peut verscheidene nationale en internationale

topsporters. “Move to cure” is zijn lijfspreuk,

zijn praktijkruimte over het MAS in Antwer-

pen ziet eruit als een heuse fitnesszaal. Is het
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→ Herman Brauner:

“Bewegen is een

kwestie van

zelfrespect.”



De gepensioneerde Herman Brauner is

ouderdomsdeken van M4TERIA-fitness-

club. Hij heeft zijn hele leven bewogen:

marathons, fietsen, waterpolo, keurtur-

nen, en dan is het moeilijk om er ooit mee

te stoppen. Herman: “In mijn jeugd heb ik

nog gebokst – stiekem, mijn moeder

mocht dat niet weten. Later ben ik bij de

paracommando’s gegaan, daarna 

getrouwd en kregen we kinderen. Zo

rond mijn 47 ben ik terug beginnen te

sporten.”

“Het gaat ook om ijdelheid, het is een

vorm van esthetiek. Maar het is zeker

geen obsessie voor mijn gezondheid. Ja,

nu ik ouder word, let ik wel meer op wat ik

eet.” Herman is nu een goed jaar inge-

schreven in de fitnessclub. “Ik ben met

de jaren een beetje kouwelijk geworden.

Vroeger lukte dat wel: bij vriesweer gaan

fietsen, maar nu niet meer. Daarenboven

is het in de club ook gezellig, het zijn sym-

pathieke mensen, er hangt een fijne at-

mosfeer. Ik ga naar de club voor het soci-

ale aspect, de mensen, het koffietje. Het

is plezant.” Afsluitend wil hij toch nog iets

kwijt, hij neemt zijn rol van wijze, grijze

man helemaal ter harte. “De mensen

moeten niet bang zijn om te bewegen,

het is een kwestie van zelfrespect. Je

hebt een lichaam, laat dat dan niet zo-

maar ‘gaan’. Ik ben niet gelovig, maar 

ik ben blij dat ik kan bewegen. Je kunt ook

geloven in jezelf, de natuur, de creativiteit.” 

HERMAN BRAUNER (80)
Fitnessen voor de gezelligheid
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ook “move to feel good”? Maesschalck: “Lo-

pen, fitness, yoga, zwemmen – elke bewe-

gingsvorm heeft een grote en positieve im-

pact op je slaap- en concentratievermo-

gen. Dat is wetenschappelijk bewezen: be-

wegen draagt bij tot verbeteren van het

immuniteitssysteem, om de innerlijke

weerstand te verhogen, het hormonaal

systeem wordt geoptimaliseerd, het respi-

ratoir systeem krijgt meer zuurstof, er ko-

men die fameuze endorfines vrij. Het is

een totaalpakket. Bovendien kun je pre-

ventief een heleboel problemen aanpak-

ken – rugklachten of ouderdomskwalen

bijvoorbeeld. Ook de geneeskunde begint

erop in te spelen: diabetes- en kankerpa-

tiënten bewegen op doktersvoorschrift.

Maar je moet het wel gedoseerd doen. Je

moet je lichaam volgen en respecteren.” 

Goedele Leyssen, Body & Mind Alignment

Coach en schrijfster van Boost en Balans

heeft het in die zin over evenwicht: “Zodra

het woord ‘fanatiek’ valt, denk ik ‘nee’. Het

gaat over je balans vinden, je limieten le-

ren kennen en er op een gezonde manier

mee leren omgaan.” 

Iedereen heeft haar of zijn ‘beweegrede-

nen’ om dat zweet te laten gutsen: spieren

versterken, rugproblemen, de conditie

Vijf jaar geleden werd bij Françoise voor

de derde maal op rij kanker vastgesteld.

Na de operaties en de chemotherapie

was ze helemaal verzwakt. Françoise:

“Ik ben begonnen met fitness om mijn

immuniteit weer op te bouwen. Naast

het versterken van mijn weerstand werd

ik er bovendien ook mentaal sterker

van, en dat was nodig.” Drie keer kan-

ker, dat laat sporen na. “De endorfines

die vrijkomen tijdens het sporten maken

dat je je ook in je hoofd beter voelt.” 

Françoise fietst driemaal per week naar

haar fitnessclub. Geen groepssessies

voor haar. “Het lukt me gemakkelijk om

het in te plannen tussen mijn familiale en

professionele leven. Moeilijker is het die

planning vast te houden, om me te moti-

veren naar de club te vertrekken. Of het

is mooi weer en lees ik liever een boek

in de tuin. Of het is slecht weer en dan

blijf ik liever thuis. Ik doe het niet om een

modellenlichaam te krijgen, ik doe het

voor mijn gezondheid, dus moet ik disci-

pline aan de dag leggen. Maar niet in

groep, anders is het nog moeilijker in te

plannen.” Ze lacht: “En ook geen per-

sonal trainer. Bij je eerste bezoek vertelt

een coach – afhankelijk van je specifie-

ke wensen – welke oefeningen het best

geschikt zijn. Neen, ik vertelde niet dat

ik ziek was, ik zei dat ik in vorm wilde blij-

ven en mijn gezondheid wilde verbete-

ren. Nu gaan ze het weten, maar dat is

niet erg, tant pis.” Er speelt een glim-

lach om haar lippen. Françoise is er de

vrouw niet naar om zich uit haar lood te

laten slaan. 

“Waarom fitness? Dat is veeler toeval-

lig gekomen. Tot voor ik kanker kreeg

leek zo’n fitnesszaal me helemaal niets.

Ik hou ervan om te fietsen in het bos,

frisse lucht, mijn hoofd leegmaken en te

fantaseren. Een vriend stelde voor om

ons samen met enkele anderen in een

fitnessclub in te schrijven. Op die ma-

nier heb ik me nog tamelijk goedkoop

kunnen inschrijven. Het geeft me echt

voldoening, elke keer weer, a fresh

mind. Meer dan ik verwacht had.”

FRANÇOISE CARDINAUX (48)
Bewegen voor meer immuniteit 

Françoise
Cardinaux:
“Elke keer weer
a fresh mind.”



DE HYPES

Milon Cirkel
Een tiental fitnesstoestellen

staan opgesteld in een cirkel.

Dit groepsprogramma werkt 

intens op kracht én cardio. 

De centrale zuil geeft door 

middel van bubbels (je moet 

het echt eens zien) of kleuren

aan, wanneer de fitnessers 

moeten doorschuiven naar 

een volgend toestel. 

Hot Yoga
Meditatie en yoga kun je 

vandaag ook doen bij een 

comforttemperatuur van om 

en bij de 40 ° Celsius. Hot ofte

Bikram Yoga geeft je je 

mentale evenwicht terug, 

badend in het zweet.

Bootcamp
Bij bootcamp speelt de begelei-

der van een fitnessgroep de rol

van de toegewijde drilinstruc-

teur Hartman uit de film Full

Metal Jacket van Stanley 

Kubrick. Zweten tot je erbij

neervalt. Met doktersattest. 

Hoopnotica
Ofte hoelahoepen. De oude

Grieken deden het al. Begin 

jaren zestig nam een slimmerd 

er een patent op en ging 

iedereen aan de hoelahoep. 

Vandaag is het weer hot. 

Ook Beyoncé en Shakira 

hoelahoepen, hebben wij van

horen zeggen.

Animal Flow 
Dit is er eentje om te doen 

wanneer er echt niemand kijkt.

Een mix van yoga met kracht,

gebaseerd op dierenbewegin-

gen. Doe eens de achteruitslui-

pende leeuw, of de krab of 

de krokodil. Grappig, als je het

zelf niet hoeft te doen.

F I T N E S S

Op het reclamebureau TBWA hebben ze

geen casual Friday, wel een sporty

Monday. Sinds twee jaar hijsen een

twintigtal werknemers zich elke maan-

dagmiddag in hun meest trendy tenue

om een uurtje op hun pilatesmatje te

stretchen. Catherine: “Het idee ont-

stond tijdens de jaarlijkse skivakantie

met de medewerkers. We hadden net

een groot project achter de rug: lang

doorwerken, ’s avonds nog de was, de

plas, de kinderen,... je kent dat: geen tijd

om te bewegen. Toen ik voorstelde om

op een werkdag ’s middags een uurtje te

sporten, reageerde iedereen positief.” 

“Het is niet dat we ons elke maandag in

het zweet zwoegen, gewoon: spieren

trainen, een betere houding, kortom,

wat bewegen.” Iedereen heeft zijn rede-

nen om te sporten. Charlotte: “Ik heb

wel geen kinderen, maar hou toch te

weinig tijd over na het werk. Je doet late

uren, je weet niet wanneer je thuis-

komt.” Of de boîte betaalt voor de 

coaches Vicky en Kristof? Catherine:

“Het bedrijf neemt de helft van de kos-

ten voor zijn rekening. Dat is bewust, zo

zijn de deelnemers ook gemotiveerder,

een sessie kost acht euro per keer.”

Charlotte: “Het is een gemengde groep,

alle leeftijden doen mee.” Van de cijfe-

raars van de boekhouding, over ac-

counts zoals Catherine en Charlotte tot

de zwevende creatieven: iedereen 

aan de pilates.

Het komt overal terug – wanneer je 

begint te sporten, let je ook beter op je

voeding en je gezondheid. Charlotte:

“Sinds we fitnessen, zijn we ook bewus-

ter bezig met ons lichaam. Eten, slaatjes,

ontbijtgranen. We inspireren elkaar: niet

te veel suikers, opletten met vet, zonder

daar extreem in te gaan.” Er wordt nog

weleens een glas gedronken of een 

frietje gegeten bij TBWA. Catherine: “Ik

vind het contrast echt wel groot. Voor

en na ik met pilates begon. Het klinkt 

cliché, maar ik voel me nu echt veel 

beter in mijn vel, minder moe en ik 

heb meer energie.” 

CATHERINE HAMERS (44) EN 
CHARLOTTE SMEDTS (28)
Pilates met de collega’s

verbeteren, leniger worden... Na wat heen-

en-weer aan de grote poort loop ik het fris

ogend fitnessoord binnen. “Wat kan ik

hier allemaal doen?” Het aanbod is enorm.

Te veel, net nu ik op zoek ben naar even-

wicht en balans in mijn leven. Bodypump,

Pilates, Yoga zus en Yoga zo, Bodycombat,

Sh’bam, Zumba, HIIT, Animal Flow, Boot-

camp, Crossfit, Crossgym,... Gelukkig is er

Tiffany Stevens om me op weg te zetten :

“De verschillende fitnessrages? Het is zoe-

ken naar wat de blijvers zijn en vooral :

welke van die nieuwigheden resultaat ge-

ven. Taibo is er een die snel opkwam, maar

intussen weer heeft afgedaan.” De ene 

hype volgt de andere op. Eigenlijk is het

steeds hetzelfde in een nieuw kleedje. Of

wat dacht u van Surfset Workout? Dat is

surfen op het droge zonder dat je één cen-

timeter vooruit gaat: een surfplank, waar-

op je de oefeningen doet, vastgevezen op

een stuk rubber. Het resultaat: de spieren

waarmee je je evenwicht houdt, trainen.

Goedele Leyssen

“Zodra het woord
‘fanatiek’ valt, denk ik
‘nee’. Het gaat over je
balans vinden, over je
limieten leren kennen”

→

Alle TBWA’ers

aan de pilates.
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F I T N E S S

En dat doe je dus ook met de Bosu Ball, het

plastic evenwichtskussen dat u vindt bij

de betere kinesist of uw old-school fitness-

club. 

In de praktijk van Maesschalck liggen een-

voudige yogamatten naast de meest high-

tech fitnessapparaten. Maesschalck: “Met

onze huidige levensstijl hoeven we eigen-

lijk niet meer op twee benen te staan, we

kunnen alles zittend doen. Maar daarmee

wordt ons motorisch systeem niet geprik-

keld. Mensen denken dat ze veel extra

moeten gaan doen. Dat hoeft niet, in het

dagelijkse leven kun je bijvoorbeeld op

cardiovasculair niveau al een heleboel za-

ken doen. Te voet naar de bakker gaan,

met de fiets een pint gaan pakken, trappen

lopen in plaats van in de lift te springen.” 

Bij Goedele Leyssen horen we eenzelfde

geluid: “Je hoeft inderdaad niet de laatste

fitnesshype te volgen om je lichaam in con-

ditie te houden. Je kunt met heel eenvou-

dige middelen trainen: ballen, kleine ge-

wichten, buizen om je aan op te trekken.

Met je eigen lichaamsgewicht aan de slag

gaan, is de beste manier om niet over je

grenzen te gaan. Vandaar ook het succes

van Crossfit, de Indiana Jones-aanpak, een

parcours met klimtouwen en -rekken.”

Wil je het maximum halen uit je looptrai-

ning of fitnesssessie, dan is het belangrijk

om te beginnen bij de ademhaling. “Focus-

sen op je ademhaling helpt je om vol te

houden als je het tijdens je workout be-

nauwd krijgt en het geeft je extra kracht en

energie. Door bewust te leren ademhalen

vanuit de buik krijg je bovendien meer

controle over je gevoelens en je gedrag.”

Dus even concentreren op die buik : je

masseert je ingewanden en je ontspant. En

in en uit en in en uit.

START TO MOVE

Goedele Leyssen : “Als je een gezond le-

venspatroon hebt met beweging en ge-

zond eten, kun je af en toe je glas wijn drin-

ken en je steak eten. Daar hoef je je niet

schuldig over te voelen. De volgende dag

extreem gaan sporten, detoxen of jezelf

uithongeren om ‘boete te doen’ brengt je

uit balans en keert zich tegen je. Een ge-

zond lichaam kan er perfect mee om dat je

een viertal keer per maand gewoon doet

waar je zin in hebt.” 

Tiffany Stevens heeft het over de 80-20-re-

gel : voor 80 procent gezond leven, op je

voeding letten en bewegen, voor 20 pro-

cent de Bourgondiër in jezelf loslaten – de

zogenaamde cheat days. Daar kunnen wij

ons allemaal in vinden – of misschien toch

proberen die percentages te benaderen.

Maar hoe beginnen we eraan ? Maes-

schalck : “Een personal coach heb je niet

direct nodig – op het internet vind je inte-

ressante trainingsprogramma’s, daar-

naast zijn er talloze apps die je ook op ge-

bied van voeding begeleiden, want je moet

de motor met de juiste brandstof voeden

natuurlijk. Het is belangrijk, vind ik, dat je

begint te sporten in een toffe sociale omge-

ving. Doe het met vrienden – zo push en

motiveer je elkaar : de opgestoken duim,

‘Top!’, de schouderklop, dat aspect is heel

belangrijk. Start to run, fitness, wandelen,

zwemmen, doe iets. Als je resultaat wil,

moet je minimaal twee à drie keer per

week bewegen. En regelmaat, heel belang-

rijk, ook op reis: een paar oefeningen in de

hotelkamer, de stad in met een gehuurde

citybike of gewoon in het park, een goeie

ouwe fitometer.”

Leyssen: “Iedereen moet zoeken wat voor

hem of haar mogelijk is. Tegen je zin naar

de fitness gaan, is gedoemd om te misluk-

ken. En zoals het spreekwoord zegt : alle

begin is moeilijk. Wil je echter een gezond

lichaam en je goed voelen, dan is op de sofa

blijven liggen geen optie. Geef jezelf de

kans om het positieve effect te voelen dat

sporten op je lichaam heeft.” 

www.m4teria.com, www.movetocure.com
www.livewithgrace.com

DE APPS

Runtastic Push-Ups

Tussen de duizenden apps die

je vertellen wat je moet doen,

hoeveel je moet eten en nog

meer boekhoudkundige fitness-

tips, vonden we deze wel iets

hebben. Eenvoudig ‘opdrukken’

(push-ups jawel) waarbij je

smartphone telt, telkens je met

je neus je smartphone raakt.

Pedometer

De Pedometer telt je stappen,

geeft het aantal calorieën dat je

verbrandt weer, de afgelegde

afstand, de tijd en de snelheid.

In de pas lopen is hier de op-

dracht. 

QuitNow!

Maar we zijn pas begonnen.

Neen, je hoeft niet te stoppen

met fitness. Integendeel: wan-

neer je begint met fitness is het

een goed idee om te stoppen

met roken. Deze app telt de da-

gen dat je gestopt bent met ro-

ken en van hoeveel sigaretten

je niet hebt kunnen genieten.

Nature Sound

Een natuurapp? WhatÕs in it for

you? Fluitende vogels, de zee

of het geluid van een regenbui

in het Amazonewoud – om ont-

spannen te fitnessen. Over

3000 jaar, als dat alles niet

meer bestaat, lijkt ons dit een

absolute musthave.

Sworkit Lite

Fitness apps? Daar zit ontzet-

tend veel brol bij en easy geld-

gewin. De University of Florida

testte er een dertigtal en zette

Sworkit Lite op de eerste

plaats. Videodemonstraties

rond kracht, stretchen, cardio,

pilates en yoga door echte per-

sonal trainers, in dertien talen. 




