
3 PROGRAMMA’S
BEWEZEN EFFECTEN 
Duizenden enthousiaste gebruikers

GRIP OP STRESS1
5 KG KWIJT2

TIPS VOOR LOPERS3

word fit met een glimlach
(en af en toe een grimas)

SPORTRUSTEN



‘ADEMHALING ROCKS, 
GEZOND ETEN IS NIET 

INGEWIKKELD EN TRAINEN 
MET EEN HARTSLAGMETER IS 
GOUD WAARD. DOE JE MEE?’
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GRIP OP STRESS

Veel mensen ademen 10, 12, 14, 16 tot wel meer dan 20 x per minuut. 6 tot 8 x per minuut is 
genoeg. Door bewust rustig te ademen kun je ontspannen als het jou uitkomt. Sportrusten 

testte tientallen oefeningen en selecteerde de oefeningen die écht werken.

ADEMHALINGSOEFENINGEN HEBBEN 
OP DRIE MANIEREN EFFECT.

MÉÉR KOOLZUUR IN JE BLOED 
Veel klachten zijn een gevolg van te weinig koolzuur 

in het bloed. Er zijn verschillende oefeningen om meer 

koolzuur vast te houden. Gevolg: minder hoofdpijn, 

minder maagzuur, minder hartkloppingen.
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MÉÉR ENERGIE (DE HELE DAG DOOR) 
Een snelle ademhaling wakkert een snelle 

verbranding aan. Met ademhalingsoefeningen 
leer je om je energiezuinige vetten weer als brandstof 

te gebruiken.

2

MEER RUST IN JE HOOFD 
Is je brein soms net een hyperactieve puppy? Zit je 

meer op social media dan je zou willen? Met adem-
halingsoefeningen tem jij je brein. Gevolg: je ontspant 

als je wilt ontspannen en je staat áán als je scherp 
wilt zijn. Bijkomend voordeel: je slaapt stukken beter.

3

‘Ademhaling leek me altijd zo saai. Nooit gedacht 
dat ik zoveel zou hebben aan ademhalingsoefe-
ningen. Ik slaap beter en ik ervaar veel meer rust 
in mijn hoofd. In het begin had ik nog moeite om 

oefeningen te doen, nu kijk ik er naar uit.’
Saskia (46)

30 DAGEN PROGRAMMA

Ontdek hoe jij ademt en wat je kunt doen met oefeningen voor 
meer ontspanning en betere sportprestaties? 

√ Dagelijkse tips en motiverende filmpjes.
√ Jarenlange ervaring, duizenden mensen gingen je voor.
√ Een zetje om de ademhalingsoefeningen echt te doen.

√ Inclusief Verademing, Tien dagen stil en Koud Kunstje (ebooks).
√ Geen wetenschappelijk jargon, wel wetenschappelijk onderbouwd.

In dertig dagen leer je een ritueel van 10 tot 20 minuten met ademhalings- 
oefeningen die écht werken.



5 KILO KWIJT

Diëten hebben geen zin. Je valt wel wat kilo’s af, maar als je stopt met je dieet, kom je gewoon 
weer aan. Sportrusten leert je om je vetvoorraden als brandstof in te zetten. Gevolg: méér 

energie en minder gewicht. Zonder honger te lijden.

HET 5 KILO KWIJT PROGRAMMA GAAT NIET 
ALLEEN OVER VOEDING, OOK OVER SPORTEN 

EN ADEMHALINGSOEFENINGEN.

MINDER SUIKERS, MEER GROENTEN 
3 x per dag eten, zonder tussendoortjes. Méér 

groenten, geen snelle suikers en minder koolhydraten. 

Zo zet je je energiezuinige vetten in als brandstof.

1

ADEMHALINGSOEFENINGEN 
Van stress kun je aankomen Door stress 

maak je namelijk cortisol aan en cortisol 
blokkeert de vetverbranding. Daarom zijn 
ademhalingsoefeningen een waardevolle 
aanvulling als je wat kilo’s af wilt vallen.

2

3 X PER WEEK SPORTEN 
Meer spiermassa zorgt voor toename van de  

glycogeen-buffer, en dat helpt mee om glucospieken 
te neutraliseren. Sporten helpt zo mee om op gewicht 

te blijven.
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‘Wauw. Na dertig dagen was ik zes kilo kwijt 
en mijn buikomvang is 6 cm. geslonken. En nog 

belangrijker: ik voel me fitter dan ooit.’
Angela

30 DAGEN PROGRAMMA

In dertig dagen gaan we je leren om 5 kilo vet 
in te zetten als brandstof.

√ Dagelijks tips en motiverende filmpjes.
√ Een zetje om overtollige kilo’s echt kwijt te raken.

√ Niet alleen afvallen, ook meer energie.
√ Inclusief het kookboek Hoe word je 100 (202 pagina’s).

√ Geen wetenschappelijk jargon, wel wetenschappelijk onderbouwd.

In dertig dagen leer je wat gezond eten, slim sporten en een dagelijkse ademha-
lingsoefening doet met je gewicht, je humeur, je concentratie en je energie. 



HARDLOPEN

Loop je hard en blijf je hangen op hetzelfde niveau? Dan heeft Sportrusten tips voor je. 
Met je hartslagmeter kun je meer dan je denkt.

EEN SLIMME COMBINATIE VAN DRIE PIJLERS 
GEVEN SNELLE PROGRESSIE.

‘Nooit gedacht dat ik nog eens een halve marathon zou 
lopen. Met het schema van Sportrusten is het gelukt. 

En nog belangrijker: ik heb me nog nooit zo goed 
gevoeld als tijdens deze 100 dagen. Nu wil ik méér.’

Peter (48)

100 DAGEN PROGRAMMA

In 100 dagen topfit aan de start van je evenement

√ Duizenden mensen gebruiken onze schema’s.
√ Je hartslag wordt je kompas.

√ Je weet zeker dat je niet teveel, maar ook niet te weinig doet.
√ Je slaap beter (ook als je ’s avonds traint).

√ Mails met tips en inspiratie.

Je krijgt online een schema met je persoonlijke hartslagwaardes. Dat zijn de zones 
waarin je traint. Je kunt je trainingen op onze website bijhouden: je ziet dat je 

vooruit gaat. Voor steun en vragen kun je terecht in de koffiehoek.

ADEMHALING 
Je wordt niet beter tijdens het sporten. Je sport, maar 

je wordt beter tijdens het herstel. De kwaliteit van je 

herstel is minstens zo belangrijk als de kwaliteit van je 

(half)uurtje sporten.

1

OMSLAGPUNT EN HARTSLAGZONES 
Met je persoonlijke hartslagzones ga je met sprongen 

vooruit. Je traint niet te hard, maar ook niet te 
voorzichtig. Sportrusten helpt je met het bepalen van 

jouw hartslagzones.

2

SCHEMA’S 
We hebben schema’s voor beginners, voor 10 kilome-
ter, voor een halve marathon en voor een hele mara-
thon. Sta goed voorbereid en goed uitgerust aan de 

start van je evenement.
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BOEKEN
Koen de Jong schreef verschillende boeken 

over ademhaling en sport. Wil jij boeken 
verkopen in jouw praktijk of winkel? 

Dat kan ook!

KOEN DE JONG
Koen de Jong is eigenaar van Sportrusten. Hij schreef vijf 

boeken over ademhaling en sport. Van zijn boeken zijn meer 
dan 100.000 exemplaren verkocht en zijn werk is in meer dan 

8 landen vertaald. Koen geeft zelf de trainingen.



TESTIMONIALS

BEDRIJVEN
Wil jij met al je collega’s aan de slag? Team Sportrusten geeft inspirerende workshops over 

ontspanning, voeding en sporten. Sportrusten werkte al voor veel grote bedrijven.

TRAINER OF BEHANDELAAR?
Ben jij trainer of behandelaar en wil jij de programma’s van Sportrusten gebruiken voor jou 
klanten? Dat kan ook. We organiseren trainerscursussen waarna je met onze programma’s 

aan de slag kunt.

‘Ik ben niet zo’n lezer, maar dit 
boek las ik in één keer uit’
Marco van Basten (ja, dé Marco van Basten) 

over Verademing

‘Mijn huisarts heeft me op Verademing 
gewezen. Ik heb een burn-out. Makkelijk te 

lezen boek en na enkele weken al resultaat. Een 
betere ademhaling is voor mij dé oplossing.’

Nicole over Verademing

‘Fit aan de start. Fit onderweg. 
Fit daags na de marathon.’

Bert Smit over het hardloopprogramma.

‘Wat een kick om door die haag 
van mensen te lopen.’

Volkskrant-journalist Iwan Tol las De Hardlooprevolutie, 
trainde 100 dagen en liep succesvol de marathon.


