


Mindful Run gebruikt in al haar
activiteiten de combinatie van
Mindfulness, Ademhalingstechnieken en
Hardlopen / Wandelen met als resultaat
MINDER STRESS en MEER ENERGIE..
 
Het Mindful Run concept is ontwikkeld
door Martijn Mensink, eigenaar van
Mindful Run Nederland en Mindful Cycling. 
In Nederland zijn ca. 180 instructeurs
actief die 5-weekse cursussen aanbieden. 
 
 

Wat is Mindful Run & Walk?  
Je word je bewust van je loophouding, je
aandacht bij het lopen en de energie en
de kracht en energie in je lichaam. Door
meer in het 'hier en nu' te lopen, maak je
je hoofd leeg en geniet je meer van het
moment. 
 
Ademhaling 
Ademhalingstechnieken passen we toe
om het maximale rendement uit je
ademhaling te halen. Veel lopers ademen
verkeer, waardoor er te veel energie
wordt verbruikt. 
Binnen Mindful Run gebruiken we
neusademhaling. Hoe langzamer en hoe
minder je ademhaalt, hoe meer zuurstof
en hoe minder melkzuur je in je
lichaamscellen hebt en ook des te lager
je hartslag zal zijn. 
tegelijkertijd heb je een natuurlijke
'begrenzer' aan je inspanning, zodat jij je
grenzen niet overgaat. 
Ademhalen door de neus is een stuk
gezonder dan ademhalen via de mond -
ook bij het hardlopen en wandelen. 
 
Hardlopen/ Wandelen
Bewegen heeft positieve effecten op
vrijwel alle orgaansystemen in het
lichaam. Regelmatig sporten/ bewegen
helpt een breed scala aan
gezondheidsproblemen, mentale
problemen en klachten te voorkomen of
verminderen. 
Veel mensen leggen zichzelf echter een
prestatieverplichting op, waardoor het
plezier verdwijnt en grenzen worden
overschreden. 
Mindful Run & Walk leert je om volop van
het lopen en de omgeving te genieten en
met de juiste ademhaling te lopen in het
'hier en nu'. 
 
 
 
 

5-weekse cursus:

5 lessen van 1,5 uur 

iedere les heeft een eigen

thema
e-mail met informatie en een

'huiswerkopdracht

vaardigheden die je ook buiten

het lopen om kunt inzetten!

De drie hoofd elementen zijn:
Mindfulness
Ademhalingstechnieken 
Hardlopen / wandelen 

 
Mindfulness
Mindfulness is het bewust aandacht
brengen naar de huidige ervaring met een
open en niet-kritische blik. Mindful Run en
Walk laat je kennismaken met de
verschillende facetten van hardlopen en
wandelen en leert jou te luistern naar je
ieigen lichaam. 
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Voor jou? 
 

Ben  je een (beginnende) hardloper of
wandelaar en
Ben je graag buiten?
Hou je van bewegen of wil je meer gaan
bewegen? 
Wil je meer plezier beleven tijdens het
lopen? 
Wil je meer onstpanning ervaren
tijdens het lopen en erna? 
Wil je ontdekken hoe jij je ademhaling
in kan zetten tijdens het lopen, maar
ook er buiten? 
Wil je beter leren luisteren naar je lijf
en meer blalans krijgen in hoof en
hart? 
Mind-Sense-Go werkelijke toepassen?
Hoofd -> Hart -> Handen/ actie/ doen

 
Dan is Mindful Run of Mindful Walk echt
iets voor jou!
 
Ik geef regelmatig 5-weekse cursussen in
de gemeente Raalte.
 
Meer informatie is te vinden op
www.mind-sense-go.nl/mindfulrun of
www.mindfulrun.nl/raalte  
 
 

Wie ben ik? 
 
Ik ben Maike Korte, ik ben naast Mindful
run & Walk-instructeur ook
Leefstijlcoach en de Moed-om-te-Falen
trainer. 
 
Sporten en bewegen heeft altijd onderdeel
uitgemaakt van mijn leven. Vroeger heb
ik veel getennist en later was het een
afwisseling van fitness en hardlopen en
stiekem toch ook het tennissen
regelmatig weer oppakken. 
 
Sporten is altijd mijn uitlaatklep en
achteraf gezien, redmiddel geweest. Toen
ik een paar jaar geleden een zware
knieblessure kreeg, brokkelde dan ook
mijn zorgvuldig opgebouwde kaartenhuis
in elkaar en belandde ik in een burn-out. 
 
Het eerst wat ik weer oppikte zodra het
kon, was wel het lopen. 
Echter ik was zo gewend om overal
prestatie aan te koppelen, zo ook aan het
lopen, dat ik alweer ging trainen voor een
halve marathon, 'de diepe hel'.
 
 



 
Kijk voor meer informatie op: 
www.mind-sense-go.nl
www.mindfulrun.nl/raalte
 
of mail naar: info@mind-sense-go.nl
 
*bron: www.mindfulrun.nl
 
 

 
Het is gelukt, die halve marathon, maar ik
kwam er al snel achter dat ik de hele tijd
zwaar in de overbelasting had getraind en
eigenlijk elke training meer van mijn
lichaam vroeg, dan dat het aankon.
  
Na de halve marathon lukte het lopen mij
steeds minder, totdat ik het plezier in het
lopen helemaal verloor en uiteindelijk
stopte. 
 
Dankzij Mindful Walk & Run heb ik het
plezier in het lopen weer terug gevonden.
Een manier om te sporten zonder daar een
prestatie aan te koppelen, maar weer
plezier en ontspanning ervaren in het
bewegen. 
Het werkelijk gaan voelen van de grenzen
van mijn lijf en accepteren dat die grenzen
vaak dichterbij liggen dan ik misschien
graag had willen zien. 
 
 
 
 
 

Ik vind het leuk om je te ontmoeten!
Maike Korte 

De lopende leefstijlcoach, 
voor een gezonde leefstijl 

&
 nieuw leiderschap 
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Stress & Burn-out 
 
 

Allemaal vaardigheden die ik nu ook inzet
in het dagelijkse leven. Tijdens werk en in
mijn gezin. Het is heel bijzonder dat in hoe
je sport en beweegt parallellen te vinden
zijn met hoe je in je leven staat.
 
Omdat ik nu loop voor mijn plezier en
ontspanning en ik mijzelf er ook werkelijk
mentaal en fysiek fitter door ben gaan
voelen en weer veel meer plezier ervaar, 
is weer meer bewegen en regelmatig lekker
de natuurlijk ingaan vanzelfspekend
geworden. 
 
Dat gevoel gun ik iedereen! 
 
 
 
 
 
 


