Hey topper!
Je sport beter met degelijk materiaal. Daarom geven we in deze brief enkele tips om een geschikt paar loopschoenen te kopen. Verder
hebben we een nieuwe buddychallenge in petto en we geven weer leuke prijzen weg. Benieuwd? Lees snel verder en… samen blijven
sporten hé!

Als je nieuwe loopschoenen gaat kopen, laat je best een loopanalyse
uitvoeren.
Neem zeker ook deze vijf tips mee naar de winkel:

Laat je niet misleiden door de kleur of het merk. Comfort en
stabiliteit primeren.
Een loopschoen moet meteen goed aanvoelen. Zorg dat de maat
én de breedte kloppen.
Demping is belangrijk, maar met een te zachte schoen boet je in
aan stabiliteit.
Een goede loopschoen heeft een stabiele basis. De hielkap moet
stevig zijn en de zool buigt enkel ter hoogte van de bal van de
voet.
Vernieuw tijdig je loopschoenen. 1000 km is een vaak gebruikt
maximum.

Het vooruitzicht op een beloning werkt extra motiverend. Bespreek
daarom samen met je buddy welke beloning jullie, na vier weken
volhouden, verdienen.
Denk aan een stuk taart, een pannenkoek met koffie of een aperitiefje
na het sporten.
Of misschien is het tijd voor een matching paar sokken of
sportuitrusting? Wees origineel!

Met het geschenk van deze week hoef je deze spullen niet langer thuis te laten:

Identiteitskaart - Vanaf 15 jaar moet je deze verplicht bij je
hebben.
Smartphone - Nuttig voor tracking en je blijft bereikbaar in
noodgevallen. Extra tip: met een oproep via de 112-app ontvangt
de noodcentrale een indicatie van je locatie. Erg handig als je in de
natuur sport!
Voeding - Sport je langer dan een uur, neem dan naast drank ook
een gelletje, koekje of wat gedroogd fruit mee.
Geld - Kan altijd nuttig zijn, maar weet dat dit niet verplicht is.
Huissleutels - Het is veiliger ze mee te nemen dan ze thuis onder
een bloempot te verstoppen.
We geven 10 x 2 sportriemen weg. Bezorg ons je gegevens en win!
Deelnemen kan tot woensdag 9 februari om 12.00 uur.

