Hey sportieveling!
Je hebt je buddy gevonden en een sport gekozen. Nu kan je er ook echt aan beginnen. Maak van 2022 een supersportief jaar, samen met
ons en met elkaar, want samen sport je meer!
Om je vlot op weg te helpen geven we je elke week een tip. Zo behaal je moeiteloos je doel. Ga ondertussen ook de uitdaging met je
sportbuddy aan en ding elke week mee naar onze prijzenpot!

Voor je van start gaat is het belangrijk dat je een realistisch en haalbaar doel
kiest:

Maak je doel concreet en meetbaar. Zeg niet ‘ik wil meer bewegen’
maar bijvoorbeeld ‘ik ga twee keer per week fietsen’ of 'ik wil 5 km lopen
zonder wandelpauzes'.
Zorg voor voldoende tijd om te sporten. Dit kan je makkelijk doen
door je trainingen in te plannen op tijdstippen die voor jou passen. Zo
valt het excuus ‘ik heb geen tijd’ alvast weg.
Maak je planning zichtbaar: hang je planning ergens in huis op en/of
sla de trainingen op in je digitale agenda.

Een excuus vinden om je sportactiviteit te skippen is niet moeilijk: te
moe, te koud, te nat.... En dus is de verleiding vaak groot om je training
te laten schieten.
Maar niet getreurd: je sportbuddy kan je helpen om uitstelgedrag te
vermijden!
Laat hem of haar minstens vijf excuses voor jou opschrijven. Hoe meer,
hoe beter, want alle uitvluchten op dit lijstje tellen vanaf nu niet meer
mee!

Nog zo'n vaak gebruikte uitvlucht: "het is te donker om nog te gaan sporten". Ook dat
smoesje kan je van je lijst schrappen, want deze tips brengen licht in de duisternis:

Maak jezelf zichtbaar met reflecterende kledij en/of een
lampje.
Stippel vooraf je parcours uit. Kies voor verlichte paden, weinig
bochten en een vlak oppervlak.
Ga tegen de richting van het verkeer in, dan merken
tegenliggers je sneller op.
Ga liefst in groep op pad. Het is niet alleen veiliger, maar ook
leuker.
Luister niet naar muziek tijdens het sporten. Zo hoor je alle
omgevingsgeluiden en ben je beter op je hoede.
We geven 10 x 2 looplampen weg. Bezorg ons je gegevens en win! Zo kan je
binnenkort veilig in het donker sporten. Deelnemen kan tot woensdag 2 februari om 12.00
uur.

