Dag volhouder!

Een goede sportbuddy is goud waard, dat is na vier weken sporten wel duidelijk! Maar wat als de neuzen niet altijd in dezelfde richting
wijzen? Wij vertellen je hoe je een hecht team blijft. Onze buddychallenge doet deze keer een beroep op je creativiteit. Tot slot helpen
we de spierpijn uit je lijf met de wekelijkse winactie. Lezen maar!

Merk je na enkele weken dat je buddy een ander niveau haalt of steilere ambities heeft?
Het is niet ongewoon dat je op verschillen botst. Hoe ga je hiermee om?




Durf open te zijn naar elkaar en spreek uit hoe je het samen sporten ervaart.
Je mag je ambitie gerust bijstellen en je oefenschema personaliseren, maar laat je
sportbuddy niet los.
Blijf daarom zeker wekelijks samen sporten. Dit is waarom jullie buddy's zijn
geworden.

Zo kan je elkaar weer motiveren om door te zetten, want samen sport je meer!

Jij en je buddy zijn nu al weken samen op pad. Tijd om jullie verbond officieel te maken!
Verzin een leuke teamnaam voor je groepje, zoals veel topsporters doen. Dat zorgt voor
nog meer betrokkenheid.
Je kan er ook een eigen strijdkreet aan vastplakken of je buddy een coole sportieve
nickname geven. Kimchoge? Ronny Colbrelli? Novak Chocovit?
Denk er zeker al eens over na, want aan het einde van deze actie komt er misschien nog
een mooie verrassing uit de bus!

Er gaat natuurlijk niks boven een deugddoende massage om je spierpijn te verzachten.
Heb je zelf geen masseur of kinesitherapeut in huis? Probeer dan eens een foamroller.
Deze schuimrubberen koker bevordert de doorbloeding en vermindert zo je spierpijn.
Leg de foamroller op de grond en plaats de los te maken spiergroep er bovenop. Rol je
pijnlijke spier vervolgens langzaam heen en weer over de foamroller (30 à 90 sec.).
Eerlijk is eerlijk: foamrollen doet pijn. Probeer toch te ontspannen en adem goed in en uit.
Is de pijn niet te harden, verminder dan de druk op de spier of werk rondom de meest
pijnlijke zone.

Om je pijn te verzachten geven we deze week 10 x 2 foamrollers weg. Deelnemen kan tot
woensdag 23/2 om 12.00 uur.

