Waarom zou u aan krachtoefeningen doen?
Is uw spierkracht in de laatste jaren afgenomen?
Heeft u minder energie voor de dingen die u
belangrijk vindt in het leven? Ervaart u sneller
blessures? Merkt u dat dagelijkse activiteiten
meer moeite gaan kosten? Misschien zelfs
ondanks dat u nog regelmatig beweegt?
Deze achteruitgang is helaas gebruikelijk en
versnelt naarmate we ouder worden. Niet
getreurd, er is een eenvoudige remedie:
twee keer per week krachtoefeningen
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Positieve effecten van krachttraining
Op basis van recent onderzoek weten we dat
krachttraining weerbaar maakt. Het leidt tot
verhoging van spiermassa, spierkracht en
botdichtheid. Hiermee draagt krachttraining bij aan
het gemak waarmee dagelijkse activiteiten worden
verricht. Bovendien bevordert krachttraining de
bloedsuikerregulatie, bloeddruk, hormoonbalans,
lichaamshouding, energie, coördinatie en balans.
Daarmee draagt het bij aan een sterke weerstand.
Met krachttraining versterkt u naast de
duurvezels, ook de krachtvezels (spiervezels die
relatief snel samentrekken en grote kracht kunnen
leveren). Juist deze krachtvezels nemen met het
ouder worden sterk af in omvang en kracht.

3

Bewegen
Hoewel reguliere beweging aan te raden is en
bijdraagt aan de (spier)gezondheid, is het in de
meeste gevallen niet voldoende om krachtvezels
voldoende te prikkelen en de afname in
spierkracht en functie tegen te gaan.

Beweegnorm
De Wereldgezondheidsorganisatie
benadrukt de positieve effecten
van krachttraining. Ook de
Nederlandse
beweegnorm
adviseert volwassenen om,
naast reguliere beweging, 2x
per
week
aan
krachtoefeningen te doen voor de
grote spiergroepen. Aan 65plussers wordt aangeraden om
daarnaast 3x per week balansoefeningen uit te voeren.
Toch voldoet het merendeel van de Nederlandse
volwassenen niet aan de krachtnorm. Ook 65plussers niet. En dat is zonde!
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Trainingsplan
Voor optimaal resultaat is een goed trainingsplan
belangrijk. Er is veel onderzoek gedaan naar de
effectiviteit van verschillende vormen van training
op de kracht en weerstand (oefeningen, opbouw,
intensiteit, snelheid en de rol van voeding).
Helaas wordt dit in de praktijk door trainers en
coaches vaak nog niet optimaal toegepast.

CleverMove
CleverMove komt voort uit de wetenschap en
vertaalt wetenschappelijke kennis over training en
voeding naar programma’s op maat. Voor u.
CleverMove specialiseert in krachttraining en
voedingsadviezen voor mobiele 50 tot 120 jarigen.
Wij richten ons op het verbeteren van de
weerstand en het omkeren van verval in spieren,
spierkracht en lichamelijk functioneren, inherent
aan het ouder worden. Met als doel om samen
met u te werken aan een energiek en sterk
lichaam. De lange termijn doelstelling is om
lichamelijke klachten te voorkomen, zodat u ook in
de toekomst moeiteloos en zelfstandig uw
dagelijkse activiteiten kunt blijven verrichten.
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Resultaat, kwaliteit, persoonlijke aandacht,
samen en plezier staan bij ons voorop.

Verbeterde weerstand en kracht in 10 weken
Bij CleverMove sport u met leeftijdsgenoten op de
manier die bij u past, buiten, online of in een grote
en goed geventileerde trainingsruimte. Onze
cursussen starten met basis krachttraining en
coördinatie oefeningen. We besteden veel
aandacht aan het oefenen van de juiste
technieken.

In de voedingsworkshop krijgt u praktische
adviezen om de weerstand en het trainingsresultaat verder te optimaliseren.
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Aandacht
In de CleverMove 50+ groepen, sport u met
ongeveer 9 – 12 personen onder begeleiding van
een trainer (ervaring vereist). Behoefte aan meer
begeleiding, dan kunt u meedoen met de cursus
CleverMove Extra Aandacht (65+). U sport dan
met ongeveer 6 - 9 personen. CleverMove
garandeert u hiermee voldoende persoonlijke
aandacht.

Programma op maat
Alle oefeningen kunt u op een verschillende
moeilijkheidsgraad uitvoeren. Blijkt uit de intake
dat u blessures of beperkingen heeft, dan passen
Persoonlijke aandacht voor een betaalbare prijs
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wij uw programma aan naar uw mogelijkheden. Zo
sport u altijd op uw eigen niveau.
De coach ziet erop toe dat de belasting geleidelijk
wordt opgebouwd. Zo sport u veilig en prikkelt
tegelijkertijd
het
lichaam
voldoende
om
vooruitgang te blijven boeken.

Twee manieren om een kniebuiging uit te voeren. Links met zandzak,
rechts met halter. CleverMove geeft u keuze uit diverse opties
aansluitend aan uw mogelijkheden.

Voeding
In onze voedingsworkshop leert u
spelenderwijs hoe u met kleine
aanpassingen de weerstand en
het trainingsresultaat verder kunt
optimaliseren. Naar behoefte kunt
u individuele voedingsbegeleiding
bijboeken.
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CleverMove Online Portaal
Bij de training is het gebruik van onze trainingsapp
(optioneel) inbegrepen. Hiermee kunt u uw
voortgang bijhouden, traningen reserveren en
videolessen volgen. Bovendien kunnen we u via
de app ook op afstand begeleiden indien gewenst.
Daarnaast kunt u via de voedingsapplicatie meer
inzicht krijgen in uw eetgewoonten.
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Rooster & Prijzen
CleverMove*:
Ma van 19.00u – 20.00u (Park Noord-West)
Woe van 8.45u – 9.45u (Thuis Wageningen)

CleverMove Extra Aandacht:
Ma van 10.00 – 11.00u (Park Noord-West)
Woe van 10.00 - 11.00u & 11.15 – 12.15u (Thuis)

* De CleverMove trainingen in grote groep vereisen een zekere
ervaring, mobiliteit en basisniveau. In overleg met CleverMove wordt
bepaald welke groep het meest past bij uw mogelijkheden.
** Het lesprogramma kan wijzigen door onvoorziene omstandigheden,
zoals Corona adviezen
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Persoonlijke begeleiding aan huis
Wilt u liever individuele begeleiding of zelfstandig
sporten in uw eigen omgeving of sportschool,
maar wel met de professionele begeleiding van
CleverMove? Dat kan, met CleverMove@home!


Één keer per maand komt een CleverMove
instructeur bij u thuis langs om samen een
lesprogramma op maat op te stellen



We nemen de oefeningen en technieken door



U kunt al uw vragen stellen



We voeren een aantal
voortgangstesten uit. Zo
maken we uw progressie
meteen inzichtelijk



U volgt zelfstandig het
programma met
(video)lessen en/of een
samengesteld schema met
oefeningen



Extra lessen en begeleiding
kunt u altijd bijboeken

Krachttraining en voedingsadvies voor 50 tot 120 jarigen
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Contactinformatie
Trainingslocatie (binnen)
Thuis Wageningen
Stationsstraat 32
6701 AM Wageningen

Coach

Trainingslocatie (buiten)
Park Noord-West
Mondriaanlaan
Wageningen
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