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Waarom MINDFULNESS 
in hardlooptrainingen?

Ervaringen?



Wist je dat?
Gemiddeld hebben we 60.000 gedachten per dag en we 
bepalen zelf of iets positief of negatief is. 

Waar maken wij ons druk over?
40% over dingen die nooit gebeuren
30% over dingen die al gebeurd zijn 
12% over onterechte zorgen over persoonlijke 
gezondheid
10% over alle soorten onbenulligheden  
8% gefundeerde reële zorgen.

We dwalen af in gedachten naar dingen die ons 
bezighouden en missen daardoor hier en nu momenten.



Facts
Gedachten bepalen hoe we ons voelen en hoe 
we ons voelen is bepalend voor onze acties!

Doelgericht versus procesgericht.

Wat aandacht krijgt groeit.

De kracht van de gedachte.



Mindfulness

Letterlijk: opmerkzaamheid

Bewust van alles wat zich voordoet in het hier 
en nu, zonder daarover te oordelen of het te 
willen veranderen (acceptatie).





Definities Mindfulness
Ø Een vorm van meditatie waarin men zich op een niet-

reactieve manier bewust is van de fysieke en geestelijke 
sensaties en situaties van het moment ("Een zachtmoedige 
relatie aangaan met wat er zich nu aanbiedt"): bewuste 
aandacht.

Ø Een levenshouding die zich kenmerkt door acceptatie van 
onvermijdelijke negatieve en positieve ervaringen: 
aanvaarding.

Ø Zich bewust zijn van alles wat zich voordoet in het hier en 
nu zonder daarover te oordelen of het te willen veranderen.

Ø Op een vriendelijke manier gedachten weer terugbrengen in 
het nu: wat doe je, wat ervaar je, wat voel je?

Conclusie: 
Aandacht schenken aan het moment zonder oordelen





Voordelen Mindfulness bij 
hardlopen
Ø Minder ruimte voor piekeren en twijfelen

Ø Meer genieten van het moment

Ø Meer fysieke en mentale bewustwording

Ø Meer ontspanning in de beweging

Ø Positieve energie (helende kracht).



De mentale beleving van hardlopen
Bewustwording van gedachten tijdens het hardlopen 

Ervaar je positieve en/of negatieve gedachten?

Wat gebeurt er met die gedachten?

Welke zintuigelijke waarnemingen heb je? 
Zien, horen, voelen, ruiken, proeven. 

Ben je je bewust van je ademhaling?

Wat doe je bij gevoel van spanning en pijn?  



Oefeningen

1. Houdingsoefeningen

2. Ademhaling

3. Bodyscan

4. Oefeningen tijdens wandelen en hardlopen



Houdingsoefeningen

De focus wordt gericht op het 
innemen van de juiste positie van de 
diverse gewrichten en de bewust-
wording van de sensaties.    

Opbouw van onder naar boven: 
voeten, knieen, strekking, afvlakking, 
schouders, hoofd. 

‘Ankermomenten’



Ademhaling

Ademhaling in rust en bij inspanning
Ø Bewustwording
Ø Techniek
Ø Frequentie.



Bodyscan

• Aandacht brengen naar een
deel van het lichaam.

• De focus is het voelen van de
sensaties van het lichaam.

• Opbouw van onder naar boven,  
van intern smal naar breed

Bodyscan haalt mensen meer uit hun hoofd en brengt ze 
meer in contact met het lichaam.



Focus en open monitoring
Het sturen en beheersen van aandacht om maximaal in 
het hier en nu te genieten d.m.v. focus en open 
monitoring.

Focus: gerichte aandacht
- zintuigen (zien, voelen, horen) 
- ademhaling
- combinatie van beiden.



Open monitoring

Inschakelen van alle zintuigen: 
wat zie je, ruik je, hoor je, voel je en ‘proef je’?

Of: van open monitoring naar focus.

Deze technieken zorgen ervoor dat je gedachten niet 
afdwalen en dat je maximaal in het hier en nu kan 
genieten.

Nb. Zie negatieve gedachten als mentale gebeurtenissen 
van voorbijgaande aard.



Praktijk
Houdingsoefening

Ademhaling: bewustwording en sturing

Focusoefening: kracht van de gedachte en vooruit denken

Open monitoring: inschakelen van de zintuigen

Lichaamsbewustzijn tijdens hardlopen (bodyscan of 
lokaal)

Vrije oefening



Quotes

Acceptatie zoals het is, schenkt je innerlijke rust.

Beweeg je zorgeloos van zorg naar zorg.

Wat we aandacht geven groeit.

Gedachte bepaalt hoe we ons voelen en hoe we ons 
voelen is bepalend voor onze acties.

Als we willen veranderen, zullen we moeten beginnen met 
anders te denken.

Denk aan wat je wilt, niet aan wat je niet wilt. 



Opbouwend

Geniet van 
Mindfull hardlopen 


