ANTWERPEN
LOOPT

Iedereen kan dit !
Loop gratis met ons mee op de
mooiste plekken in en rond Antwerpen
Voor de absolute beginner
en de gevorderde loper
Nog meer voordeel dankzij onze partners

www.pronokaldieet.be

www.runnerslab.be

www.atv.be

www.vnz.be

Ons doel
Heel Antwerpen in beweging! Het bewegingsproject “Antwerpen loopt” heeft als doel
zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier aan het bewegen te krijgen!
Vanaf januari organiseren we wekelijkse loop- en bewegingsmomenten in en rond
Antwerpen om zo iedereen warm te maken om deel te nemen aan recreatieve loopwedstrijden zoals de Antwerp 10Miles, de Havenrun en ‘de Bollekesloop’ maar ook
wedstrijden buiten Antwerpen.
De eerste recreatieve loopwedstrijd die op onze agenda staat is de Antwerp 10 Miles
& Marathon op 22 april 2018.

Voor wie?
• Niet-lopers
• Beginners
• Gemiddelde lopers
• Gevorderde
• En alles hiertussen!
- de huisvrouw
- de werkman
- de succesvolle ondernemer
- de jonge student
- ...
• Kortom, IEDEREEN

De verschillende loopgroepen toegelicht
Niet- lopers wisselen lopen en wandelen
met elkaar af. We bouwen dit rustig op tot
ze op 22 april, 5 km kunnen lopen.
Beginnende lopers kunnen al een aantal minuten
achter elkaar lopen zonder al te veel te moeten
wandelen tussendoor.
Gemiddelde lopers lopen vlot 5 km zonder te
wandelen. Door de techniek en de uithouding
te verbeteren zorgen we ervoor dat zij vlot 10 km
of meer kunnen lopen.
Gevorderde lopers kunnen makkelijk een hoger
tempo aanhouden en lopen vlot 10km of meer.
Hen dagen we uit om langere afstanden te
kunnen afleggen.

Hoe?
• Wekelijkse loop- en
bewegingssessies.
• Elke week een andere
unieke locatie in Antwerpen.
• Specifieke en doelgerichte
training per niveau/groep.
• Specifiek doel per deelnemer.
• Telkens 1 uur lopen/wandelen.
• Oefeningen voor thuis.

• Elke groep heeft een eigen coach die het
volledige traject begeleidt.
• Voedingstips.
• Looptips.
• De beste trainingsschema’s door de beste
loopcoaches.
• Ondersteuning van bekende ambassadeurs.

Antwerpen loopt ...
de 10 Miles

VANAF
VANAF
7 januari
7 januari
2018
2018

Op deze dagen stomen we je klaar
voor de mooiste loopwedstrijd van Antwerpen

de Antwerp 10 Miles
07/01/2018: start 10u30
04/03/2018: start 10u30
Groenplaats (Antwerpen)
Nachtegalenpark
14/01/2018: start 10u30
10/03/2018: start 10u30
Park Spoor Noord
Runnerslab
21/01/2018: start 10u30
18/03/2018: start 10u30
Sportoase Elshout
Voetgangerstunnel (Linkeroever)
28/01/2018: start 10u30
25/03/2018: start 10u30
Runnerslab
Sportoase Elshout
Loop metstart
ons 10u30
mee op de mooiste plekken
in en
rond
Antwerpen
04/02/2018:
31/03/2018:
start
10u30
Voetgangerstunnel (Linkeroever)
Park Spoor Noord
Absolute beginners stomen we klaar voor de 5 Km
11/02/2018: start 10u30
08/04/2018: start 10u30
Nachtegalenpark
MASwe naar een hoger niveau
Gemiddelde en gevorderde lopers begeleiden
18/02/2018:
startloopbegeleiding
10u30
15/04/2018: start 10u30
Professionele
Groenplaats (Antwerpen)
Groenplaats (Antwerpen)
De
beste
Tips&
Tricks!
25/02/2018: start 10u30
22/04/2018
Park
Spoor Noord
Wedstrijd
Aanwezigheid
en coaching van onze ambassadeurs:

Iedereen kan dit !

Inschrijvingen loopsessies: 10miles@sportoase.be
Inschrijvingen 10 miles: www.sportoase.be
POWERED by
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www.sportoase.be
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Wie is Sportoase?

Wie/wat is Pronokal?

Een jong en Belgisch bedrijf in groei, dat sportinfrastructuur ontwerpt, bouwt, financiert, exploiteert
en onderhoudt! Zwemmen, fitnessen, groepslessen, aqualessen, deel uitmaken van een fiets- of
loopteam, het kan allemaal bij Sportoase. Momenteel zijn er 11 operationele vestigingen in België
en 5 in opbouw!

Pronokal is een gepersonaliseerde methode voor gewichtsverlies en –behoud op lange termijn,
onder strikt medisch toezicht en met de steun van een multidisciplinair team.

Waarom partner van het project?

Pronokal voorziet de ondersteuning op vlak van voedingsadviezen voor de deelnemers van de
bewegingssessies.

De missie en visie van Sportoase bestaat eruit om zoveel mogelijk mensen (jong, oud, sportief of
niet-sportief) op een laagdrempelige manier aan het sporten te krijgen en laat dat nu net het doel
van het ‘Antwerpen-loopt’ – project zijn! Sportoase verzorgt daarom naast alle logistieke zaken, ook
alle loopcoaches en bewegingstips.

in realisatiefase

Zwemparadijs

Sport- en
recreatiebad

Groepslessen

Evenementen

Zwemschool

Wellness

Brasserie

Fitness

Waarom partner van het project?

PRONOKAL: Verlies gewicht in 1,2,3
Met het PronoKaldieet kan je op een veilige manier afvallen, zonder honger én met behoud
van je streefgewicht. Klinkt dit te mooi om waar te zijn? Volg even mee met de 3 etappes.
Etappe 1 – Actieve etappe
In deze etappe wordt 80% van het overgewicht verloren door de combinatie van PronoKalproducten en groenten. Zo geraakt de patiënt in een gecontroleerde ‘ketose’. Ketose heeft
een aantal positieve effecten op het lichaam:
• Het lichaam gaat haar vetreserves verbranden omdat er een lage aanbreng is
van vetten en suikers
• Je hebt geen hongergevoel
• Je verliest snel gewicht
• Het euforisch gevoel krijg je er zomaar bij
Etappe 2 – Fysiologische aanpassing (invoeren van ‘gewone’ voedingsmiddelen)
In deze tweede etappe verliest de patiënt de laatste 20% van het overtollig gewicht, terwijl
er geleidelijk aan weer gewone voedingsmiddelen in het eetpatroon worden ingeschakeld.
Het lichaam ondergaat tijdens deze etappe een aantal veranderingen die tijd nodig hebben.
Daarom is het uiterst belangrijk dat al de fasen binnen deze etappe worden doorlopen. Want:
• Hier start de opbouw naar een gezonde voeding
• We kunnen het jojo-effect vermijden door alle fasen te doorlopen
Etappe 3 – Behoud door middel van evenwichtige voeding
Deze etappe heeft maar 1 doel: het behouden van het streefgewicht, ook op lange termijn.
• Je krijgt een persoonlijk voedingsschema met gewone, gezonde voedingsmiddelen
• 3-maandelijkse opvolging van de diëtiste, gedurende 2 jaar
• Je krijgt een schema op maat voor fysieke activiteit

www.vnz.be

www.runnerslab.be

Wie is VNZ?

Wie is Runnerslab?

Een Vlaams en ongebonden ziekenfonds, actief in heel Vlaanderen en heeft een groot hart
voor sporters.

De grootste loopspeciaalzaak van België. Persoonlijk en wetenschappelijk schoenadvies op maat.

Waarom partner van het project?

Waarom partner van het project?

Vermits sporten een positief effect heeft op ieders gezondheid, ondersteunt VNZ het project
‘Antwerpen loopt’ graag! Dit past helemaal in hun jaarthema ‘Meer bewegen is dik ok’!

Ondersteuning van een loopproject als dit is heel evident voor een zaak als Runnerslab, lopen is
immers hun corebusiness en zoveel mogelijk mensen aan het lopen zetten, een must! Ze voorzien
dan ook graag voor elke wedstrijd een shirt voor de deelnemers via het loopproject en ook onze
loopcoaches worden door hen professioneel, van top tot teen, gekleed.

Het VNZ heeft een hart voor (beginnende) sporters!

Meer dan 35 jaar ervaring

Jouw voeten kiezen de schoen

Loopschoenen bestaan in alle kleuren, merken
en modellen. Het is niet omdat je loopschoenen
aanschaft van een bekend running- of trailrunning merk, dat deze ook daadwerkelijk voor
jou geschikt zijn.
Laat staan geschikt zijn voor jouw type voet en
manier van lopen. Voor je het weet heb je last
van vervelende pijntjes, blaren of zelfs en blessure. Daar zit niemand op te wachten, toch?

Benieuwd hoe onze adviseurs samen met jou
op zoek gaan naar het optimale type schoen
afhankelijk van jouw unieke voetprofiel?
Bovendien is een footscan loopanalyse twv
€ 25,- volledig gratis bij aankoop van een
paar persoonlijke aangemeten schoenen.

Het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds (VNZ) is een Vlaams en ongebonden ziekenfonds,
actief in heel Vlaanderen en heeft een groot hart voor sporters. Vermits sporten een positief
effect heeft op onze gezondheid, ondersteunen we het project ‘Antwerpen loopt’ graag!
Dit past helemaal in ons jaarthema ‘Meer bewegen is dik ok’!
Specifieke terugbetalingen VNZ naar de deelnemers van ‘Antwerpen Loopt’
• Terugbetaling lidgeld sport- of fitnessclub tot 30 euro
Bij inschrijving in een erkende sport- of fitnessclub betalen wij iedereen tot 30 euro terug,
ongeacht de leeftijd en éénmaal per kalenderjaar.
Het VNZ betaalt ook de inschrijving terug van een sportevenement, zoals een vijfkilometerloop
of de Ten Miles, tot 30 euro.
• Terugbetaling sportmedische keuring: 30 euro
Het VNZ betaalt 30 euro terug voor een preventieve hartscreening of sportmedische keuring
bij de huisarts, sportarts of cardioloog (indien geen wettelijke tussenkomst via het Riziv).
• Terugbetaling diëtist
Het VNZ betaalt jaarlijks tot 50 euro terug voor wie een diëtist bezoekt
(€ 10 per bezoek). Deze terugbetaling geldt ook voor erkende organisaties voor dieetadvies,
zoals Bodystyling, Figurel, Infraligne en WeightWatchers.
Het VNZ betaalt ook tot 50 euro terug aan wie het Pronokaldieet volgt.
Andere preventieve VNZ-voordelen: tussenkomsten tot 50 euro voor oordoppen op maat
en vaccinaties.
Het VNZ heeft kantoren en postbussen over heel Vlaanderen en is een buitenbeentje in
de ziekenfondswereld. We bieden voor een democratische prijs een sterk voordelenpakket,
met daarenboven sterke verzekeringen!
Interesse? Het VNZ regelt alles zonder rompslomp. Veranderen van ziekenfonds is trouwens
zeer eenvoudig. Contacteer ons via 0800 179 75 of info@vnz.be.

Service & beleving
Runners’ Lab is allesbehalve een reguliere
speciaalzaak. Vanuit onze ervaring en passie
selecteren wij de beste technische producten
op de markt.
Uitgebreide service en persoonlijk contact is
voor ons van groot belang. Dit om elke loper,
trailrunner en wandelaar de best mogelijke
beleving te bezorgen tijdens het (blessurevrij)
beoefenen van je favoriete sport.

Blessurepreventie
Iedere technische loop-, wandel- of trailschoen
is anders opgebouwd volgens specifieke noden.
Zo spelen ondergrond, licht- of zwaargewicht,
afstand, blessureverleden, voettype en looppatroon een belangrijke rol. Wist je dat veertig
procent van alle loopblessures veroorzaakt
wordt door het dragen van een verkeerd type
schoen?

Afspraak maken niet nodig
Voor een loopanalyse hoef je geen afspraak te
maken. Benieuwd of jouw huidige schoenen
nog in orde zijn en de juiste demping bieden?
Neem ze mee tijdens je bezoek aan Runners’
Lab voor een gratis check-up.

Steunzolen en wandelschoenen
Ook voor uitgebreid advies over wandelschoenen en het opmeten van dynamische
steunzolen ben je hier aan het juiste adres.
Maak via de website (www.runnerslab.be)
eenvoudig een afspraak met één van de
ervaren podologen.

Onze
ambassadeurs en
Aanwezigheid

coaching
van onze ambassadeurs
SOFIE GOOS

Sofie is een professionele triatlete van het Sportoase-Brunel Team.
« Ik ben trots om ook dit jaar weer het gezicht te zijn van dit fantastische
initiatief. Mensen iets te zien verwezenlijken dat ze niet voor mogelijk
hielden geeft ongelooflijk veel voldoening. »

JEAN-MARIE PFAFF

Jean-Marie bouwde een ongeziene carrière uit als doelman van onder
andere Bayern München.
« Ambassadeur zijn van iets waar je volledig achterstaat is altijd een eer.
Zeker als je er mensen door laat bewegen. »

MARC HERREMANS

Marc behaalde heel wat sportieve successen van wereldniveau in het
triatlon.
« Ik geloof er sterk in dat met de juiste begeleiding, iedereen een persoonlijke topprestatie kan neerzetten. »

ROGER VAN DAMME

Roger is Michelin-chef en in Warschau uitgeroepen tot ‘Best pastry chef in
the world 2017’.
« Vanuit mijn job weet ik dat een ideale omkadering de basis is voor alle
succes. Werkelijk iedereen krijgt op deze manier gemakkelijk toegang tot
de beste begeleiding. »

SEBASTIEN BELLIN
Sébastien is een Braziliaanse Belg die een knappe basketbal carrière
uitbouwde bij onder andere veelvoudig landskampioen Oostende.
« Wat een eer om ambassadeur te mogen zijn! Ik heb een zwaar jaar achter de rug en ben nog steeds in revalidatie maar hoop via deze weg zoveel
mogelijk mensen te inspireren om, net als ik na een tegenslag, deel te
nemen aan wedstrijden als de Antwerp 10Miles en de 20Km van Brussel »

BART DE WEVER

Burgemeester van Antwerpen die het hele project mee ondersteunt.
« Sommige personen hebben dat extra duwtje in de rug nodig voor een
sportieve uitdaging aan te gaan. Ik zelf ook en was vroeger diegene die
zei ‘iedereen kan dit, behalve ik’, ik denk dat het tegendeel bewezen is.
Iedereen kan dit ! »

Schrijf je nu al in voor de
Antwerp 10 miles en geniet van meer
voordelen dan ooit tevoren!
Op 22 april 2018 staan we graag weer met jou
aan de start van de Antwerp 10 Miles!
Ook op deze editie van het grootste loopevent van België zal Sportoase weer talrijk aanwezig
zijn! Voor deze editie zijn we trots de handen in elkaar te kunnen slaan met onze partners.
Samen met Pronokal, Runnerslab en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds zorgt Sportoase ervoor
dat jij je loopwedstrijd optimaal kan voorbereiden en beleven. De finish of je toptijd waren nog
nooit zo dichtbij!

Uiteraard zijn alle lopers welkom!
Wij organiseren jouw Kids Run, Short Run,
Antwerp 10 Miles of Antwerp Marathon!
Deelnemen met ons team heeft tal van voordelen!
Wij zorgen voor je inschrijving én het afhalen van je borstnummer
Geen oneindige wachtrijen vlak voor de start!

Dankzij onze loopsessies was je nog nooit zo goed voorbereid!
Sluit gratis aan en geniet van een aangename sfeer en absolute topcoaches!
Je vindt alle data en plaatsen van onze loopsessies op pag 3 van deze brochure

Je ontvangt een uniek Running shirt
Zo vergroten we het groepsgevoel nog meer!

Een hapje en drankje voor en na de wedstrijd
Bananen, sportrepen, water,..!

Een veilige opbergplaats voor je sporttas,
vlakbij de start en finish
Je voorgangers zullen het bevestigen, dit is een luxe!

Geniet na de wedstrijd van een gratis massage
Voor een optimale recuperatie!

Een unieke loopsfeer met teamgenoten
én bekende ambassadeurs van ons project
Samen met vele teamgenoten naar de finish!

Geniet van dit alles aan
waanzinnige voordeeltarieven:
Antwerp Marathon
65€
Antwerp 10 Miles
35€
Short Run (5K)
25€
Kids Run (1,4K)
15€
Inschrijvingen 10 miles: www.sportoase.be
Inschrijvingen loopsessies: 10miles@sportoase.be

ANTWERPEN
LOOPT
op ATV !

Volg onze lopers (of jezelf) tijdens de
wekelijkse televisie-uitzendingen over
‘Antwerpen Loopt’
Elke dinsdag en donderdag
vanaf 27 maart tot 22 april 2018

www.pronokaldieet.be

www.runnerslab.be

www.atv.be

www.vnz.be

