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Wedstrijden en wandelevenementen

Lente!
We zijn begonnen aan 2023! Na oud en nieuw voelt de lente altijd dichtbij. Zeker wanneer de temperaturen boven nul zijn. De
dagen worden weer wat langer en de wegwedstrijden komen dichterbij. Traditiegetrouw is januari dan ook een maand waarin
veel mensen het hardlopen/wandelen weer gaan oppakken. Ontzettend leuk om alle goede voornemens en doelen voorbij te
horen komen en daar uitgebreide gesprekken over te hebben. Geniet van het ontspannende momentje in de buitenlucht en/of de
weg naar je eerste hardloopwedstrijd van 2023. 

Voor iedereen die het bewegen weer heeft opgepakt en last heeft van spierpijn hebben we een item opgenomen in de
nieuwsbrief. Meer bewegen en gezondere voornemens kunnen heel goed samen gaan wanneer je dit goed afstemt met je
voeding en blijft luisteren naar de signalen die je lichaam je geeft. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de ervaren
hardlopen/wandelaar. 
Voor iedereen die al wat langer aan het hardlopen is hebben we een selectie van onze nieuwste wedstrijdschoenen opgenomen.
Een nieuw tijdperk is aangebroken! We kunnen niet wachten om jullie dit te laten ervaren in onze winkel!
Ga je in 2023 een lange afstand rennen? Wat gaaf! We geven je graag wat tips ter voorbereiding! Kijk gerust of er wat voor je
tussen staat.
Inspiratie nodig voor nieuwe avonturen? Check onze hardloop- en wandelagenda. Genoeg te doen de komende periode.

Dan nog even dit: 
Alle collega’s van RUNenschede zijn erg benieuwd naar jullie wandel- en hardloopavonturen. Tijdens een analyse ben je al gauw
een half uur tot een uur met elkaar in gesprek! Veel klanten hebben ons in hun avonturen via Social Media getagd of een fijne
review geplaatst op Google. Ontzettend leuk om te zien waar de schoenen allemaal mee naar toe worden genomen en te lezen
dat jullie onze service waarderen! Ook komen er steeds meer hardlopers maar vooral wandelaars die via naasten/fysiopraktijken
hebben gehoord over onze uitgebreide wandelcollectie. Uit onderzoek blijkt dat 92% van de mensen aanbevelingen van vrienden
en familie eerder vertrouwd en deze dus veel serieuzer nemen dan iedere andere vorm van reclame die zij te zien krijgen.

Bedankt daarvoor!

Voor nu: geniet van deze editie en de komende periode. Zorg dat je in 2023 genoeg tijd neemt voor jezelf en een gezonde
leefstijl.

Veel leesplezier!

Team RUNenschede
Bart, Wendy en Pim 

Speciale social acties

Wat te doen bij spierpijn
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Lekkere recepten



Wat te doen bij spierpijn?
Trainen of pauzeren?
Een pittige training geeft voldoening. Je voelt je moe maar voldaan. Je hebt alles gegevens tijdens je training, maar hoe kun je
nu het beste omgaan met de spierpijn? 

 Spierpijn is vaak het gevolg van:
 - een training na een (te) lange pauze
 - wanneer je een (nieuwe) training hebt gedaan – andere spiergroepen zijn daarmee belast
 - wanneer je (ineens) een stuk zwaarder bent gaan trainen.

Wat is spierpijn?
Spierpijn is het resultaat van vele kleine scheurtjes in je spiervezels, die in combinatie met ontstekingsprocessen tot pijn
kunnen leiden. 
De meeste spierpijn voel je meestal 24 a 48 uur na een training.

Is spierpijn goed?
Spierpijn is een signaal van het lichaam dat het rust nodig heeft. Tijdens deze rustperiode is je lichaam bezig met het
genezingsproces. Je lichaam herstelt de kleine scheurtjes en stimuleert de spiergroei. 
Maar let op: neem je te weinig pauze en blijf je doortrainen ondanks je spierpijn? Dan kan het zijn dat je spieren onvoldoende
tijd krijgen om te herstellen met overbelasting of overtraining als gevolg. 

Wanneer doortrainen en wanneer kun je beter pauze houden?
 - wanneer je bij het bewegen van de spieren nog pijn ervaart – neem rust
 - probeer een lichte duurtraining of snelle wandeling, voelt het niet soepel? – neem rust
 - je bent geneigd een pijnstiller te nemen om de pijn te verlichten – neem rust 
 - heb je na 48 uur nog steeds last van pijnlijke spieren? Dan was je intensiviteit te groot – neem rust 
 - heb je een zware week achter de rug en heb je een verhoogde hartslag in je normale dagelijkse activiteiten? Sla gerust de
intensieve training over en ruil deze in voor een langzame duurloop, rondje fietsen of ontspannen wandeling.

Wanneer mag je wel (voorzichtig) doortrainen bij spierpijn?
Afhankelijk van je leeftijd, fitnessniveau en type training heeft het lichaam 
48 – 72 uur nodig voor volledig spierherstel.

Als de spierpijn in de loop van de dag door inspanning beter aanvoelt, je 
verder fit en alert bent en je tijdens een training geen pijn meer ervaart, 
kan je voorzichtig verder trainen. Alternatieve sporten voor hardlopers zijn 
een goed alternatief omdat je de pijnlijke spieren daarmee ontlast en je 
bloedsomloop versnelt. Denk bijvoorbeeld ook is aan een paar CORE 
oefeningen. Sterke buik en beenspieren zorgen voor meer kracht tijdens 
het hardlopen. 

W A T  T E  D O E N  B I J  S P I E R P I J N

T I P
H E B  J E  J E  H O R L O G E  G O E D  I N G E S T E L D ?  

D A N  K R I J G  J E  A L T E R N A T I E V E
T R A I N I N G E N  A A N G E B O D E N

H U L P  N O D I G ?  B I J  H E T  I N S T E L L E N ?  W I J  H E L P E N  G R A A G
 



Kan je spierherstel beïnvloeden?
De eerste 24 uur na je training zijn belang voor een (snel) herstel. Het kan je herstel bevorderen wanneer je de onderstaande
adviezen op volgt.
 
- slaap voldoende – tijdens je slaap vindt een groot aantal regeneratieve processen plaats. Na een intensieve training is 8 a 10
uur slaap wenselijk maar 7 uur een must. Het lichaam geeft namelijk een groeihormoon af tijdens de diepe slaap, dat is
cruciaal voor je opbouw van spieren. 

 - actief herstel – lichte lichaamsbeweging tijdens de rustdag of (binnen 24 uur) na een zware inspanning kan de
bloedcirculatie bevorderen. Lekker een rondje ‘los lopen’ of ‘los fietsen’. Deze sessies verbeteren de opname van
voedingsstoffen voor spierherstel en breken metabolische afvalproducten sneller af. 
 
- dynamische stretching – het oprekken en ontspannen van je spieren. 
Hardlopen is een vrij eentonige beweging. Dynamisch stretchen kan helpen om je 
spieren soepel te houden en je gevoelige spieren extra aandacht te geven. 
Zoals bijvoorbeeld een hamstring sweep, beenzwaai of het mobiliseren 
van enkels en kuiten. 

Voeding

 - (goede) eiwitten 
Voor de meeste sporters is ongeveer 30 gram eiwit na een training 
voldoende om de hersteltijd te optimaliseren en het 
uithoudingsvermogen te maximaliseren. 
Pas op voor eiwitpoeders met toegevoegde suikers. Lekker, maar niet de beste keuze voor je spieren. 
Inspiratie nodig? Verderop staat een lekkere eiwit-smoothie. 

 - hydratatie 
Dit wordt vaak enorm onderschat maar wat maakt dat een verschil! Drink voldoende water overdag en overweeg om na een
zware training de water aan te vullen met elektrolyten. Dit zijn mineralen zoals magnesium, kalium, calcium en natrium. Deze
mineralen zijn belangrijk voor je zenuwstelsel die je helpen met het samentrekking van je spieren. Je vraagt bij regelmatig
trainen veel van je lichaam, het is dan ook niet gek dat je je lichaam helpt met de juiste voedingsmiddelen. 
Wij verkopen Iso-Active van Powerbar als aanvulling op je water. 

helpt tegen vermoeidheid en een zwaar gevoel
beter herstel na een training

zorg voor voldoende energie tijdens duurtrainingen

Belang van sportvoeding
 

Goede voeding is cruciaal. Tijdens het sporten vraag je nogal wat van je lichaam.  Geef
het daarom wat het nodig heeft. 

 
De juiste voeding:

 
 

Wat je nodig hebt, hoeveel en wanneer je het gebruikt is afhankelijk van je leeftijd,
bouw en trainingsintensiteit. 

 
Laat je daarom goed informeren door een deskundige.

 
 



Doe de eieren, honing en citroenrasp in een kom
en mix met een mixer tot een luchtige massa.
Meng in een andere kom de amandelmeel met het
bakpoeder. Schep de droge ingrediënten
voorzichtig door de eiermassa en schep langzaam
om tot je geen droge delen meer ziet. Doe dit niet
te hard, het beslag moet lekker luchtig blijven!
Bedek een bakplaat met bakpapier en maak daar
vier koeken op (hompjes beslag).
Bak de koeken 12 minuten in een voorverwarmde
oven op 180 graden

Eierkoeken zonder suiker

Bereidingswijze

Bananenbrood (zonder mixer)

Bereidingswijze bananenbrood
Meng de suiker met de boter en klop tot het een luchtig geheel is. De eieren doe je er
een voor een doorheen. Vervolgens komt de melk en de vanille erbij.

Als je de bloem, baking soda en het zout erbij doet roer je het vervolgens om. Dit hoeft
niet lang. Als het gemengd is, is het prima.

De bananen kun je prakken met een vork, een staafmixer of een blender. Ik gebruik
meestal een vork, maar het ligt er ook een beetje aan hoe rijp de bananen zijn. Hoe
rijper, des te makkelijker het is om de bananen te prakken.

Voeg je bananenpuree toe aan het beslag en roer het om. Als allerlaatste voeg je de
chocola en de noten toe. Roer weer even om en je beslag is klaar om in de vorm
gedaan te worden.
Bak het in de oven voor ongeveer 50 minuten of tot een houten prikker er schoon
uitkomt.
Laat het 10 minuten afkoelen in het blik voordat je het uitstort en verder af laat
koelen. 

VOEDINGSWAARDE PER PORTIE
Calorieën : 325kcal Koolhydraten: 47g Proteine: 5g Vet: 13g Verzadigde vetten:
8g Trans Fat: 1g Cholesterol: 64mg Natrium: 312mg Kalium: 185mg Vezels: 2g

Suiker: 24g Vitamine A: 428I Vitamine C: 3mg Calcium: 45mg IJzer: 1mg
 
 
 

 
125 gr boter gesmolten

90 gr suiker
2 grote eieren

60 ml melk
1 tl vanille-extract
3 rijpe bananen

250 gr bloem
1 tl baking soda

snufje zout
handvol gehakte chocola of noten

1 extra banaan voor de bovenkant optioneel

INGREDIËNTEN
 

 
 
 

L E K K E R E  ( M A K K E L I J K E )  R E C E P T E N

CALORIES 192
CALORIES FROM FAT 144

VET 16G23%
SODIUM 31MG1%

POTASSIUM 33MG1%
KOOLHYDRATEN 7G3%

EIWIT8G 16%
VITAMINE C1. 7MG2%

CALCIUM 10MG1%
IJZER 0.4MG

 

Makkelijk voor

onderweg,

school of

vakantie

Bereidingswijze:

Neem 200-300 ml water 
1 scoop eiwit Qwin 100% whey protein
(verkrijgbaar bij RUNenschede)
1 hele banaan
snufje Matcha thee
Mix alles door elkaar tot er een vloeibaar
geheel ontstaat. 

ingredienten
2 eieren

100 gram amandelmeel
1 el honing

1 tl bakpoeder
2 tl citroensap

optioneel 1/2 tl zout
 

Wat doet matcha thee met je lichaam?
 

Het rijke gehalte aan antioxidanten in
matcha vertraagt de veroudering in ons
lichaam. Hierdoor helpt matcha bij het
tegengaan van hart-en vaatziekten en
blijven huid en bloedvaten soepeler.

Matcha thee bevat veel calcium, kalium,
vitamine A en C, ijzer en eiwitten die je

immuunsysteem versterken

Een smoothie
maak je geheel

naar eigen smaak. 
Nuttigen na

bereiding het
lekkerst!

Eiwit Smoothie 

https://miljuschka.nl/kooktips/alles-over-vanille
https://miljuschka.nl/tag/banaan/


Geen grote sprongen: vergroot je afstand niet ineens met te grote sprongen omdat de wedstrijd dichterbij komt. De kans dat je jezelf
overbelast is daardoor groter. En met een blessure beginnen aan een wedstrijd geeft geen lekker gevoel. (En dan hebben we het nog niet eens
over de herstelperiode na de wedstrijd). 

Train langggzaaaamm.. lange duurlopen in een lage hartslag zijn ontzettend belangrijk. De belasting op je pezen en gewichten minimaliseer je
bij een hoge pasfrequentie en een lage hartslag. Dit verkleind de kans op blessures. 

Voorkom de ‘man met de hamer’ situatie. 

Voeding: onderschat de kracht van voeding niet! (zie ook het stukje over spierpijn). Laat suikers en alcohol zoveel mogelijk staan. Je vraagt wat
van je lichaam, geef het dus precies wat het nodig heeft. Let ook goed op je mineralen en hydratatie (met elektrolyten). Overweeg je
sportvoeding mee te nemen onderweg? Goed idee! Maar oefen daarmee tijdens trainingen. Sportvoeding is namelijk enorm geconcentreerd,
het kan best zijn dat je buik/darmen daar even aan moeten wennen. (Daar kun je maar beter op tijd achter komen). Kun je meteen oefenen om
rennend te eten. 

Schoenen: ingelopen schoenen zijn fantastisch! Het geeft zelfvertrouwen als je weet dat je belangrijkste materiaal in orde is. Reken voor jezelf
dus uit hoeveel kilometers je nog gaat trainen en of je huidige schoen de start gaat halen. Niets zo vervelend om een week voor de wedstrijd
te moeten wennen aan nieuwe schoenen. Tip: twijfel? Kom langs. Halen je schoenen het, dan wensen we je veel plezier en zien we je graag na
de marathon – met uitgebreid verslag van je ervaring. Heb je twijfels dan kan je overwegen om een tweede paar ernaast te nemen en deze de
komende periode af te wisselen. 

Kleding: afzakkende broeken, grote zweetplekken, te warm, niet ventilerend materiaal.. helemaal niet nodig! Gun jezelf goede kleding! Dan
loop je ‘fris’ en stralend over de finish! 

 
Het gaat alweer kriebelen! Het seizoen gaat bijna van start. 

De dagen worden langer, de temperatuur loopt langzaam weer op. Het wordt weer tijd om je focus te richten op de oudste
marathon van Nederland – een andere marathon mag natuurlijk ook! 

 
Tips voor een goede voorbereiding

Loop je de complete afstand van 42 kilometer en 195 meter? Dan ben je (als het goed is) al volop in training. De ene dag loopt
het lekkerder dan de andere dag en hoe ga je daar mentaal mee om als er een lange duurloop op de planning staat?

 
Een marathon rennen vraagt nogal wat! Fysiek en mentaal. In deze periode ga je vaker en meer kilometers lopen tijdens je

training. Het is dus verstandig om nog beter op je voeding en hydratatie letten en je vooral niet laten ontmoedigen door een
dip-dag. Komt goed! Maar twijfel je ergens over of loop je ergens tegenaan? (Figuurlijk dan he ;)), dan loop gerust binnen voor

advies. 

Tips voor tijdens de voorbereidingen

     Door langzaam te trainen bij een lange duurloop schakelt je lichaam van 
     koolhydraten om naar vetverbranding. Het moet immers wat als er geen direct voedsel 
     meer beschikbaar is. Dit omslagpunt is ook wel bekent als ‘de man met de hamer’, heb je
     voldoende duurlopen gedaan? Dan kan je lichaam steeds beter omgaan met de wisseling in 
     de verbranding en is de kans dat jij deze man tegenkomt niet zo groot meer. 

Uitgangspunt levensduur van je trainingsschoenen: 1200 kilometer of 
maximaal 2 jaar oud. Dit verschilt natuurlijk per individu en looppatroon. 

 
Wees gek met je voeten bij zware belasting

Overweeg om naast een goede schoen ook een naadloze
sok aan te schaffen

 
Goede vochtregulatie, 

Dempend effect, 
Naadloos 

Droogt snel
Perfecte temperatuur aan de voeten, door drielaags constructie

Optimale pasvorm, door rechter en linker polstering en tenenbox
kan helpen blaren voorkomen

Jarenlang plezier. Lekker duurzaam!
 
 
 

'Na 10 kilometer krijg ik het zo moeilijk dat
ik het liefst wil stappen. 

Ik ren dan langzaam door en na 14
kilometer gaat het eigenlijk wel weer’. 

relax / rust voldoende. 
leg je spullen op tijd klaar
eet niet anders dan normaal
haal je startnummer een dag eerder op
maak twee setjes kleding. 1 voor warm weer en 1 voor koud weer en
loop er ook een paar keer in als je het nieuw hebt aangeschaft –
kledingadvies:  tel 10 graden boven op de daadwerkelijke temperatuur,
dan heb je ongeveer je gevoelstemperatuur tijdens het lopen. 
zorg voor goede sokken en leg ze klaar. 
drink voldoende (water) de dagen voor de wedstrijd
doe geen zwemactiviteit, lange douchesessie of voetenbad 24 uur voor
de wedstrijd (ook voor lange wandelingen of duurlopen geldt dit
advies). 

Geniet! 

 

Tips voor de laatste voorbereidingen rond de wedstrijddag

     De huid van je voeten wordt ‘week’ en zijn gevoeliger voor blaren of 
     schuurplekken.

T I P S  V O O R  D E  L A N G E  A F S T A N D S W E D S T R I J D



Meest voorkomende voetproblemen bij
wandelaars

Blaren     
Een bekende oorzaak is druk of wrijving door te nauwe schoenen,
schoenen die nog niet goed zijn ingelopen of vochtige sokken
Blauwe teennagel 
De oorzaak van blauwe nagels is meestal het dragen van te kleine
wandelschoenen of je teennagels zijn te lang gegroeid. Door steeds met
je tenen tegen de neus van je schoen te stoten ontstaat er een
bloeduitstorting onder de nagel. 
Hielspoor  
Dit is een overbelastingsblessure. De pijn voel je aan de binnenkant van
de hiel. De aanhechting van de peesplaat, die loopt van de hiel tot aan
de tenen, is ontstoken. Het wordt hielspoor genoemd omdat als de
aandoening langer bestaat er op een röntgenfoto verkalking is te zien
op de peesaanhechting: een hielspoor. 
Eelt
Eelt ontstaat door plaatselijke wrijving of druk. Hierdoor worden er
meer nieuwe huidcellen aangemaakt dan er afsterven en ontstaat er een
opeenhoping van cellen. Eelt kan ontstaan door schoenen die te ruim
zijn of een te harde, dunne zool hebben. 
Verzwikking
Wandelaars kunnen hiervan last hebben in de enkel en voet. Het
verkeerd stappen op een ongelijke vloer of net misstappen op een
stoeprand zijn van die momenten dat het mis gaat en de voet
dubbelklapt
Stressfractuur  
Deze blessure ontstaat door een langdurige overbelasting van 
het bot. Als je belasting lang duurt en er is onvoldoende 
hersteltijd dan ontstaan er na verloop van tijd kleine 
scheurtjes in het bot

Wanneer kun je het beste vervangen?

Lichamelijke klachten
Je krijgt last van een voetblessure,
een knieproblemen of rugklachten. Dit kan ontstaan door
schoenen die door slijtage niet meer goed dempen. Houd
daarom goed in de gaten hoe de staat van je
wandelschoenen is.

Zichtbare slijtage
Er kan van alles mis zijn aan je schoen. Duidelijk is dat er wat
moet gebeuren als je buitenzolen zijn afgesleten, als je
hielkap is vervormd of de stootranden los laten. Let ook
goed op of de middenzool rimpels vertoont of aan één kant
is samengedrukt. Als de schoenen lang hebben stilgestaan
kan zelfs de hele zool scheuren of loslaten. Het stiksel kan
loslaten, de ogen kunnen doorroesten of de schoenen
kunnen uitgedroogd en niet meer waterdicht zijn.

Onzichtbare slijtage
Maar ook schoenen die er nog perfect uitzien kunnen aan
vervanging toe zijn omdat ze onvoldoende stabiliteit of
schokdemping bieden. Het leer kan te soepel of te wijd zijn
geworden waardoor de schoenen niet meer goed aansluiten
aan de voet, waardoor ze onvoldoende stevigheid geven.
Maar ook de demping kan eruit zijn

O U D  V E R S U S  N I E U W

W A N D E L S C H O E N E N  

L A N G E
( B E R G ) W A N D E L I N G E N ?  W I J

W E T E N  H O E  B E L A N G R I J K
G O E D E  W A N D E L S C H O E N E N

Z I J N !



Traditionele wedstrijdschoen

Een goede hardloopschoen bevat demping die
werkt als een schokbreker. 
Per stap komt er zo’n 3 tot 5 keer het
lichaamsgewicht op een been terecht. Dat zijn
behoorlijke klappen die het lichaam moet
verwerken. Een goede werkende demping in de
schoenen helpen de schok te verminderen en
blessures voorkomen.  

De keerzijde  van demping is dat het energie
kost, want als je diep in een zachte schoen
wegzakt moet je daar zelf uit komen en dat kost
kracht. Daarom is er ook een categorie
interval/wedsrijschoenen. 

De traditionele wedstrijdschoen heeft veel
minder demping en voelt veel harder aan
waardoor er reactiever op gelopen kan worden.
Minder energie verlies dus snellere tijden. 

Alleen biedt deze schoen te weinig dempende
werking om er al je trainingen en wedstrijden
op te lopen. Daarom is dit altijd een tweede
schoen naast je goed dempende
trainingsschoen.

Goede demping in een hardloopschoen gaat
ongeveer 2 jaar mee of 1200 km. 

Omdat de wedstrijd minder demping bevat gaan
deze minder kilometers mee. Het is vanwege de
belastin maar ook voor de levensduur van de
wedstrijdschoen van belang dat je ze alleen
gebruikt bij de juiste training of wedstrijd. 
 

W E D S T R I J D S C H O E N E N  -  E E N  N I E U W  T I J D P E R K

Moderne wedstrijdschoenen
 

De laatste paar jaar zijn de carbonschoenen veel in
het nieuws geweest. Maar wat is dat nou eigenlijk en
wat heb je eraan?

Veel sporters vragen om een carbonschoen omdat
dit zorgt voor een snelle tijd. Maar niets is minder
waar. Een wedstrijdschoen is gemaakt van licht
materiaal. om meer stevigheid aan de schoen te
geven hebben ze van voor naar achter een
carbonplaats geplaatst.  

Maar wat maakt de nieuwe schoenen dan zo snel?
Eerlijk is eerlijk. De sporter in de schoen zorgt voor
de snelheid, maar de moderne wedstrijdschoenen
zijn ontworpen om je daarbij te ondersteunen. 

Het magische in de schoen is namelijk het energy
return dempingsmateriaal. 
Bij elke stap drukt je voet in de schoen. Wanneer je
schoen van zacht materiaal is gemaakt, moet je
lichaam er zelf weer voor zorgen om terug te komen
uit de zachtheid. Dat kost energie. 

Door de energy return materialen kom je
makkelijker uit de 'zachtheid' van de schoen en word
je vooruit geduwd. 

Conclusie: 
Carbonplaat = stevigheid in een zachte schoen
Energy return materiaal = ondersteunt de snelheid

Met deze schoenen win je
ongeveer 1 cm per meter,
dat lijkt weinig maar op
een marathon is dat 420

meter en scheelt dat
enkele minuten!

Loop
je veel interval trainingen
en/of wedstrijden? Dan is

dit een goede schoen om te
gebruiken naast je
trainingsschoenen.

 

ACTIE!
 

De gehele maand februari
50% op een

wedstrijdschoen
bij aankoop van een

trainingsschoen!
 

op geselecteerde modellen



 

19 feb  3e Woolderesloop, Hengelo
25 feb  NK Cross, Hellendoorn
26 feb  Dinkelcross, Losser
5 mrt   Achtkastelenloop, Vorden
12 mrt 4e Woolderesloop, Hengelo
26 mrt Engelse Mijlenloop, Haaksbergen
2 apr   De halve marathon van Hengelo
16 apr Enschede Marathon

 

11 feb  Snerttocht, Wierden
12 feb  Winterwandeling, Deurningen
26 feb  Veen-en heidewandeling, Haaksbergen
26 mrt  Lentewandeling, Hertme
23 apr  Tukkerstocht, Albergen
29 apr  Siepelwandeltocht, Haaksbergen
29 apr  Oranjetocht, Wierden

Wandelkalender

W E D S T R I J D E N  &  W A N D E L E V E N E M E N T E N

Hardloopkalender

Dit jaar heb ik niets meer nodig
dan mijn fijne schoenen.

&
spaar ik frisse lucht en zonnestralen

 



Hardloopkleding

K L E D I N G

Wandelkleding

goed advies.

Kwaliteit. 

altijd direct de juiste maat. 

Korting

Gezellig!

pasvonden 

5 redenen om eens binnen te lopen voor hardloopkleding

Wij worden elk half jaar bijgepraat over de nieuwe materialen en stoffen. Wij weten dus welk kledingstuk het beste past bij
jouw activiteit

Ook in de kledingkeuze. Je koopt dus een shirt voor jaren plezier. [Reken uit je voordeel!]

Bij RUNenschede pas je namelijk de kleding en probeer je verschillende stoffen uit. Je kunt dus uitgebreid vergelijken.

Ook op kleding spaar je korting! Dat shirtje heb je zo bij elkaar gespaard!

Je loopt voor je plezier naar binnen bij RUNenschede

Samen kleding kopen? Dan doen wij de winkel open en zorgen voor een gezellige avond! Vraag naar de mogelijkheden. 
(bij 6+ personen).

Soms hebben we laatst items over, deze zijn te vinden in ons kortingsrek. Altijd de moeite waard om even tussen te kijken als je toch in
de buurt bent. Tot 50%! 

Icepeak
Naast Fusion, Odlo, Nike en Asics hebben we nu ook Icepeak in de collectie voor de

wandelaar!
Sommigen wisten het al. Onze wandelbroek hangt namelijk al een tijdje in de winkel en
doet het erg goed! Winddichte voorkant, soepele achterzijde, hoge taille en staat boven

elke wandelschoen! 
Omdat steeds meer wandelaars onze winkel weten te vinden, breiden we ons

wandelassortiment nog verder uit. 
Je wilt  tijdens je wandeling voorzien zijn van comfortabel en lichtgewicht kleding voor elk

weertype. Zeer geschikt voor een lagen structuur, lange wandelingen, dagtochtjes,
stedentrips (op vakantie) en nog veel meer. 

Kleding die je bijna niet meer terug vindt in je rugzak/koffer. Ook handig, de stoffen zijn
snel droog. 
Hoe ideaal! 

 
Kom het ervaren en laat je informeren

Nieuw in de collectie. 

Ruime collectie (wandel) rugzakken
Ook leuk om te krijgen

Op alle kleding spaart u
kortingspunten

Voor die ene leuke wandeltas, wedstrijdschoen of zonnebril

 



Teamkleding & workshops

We leveren paskleding. Zo heeft iedereen altijd de
juiste maat!
We bestellen en bedrukken de kleding. Jij hoeft alleen
maar akkoord te geven op de proefdruk.
Je krijgt de shirts per stuk verpakt en op naam
uitgeleverd. Lekker overzichtelijk!

Teamkleding
Heb jij met je team, bedrijf of vriendengroep een
sportief doel gepland staan en ben je opzoek naar
kwalitatief goede sportkleding met bedrukking?

Maar geen zin in gedoe? Dat snappen wij! We nemen
het graag van je over.

Wij gaan voor kwaliteit. Ook in onze kledingkeus.
Zo gaat de kleding jarenlang mee en sport je ook na
het evenement nog lekker door in je favoriete shirt
(met bedrijfsbedrukking)! Hoe vaak je het ook draagt
en wast.

 
Namens team RUNenschede wensen we alle lezers de komende

periode weer veel loop- en wandelplezier.
 

Wij staan als team klaar voor advies of een luisterend oor. Want
lopen doe je samen! 

 
Geniet van alle frisse lucht, nieuwe doelen, gezellige wedstrijden

en het fijne gevoel na je training, wedstrijd of wandeling. 
 
 

Bart, Wendy & Pim
 

De enige slechte training die er is, 
is de training die nooit heeft plaatsgevonden.

 
 
 
 

Op hartslag trainen, hoe doe ik dat? En wat kan ik
met de informatie?
Waarom is langzaam trainen zo belangrijk?
Goed voorbereid de bergen in? Wat heb je ECHT
nodig?
Blessurevrije lopen, waarom lukt mij dit niet?
Als bedrijf meedoen aan een hardloopwedstrijd,
maar hoe motiveer je je werknemers?

Workshops
Wij delen onze passie graag! Daarom geven wij ook
leuke workshops / info avonden voor bedrijven,
vrienden, hardloopteams, etc..

Wij geven informatie over: 

De workshops kunnen op locatie in combinatie met
een training, maar ook bij ons in de winkel! 

Maken wij er meteen een leuke pasavond van.

RUNenschede
De Heurne 30

Enschede
Tel: 053-4308489

Mail: info@runenschede.nl

Openingstijden
ma: gesloten

di: 10.00 uur tot 17.30 uur
wo: 10.00 uur tot 17.30 uur
do: 10.00 uur tot 20.00 uur
vr: 10.00 uur tot 17.30 uur
za: 9.30 uur tot 17.00 uur 

zo: gesloten

Volg ons op social voor leuke acties
Zo bieden we soms de laatste uitlopers aan met 

flinke korting 
en

hebben we leuke winacties

run_enschedeRunEnschede

N I E U W S1 S T E  U U RG R A T I SO V E R D E K TP A R K E R E N  I R E N E  P R O M O N A D E
M . U . V .  Z A T E R D A G 


