JEROENREINTJES
SPORTS

Hardloopscreening
BASIC

€ 69,99 incl. BTW

Beoordeling rompstabiliteit

✓

Beoordeling running core

✓

Beoordeling loopefficiëntie

✓

Feedback op zelfstandige periodisering
Trainingsschema op maat vanuit intake
Videoanalyse en uitwerking d.m.v.
Kinovea
PT gericht op verbeterpunten

Uitleg over deze screening >>>
De basic hardloopscreening laat je weten hoe efficiënt je omgaat met
je energie tijdens het hardlopen. Verder krijg je feedback over hoe jij
er voor staat op gebied van rompspanning, algemeen maar ook
hardlopend gericht.
Je krijgt een digitaal format mee waarmee je jouw loop-carrière een
duwtje in de rug kunt geven! Deze screening is in groepsvorm mogelijk tot een maximum
van circa 6 lopers.
Tip: Ook leuk om cadeau te geven aan een sportieveling.
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JEROENREINTJES
SPORTS

Hardloopscreening
PREMIUM

€ 89,99 incl. BTW

Beoordeling rompstabiliteit

✓

Beoordeling running core

✓

Beoordeling loopefficiëntie

✓

Feedback op zelfstandige periodisering

✓

Trainingsschema op maat vanuit intake

✓

Videoanalyse en uitwerking d.m.v. Kinovea
PT gericht op verbeterpunten

Uitleg over deze screening >>>
De premium hardloopscreening laat je niet alleen weten hoe efficiënt
je omgaat met je energie tijdens het hardlopen. Deze screening gaat
verder. Je ontvangt feedback over hoe jij er voor staat op gebied van
rompspanning, algemeen maar ook hardlopend gericht en op de wijze
waarop je nu traint. Daarnaast kun je rekenen op deskundig advies over hoe je jouw week
het best kan indelen.
Je krijgt een digitaal format mee waarmee je jouw loop-carrière een duwtje in de rug kan
geven. Daarnaast ontvang je een trainingsschema op maat waarmee je jouw trainingsweek
op een verantwoordelijke en gestructureerde manier kan vormgeven.
Tip: Ook leuk om cadeau te geven aan een sportieveling.
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JEROENREINTJES
SPORTS

Hardloopscreening
TOTAL

€ 219,99 incl. BTW

Beoordeling rompstabiliteit

✓

Beoordeling running core

✓

Beoordeling loopefficiëntie

✓

Feedback op zelfstandige periodisering

✓

Trainingsschema op maat vanuit intake

✓

Videoanalyse en uitwerking d.m.v. Kinovea

✓

PT gericht op verbeterpunten

✓

Uitleg over deze screening >>>
De total hardloopscreening geeft je een compleet beeld betreft hoe
efficiënt jij omgaat met je energie tijdens het hardlopen. Stabiliteit en
techniek worden beoordeeld en hier krijg je gerichte tips voor. In een
volledig rapport ontvang je verder feedback over jouw loopstijl en
waar de desbetreffende verbeterpunten liggen. Jouw loopstijl wordt
namelijk na afname van een loopanalyse onder de loep genomen in
een professioneel analyse programma voor sportacties (Kinovea). Het
mooie van dit pakket is dat je niet alleen de verbeterpunten in een dossier krijgt, maar deze
ook daadwerkelijk in de praktijk gaat aanpakken middels een personal training.
Naast een duurzaam, tijdloos overzicht hoe beter uit de voeten te kunnen, ontvang je
deskundig advies over het periodiseren van je trainingen. Met een trainingsschema op maat
kan je jouw trainingsweek op een verantwoordelijke en gestructureerde manier beter
vormgeven. Ook leuk om cadeau te geven aan een sportieveling.
Op alle diensten zijn de algemene voorwaarden van kracht.
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