
Mindful Run in Deventer door Willy Wentink 
 
De afsluitende training was deze keer op een avond. De oostenwind was zo sterk dat de 

meditatieoefening bij de start werd gehalveerd. Mijn lichaam trilde en ik kon niet blijven 

stilstaan. De concentratie was ver te zoeken. Toch maar focussen op mijn ademhaling en 

tellen. De koude wind komt door mijn neus naar binnen. Even vasthouden en dan door de 

neus weer uitademen. Veel langzamer dan die eerste keer. 

     We gaan op weg door het park naar de brug. Ruim vijf weken geleden zijn we begonnen 

met de Mindful Run training bij Monique Schipperijn. Aan de overkant de kerstverlichting van 

de huizen langs de IJssel en daar achter de binnenstad. Het geeft een sprookjesachtig 

beeld. Het maakt ons niet uit dat het donker is, want we hebben ook al eens geblinddoekt 

gelopen.  Een kwestie van vertrouwen hebben. De aandacht voor de koude wind is 

verplaatst naar mijn ademhaling. Mijn gedachten gaan terug naar de tweede les toen onze 

monden waren afgeplakt met stukjes blauwe sporttape. Vooral rustig ademhalen en 

proberen niet in paniek te raken.  

    We lopen nu over de brug waar we de vorige lessen nog onderdoor waren gelopen. Het 

pad naast de spoorbaan is nu te donker om te lopen. Dit pad hebben we gezien in al zijn 

hoedanigheden. Glibberig door de vorst, modderig door de regen. Daar hebben wij elkaar 

onze eigen creativiteit hebben getoond in speedladders en zelf bedachte oefeningen. Op 

deze zondagochtenden werden de tegemoetkomende hardlopers door ons langs de meetlat 

gelegd. Wat valt ons op aan de lichaamshouding? Kunnen er knikkers tussen de vingers? 

Hoe bewegen zij de armen? Hoe groot zijn de passen? Waar landen de voeten?  Het is ons 

allemaal geleerd.  

     Op de brug lopen we naar de overkant. We doen ons best om door de neus te ademen. 

Deze keer lukt het mij iets minder goed dan de vorige keren. Komt het door de koude wind? 

Zit er nog spanning in mijn lichaam? Ik probeer me te focussen op wat ik hoor en zie. Dit 

hebben we geleerd bij een vorige les. Het werkt gelukkig, mijn ademhaling wordt nu rustiger.  

     Tijdens het uitlopen bespreken we nog even de ideale lengte van een springtouw. We 

hebben nu bijna allemaal een springtouw. Vandaag heb ik stoepkrijt gevraagd aan mijn 

buurjongetje om speedladders te kunnen tekenen.   

     Met lantaarnpalen als bakens van start en finish doen we een intervaltraining. Deze keer 

geen zonnegroet maar de maangroet. Het past bij deze avond. Natuurlijk de bodyscan als 

afsluiting. Daarna wandelen we het kleine stukje naar de auto voor de thee.  
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