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Energy Day voor Anbang, Sven Nys Cycling Center

Een meeting op verplaatsing, een team building of een incentive 
in het vooruitzicht? Plan je een sportieve trip met je club of 
vriendengroep? Met onze Energy Days geef je een unieke power 
boost aan je dag! Een partijtje tennis met Kim Clijsters, crossen door 
de velden met Sven Nys, een ontspannende yogasessie met Evy 
Gruyaert: het is allemaal mogelijk. Of wat dacht je van een Energy 
Booster van formaat met een van onze topsprekers?
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ONZE LOCATIES

STEL ZELF JE  
ENERGY DAY SAMEN

Samen met ons een Energy Day organiseren? Je kan kiezen uit diverse inspirerende, sportieve 
locaties waar we, indien gewenst, een meeting room ter beschikking stellen voor presentaties, 
brainstormsessies en/of opleidingen.

ENERGY LAB PAAL 
Hier komen dagelijks recreatieve en professionele atleten over de vloer om zich te laten testen en coachen naar een gezonde 
levensstijl en/of hun sportieve doelstellingen. Energy Lab is dé ideale omgeving om je conditie te laten screenen. We voorzien 
een actieve workshop en één of meer inspirerende seminaries. Energy Lab Paal is gelegen in het gebouw van Golazo. Van 
hieruit worden elk jaar meer dan 150 grote sportevents georganiseerd. We geven je groep met plezier een rondleiding 
door dit gebouw, waar sport nooit ver te zoeken is.
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KIM CLIJSTERS ACADEMY BREE
In hartje Limburg bevindt zich de Kim Clijsters Academy. Aan het hoofd van deze 

organisatie staat Carl Maes, die Kim meer dan 10 jaar intensief begeleidde. Hier 
proef je van de professionele omgeving waarin toptennissers gecoacht worden. 

Je maakt kennis met verfijnde apparatuur zoals het Hawk Eye Systeem, waarbij 
high definition camera’s de spelers helpen om hun prestaties te analyseren en te 

verbeteren. Je kan ook zelf aan de slag tijdens een competitieve opslagtest of een 
intensieve sessie cardiotennis. De Kim Clijsters Academy werkt samen met Center 

Parcs Erperheide en het openluchtmuseum Bokrijk. Het zal zeker niet aan variatie 
ontbreken tijdens je Energy Day!

ENERGY LAB EINDHOVEN
Energy Lab Eindhoven is gelegen in het SX pand, een van de eerste Philips-
fabrieken. De locatie biedt onderdak aan meer dan 30 bedrijven in de sectoren 
sport/media/marketing. Energy Lab Eindhoven ligt op een steenworp van het 
Nationaal Zwemcentrum van zwemkampioen Pieter van den Hoogenband. 
Naast een rondleiding door het prachtige zwemstadion kunnen we een live 
demonstratie voorzien van de meest toonaangevende innovaties in het 
topzwemmen. Ook een zwemsessie met een Olympisch topzwemmer 
of -coach behoort tot de mogelijkheden.

ENERGY LAB GENT 
Energy Lab Gent ligt in de bekende Ghelamco Arena, de thuishaven van de Gentse 
Buffalo’s. Na een rondleiding door dit imposante voetbalstadion nemen onze ervaren 
sportcoaches je conditie onder de loep. Daarnaast voorzien we een sportactiviteit 
en een boeiende informatieve sessie. Eveneens in de Ghelamco Arena bevindt zich 
het Meet District, waar je een flexwerkplek, een meeting room of een auditorium kan 
huren.

››
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SVEN NYS CYCLING CENTER BAAL/TREMELO
In het Sven Nys Cycling Center word je van kop tot teen ondergedompeld in de sfeer van de cyclocross. Je wandelt van het ene 

historische wielermoment naar de andere memorabele overwinning. Je kan een kijkje nemen in de camper waar de veldrijders zich 
voorbereiden op een koers. Maak een foto met een moddergezicht en deel hem met je vrienden, of probeer zelf hoe ver je met de 

fiets door de zandbak geraakt. Een echt belevingscentrum! Tegen de flanken van de heuvel rond het Cycling Center zijn fiets- en 
wandelroutes aangelegd. Het legendarische veldritparcours van de Grote Prijs Sven Nys is het hele jaar door berijdbaar met de 

crossfiets en de mountainbike. Geoefende MTB’ers kunnen zich uitleven op een extra single track. Daarnaast zijn er verschillende 
BMX- en trialparcours: een pumptrack, dirtline, rockgarden… Durf jij je grenzen hier te verleggen?

GOLAZO ARENA HEUSDEN
Deze indoor atletiekhal bestaat uit een indrukwekkende ruimte van 90 
op 25 meter met over de ganse oppervlakte een tartanvloer. Ze biedt 
trainings- en wedstrijdfaciliteiten voor de plaatselijke atletiekvereniging én 
voor iedereen die er gebruik van wil maken: spurt, horden, verspringen, 
hoogspringen, kogelstoten en polsstokspringen. Golazo werkte actief mee 
aan de totstandkoming van dit prachtige project – vandaar de naam. De 
liefde voor atletiek zit het bedrijf (letterlijk) in het bloed. Oprichter en CEO 
Bob Verbeeck is een voormalig atleet en tal van andere ex-topatleten 
(Christophe Impens, Marc Corstjens, Tia Hellebaut) zijn actief bij Golazo.

POLAR EXPERIENCE 
Droom je wel eens van een poolexpeditie? In samenwerking met poolexperts Dixie 

Dansercoer en Julie Brown biedt Energy Lab je de unieke mogelijkheid om je voor te 
bereiden op een onvergetelijke ervaring. Kies samen met je team voor een avontuurlijke 

expeditie naar Groenland, Ijsland, Spitsbergen of de Noordpool. De kick-off bestaat uit 
een bijeenkomst bij Energy Lab met een conditionele nulmeting en een boeiende Energy 

Booster met Dixie Dansercoer over poolreizen (geschiedenis, milieu, fysieke en mentale training, 
routine en logistiek, navigatie, uitrusting, voeding, communicatie, wilde dieren, veiligheid, omgaan 

met koude…). Na de kick-off worden de deelnemers verder opgeleid in het trainingskamp in de 
Ardennen (Villers-Saint-Gertrude) en leren ze Dixie’s tips toepassen in de praktijk.
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ORGANISEER JE MEETING OF 
SYMPOSIUM IN OF ROND  
DE WINDTUNNEL VAN BIKEVALLEY

KIES JE 
VERGADERRUIMTE

Op basis van de gekozen locatie verzorgen we graag een meetingroom 
voor u & uw teamleaden. Zo kan u beschikken over een ruimte om interne 

presentatie’s te voorzien en/of brainstormsessies/ interne opleiding te 
organiseren.
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HEALTH SCAN
Met de health scan brengen we je gezondheid zo goed 
mogelijk in kaart. We meten je bloeddruk, lenigheid, 
kracht, stabiliteit en fysieke conditie. Je komt te weten wat 
je sterke en minder sterke punten zijn en je ontvangt een 
trainingsschema op maat om jezelf te verbeteren. Met 
onze self-testing app kunnen we tot 100 personen per 
dag testen en voorzien van trainingsadvies op maat.

CARDIOTENNIS
In deze uitdagende workshop, die plaatsvindt in de Kim 
Clijsters Academy, worden aerobics gecombineerd met 
tennis-gerelateerde oefeningen. Je sport een uur aan 
hoge intensiteit… en dat zal je gevoeld hebben! Het is 
mogelijk om deze Energizer te laten verzorgen door Carl 
Maes, ex-coach van Kim Clijsters. 

OPSLAGTEST ‘HAWK EYE’
Hou je van tennissen? Dan is de ‘Hawk Eye’ test iets 
voor jou: hij brengt de slagkwaliteit van je opslag en 
basisslagen in kaart. Vijf camera’s registreren tegelijkertijd 
al je bewegingen. We analyseren de sterke en zwakke 
punten van elke slag. Je komt te weten hoe je je slagen 
nog beter kan uitvoeren.

››

CONDITIETEST HARDLOPEN/FIETSEN
Niet enkel topsporters hebben nood aan een goed 
onderbouwd trainingsschema. Ook als recreatieve 
sporter kan je zo makkelijker en efficiënter je doel 
bereiken. Tijdens een fiets- of looptest brengen we je 
conditie in kaart. We gaan op zoek naar je sterktes en je 
verbeterpunten. Aan de hand van de wetenschappelijke 
analyse van je testresultaten bezorgen we je advies en 
een trainingsprogramma op maat zodat je meteen aan 
de slag kan.

ONZE ENERGIZERS

Energizers zijn actieve workshops  
die het energiepeil van je groep laten stijgen.  
Vooral na de lunch steekt vaak een energiedipje de kop 
op; de deelnemers hebben dan een stevige oppepper 
nodig. Onze Energizers brengen hen in beweging in 
een ongedwongen, plezante sfeer.
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YOGA
In deze ‘druk-drukker-drukste’ tijden is yoga de perfecte 
manier om tot rust en ontspanning te komen. Tijdens 
een rustige workshop worden lichaam en geest van de 
deelnemers met elkaar in balans gebracht. Ideaal in 
combinatie met een actievere Energizer.

››

BIKRAM YOGA (ENKEL IN ENERGY LAB BREE)
Bikram yoga is een specifieke vorm van yoga die vooral 
gekenmerkt wordt door de warmte. De temperatuur 
in de bikramruimte varieert namelijk van 34 tot 40°C. 
Bovendien is er een hoge luchtvochtigheid. Door de 
warmte wordt je lichaam flexibel, wat belangrijk is om 
blessures te voorkomen, en ga je zweten. Zo ontgift je je 
lichaam. Even flink alles uitzweten dus, maar met zoveel 
voordelen!

INDOOR OF OUTDOOR BOOTCAMP
Bootcamp training, dat betekent keihard werken aan 
je lichaam in een aangenaam groepsverband. Denk 
aan intervaltraining, kracht- en uithoudingsoefeningen, 
circuittraining, en hardlopen in de frisse lucht of in één 
van onze indoor workout ruimtes. Iedere training is 
anders dus het wordt nooit saai! Het doel is je conditie, 
kracht, uithoudingsvermogen, coördinatie, snelheid en 
behendigheid te verbeteren. Bootcamp is geschikt voor 
alle leeftijden en fitnessniveaus.

BUIK, BILLEN EN BENEN (BBB)
In deze groepsles werk je aan je conditie tijdens een 
aerobics workout. Daarnaast doe je spierversterkende 
oefeningen voor de fameuze 3 B’s: buik, billen en benen. 
Een plezante sessie met heel veel resultaat!
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CORE STABILITY
Je rompspieren zijn van onschatbare waarde voor je 
lichaam omdat ze zorgen voor de nodige stabiliteit. Met 
core stability training versterk je je schuine buikspieren, 
rugspieren, middenrif en bekkenbodemspieren. Het gaat 
niet vanzelf… maar je lichaam zal je dankbaar zijn!

KANTOOROEFENINGEN
Zitten is het nieuwe roken, wordt wel eens gezegd. Heb je 
een kantoorjob? Dan moet je zorgen dat je het zitpatroon 
voldoende doorbreekt. Tijdens deze sessie leer je een 
aantal kracht- en stretchoefeningen om aan je bureau 
uit te voeren. Je krijgt ze mee in een handig bundeltje 
om op je desk te plaatsen, samen met een aantal tips 
rond ergonomie. Zo word je fitter, ook wanneer je aan 
het werk bent!

MINDFULNESS 
Mindfulness leert je om bewuster stil te staan bij het 
moment. Tijdens deze sessie ontwikkel je meer focus, 
ontspanning, veerkracht en vriendelijkheid. Mindfulness is 
zeer nuttig bij slapeloosheid, depressie, (chronische) pijn, 
burn-out en angst.
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THE ROAD TO
Spreker Energy Lab coach

Tijdens dit seminar leer je alles wat 
je ooit al wilde weten over de ideale 

voorbereiding naar een sportevenement. 
Hoe vaak moet je wekelijks trainen om de Ten 

Miles uit te lopen? Hoeveel jaar loopervaring 
heb je nodig om aan een marathon te 

beginnen? Train je het best op hartslag, tempo 
of gevoel? En hoe plan je die voorbereidingen 

allemaal in als je een drukke agenda hebt? Je 
komt het te weten tijdens deze leerrijke sessie!

MIND WHAT YOU EAT
Spreker Energy Lab Nutrition Expert

Een Energy Lab voedingscoach leert je voedingstabellen 
lezen en maakt je wegwijs in de basisprincipes van gezonde 

(sport)voeding. Het doel: de hele dag door boordevol energie 
zitten!

HEALTHIER & HAPPIER
Spreker Energy Lab coach

Een gezonde en fitte levensstijl zonder vervelende blessures: hoe doe 
je dat? Een gezondheidscoach van Energy Lab geeft je een aantal 

praktische richtlijnen voor een gezonder en gelukkiger leven.

MENTAAL KAPITAAL
Spreker Better Minds at Work
Mentale veerkracht is een cruciale factor om gelukkig 
te zijn. Het vormt het perfecte antigif tegen stress en 
burn-out. Met de bestseller ‘Mentaal Kapitaal’ als 
rode draad leer je dat je door je brein te versterken 
je veerkracht verhoogt en weerbaarder wordt tegen 
de stressvolle uitdagingen van deze tijd.

VEERKRACHTIGE COMMUNICATIE
Spreker Paul Van Den Bosch
Communicatie, of een gebrek aan goede 
communicatie, heeft een zeer grote impact op de 
veerkracht van werknemers in een bedrijf. De unieke 
jaarlijkse gesprekken (evaluaties) worden in vraag 
gesteld, en het inzicht dat veelvuldige, informele 
feedback zeer belangrijk is, wint meer en meer 
veld. In zijn speech gaat Paul Van Den Bosch, vanuit 
zijn ervaring in de topsport, in op de noodzakelijke 
skills om een relevante feedback te geven en om 
een vertrouwensvolle omgeving te creëren waarin 
communicatie en feedback maximaal tot hun recht 
kunnen komen.

ONZE ENERGY BOOSTERS

Energy Boosters zijn motiverende presentaties over training, 
voeding, gezondheid en dergelijke. Ze worden vaak verzorgd 

door (ex-)topsporters, die hun inspirerende verhalen en leuke 
anekdotes delen.

DIGITAL DETOX
Spreker Better Minds at Work
Tijdens deze Energy Booster leer je bewuster om 
te gaan met je smartphone, die vaak zorgt voor 
‘digitale stress’ en rusteloosheid. Onderwerpen die 
aan bod komen zijn waarom technologie, sociale 
en digitale media zo verslavend zijn, hoe ze je stress 
bezorgen en contraproductief zijn, en hoe je een 
proactieve gefocuste breinwerker kan worden in 
plaats van een reactieve inboxverwerker. We maken 
je wegwijs in een manier om weer controle te krijgen 
over de technologie met als doel een evenwicht te 
bereiken in je ‘tech/life balance’. We focussen ook 
op ‘inbox-stress’ en geven advies om e-mails beter 
te verwerken.

PRETTY PERFECT
Spreker Better Minds at Work
Perfectionisme heeft voor- en nadelen. Perfectionistische 
werknemers zijn vaak zeer gedreven en nauwgezet, 
gaan tot het uiterste en verwachten een 
bovengemiddelde prestatie. Maar perfectionisme 
kan ook hinderlijk zijn voor werknemers, waardoor 
ze minder productief en gelukkig zijn op het werk en 
hun veerkracht sterk onder druk komt te staan. Wat is 
perfectionisme precies en waar komt het vandaan? 
Wat zijn de gevolgen op het werk? We bieden 
de deelnemers verschillende manieren om hun 
perfectionisme positief in te zetten op het werk. De 
volgende onderwerpen komen aan bod: controle 
loslaten, omgaan met faalangst, uitstelgedrag 
aanpakken, time management en zelfzorg. Door 
hierover na te denken leren ze wie ze echt willen zijn 
in plaats van wie ze denken te moeten zijn.

FROM FEAR TO FLOW
Spreker Cedric Dumont
Extreme sporter Cedric Dumont, lid van het Red Bull 
team, heeft het in deze avontuurlijke sessie over de 
link tussen topsport en het bedrijfsleven. Hoe neem je 
onder grote druk de juiste beslissingen? Je komt het 
te weten tijdens deze Energy Booster!

SPORT HAS THE POWER TO CHANGE YOUR COMPANY
Spreker Kristof De Smet
Energy@Work werkt duurzame beweeg- en 
gezondheidscampagnes uit op maat van bedrijven, 
iets wat de laatste jaren steeds populairder is 
geworden in België en Nederland. Vandaag 
begeleidt Energy Lab bedrijven wereldwijd zoals 
ING, Adecco, Deloitte, DEME en Vopak. De Energy@
Work vitaliteitscampagnes zijn opgebouwd rond 
beweging, voeding en mentale veerkracht als 
centrale bouwstenen. De thema’s worden zowel 
online als op de werkvloer geactiveerd aan de hand 
van workshops, posters, filmpjes, actieve werkplekken 
en veel meer. Tijdens deze inspirerende sessie ontdek 
je hoe bedrijven – van KMO’s tot multinationals - 
hun werknemers aan het bewegen krijgen en zo 
bijdragen aan een duurzaam personeelsbeleid.

GOALSETTING FROM TENNIS TO WORKFORCE
Spreker Carl Maes
Carl Maes, een van de meest gerespecteerde 
coaches in het vrouwentennis, geeft inspirerende 
inzichten over hoe je je doelen kan bereiken. Hij 
behandelt thema’s als feedback, coaching en 
teamwork.

PLAY TO WIN
Spreker Gerard Kemkers
Nederlands ex-schaatser en schaatscoach Gerard 
Kemkers vertelt over talentontwikkeling, omgaan met 
tegenslagen, teambuilding en samenwerking. Aan 
de hand van video’s deelt hij zijn ervaringen over 
het coachen en opleiden van de beste schaatsers 
ter wereld. Zijn heldere visie en praktische aanpak 
(op basis van Doelen, Overtuiging, Inspiratie en 
Talent, ook wel het ‘DO IT principe’ genoemd) zijn 
nuttig voor elke organisatie die optimale prestaties 
wil bereiken. Welke keuzes, acties en gedragingen 
zijn hiervoor nodig? Je leert het tijdens deze sessie.

Paul Van Den Bosh
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COACHEND LEIDERSCHAP
Spreker Paul Van Den Bosch
Wij zijn allemaal, in meerdere of mindere mate 
een coach: als ouder, leerkracht, collega, manager, 
ploegmaat, of trainer. Allemaal hebben we wel 
iemand die we beter willen en kunnen maken. Een 
goede coach is niet per definitie de coach van de 
winnaar. Wel slaagt hij erin om het beste uit zijn 
‘pupil’ te halen, of meer dan men mogelijk achtte. 
Een goede coach kijkt niet ‘of’ zijn pupil het haalt, hij 
zorgt ervoor ‘dat’ hij het haalt.
Nergens meer dan in de sport wordt ‘het beste’, of 
‘meer’ objectief weergegeven en gekwantificeerd. 
Het gaat om plaatsen, minuten, seconden, fracties 
van een seconde. Een sportcoach moet daarom ook 
zelf ‘diep kunnen gaan’, tot het uiterste kunnen gaan 
op vlak van motivatie. Net zoals zijn atleet of ploeg, 
moet ook hijzelf over een aantal onmiskenbare 
succesfactoren beschikken.
In zijn bijdrage ‘Coachend leiderschap’ gaat Paul 
Van Den Bosch, vanuit een lange carrière als coach 
van topatleten, in op de succesfactoren van de atleet 
én van de coach om tot een gezamenlijk succes 
te komen. Talent, belastbaarheid, het stellen van 
doelen, motivatie, focus op sterke punten, vertrouwen, 
communicatie, en stressbestendigheid: al deze 
factoren komen aan bod in deze bijdrage. Aan de 
hand van veelvuldige voorbeelden en anekdotes 
wordt voortdurend een duidelijke link gelegd vanuit 
de coaching in de sportwereld naar de coaching 
in de bedrijfswereld. ‘Coachend leiderschap’ brengt 
een boeiende, verrassende en verfrissende kijk op 
het coachen en motiveren in het algemeen.

COACHEN NAAR EEN GEZONDE EN ACTIEVE LEVENSSTIJL
Spreker Paul Van Den Bosch
In zijn speech ‘Coachen naar een gezonde en 
actieve levensstijl’ hanteert Paul Van Den Bosch het 
principe van de ‘Gouden Cirkel’ van Simon Sinek. 
Hij zoekt samen met de toehoorders eerst en vooral 
naar een antwoord op de vraag ‘Waarom zouden 
we moeten bewegen’, om dan via ‘hoe’ bewegen te 
komen tot de uiteindelijke beweging zelf, het ‘wat’. 
Stress, en het beheersen ervan, neemt in deze speech 
een centrale plaats in. Paul Van Den Bosch reikt hier 
ook een tool aan om deze stress, en daarmee ook 
het werkverzuim, actief en op een gezonde manier 
te bestrijden.

STRESS ALS POSITIEVE MOTIVATOR
Spreker Paul Van Den Bosch
We kunnen er vandaag niet om heen dat de druk 
in ons maatschappelijk leven steeds maar toeneemt. 
Voor heel wat mensen wordt deze druk te veel. 
Daarom heeft stress veelal een negatieve connotatie. 
Maar is dit wel terecht? 
In zijn lezing ‘Stress als positieve motivator’ gaat Paul 
Van Den Bosch in op  het fenomeen stress, en op de 
de impact ervan op ons dagelijks bestaan. Hierbij 
geeft hij aan hoe en waarom druk op een positieve 
manier kan benaderd en aangewend worden.

KOPMAN 7.0
Spreker Jan De Schepper
In veel bedrijven kan men moeilijk omgaan met 
gevoelsmatigheden. Kopman 7.0, de leidinggevende 
van de toekomst, is hier wél goed in. Zijn aandacht 
voor gevoelens onderscheidt hem van de klassieke 
manager. Jan De Schepper gaat aan de hand van 
zijn boek ‘Kopmannen’ dieper in op een aantal skills 
uit de topsport die bedrijfsleiders kunnen gebruiken 
om zichzelf, hun werknemers en hun bedrijf 
performanter te maken. De juiste leiders op de juiste 
plaats kunnen echt wel het verschil maken.

BOOST YOUR ENERGY
Spreker: Dominique Monami
Vertraging, druk, spoedbestelling, stress… 
Tegenwoordig begeven niet alleen machines het, 
maar jammer genoeg ook mensen!
Om dit actueel tempo baas te kunnen is het 
belangrijk je persoonlijk evenwicht te bewaren en 
je emotionele, mentale en fysieke kwaliteiten goed 
te ontwikkelen. De carrière van een professionele 
atleet en bedrijfsatleet zijn zeer vergelijkbaar.  Je 
staat regelmatig onder druk om de doelstellingen te 
behalen en bovendien dienen veranderingen zich 
regelmatig aan. Zodoende moeten beide individuen 
trainen als atleten om sterker en beter te worden.
Tijdens deze conferentie geeft Dominique Monami, 
op een interactieve manier, toelichting bij dit proces:
· Hoe ontwikkel je jouw potentieel?
· Hoe geef je je energiepeil een ferme boost?
. De interactie tussen het  Mentale/Emotionele/

Fysieke!
. Wat is het verschil tussen druk en stress?
Dominique zal haar ervaring delen als mental 
coach in de bedrijfs- en sportwereld. Ze zal zeer 
concrete tips en tricks delen die je meteen kan 
implementeren in professioneel- en privéleven. Ze 
zal heel persoonlijke ervaringen delen uit haar rijke 
tenniscarrière.

FROM SLEEP TO PERFORMANCE
Spreker Winni Hofman
Een goede nachtrust is belangrijk voor de gezondheid. 
Je zit lekkerder in je vel, wordt minder snel ziek en 
presteert beter. Het is belangrijk voor bedrijven dat 
hun werknemers een gezond slaappatroon hebben. 
Gerenommeerde slaapspecialisten Winni Hofman 
en Anand Kumar leren je hoe je je nachtrust kan 
verbeteren en je welbehagen en prestaties kan 
verhogen.

START2SPORT
Spreker Paul Van Den Bosch
Efficiënt starten met sporten met een zo laag mogelijk 
risico op blessures: niet zo eenvoudig als het lijkt. 
Tijdens een actieve sessie met een Energy Lab 
sportcoach krijg je heel wat praktische informatie. 
Het is mogelijk om te kiezen voor een specifieke 
sport: start2run, start2bike, start2trail, start2triatlon, 
start2swim of start2sail. We raden aan om deze 
sessie te koppelen aan een actieve Energizer over 
de sport in kwestie.

OPTIMIZE YOUR TRAINING
Spreker Energy Lab coach
Tijdens deze sessie geeft een Energy Lab sportcoach 
praktische informatie over efficiënt trainen en tips 
over de ideale trainingsopbouw om vlot en zonder 
blessures je sportieve doelstelling te behalen.

FROM BIKE2BUSINESS
Spreker Sven Nys
Dat Sven Nys niet alleen sterk is op de crossfiets 
maar ook nog eens honderduit over zijn passie 
kan vertellen, is algemeen geweten. De vele 
ervaringen die hij opdeed tijdens zijn sportcarrière 
vormen de basis voor deze Energy Booster. Sven 
geeft een overzicht van zijn carrière, met aandacht 
voor de factoren die cruciaal en motiverend waren 
voor de realisatie van steeds nieuwe uitdagingen 
en successen. Thema’s als teamwork, intrinsieke 
motivatie, focus en gedrevenheid komen aan bod 
in een verhaal dat rijkelijk geïllustreerd wordt met 
concrete voorbeelden.

TO BE NUMBER ONE
Spreker Pieter van den Hoogenband
De nuchtere manier waarop Nederlands 
topzwemmer Pieter van den Hoogenband over zijn 
sportieve successen vertelt, maken zijn prestaties des 
te indrukwekkender. Pieter vertelt hoe hij gaandeweg 
zijn grenzen verlegde en het verschil maakte met de 
rest van de wereldtop.

PASSIONATE MILESTONES
Sprekers Dixie Dansercoer & Julie Brown
Wat is jouw persoonlijke passie? Aan de hand van 
hun boek ‘Milestones’ delen poolreizigers Dixie 
Dansercoer en Julie Brown een aantal unieke 
en intense levenservaringen, met als uitschieters 
hun extreme poolreizen. Hiermee willen ze de 
deelnemers aanzetten om op zoek te gaan naar 
hun eigen passies en zichzelf te motiveren.

THE EXPEDITIONER IN YOU
Sprekers Dixie Dansercoer & Julie Brown
Deze Energy Booster, onder leiding van ervaren rot in 
het vak Dixie Dansercoer, focust op de gelijkenissen 
tussen het bedrijfsleven en poolexpedities. Je wordt 
uitgedaagd om samen met je team een virtuele 
expeditie op poten te zetten. De meest realistische 
en best georganiseerde expeditie wordt bekroond 
met een award!

Energy Lab Sportcoach

Dominique Monami

Sven Nys

Elke Geraerts
Better minds at Work
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Voor de presentatie en begeleiding van onze inspirerende sessies kunnen 
we rekenen op een aantal ervaren ‘iconen’ uit de sportwereld. Ze geven je 
goesting en motivatie om te gaan bewegen en gezond te leven!

KIM CLIJSTERS
Toptennisster Kim Clijsters is de gewezen nummer 1 op de WTA-ranking. Ze haalde in 2009 de wereldpers 
toen ze na een onderbreking van 2 jaar en amper 1 maand na haar comeback met een wildcard deelnam 
aan het damesspel van de US Open én dit ook won. De immer goedlachse Kim werd onlangs verkozen 
om toe te treden tot de internationale Tennis Hall of Fame, zowat de hoogste onderscheiding in het tennis.

SVEN NYS
Sven Nys is een gewezen en gevierd Belgisch wielrenner, veldrijder en mountainbiker. Hij staat bekend om 
zijn onberispelijke technische vaardigheden op de fiets (bv. nemen van hellingen, aansnijden van bochten, in 
balans blijven op moeilijke ondergronden als sneeuw, modder en zand). Vandaag is Sven Nys naast coach 
en teamleider van het Telenet Lions veldritteam ook ambassadeur van Trek Bikes en motivational speaker. 
Vanuit zijn ervaringen in de sportwereld trekt hij parallellen met het – vaak harde - bedrijfsleven.

EVY GRUYAERT
Evy Gruyaert is het gezicht en de stem van het sportinitiatief ‘Start to Run’, een looptrainingsprogramma van 
Energy Lab, de Vlaamse Atletiek Liga en Uitgeverij Lannoo. Ze leende haar stem aan de serie podcasts. De 
populaire formule werd na verloop van tijd vertaald naar de succesvolle app ‘Start2run’ en ‘Hardlopen met 
Evy’, met inmiddels meer dan 1 miljoen downloads. Ze werd ook het gezicht van ‘Start to bike’, ‘Start to fitness’, 
‘Start to golf’, ‘Start to swim’, ‘Start to walk’, ‘Start to veggie’ en ‘Yoga met Evy’. Je kan de immer sympathieke 
Evy inschakelen voor een ontspannende yogasessie of een inspirerende sessie waarin ze haar verhaal vertelt 
over hoe het lopen bij haar begon.

››

ONZE SPORTIEVE MOTIVATORS
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EVI VAN ACKER
De carrière van Belgisch Olympisch zeilster Evi Van Acker begon al op 
zesjarige leeftijd. In 1998 werd ze Europees kampioene en 2 jaar later stapte 
ze over naar de Europe, de toenmalige Olympische klasse voor vrouwen. 
Ze werd zeventiende op het WK in 2003. Hiermee plaatste ze België voor 
de Olympische Spelen van Athene maar ze mocht zelf niet deelnemen. Na 
de middelbare school verhuisde Evi naar Amsterdam om er in 2006 af te 
studeren als Bachelor in de Chemie. Ondertussen was ze overgestapt naar 
de Laser Radial-klasse. In 2006 en 2007 schopte ze het opnieuw tot Europees 
kampioene en ze kwam op de shortlist terecht voor de ISAF World Sailor of the 
Year Award. Evi Van Acker plaatste zich voor de Olympische Spelen in Peking 
in 2008, waar ze een mooie achtste plaats behaalde.
Na Peking besloot ze haar sport en studies verder te combineren en zo begon 
ze in 2009 aan haar Master Bio-Ingenieur. In 2011 werd ze opnieuw Europees 
kampioene, pakte ze zilver op het Olympisch testevent in Weymouth, werd 
ze tweede in de World Cup Series en haalde ze zilver op het WK. In 2012 
behaalde Evi brons op de Olympische Spelen in Londen en werd ze Sportvrouw 
van het Jaar. In 2016 kon ze de verwachtingen op de Spelen in Rio helaas niet 
inlossen door een infectie die ze daar op trainingsstage enkele weken eerder 
had opgelopen. Haar vechtlust en doorzettingsvermogen leverden haar toch 
een knappe vierde plaats op.

TIA HELLEBAUT
Belgisch ex-atlete Tia Hellebaut legde zich aanvankelijk toe op de meerkamp 
voor ze zich in 2006 specialiseerde in het hoogspringen. In deze discipline 
veroverde ze de olympische titel op de Spelen in Peking (2008). Daarnaast 
behaalde ze tal van gouden medailles op de Europese Kampioenschappen 
van 2006 (hoogspringen), de Europese Indoorkampioenschappen van 2007 
(hoogspringen) en de Wereldindoorkampioenschappen van 2008 (vijfkamp).
Toen Tia eind 2008 zwanger werd, besloot ze te stoppen met atletiek. Op haar 
32ste verjaardag, op 16 februari 2010, kondigde ze haar comeback aan. In 
2013 stopte ze voorgoed met haar sport. Vandaag is Tia nog steeds actief in 
de atletiekwereld samen met haar man Wim Vandeven. Ze is de ambassadrice 
van het ‘Delta Lloyd One Mile a Day project’ voor lagere scholen. Ze heeft nog 
steeds enkele records op haar naam staan.

DIXIE DANSERCOER
Vlaams poolreiziger Dixie Dansercoer heeft al meer dan 30 keer de 
poolkappen bezocht. Zijn indrukwekkend palmares leverde hem de titel op 
van ‘Master Guide’ in de IPGA (International Polar Guides Association). Dixie 
Dansercoer is een van de amper vier mensen die de hele Noordelijke IJszee 
en het Antarctische continent hebben overgestoken. In 2012 brak hij samen met 
Sam Deltour het wereldrecord voor de langste niet-gemotoriseerde expeditie 
op de Zuidpool. Op ski’s en bijgestaan door een kite reisde het duo maar liefst 
5013 km!
Vandaag deelt Dixie zijn kennis via lezingen en het begeleiden van poolreizigers. 
Hij is de enige gids die expeditiemateriaal kan voorzien voor 12 expeditieleden, 
zowel op de Noord- als op de Zuidpool. Dixie Dansercoer heeft 16 boeken 
geschreven over poolexpedities en de parallellen met het bedrijfsleven.

CHARLINE VAN SNICK
Charline Van Snick doet al sinds haar 6 jaar gepassioneerd aan judo. Als 
19-jarige werd ze Europees Kampioene bij de junioren. Ze behaalde de 
ene mooie titel en winst na de andere, met haar bronzen medaille op de 
Olympische Spelen van Londen als kers op de taart. Charline draagt respect, 
doorzettingsvermogen en discipline hoog in het vaandel en dat laat ze keer op 
keer zien in haar vechtlust. Haar motto luidt ‘Val 7 keer en sta 8 keer terug op’. 
Momenteel focust ze zich voor 200% op de Spelen van Tokyo in 2020.

PAUL VAN DEN BOSCH
Paul Van Den Bosch is Master in Lichamelijke Opvoeding en 
Bewegingswetenschappen. Hij werkt(e) in zijn 25-jarige coachcarrière met 
topatleten als Eric Geboers, Georges Jobé, Marc Herremans, Luc Van Lierde, 
Sven Nys, de renners van LOTTO Soudal (Andre Greipel, Tim Wellens…) en vele 
anderen. Met zijn atleten behaalde hij vijf Europese titels en tien wereldtitels in 
vijf verschillende sportdisciplines. In 2009 richtte hij met Bob Verbeeck van het 
sportmarketingbureau GOLAZO Sports het trainings- en begeleidingscentrum 
Energy Lab op (www.energylab.be)
Paul Van Den Bosch schreef heel wat boeken, waarvan een aantal vertaald 
werden naar het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans en Portugees. Zijn boek 
‘Coach voor het leven’ stond wekenlang in de top-10 van best verkochte non-
fictieboeken. In zijn laatste boek ‘Waarom wereldkampioen willen worden geen 
goed idee is’ legt hij in 40 ‘tips and tricks’ de link van de learnings uit de 
sportcoaching naar de bedrijfswereld. 
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TEST  
DE FITHEID  

VAN JE TEAM 
IN EEN VAN ONZE ENERGY LAB’S OF OP EEN LOCATIE NAAR KEUZE 

MET ONZE HEALTH SCAN
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ONZE ENERGY DAYS
Inspiratie nodig voor je eigen Energy Day? 

Neem dan een kijkje in ons gevarieerd aanbod!
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VOORBEELD DAGPLANNING
9:30 Ontvangst met koffie, thee, water & healthy snack in combinatie met korte rondleiding bij Golazo
10:00 Fietstest groep A/Bike Valley Tour of fietsen Circuit Zolder groep B
12:00 Gezonde lunch
13:00 Fietstest groep B/Bike Valley Tour of fietsen Circuit Zolder groep A
15:00 Gezamenlijke Energy Booster: interpretatie testresultaten en voorbereiding op fietsevenement
17:00 Workshop interpretatie testresultaten en voorbereiden running-evenement in het voorjaar.

In Energy Lab Paal komen dagelijks atleten over de vloer om zich te laten testen en coachen naar een gezonde levensstijl en/
of sportieve doelstellingen. Het lab is gelegen in het gebouw van Golazo. Van hieruit worden elk jaar meer dan 150 grote 
sportevents georganiseerd. Tijdens deze Energy Day kom je alles te weten over je fietsconditie. Met concrete tips en een 
trainingsschema op maat (3 maand) ga je aan de slag richting een concreet fietsdoel.

CONDITIETEST FIETSEN
De conditietest bestaat uit een opklimmende inspanning op je eigen fiets waarbij 
we diverse parameters meten en analyseren. Op basis van je hartslag, intensiteit en 
melkzuurwaarden bepalen we je optimale trainingszones. Na een verkwikkende douche 
bespreken we de wetenschappelijke testresultaten. Je ontvangt een trainingsschema op 
maat, op basis van je sterke punten en je verbeterpunten. We berekenen je mogelijke 
besttijden op mythische cols zoals Alpe d’Huez en de Mont Ventoux. Leuk weetje: de 
test vindt plaats drie maand voor de Ronde van Vlaanderen, misschien wel een leuke 
doelstelling?

BIKE VALLEY TOUR (OPTIONEEL)
We laten je kennismaken met de vele innovaties van de fietswereld. We bezoeken de 
windtunnel waar bekende merken als Ridley, Bioracer en Lazer de fietsen, helmen en kledij 
van onder andere de renners van Lotto Soudal testen. Ook op het programma: een bezoek 
aan de fietsfabriek van het Vlaamse racefietsmerk Ridley. De productiehal van 12.000 m2 
in Beringen is uitgerust met de nieuwste technologie om de meest geavanceerde fietsen 
ter wereld te produceren. Na het bezoek kan je in het topsportrestaurant terecht voor een 
gezonde maaltijd. Golazo en Bike Valley liggen niet ver van elkaar; we voorzien transport 
tussen de sites.

FIETSEN OP HET CIRCUIT VAN ZOLDER (OPTIONEEL)
Stel je voor: fietsen in alle vrijheid zonder stoplichten, kruispunten, verkeerspaaltjes of 
tegenliggers. Welkom op het racecircuit van Zolder! We voorzien een workshop (1 uur) 
waarbij we je een aantal vaardigheden aanleren die je moet beheersen om veilig in 

groep te fietsen: compact rijden, afslaan, ritsen, communiceren… Na de Energy Booster kan 
er een half uur vrij gefietst worden. Het is ook mogelijk om zonder voorbereidende Energy 
Booster vrij rond te fietsen op het parcours, na een briefing met veiligheidsafspraken.

GEZONDE LUNCH
In groep genieten we van een lekkere, gezonde lunch. Het is mogelijk om tijdens of na 
de lunch een Energy Booster te voorzien over gezonde (sport)voeding.

ENERGY BOOSTER: INTERPRETATIE TESTRESULTATEN EN VOORBEREIDING OP 
FIETSEVENEMENT
Je ontvangt je persoonlijke testresultaten en we geven in groep de nodige uitleg om 
de gegevens correct te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. Hoe plan je een 
trainingsschema in een drukke agenda? Hoe ziet de ideale trainingsopbouw er uit? Wat 
zijn de meest cruciale trainingen tijdens de voorbereiding op je fietsdoel? Op al deze 
vragen krijg je een antwoord.

INSPIRATIESESSIE MET SVEN NYS OF PAUL VAN DEN BOSCH (OPTIONEEL)
Doelen stellen, een stappenplan maken, 100% commitment, keihard werken: er 
zijn zoveel raakvlakken tussen topsport en het bedrijfsleven. Hoe zorg je dat je 
werknemers optimaal kunnen presteren? Hoe kan je als medewerker iedere dag 
het beste uit jezelf halen? Alles begint bij een goede organisatie en structuur. 
Een inspirerende sessie met topcoach Paul Van Den Bosch of veldrittenkoning 
Sven Nys bezorgt je een onvergetelijke afsluiter van een energieke dag!

ENERGY DAY CYCLING

Vanaf 150 euro per persoon

Vanaf 10 personen

Halve dag of volledige dag
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Energy Lab Gent ligt in de bekende Ghelamco Arena, het imposante stadion van voetbalclub KAA Gent. In 

deze inspirerende omgeving bezorgen we lopers een dag vol energie, fun en informatie in aanloop naar een 

concreet doel. We leren hen hoe ze een trainingsschema kunnen integreren in hun dagelijks leven en geven tal 

van tips en advies, onder meer over blessurepreventie.

CONDITIETEST LOPEN
De conditietest bestaat uit een opklimmende inspanning op de 

loopband waarbij we diverse parameters meten en analyseren. Op basis 
van je hartslag, intensiteit en melkzuurwaarden bepalen we je optimale 

trainingszones. We bespreken samen je testresultaten en je ontvangt een 
trainingsschema op maat. Zo kan je meteen aan de slag richting je loopdoel!

FOOTSCAN BIJ RUNNER’S LAB (OPTIONEEL)
Naast de conditietest bieden we een wetenschappelijke footscan®analyse aan. Je 

stapt hierbij blootsvoets over een 2 meter lange drukplaat. Intussen meten sensoren 
aan zeer hoge frequentie het drukverloop van je voetzool en worden je bewegingen 

gefilmd. Aan de hand van de meetresultaten worden je voettype en looppatroon 
geanalyseerd en kunnen we je het correcte type loopschoenen voorstellen. Je krijgt op 
die dag zelfs 15% korting op een nieuw paar schoenen!

ENERGIZER START2RUN/KEEP ON RUNNING (OPTIONEEL)
Om de tips over blessurepreventie en trainingsopbouw om te zetten in de praktijk, neemt 
een Energy Lab loopexpert je op sleeptouw tijdens een looptraining. Na de warming-up 
start de individuele intervaltraining. Elk teamlid loopt op eigen tempo meerdere blokken 
aan hoge intensiteit, afgewisseld met rustige stukken joggen of wandelen. We sluiten de 

training af met een leuke teambuildingactiviteit en een leerrijke Q&A sessie.

GEZONDE LUNCH
We schotelen je een lekkere en gezonde lunch voor, bij Energy Lab zelf of in Bistro Buffalo 
(in het stadion van KAA Gent). Het is mogelijk om tijdens of na het eten een informatieve 
sessie te voorzien over gezonde (sport)voeding.

ENERGY BOOSTER: INTERPRETATIE TESTRESULTATEN EN VOORBEREIDING OP 
LOOPEVENEMENT
Je ontvangt je persoonlijke testresultaten en we leren de groep om de gegevens correct 
te interpreteren en ermee aan de slag te gaan. Hoe integreer je een trainingsschema 
in je dagelijkse agenda? Hoe ziet de ideale trainingsopbouw er uit? Wat zijn de meest 
cruciale trainingen in aanloop naar je doel? Op al deze vragen krijg je een antwoord.

INSPIRATIESESSIE MET PAUL VAN DEN BOSCH
Doelen stellen, een stappenplan maken, 100% focus, dag in dag uit hard werken: er 
zijn zoveel raakvlakken tussen topsport en het bedrijfsleven. Hoe zorg je dat werknemers 
goed presteren? Hoe haal je iedere dag het beste uit jezelf op het werk? Een inspirerende 
sessie met Paul Van Den Bosch, ex-coach van gelauwerde atleten als Marc Herremans en 
Luc Van Lierde, als afsluiter van een boeiende dag!

ENERGY DAY RUNNING

VOORBEELD DAGPLANNING
9:00 Ontvangst met koffie, thee, water & healthy snack 
9:30 Conditietest lopen & footscan
11:30 Gezamenlijke Energy Booster: interpretatie testresultaten en voorbereiding op loopevenement
13:00 Healthy lunch
14:00 Conditietest lopen & footscan
16:30 Gezamenlijke Energy Booster: interpretatie testresultaten en voorbereiding op loopevenement

Vanaf 150 euro per persoon

Vanaf 10 personen

Halve dag of volledige dag

3332



VOORBEELD DAGPLANNING
9:00 Ontvangst met koffie, thee, water & healthy snack in het Sven Nys Cycling Center
9:30 Masterclass basistechnieken mountainbike, veldrijden & trialbike
11:30 Veldtest mountainbike/veldrijden
12:00 Healthy lunch
14:00 Bezoek aan het belevingscentrum
15:00 Sven Nys MTB Tour
17:30 Gezamenlijke inspiratiesessie en aansluitend diner

Ben je een fietsfanaat? Deze dag levert je een bom aan inspiratie en informatie! In het Sven Nys Cycling Center word 
je volledig ondergedompeld in de sfeer van de cyclocross. Rondom het belevingscentrum zijn fiets- en wandelparcours 
aangelegd. Het bekende veldritparcours van de Grote Prijs Sven Nys is het hele jaar door berijdbaar met de crossfiets en 
de mountainbike. We leren je de basistechnieken mountainbike, veldrijden en trialbike.

MASTERCLASS BASISTECHNIEKEN MOUNTAINBIKE, VELDRIJDEN EN TRIAL
Een ervaren coach begeleidt de groep op het legendarische parcours van de Grote Prijs 
Sven Nys en leert hen de kneepjes van het vak. Competitiebeesten kunnen op het einde 
strijden voor de eerste plaats. Ben je niet zo’n fietsfanaat? Dan kan je het domein rustig 
verkennen op het wandelpad en genieten van de natuur. Voor elk wat wils!

VELDTEST MOUNTAINBIKE/VELDRIJDEN
Na de masterclass organiseren we een veldtest op het circuit: een ronde van 2,5 km 
waarbij we aan de finish je hartslag en melkzuur meten. De melkzuurtest toont aan 
hoeveel energie je uit koolhydraten haalt en wat je herstelvermogen is.

BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM
Dit is dé spil van het Sven Nys Cycling Center. Je wandelt van het ene historische 
wielermoment naar de andere memorabele overwinning. Je kan een kijkje nemen in de 
camper waar de veldrijders zich voorbereiden op een koers. Maak een foto met een 
moddergezicht en deel hem met je vrienden, of probeer zelf hoe ver je met de fiets door 
de zandbak geraakt. Een unieke ervaring voor fietsliefhebbers!

GEZONDE LUNCH
Samen genieten we van een lekkere lunch, eventueel in combinatie met een informatieve 
sessie over gezonde voeding door een nutritioneel expert van Energy Lab.

SVEN NYS MTB TOUR
Tijdens een gevarieerde offroad tour van 23 km verkennen we het 
prachtige Hageland op de crossfiets of de mountainbike. Single 
tracks, rotsen, heuvels, steile afdalingen: een uitdagende namiddag 
vol kicks en plezier! Begeleiding door Sven Nys en de Energy Lab 
coaches is mogelijk.

INSPIRATIESESSIE MET SVEN NYS OF PAUL VAN DEN BOSCH
Doelen stellen, een stappenplan maken, volledige focus, 
keihard werken: er zijn tal van raakvlakken tussen topsport 
en het bedrijfsleven. Hoe zorg je dat werknemers optimaal 
presteren? Hoe haal je iedere dag het beste uit jezelf 
op het werk? Alles begint bij een goede organisatie 
en structuur. Een inspirerende sessie met Paul Van 
Den Bosch of Sven Nys is de geknipte afsluiter van 
een inspirerende dag!

ENERGY DAY OFFROAD CYCLING

Vanaf 150 euro per persoon

Vanaf 5 personen

Halve dag of volledige dag
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Energy Lab is een sport- en gezondheidspromotiecentrum dat inzicht en advies geeft op vlak van een 
gezonde levensstijl en het optimaliseren van sportieve prestaties. Onze dienstverlening draait rond testing, 

coaching, consultancy en digitale applicaties voor individuele klanten, teams en bedrijven. Met de Energy Day 
Body & Mind focussen we op onze innerlijke kracht en gaan we op zoek naar de bron van onze energie. Deze 

dag gaat door in een van onze Energy Labs (Gent, Paal, Eindhoven, Rotterdam) of in de Kim Clijsters Academy.

HEALTH SCAN
Met de health scan brengen we je gezondheid in kaart. We meten je 

bloeddruk, lenigheid, kracht, stabiliteit en fysieke conditie. Je komt te weten 
wat je sterke en minder sterke punten zijn en ontvangt een trainingsschema 

op maat om jezelf te verbeteren. 

GEZONDE LUNCH
Welke locatie je ook kiest, wij zorgen voor een smakelijke en gezonde lunch. 

Indien gewenst voorzien we tijdens of na de lunch een Energy Booster over 
gezonde (sport)voeding.

MINDFULNESS
Vandaag krijgen steeds meer mensen te maken met stress, burn-out, depressie en 
langdurige ziekte. We hebben het allemaal razend druk en vergeten tijd te maken voor 
onszelf, een gezonde levensstijl en gezonde voeding. Het is nochtans zo belangrijk! 
Mindfulness leert je om bewuster stil te staan bij het moment en meer zorg te dragen 
voor jezelf.

YOGASESSIE
Yoga is dé perfecte manier om tot rust en ontspanning te komen in de drukke tijden van 
vandaag. Tijdens een ‘zen’ workshop worden lichaam en geest met elkaar in balans 
gebracht. Na de sessie krijgen jullie toegang tot alle lessen in de app ‘Yoga met Evy’ en 
ontvangen jullie 15 yogamatten. Zo kunnen jullie gaandeweg kennismaken met yoga en 
de vele voordelen die de sport biedt voor body & mind!

ENERGY DAY BODY & MIND

VOORBEELD DAGPLANNING
9:30 Ontvangst met koffie, thee, water & healthy snack in combinatie met korte rondleiding op de gekozen locatie
10:00 Health scans
12:00 Gezonde lunch
13:00 Energy Booster ‘Mindfulness’
15:00 Yogasessie (optioneel met Evy Gruyaert)

Vanaf 250 euro per persoon

Vanaf 10 personen

Halve dag of volledige dag
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VOORBEELD DAGPLANNING
9:00 Ontvangst met koffie, thee, water & healthy snack (Energy Lab Gent)
9:30 Conditietest/Health scan
11:30 Gezamenlijke Energy Booster: interpretatie testresultaten 
12:30 Transport naar UK Sailmakers Nieuwpoort 
13:30 Healthy lunch + Energy Booster basisprincipes zeilen
14:00 Energizer zeilen (5 tot 10 personen per boot)
16:30 Regatta: zeilwedstrijd
17:30 Gezamenlijke inspiratiesessie & diner

We heten jou en je team van harte welkom in Energy Lab Gent, waar we dagelijks recreatieve en professionele atleten testen 
en coachen. Van hieruit worden ook de trainingen gecoördineerd van (onder andere) Olympische zeilers Evi Van Acker, Emma 
Plasschaert en Yannick Lefebvre. Na de middag verplaatsen we ons naar Nieuwpoort om ingewijd te worden in de kunst van het 
zeilen. Een onvergetelijke teambuilding dag!

CONDITIETEST/HEALTH SCAN
De conditietest bestaat uit een opklimmende inspanning op de loopband of de fiets, 
waarbij we diverse parameters meten en analyseren. Op basis van je hartslag, intensiteit 
en melkzuurwaarden bepalen we je optimale trainingszones. We bespreken samen je 
testresultaten en je ontvangt een trainingsschema op maat waarmee je aan de slag 
kan. kan je meteen aan de slag richting je loopdoel! Met de health scan brengen we 
je gezondheid in kaart. We meten je bloeddruk, lenigheid, kracht, stabiliteit en fysieke 
conditie. Je komt te weten wat je sterke en minder sterke punten zijn en ontvangt een 
trainingsschema op maat om jezelf te verbeteren. 

ENERGY BOOSTER: INTERPRETATIE TESTRESULTATEN
Je ontvangt je testresultaten en leert om de gegevens correct te interpreteren en ermee 
aan de slag te gaan. Hoe integreer je een trainingsschema in je dagelijkse agenda? 
Hoe ziet de ideale trainingsopbouw er uit? Op al deze vragen krijg je een antwoord 
tijdens deze leerrijke sessie.

GEZONDE LUNCH
We schotelen je een lekkere en gezonde lunch voor. Je kan kiezen tussen Energy Lab 
Gent, UK Sailmakers Nieuwpoort of zelfs op de zeilboot! Indien gewenst komt een Energy 
Lab voedingsdeskundige tijdens of na het eten spreken over gezonde (sport)voeding.

ENERGY BOOSTER: BASISPRINCIPES ZEILEN
Tijdens dit theoretische gedeelte maken we alle deelnemers wegwijs in de basisprincipes 
van het zeilen, de elementaire voorrangsregels en een aantal aandachtspunten met 
betrekking tot veiligheid op het water.

ENERGIZER ZEILEN
De Energizer zeilen kan zowel een actieve teambuilding als een ontspannende uitstap 
zijn. Wil je graag de zeilen heisen, overstag leren gaan en trekken aan de touwen? Ga 
je gang! Maar je kan ook gewoon op het dek plaatsnemen en rustig genieten van de 
zeiltocht en de prachtige omgeving in en rond de haven van Nieuwpoort.

DE REGATTA: ZEILWEDSTRIJD
Een regatta is dé teambuilding bij uitstek. Want alleen door intensief samen te werken kan 
je een schip goed laten zeilen. Het beste team wint de wedstrijd. Een plezante uitdaging 
op het water, die je ongetwijfeld nog lang zal bijblijven!

INSPIRATIESESSIE MET EVI VAN ACKER
Er zijn heel wat raakvlakken tussen topsport en het bedrijfsleven. We zien zelfs 
vaak een kruisbestuivingen tussen deze 2 werelden. Hoe kan je als sporter de 
beste prestaties neerzetten? In welk type organisatie worden medewerkers de 
beste versie van zichzelf? Een inspiratiesessie met Belgisch zeilkampioene en 
Olympisch medaillewinnares Evi Van Acker is de kers op de taart van een 
boeiende dag.

ENERGY DAY SAILING

Vanaf 250 euro per persoon

Vanaf 10 personen

Volledige dag

3938



Het Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep in Eindhoven is het kloppend hart van de Nederlandse 
zwemsport. Hier werken topzwemmers dag in dag uit aan de verbetering van hun prestaties en wordt een 

nieuwe generatie zwemmers klaargestoomd voor een topsporttoekomst. Sport, wetenschap en bedrijfsleven 
komen samen om innovatieve trainingsfaciliteiten te ontwikkelen. We geven je team of bedrijf de kans om kennis 

te maken met dit schitterende sportcomplex en de vele mogelijkheden die het biedt.

ZWEMANALYSE (OPTIONEEL)
Om je zwemtechniek te verbeteren, nemen we je bewegingen in het 

water op en analyseren we ze op video. Zo krijg je een helder inzicht 
in je verbeterpunten. Tegelijkertijd krijg je inzicht in de high tech tools die 

topzwemmers gebruiken om hun techniek te verfijnen.

TEAMBUILDINGACTIVITEIT: OBSTACLE WATER RACE (OPTIONEEL)
We spelen een soort ‘spel zonder grenzen’ in het zwembad. Je neemt het op 

tegen je collega’s/teamleden bij het overwinnen van obstakels in het water, zowel 
individueel als in groep. Ongetwijfeld een meerwaarde voor uw Energy Day!

GEZONDE LUNCH
We schotelen je een gezonde maaltijd voor, ofwel bij Energy Lab Eindhoven of in het 

Grand Café SwimmerS van het Tongelreep zwembad. Indien gewenst organiseren we 
een sessie rond gezonde voeding tijdens of na de lunch.

ENERGY BOOSTER: INTERPRETATIE TESTRESULTATEN
Je ontvangt de testresultaten van je zwemanalyse en leert om de gegevens correct te 
interpreteren. Hoe integreer je je trainingsschema in je drukke planning? Hoe ziet de 
ideale trainingsopbouw er uit? Op al deze vragen krijg je een antwoord tijdens deze 
sessie.

INSPIRATIESESSIE MET PIETER VAN DEN HOOGENBAND, FERRY WEERTMAN OF PATRICK 
PEARSON
Doelen stellen, een stappenplan maken, 100% focus, hard werken: er zijn veel raakvlakken 
tussen topsport en het bedrijfsleven. Hoe zorg je dat werknemers goed blijven presteren? 
Hoe haal je iedere dag het beste uit jezelf op het werk? Een inspirerende sessie met de 
Nederlandse zwemtrots Pieter van den Hoogenband, Europees zwemkampioen Ferry 
Weertman of topcoach Patrick Pearson (van Olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo) 
vormt de perfecte afsluiter van en boeiende dag!

ENERGY DAY SWIMMING

VOORBEELD DAGPLANNING
9:00 Ontvangst met koffie, thee, water & healthy snack 
9:30 Conditietest zwemmen & zwemanalyse groep 1
10:30 Teambuildingactiviteit: obstacle water race
11:30 Gezamenlijke Energy Booster: interpretatie testresultaten 
13:00 Healthy lunch

Vanaf 150 euro per persoon

Vanaf 10 personen

Halve dag of volledige dag

4140



VOORBEELD DAGPLANNING
9:00 Ontvangst met koffie, thee, water & healthy snack 
9:30 Health scan
11:30 Gezamenlijke Energy Booster: interpretatie testresultaten 
13:00 Healthy lunch 
14:00 Energizer cardiotennis
15:00 Energizer bikram yoga
16:00 Gezamenlijke Energy Booster met Carl Maes

In hartje Limburg bevindt zich de Kim Clijsters Academy. Hier proef je van de professionele omgeving waarin toptennissers 
gecoacht worden. Je kan zelf aan de slag tijdens een competitieve opslagtest of een intensieve sessie cardiotennis. Het perfecte 
decor voor een gevarieerde Energy Day!

HEALTH SCAN
We brengen we je gezondheid in kaart door middel van laagdrempelige testen. We 
meten je bloeddruk, lenigheid, kracht, stabiliteit en fysieke conditie. Je komt te weten wat je 
sterke en minder sterke punten zijn en ontvangt een trainingsschema op maat om meteen 
mee aan de slag te gaan.

OPSLAGTEST ‘HAWK EYE’
Hawk Eye brengt de slagkwaliteit van je opslag en basisslagen in kaart. Vijf camera’s 
registreren tegelijkertijd al je bewegingen. We analyseren de sterke en zwakke punten 
van elke slag. Zo kom je te weten hoe je je slagen nog beter kan uitvoeren.

GEZONDE LUNCH
We bieden je een lekkere en evenwichtige lunch aan in eetcafé De Refferie. Indien 
gewenst voorzien we een Energy Booster over gezonde (sport)voeding, verzorgd door 
een van onze voedingsdeskundigen.

ENERGIZER CARDIOTENNIS
In deze uitdagende workshop worden aerobics gecombineerd met tennis-gerelateerde 
oefeningen. Je sport een uur aan hoge intensiteit. Reken maar dat je het achteraf zal 
voelen! Het is mogelijk om deze Energizer te laten verzorgen door Carl Maes, ex-coach 
van Kim Clijsters. 

ENERGIZER BIKRAM YOGA
Bikram Yoga wordt beoefend in een ruimte van 34 tot 40°C met een hoge luchtvochtigheid. 
Door de warmte wordt je lichaam flexibel en ga je zweten, wat zorgt voor blessurepreventie 
en ontgifting. Even flink alles uitzweten en daarna zal je er de heilzame effecten van 
ervaren!

ENERGY BOOSTER: ‘HIGHLIGHTS IN MY TENNIS CAREER’ MET KIM CLIJSTERS
Gewezen nummer 1 van de wereld, de sympathieke Kim Clijsters, vertelt over haar meest 
memorabele sportmomenten.

ENERGY BOOSTER: GOALSETTING MET CARL MAES
Carl Maes, mede-oprichter van de Kim Clijsters Academy en een van de meest 
gerespecteerde coaches in het vrouwentennis, praat over thema’s als feedback, coaching 
en teamwork. Een inspirerende afsluiter van de dag!

ENERGY DAY TENNIS

Vanaf 250 euro per persoon

Vanaf 10 personen

Volledige dag

4342



Energy Lab biedt je bedrijf, club of team een uniek traject aan in samenwerking met poolreiziger Dixie 
Dansercoer. Je leert omgaan met extreme omstandigheden in barre weerssituaties. Onze Polar Experience is 

de ideale teambuilding én een onvergetelijke ervaring tour court!

POLAR KICK-OFF
We trappen dit exclusieve traject af met een conditionele 

nulmeting in bij Energy Lab in Gent. Tijdens een conditietest, die 
bestaat uit een opklimmende inspanning op de loopband of de 

fiets, meten en analyseren we verschillende parameters. Op basis van 
je hartslag, intensiteit en melkzuurwaarden bepalen we je optimale 

trainingszones. Met een high tech DEXA bodyscan meten we je volledige 
lichaamssamenstelling (vetpercentage, spiermassa, botstevigheid). Daarnaast 

voorziet Dixie Dansercoer een interactieve Energy Booster rond de mentale en 
fysieke voorbereiding op de poolexpeditie.

POLAR TRAININGSKAMP IN DE ARDENNEN
Tijdens een tweedaags trainingskamp leert Dixie Dansercoer je alles over poolreizen 

(geschiedenis, milieu, fysieke en mentale training, routine en logistiek, navigatie, 
uitrusting, voeding, communicatie, wilde dieren, veiligheid, omgaan met koude…). 

In de prachtige omgeving van de Ardennen voorzien we tal van indoor en outdoor 
activiteiten, rustige wandelingen en er staan ook enkele proeverijen van lokale gerechten 
op het programma.

TWEEDE TESTDAG BIJ ENERGY LAB
Drie maand na de kick-off hernemen we de conditietest en evalueren we je vooruitgang 
op vlak van conditie en lichaamssamenstelling. Op basis van de resultaten sturen we je 
trainingsschema bij met oog op het Polar trainingskamp in Zwitserland.

POLAR TRAININGSKAMP IN ZWITSERLAND
Tijdens een driedaags trainingskamp met Dixie Dansercoer maakt de groep voor het 
eerst kennis met de barre en koude weersomstandigheden waarmee ze in Spitsbergen 
of op de poolkappen te maken zullen krijgen. De expeditie in Zwitserland kan voor 
deelnemers met minder conditie tevens het punt aan de horizon betekenen.

SLUITSTUK: THE POLAR EXPERIENCE
Na een jaar fysieke en mentale voorbereiding reis je samen met je team, een Energy 
Lab coach en Dixie Dansercoer af naar Spitsbergen, Groenland, Ijsland, Antarctica of de 
Noordpool voor een expeditie die je nooit meer zal vergeten!

THE POLAR EXPERIENCE

VOORBEELDTRAJECT POLAR EXPERIENCE
OKT Kick-off bij Energy Lab met conditionele nulmeting
NOV Polar trainingskamp: initiatie in de Ardennen
DEC Tweede testdag bij Energy Lab 
FEB Polar trainingskamp in Zwitserland
SEP Polar Experience naar de poolgebieden

Vanaf 450 euro per persoon

Vanaf 5 personen

Volledig jaartraject

4544



WE KIJKEN ER NAAR UIT
        JULLIE EEN  
  ONVERGETELIJKE DAG  
             TE BEZORGEN

MEER INFO, MAIL NAAR INFO@ENERGYLAB.BE 
OF BEL ONS VIA +32474841899


