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Sporten en bewegen zijn
belangrijk voor je gezondheid.
Maar weten hoe je dat doet,
is minstens even belangrijk.
Eutonie en personal training
zijn 2 uiteenlopende disciplines,
maar ze hebben 1 ding gemeen:
ze leren je op een andere
manier omgaan met en kijken
naar je lichaam.
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Dimitri Vrancken is personal trainer bij Well2DAY.
Hij is gepassioneerd door sport, bewegen en
gezondheid. Door zijn studies, bijscholingen
en ervaring bouwde hij kennis op om mensen
te motiveren en inspireren. Zijn missie: mensen
op een correcte, duurzame en laagdrempelige
manier in beweging zetten.

nauw samen met andere aspecten, zoals voe
ding, rust, stress ... Ook hierover adviseer ik
de mensen, maar voor diepgaandere sessies
verwijs ik door naar andere diensten binnen
de Well2DAY-centra zoals de diëtist, mind
fulnesscoach of psycholoog."

Veel mensen zien een personal trainer als

"Meestal zijn het vrouwen tussen de 30 en 70
jaar. Mannen sporten en bewegen doorgaans
meer zelfstandig of in clubverband. Toch
kunnen ook zij baat hebben bij persoonlij
ke begeleiding om hun doelen te bereiken.
De beweegsessies staan open voor iedereen,
ongeacht de achtergrond of ervaring:'

Wie krijg je zoal over de vloer?

Dimitri Vrancken

een gezondsheidsfreak die hen wil afmatten.

DOOR DE BRUG TE SLAAN
TUSSEN DE BEWEEGSESSIES
EN DE THUISOMGEVING
PROBEER IK DE DEELNEMERS
TE COACHEN IN EEN
GEDRAGSVERANDERING
OP LANGERE TERMIJN.

"Wel, net dat (lacht). Nee hoor, ik wil in de
lste plaats hun gezondheid verbeteren door
het aantal beweegminuten te verhogen.
Liefst ook buiten de beweegsessies. Ik leer de
deelnemers hun volledige lichaam te trainen
met materialen die ze ook makkelijk thuis
vinden. Door de brug te slaan tussen de be
weegsessies en de thuisomgeving probeer ik
de deelnemers te coachen in een gedragsver
andering op langere termijn. Beweging hangt

Wat mogen ze van jou verwachten?
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De beweegsessies bij WelllDAY gebeuren
in groep. Zijn de oefeningen aangepast aan
de deelnemers?

"Ik werk altijd op maat. In de lste sessie peil
ik naar de doelstellingen en ervaringen van

