
 

 

 

 

Meer uit ademhaling halen! 

Door Bruno Heber 
Ronde 3 – nr. 25 PRAKTIJKSESSIE BINNEN EN BUITEN 
 
 

Bruno Heber: is van oorsprong docent Lichamelijke Opvoeding, nu actief als docent Integrale 
Beroepstraining bij de Landelijke Politie en gastdocent en examinator Opleiding Wandeltrainer 3. Door 
zijn passie voor sport en zijn gedrevenheid om zichzelf te verbeteren, is hij in de materie gedoken die 
fysiologie heet. Uit de ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn eigen trainingen heeft hij een vertaling 
gemaakt naar verschillende facetten van het bewegen en – door de activiteiten van zijn vrouw (Hannie 
Huber - Many Moves) – een specifieke vertaling naar de wandelsport. 
 
 

Meer uit ademhaling halen! 
Ademhaling, zo gewoon en toch heel bijzonder. De meeste mensen denken niet na 

over hun ademhaling. Het gebeurt vanzelf en je hebt er niet veel invloed op. Als je 

rustig bent, adem je rustig. Als je je gaat inspannen verandert je ademhaling naar 

een snellere en diepere ademhaling en als je weer rustig wordt, gaat je ademhaling 

weer terug naar rust. Maar is dat wel zo? Wat zegt je ademhaling over je 

gemoedstoestand? Heeft de ademhaling invloed op je gemoedstoestand of heeft je 

gemoedstoestand invloed op je ademhaling? Heeft je ademhaling invloed op je 

training en specifieker op de kwaliteit van je training?  

 

Tijdens deze workshop ga je aan de slag met een aantal (simpele) 

ademhalingsoefeningen. In eerste instantie in een omgeving, waarin je je in alle rust 

op je ademhaling kunt richten en op de oefeningen kunt concentreren. Daarna ga je 

deze vaardigheden oefenen tijdens het wandelen buiten. Je gaat ermee oefenen en 

er zal tijdens de oefeningen wat uitleg zijn van wat er op de achtergrond gebeurt in 

het lichaam en de resultaten. 

 

Je gaat dus juist werken aan de kwaliteit van je ademhaling en niet aan de kwantiteit 

van je ademhaling. Hiermee zorg je ervoor dat je ademhaling (met name de 

uitwisseling in de longen) efficiënter en effectiever wordt. Aangezien de mens 

gemiddeld 10-20 keer in- en uitademt per minuut, 600-1200 keer per uur, 14400-

28800 keer per dag, enzovoort is de winst uiteindelijk enorm als je al een kleine 

verbetering van je ademhaling teweegbrengt.  

 

Nieuwsgierig? Schrijf je in en ervaar het zelf! 

 


