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Perry Coppiëns: is grondlegger van de Cognitieve Fitness trainingen die hij ontwikkeld heeft samen 
met Prof. Dr. Margriet Sitskoorn (hoogleraar klinische neuropsychologie en auteur van de bestseller 
‘Het maakbare brein’). Mensen met veel plezier en enthousiasme op een gezonde, verantwoorde 
manier in beweging krijgen en in beweging houden, dat is wat hem drijft. 
 
Edward Maitimo: is mede-ontwikkelaar van de huidige Cognitieve Fitness methode. Naast Cognitieve 
Fitness is Edward actief als stress-reductie coach en Mindfulness trainer. Het beste uit anderen halen 
is een belangrijke drijfveer voor Edward. Hiervoor is hij continue op zoek naar vernieuwende 
methodes die werken. 
 
www.cognitievefitness.nl  
 

Cognitieve wandeltraining met de ‘Direction’  
Ben je op zoek naar een nieuwe manier van trainen die veel plezier en uitdaging 

biedt, waarin alle elementen van vitaliteit aan bod komen? Dan is deze workshop 

echt iets voor jou.  

 

In deze workshop leer je onder andere hoe een leuk creatief hulpmiddel, de 

Direction, jouw wandeltraining een nieuwe dimensie kan geven. De Direction is een 

geweldig hulpmiddel voor de wandeltrainer die door de ‘random’ oplichtende 

gekleurde led-lampen, een cognitieve uitdaging biedt tijdens je training. De slimme 

schijf is simpel te bedienen en geeft een grote set aan trainingsmogelijkheden 

waarbij je onder andere geheugen en reactie kunt trainen. In de praktijk zorgt deze 

innovatieve manier van trainen voor veel trainingsplezier. 

 

De ontwikkelaars van Cognitieve Fitness laten aan de hand van een nieuwe set 

oefeningen zien hoe deze slimme technologie ervoor kan zorgen dat je wandelgroep 

op een leuke manier geprikkeld wordt. Fit, fun en vitaliteit gaan hierbij hand in hand.  

 

Naast een theoretische onderbouwing ga je aan de slag met een set aan 

inspirerende oefeningen, waarbij er onder andere het reactievermogen, de 

reactiesnelheid en het geheugen worden getraind. Met de Direction worden 

oefeningen onverwacht en naar een veel hoger en speelser niveau getild. Alle 

oefeningen zijn gericht op gezonde hersenen in een gezond lichaam, oftewel de 

algehele vitaliteit. 

 

Het gebruik van de Direction, gecombineerd met Cognitieve Fitness oefenningen 

verhoogt de motivatie en zorgt voor gevarieerde oefeningen en trainingen!  

 

http://www.cognitievefitness.nl/

