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In onze reeks #dezoekers gaat
journaliste Kim Clemens (33) dit jaar
op zoek naar energie. Door gezond
te eten en te bewegen, en daar nog
plezier in te vinden ook. Vandaag
breekt ze uit haar sportloze bestaan.
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nders ontmoeten we mekaar met-
een met een sportief moment?”
Het enthousiasme inGreets stem
spat door de telefoon. Aan mijn
kant van de lijn blijft het stil.
Op een mentale diepe zucht
na. “Sportief moment.” De
woorden blijven even han-

gen.Datzezoveelweerzinoproepen iseen
wake-upcall. Ik aarzel. Weet dat het nu
of nooit is, wantMax enGreet zijn bereid
omme een heel jaar met raad en daad bij
te staan. En dus hoor ik mezelf enkele
tellen later ja zeggen om op een vroege
dinsdagmorgen in het verre Kempense
Lille een uurtje met het koppel te gaan
mountainbiken. De laatste keer op een
mountainbike op vakantie in Bali was
geen succes, bedenk ik me de dag voor-
dien. Toen haakte ik na enkele kilome-
ters bergaf al af. Maar ik kan niet meer
terug, toch? En dan dat weer, bedenk ik
meonderwegnaarLille terwijl de sneeuw
boven Brussel dwarrelt en daarna de ene
regenbui na de andere de rit nog langer
maakt. Redenen genoeg om alsnog af te
haken. Toch zit ik een uur later ongemak-
kelijk voorovergebogen klaar op de fiets.
“Mijn conditie is echt heel slecht”, waar-
schuw ik nog. Omme alvast in te dekken
als ik straks nietmeer verderwil. “Je bent
hier al.Dat alleen is al eenkleineoverwin-
ning die je kunt afvinken.Want geloofme,
er zijn er veel die afhaken met de een of
andereuitvlucht”, zegtGreet. Ik ookbijna.
Zemoesteensweten.
Het tochtje blijkt een verdoken intake-
gesprek.Want personal trainerMax gaat

me de beginselen van de functional trai-
ning bijbrengen, niet per se die van het
mountainbiken. Samen met zijn vrouw
Greet heeft hij er een heel netwerk rond
uitgebouwd, met trainers in België en
Nederland. “Ik geloof niet in de evaluatie
die je dikwijls in fitnesscentra ziet”, zegt
Max. “Waar ze jemeten enwegen en bijna
vernederen door je een fitheidsscore te
geven na allerhande tests. Een fietstocht
of een wandeling vind ik veel relevanter
om te zienwaar je staat. Of je de brug over
raakt, bijvoorbeeld, dat helpt ook omcon-
ditie in teschatten.”

Vannul beginnen
Kaarten op tafel: ikmoet afstappen bij het
begin van de helling. Gênant. Het hoofd
wil nietmee. Bij elke honderdmeter denk
ik eraan dat ik die straks ook terug moet
fietsen, hoe goed zeme ook proberen af te
leidenmet het idyllischeKempense land-
schap. Zucht. Maar mijn povere conditie
schrikt het duo niet af. “Omdat functional
training erg geschikt is voor mensen die
vannul beginnen”, zegtGreet. “Ik komzelf
ook helemaal niet vanuit een sportieve
achtergrond. Ikbegrijphoemoeilijkhet is.
Max heeft sportgeneeskunde gestudeerd,
ik kunstgeschiedenis. Ikheb zelf ookmoe-
ten leren om sporten leuk te vinden. En
ja, dat vergt tijd. Bij mij duurde het drie
jaar voor ik sporten écht als ontspanning
begon te zien.Maar dat iswatwehierwil-
len doen.Mensen helpen omhun leven te
veranderen.Zondervooroordelen.”
Het doet iets met mijn sporthatende ik.
Voor het gemak steek ik die ingesteld-

“Hetmoeilijkste
aansporten

isdevoordeur
uitgaan”

MAX ICARDI
functional trainer

DE ENERGIEZOEKER Ikhebgeentijd. Iksportnietgraag.Echtniet.Meerdantwee
excuseshad ikdeafgelopen jarennietnodigommegezellig te
nestelen inmijnsportlozebestaan.Maardat isbuitendatstilaan
vervloektegoedevoornemengerekendomenergiekerdoorhet
leventegaan.EnbuitenhetnieuweboekvanMaxIcardi (40)
enGreetVanOpstal (36),bezielersvanfunctional training
inBelgië.MeteentitelalsWatis jouwexcuus?duwthetmet
deneusopdefeiten.Geenuitvluchtenmeer.Gewoongaan.

Krijgt functional training onze redactrice aan het sporten?
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“Geen
uitvluchten
meer. Dat
is de eerste
stap”


