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Beste Collega’s, 

Gisteren werd de eerste clinic 

gegeven welke was georganiseerd 

door Special Heroes. Zoals 

aangekondigd werd er een clinic 

freerunning gegeven door Reggy 

van Parcours discipline. Vooraf 

hadden 9 leerlingen aangegeven 

hier aan mee te willen doen. 

Uiteindelijk hebben 10 leerling de 

clinic gevolgd. Boven alle 

verwachtingen. 

Het uitdagende parcours welke was neergezet sprak bij binnenkomst al direct tot de verbeelding van 

de leerlingen. Letterlijk alles was uit het materiaalhok gehaald en geplaatst in de zaal. Hoewel het op 

het eerste gezicht een verzameling van materiaal leek wat lukraak was neergezet, zat er toch enige 

logica in. Dit zouden de leerlingen pas later ondervinden want eerst moest er een goede warming up 

gedaan worden.  

De spieren werden eerst goed opgewarmd met oefeningen op de plaats, joggen, stappen en andere 

oefeningen waarbij leerlingen in beweging waren. De warming up ging ongemerkt en vlekkeloos over 

in een krachttraining. De buik en armspieren werden flink op de proef gesteld. De leerlingen hadden 

het zwaar, maar gingen door. We eindigden met spongtechnieken en landtechnieken welke we later 

moesten gaan gebruiken. Na 20 minuten intensief te hebben bewogen (waarbij we niet van onze 

plaats waren gekomen), kregen de leerlingen een korte maar welverdiende drinkpauze. Het zweet 

stond op ieders voorhoofd.  

Daarna werden alle onderdelen stuk voor 

stuk voorgedaan en doorgenomen: Over de 

kast, over de brug met ongelijke liggers, 

onder het paard, over de opgerolde lange 

mat, lopen tegen de rechtopstaande dikke 

mat op, afzetten tegen de dikke en over de 

bokken heen springen. De leerlingen 

begaven zich op een sportveld voor echte 

professionals. Alles werd intensief begeleid 

door de instructeurs.  
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Na het parcours een aantal keer te hebben gelopen, kregen de leerlingen de opdracht en uitdaging 

om allemaal, zonder de grond te raken, naar de overkant te komen. Daarna moesten alle leerlingen 

gezamenlijk op het paard komen te staan. De 

samenwerkingskwaliteiten werden op de proef gesteld.  

Na dit goed te hebben doorstaan werd er afgesloten met een 

achterwaartse muursalto. Onder begeleiding liepen de 

leerlingen tegen de dikke mat, maakten zich klein en 

draaiden rond.  

De leerlingen hebben een top clinic gehad waarbij ze grenzen 

hebben verlegd, angsten overwonnen en nieuwe 

mogelijkheden hebben gezien. Iedereen kan een held zijn.  

Na afloop werd er een welverdiend en warm applaus 

gegeven voor de instructeurs, de leerlingen kregen hun certificaat mee en gingen met een voldaan 

gevoel naar huis. De leerlingen waren erg enthousiast over de clinic, enkele leerlingen vroegen of er 

niet vaker zo een clinic gegeven kan worden. Het antwoord daarop kan gegeven worden: JA. De 

datum is nog niet bekend, maar na het succes van deze clinic komen er nog twee freerun clinics voor 

de leerlingen verzorgd door Reggy.  

 


