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Als het erop aan komt... laat twaalf mensen 
aan het woord die vertellen over hun erva-
ringen met mentale trainingen. Zij hebben er 
hun voordeel mee gedaan in stressgevoelige 
beroepen in het bedrijfsleven, de topsport, de 
cultuur en bij de politie. De ervaringen worden 
aan de hand van de thema’s spanning, zelfver-
trouwen, concentratie en motivatie besproken 
door sportpsycholoog  en mentale trainer Rico 
Schuijers. 
Bestellen via www.sportenkennis.nl

Wie goed wil presteren moet z’n aandacht erbij 
houden. Dat geldt in de sport, het onderwijs, 
het werk en het dagelijks leven. Koppie erbij, 
zou je kunnen zeggen. Dat klinkt eenvoudig, 
maar we laten ons steeds makkelijker afleiden 
van de taken waar we voor staan. In dit boek 
vertelt sportpsycholoog Rico Schuijers hoe je 
aan de hand van aandachtscirkels leert je te 
focussen op datgene waar het je echt om te 
doen is. 
Bestellen via www.sportenkennis.nl

Als eigenaar van de hardloopwinkel Run2Day 
in Haarlem, grondlegger van Run2Forty2 
en medegrondlegger van de Run Academy, 
is het Sam Bloms passie mensen net zo 
enthousiast te maken over hardlopen als 
hijzelf is. Het maakt niet uit of je als hardloper 
beginner bent of een gevorderde langeaf-
standsloper.

Focus van start  
tot finish
Mentale training voor de langeafstandsloper

Sam Blom



Vincent Roberti

‘De marathon is voor de 
loper geen eindpunt, 
eerder een vertrekpunt.’

Abdi Nageeye

‘Focus is voor mij: 
niet bang zijn. 
Geloven in jezelf.’

Leer van Rico Schuijers, sport- en prestatie-
psycholoog van vele topsporters, hoe je kunt 
terugkeren naar je taak, wat er ook gebeurt. Je 
leert met aandacht te blijven lopen, ook tijdens 
de weken en maanden waarin je je voorbereidt 
op een wedstrijd. Je leert een Mentaal Plan op 
te stellen. En je leert je niet blind te staren op 
een goede tijd. De handvatten voor een goede 
focus worden afgewisseld met interviews waar-
in bekende en minder bekende hardlopers aan 
het woord komen.

In Focus van start tot finish bundelen Sam 
Blom en Rico Schuijers hun kennis en erva-
ring, gericht op de praktijk van de recreatieve 
hardloper. Blom, een ervaren marathonloper 
en grondlegger van Run2Forty2, weet als geen 
ander wat een loper afleidt van de taak die  
hij of zij zichzelf heeft gesteld. De vraag is dan 
ook hoe je gefocust blijft, zodat je meter voor 
meter blijft doen wat je je hebt voorgenomen: 
een mooie prestatie leveren. Wat helpt je daar-
bij en wat helpt je juist niet? 
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Rico Schuijers 

‘Opgeven is  
voor mij geen optie.’

Rico Schuijers is als sport- en prestatie-
psycholoog werkzaam in de sport, het 
bedrijfsleven en de kunst. Met zijn ervaring 
in het begeleiden van topsporters richt zijn 
bedrijf Pro-Task zich onder meer op het 
trainen en begeleiden van mensen die 
moeten presteren onder druk. 

Rico Schuijers


