
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WHAT’S IN IT FOR YOU? 
Je wil een betere loper worden. Je wil je lichaam beter leren 
kennen – ook onder extreme omstandigheden. Met andere 
woorden: je bent op zoek naar jouw Flandrien DNA. 
 
Ons ‘Flandrien DNA search’ project is hét antwoord.  
We bepalen je blessuregevoeligheid aan de hand van de DNA-
analyse. Doel: minder blessures en toch progressie maken! 
Naast blessuregevoeligheid checken we ook of je de genen hebt 
van Usain Bolt of Eliud Kipchoge en gaan we opzoek naar jouw 
fysieke en mentale performance met de Multiscan van Prevent 
Absent. Ook krijg je voedingsadvies op basis van een 
nutrigenetische analyse, want niet elk lichaam verteert op 
dezelfde manier. 

BONUS: alle data van de Multiscan en DNA-analyse krijg je mee, 
zodat je ze kan gebruiken voor andere, toekomstige, analyses. 
 
Daarnaast krijg je ook alle toeters en bellen van Trenara Peak, 
met een loopschema op maat én directe lijn naar de coaches. 
 
Last but not least: met de thermoregulatiescan (d.m.v. een core 
body temperature pill) meten we hoe de warmte in je lichaam 
toeneemt tijdens inspanning en leren we je hoe je beter omgaat 
met warme omstandigheden. 

Algemene voorwaarden 
De deelnameprijs voor de eerste 25 deelnemers bedraagt € 199. Van deelnemer 26 tot 50 wordt dat € 
249, van 51 tot 75 € 299. Ter info: de waarde van het pakket bedraagt € 750. 

De deelnemer mag zelf een loopdoel kiezen (stratenloop), maar volgt vanaf 12 weken voorafgaand aan 
dit doel het schema van Trenara – met minimum van 3 trainingen per week. Dit is verplicht – data 
worden pas gedeeld nà het volgen van het schema. 

Daarnaast bevestigt de deelnemer bij aanmelding dat zij/hij in een goede gezondheid verkeert en over 
een voldoende brede basisconditie beschikt. 

Inschrijven 
Inschrijven kan tijdens de kick-off op maandag 9 december om 17u bij Flanders’ Bike Valley of vanaf 10 
december via een mailtje naar flandrien@trenara.com. Ook aanmelden voor de kick-off mag via dit 
mailadres. Plaatsen zijn beperkt – wees er dus snel bij! 


