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‘Niemand wist 
hoe aerobics er 
precies uitzag, 

daarom durfde  
ik ‘ja’ te zeggen’
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 Paplepel 
“Dat ik mensen wil helpen om in beweging 
te komen, is me met de paplepel ingegoten. 
Mijn vader gaf vijftig jaar vechtsporten en 
leerde mij dat het niet alleen draait om het 
fysieke. Juist de ontwikkeling van jezelf, je 
zelfvertrouwen en het samenwerken met 
anderen stonden bij hem voorop. Na de 
middelbare school ben ik daarom bewe-
gingswetenschappen gaan studeren. Toch 
zag ik mezelf later niet achter een bureau 
beleid ontwikkelen, ik wilde iets creatievers 
doen. Toen de aerobic-hype overwaaide 
uit Amerika, kreeg mijn vader honderden 
telefoontjes. Na honderd keer ‘nee’ zeg-
gen, besloot ik om deze lessen zelf te gaan 
geven. Ik gaf al les op muziek en niemand 
wist toen nog hoe aerobics er precies uitzag, 
daarom durfde ik ‘ja’ te zeggen.”

 Hernia 
“Het plezier dat mensen krijgen door 
te bewegen en wat ze hierbij leren over 
zichzelf, was voor mij echt een eyeopener. 
Ik wilde me verder ontwikkelen, maar er 
bestonden nog geen aerobicsopleidingen 
in Nederland. Ook merkte ik dat in iedere 
groep die ik lesgaf wel iemand zat met 
rug- of knieklachten. Om meer te leren over 
het menselijk lichaam, ben ik fysiotherapie 
gaan studeren. Toen we het in de les over 
een hernia hadden, bleek ik zelf een heftige 
hernia te hebben. Ik heb aan den lijve 
ondervonden dat de manier waarop we 
trainden helemaal niet goed was. Door mijn 

hernia realiseerde ik dat bewegen niet van-
zelfsprekend is en dat het zelfs schade kan 
aanbrengen aan je lichaam. Van dit inzicht 
heb ik de rest van mijn leven baat.”

 Vreemde eend 
“Ik was altijd de vreemde eend in fit-
nessland. Toen tijdens een training werd 
gezegd: ‘We gaan nu niet alleen spieren 
trainen, maar ook de bewegingen’, riep ik 
door de zaal: ‘En wanneer gaan we dan 
mensen trainen?’ Ik vroeg me vaak af waar 
mijn kijk op sport vandaan kwam. Pas toen 
mijn vader overleed, begreep ik dat dit de 
holistische benadering van sport is en dat 
ik dit van hem heb geleerd. Het gaat niet 
alleen om het trainen van een spier of be-
weging, het heeft een veel groter doel.” 

 Visie 
“Bijna ieder jaar ga ik naar een fitness-
conferentie in Californië. Het is bijzonder om 

te zien dat bewegen daar een onderdeel is 
van het dagelijks leven; overal zie je mensen 
sporten. Ik merk dat het zelfs daar minder 
draait om spierballen en uiterlijk vertoon. 
Het gaat in de fitnessbranche nu niet alleen 
om de nieuwe trends en rages, maar ook om 
mindfulness en zelfontwikkeling. Het lijkt 
wel alsof de visie wereldwijd dichter bij mijn 
visie is gekomen. Uiteindelijk hoop ik dat ik 
dit met alleen maar meer mensen kan delen.”

 Ontwikkeling 
“Juist de mensen die niet of weinig be-
wegen uit hun stoel krijgen is voor mij de 
grootste uitdaging. Ik ben geen typische 
sporter en heb zelf ook allerlei smoesjes 
klaar om niet te bewegen. Daarom vind ik 
het juist zo knap als mensen twee keer in de 
week naar ons sportcentrum komen. Je ziet 
misschien niet meteen verschil in spier-
kracht of conditie, maar wel dat mensen 
ontdekken dat ze sportiever zijn dan ze 
dachten. Pas bedankte iemand mij voor 
alles wat het sporten haar heeft gebracht. 
Van iemand die eenzaam was en haar huis 
amper verliet door gebrek aan zelfvertrou-
wen, was ze gegroeid naar iemand die weer 
naar feestje gaat en geniet van het leven. 
Dat je buikspieren ook strakker zijn, is dan 
maar bijzaak.” 

 
Het sportcentrum  
van Resi:  Yuwa.nl 

Mensen die niet of  
nauwelijks bewegen uit hun 
stoel krijgen; dat is voor Resi  

Hoogendam de grootste 
uitdaging. In haar sportcen-

trum Yuwa draait het niet om 
spierballen kweken. “Bewegen 

heeft een veel groter doel.”

“Dat je buikspieren 
strakker zijn, is maar 

een bijzaak”
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