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De fiets van...

Als leefstijlcoach, orthomoleculair therapeut en fysiek trainer 
gaat Henk-Jan Dolsma ervan uit dat kwaliteit van leven te beïn-
vloeden is via leefstijlfactoren als de juiste slaap, voeding en 
beweging. Hij vertelt graag wat de positieve effecten van fietsen 
zijn. ‘Je verplaatsen op een fiets geeft een bijna ongeëvenaard 
gevoel van vrijheid.’

‘Deze	fiets	was	mijn	eerste	grote	aankoop	als	ondernemer’,	zegt	

Henk-Jan	Dolsma	trots.	‘Het	is	een	Cube	hyde	met	een	riemaandrij-

ving	in	plaats	van	een	ketting.	Hij	maakt	daardoor	weinig	geluid.’	

Als	Dolsma	naar	zijn	coachlocatie	fietst,	kan	hij	 zijn	eigen	sores	

even	 achter	 zich	 laten.	 ‘Op	 de	 terugweg	 fiets	 ik	 vaak	 een	 lange	

route	door	het	Groningse	platteland,	dan	ben	ik	meteen	wat	aan	

het	sporten.’

‘Naast	de	Cube	hyde	heb	ik	ook	nog	een	normale	racefiets	en	een	

tijdritfiets	voor	triatlons’,	lacht	Henk-Jan.	Elke	langere	fietstocht	is	

mooi	meegenomen	om	zijn	conditie	op	peil	te	houden.	Hij	bege-

leidde	onlangs	een	60-jarige	om	de	Store	Styrkeprøven	te	rijden;	

een	470	kilometer	lange	tocht	van	Trondheim	naar	Oslo.	Ter	voor-

bereiding	reden	ze	samen	om	het	IJsselmeer	heen.	‘Toen	de	man	

het	zwaar	had,	zei	ik	plagend:	“Je	gaat	nu	toch	niet	zielig	doen?	

Veel	mensen	stoppen,	niet	omdat	ze	niet	meer	kunnen,	maar	uit	

zelfmedelijden.”	In	de	voorbereiding	hadden	we	het	over	plezier,	

mindset	en	de	vrijheid	om	het	rustiger	aan	te	doen,	maar	juist	díé	

opmerking	hielp	hem	er	uiteindelijk	doorheen.’	

‘Je gaat nu toch niet zielig doen?’

‘Als	je	gaat	fietsen	of	wandelen,	onderneem	je	actie	en	kom	je	snel-

ler	weer	in	balans’,	legt	Henk-Jan	uit.	‘Je	verplaatsen	op	een	fiets	

geeft	veel	mensen	een	enorm	gevoel	van	vrijheid.’	Maar	fietsen	

doet	meer.	‘Fietsen	maakt	het	hoofd	leeg.	Je	verplaatst	jezelf	actief	

door	de	ruimte	en	creëert	visual flow,	door	je	eigen	verplaatsing	

zie	je	alles	om	je	heen	steeds	veranderen.	Die	lichaamsbeweging	

gekoppeld	aan	visual	flow	lijkt	een	hele	goede	combinatie	voor	je	

welbevinden.’ (NvO)

Henk-Jan Dolsma
‘Hij heeft riemaandrijving, waardoor hij weinig geluid maakt.’ 
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Kies zelf wat je leert op Coachboulevard
Systeemgericht & Progressiegericht Coachen

Ieder een stap uit zijn comfortzone brengt ieder systeem in beweging!

Je inspireert elkaar op Coachboulevard!

Wij houden van ons coachvak en we houden van 

bevlogen professionals! En we houden van vrijheid 

van leren. Bij Coachboulevard word je opgeleid in 

het systeem- en progressiegericht coachen. Met de 

5  Kritieke Succesfactoren als leidraad. Een uniek 

leerconcept opgebouwd uit ‘bouwstenen’: 

 inspirerende en themagerichte 1-daagse opleidingen. 

Ieder kiest zijn eigen leerpad.

Je leert professioneel in je eigen stijl te coachen. 

De focus ligt op het vergroten van het leervermogen 

van individu, team en organisatie. Centraal staat 

eigenaarschap in de hier-en-nu situatie. ‘Hoe wordt 

de huidige situatie in stand gehouden, wat is je 

eigen bijdrage hierin en hoe kun je je mogelijk-

heden beter inzetten?’ Coachen in het hier-en-nu: 

hét specialisme van Coachboulevard.

3 Coachboulevard biedt erkende Leergangen aan met 
4 registraties: PHBO, St!R en EMCC/ NOBCO (Coach 
niveau Practitioner) en CEDEO erkend: Open en 
Maatwerk

3 Individueel Coach
3 Professioneel Coach 
3 Teamcoach 
3 Individueel Coach & Teamcoach
3 LeanTeamcoach
3 PE-punten voor diverse dagen. Je ontvangt een CB 

instituut-certifi caat. De 1-daagsen zijn BTW-vrijgesteld.

Je bent van harte welkom op een van onze gratis 
 infor matiedagen met proefl essen Op Hoog Cathe rijne, 
Meeting Plaza. In de ochtend proeverijtjes over 
 individuele en teamcoaching, in de middag over 
LeanTeamcoaching. 

Maak je eigen opleidingsplan en kijk voor meer 
 informatie op: 

www.coachboulevard.nl

Eigenaar: hoezo ik? Context: kust is veilig

Meetlat: doel bereikt

Hier-en-nu: zo doen 
we het altijd

IJsberg: ‘ieder heeft 
hier zijn kwaliteit’
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