
Irun2BFit…. 

En dat doen ze….de 2e klassen zijn gestart met Irun2BFit. Op de eerste schooldag zijn ze al 

ondergedompeld in het project waar ze 8 weken lang mee bezig zullen zijn: fitter worden. Het past 

ook helemaal in het thema waar alle lessen binnen passen, namelijk ‘Gezondheid en Bewegen’. 

Op woensdagavond 30 augustus was de echte kick-off van het project waar ouders, leerlingen en hun 

docenten welkom waren en ook in grote getale aanwezig! Als sprekers waren er niet minder dan 

Gerard Nijboer (Europees kampioen marathon en sportman van het jaar (1982) en Nederlands en 

Europees Olympisch kampioen zilver marathon (1980) Jip Vastenburg (meerdere malen Nederlands 

kampioen en Europees kampioen junioren op verschillende loopafstanden van 2013-heden) 

aanwezig. 

Het onderwerp was Fitheid verbeteren door weten (ken je lijf: Biologie) en meten (hartslagmeten en 

zo conditieverbetering meten: wiskunde). Maar vooral….je doet het samen (samenwerken, 

zelfvertrouwen: mentorles). Acht weken lang 3x in de week trainen op het eigen niveau om 

uiteindelijk 5 km te kunnen lopen op een groot evenement: de Zandenplasloop op 11 november. 

Gerard Nijboer, oprichter van Irun2BFit, heeft ons meegenomen door de inhoud van het project, 

maar ook hoe hij gemotiveerd door zijn dochter Irun2BFit gestart is: kennis van je lijf, bewustzijn wat 

gezondheid is, gesteund door school en thuis. Een project dat dit jaar bij 30 scholen loopt en meer 

dan 7000 deelnemers kent. 

Jip Vastenburg nam ons mee door haar loopcarrière door middel van een interview met door de 

leerlingen bedachte vragen. Hoe begon het, de noodzaak om te trainen, de blessures, wat doen als 

het tegenzit en haar overwinningen. En de benadrukking dat het gaat om samenwerking, om balans, 

om inzicht in je eigen lijf en kunnen. Het werd afgesloten door een test die zij de ouders en leerlingen 

afnam, de leerlingen wonnen! 

Met deze avond zijn leerlingen en ouders enthousiast gemaakt voor het Irun2BFit project dat 

afgesloten wordt met de Zandenplasloop. Deze zal voor de 16e keer zal starten op 11 november in 

Nunspeet. Een leuk en gezellig en vooral goedbezocht evenement.  

Een indruk van de ouderavond avond kunt u vinden door de foto’s te bekijken. Van de sprekers en 

hun publiek, maar ook van de leuke intermezzo’s met grote strandballen, waardoor een fanatiek 

publiek in beweging gezet werd. Een doel dat dus niet alleen door sprekers, maar ook door een 

simpel balspel te bereiken is. 
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