
 

Bekijk in je browser  

  

   

 

JAN FRODENO KOMT NAAR WILL.  

 

Net als Koen Naert, Nafi Thiam, Yves 

Lampaert, Andrew Jones, Stephanie 

Scheirlynck, Marc Herremans, Pieter 

Timmers en nog meer dan 50 sprekers. 
  

 

Deel deze mail gerust met iedereen uit je club of die je kent.  

 

 

 

 

 

Komen luisteren naar topsporters, coaches en experten? Dat kan op het 

sportfestival WILL, op 27 en 28 oktober in Kortrijk Xpo. Naast lezingen en 

interviews kan je er ook terecht voor sporttests, workshops en demo's of 

coaches en trainers ontmoeten en producten ontdekken die je helpen je 

persoonlijke ambities waar te maken.  

   

 

 

https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=7c367377408dab4044ba3b295&id=0b38761de4
https://us10.campaign-archive.com/?e=&u=7c367377408dab4044ba3b295&id=0b38761de4
https://willsports.be/nl/?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-


Koop alvast je ticket voor WILL  
 

 
 

Jan Frodeno: Olympisch kampioen en 

twee keer Ironman Wereldkampioen 

Wie kent intussen de Duitse legende niet? 

Jan Frodeno komt op het podium van WILL 

getuigen over zijn successen en zijn 

aanpak. Sammy Neyrinck zal hem 

interviewen, maar achteraf is er ook ruimte 

voor jouw vragen.  

  

 

 

Jan Frodeno  

 

 

Koen Naert: Europees kampioen 

Marathon 

Koen Naert, de marathonloper die we 

intussen allemaal in ons hart gesloten 

hebben, komt als een man with a plan 

getuigen op WILL. Hij praat over hoe je jouw 

moment(en) kiest om boven jezelf uit te 

stijgen en de rest van de wereld met 

verstomming te slaan. Achteraf is er ruimte 

voor jouw vragen.  

  

 

 

BEKIJK HIER HET 
PROGRAMMA  

 

 

Yves Lampaert: wereldkampioen 

De sympathieke West-Vlaming, maar vooral 

wielrennenkampioen, Yves Lampaert krijgt 

van Linde Merckpoel een spervuur van 

vragen over zijn successen en de weg 

ernaartoe. Het belooft een vrolijk en 

inspirerend gesprek te worden met op het 

einde ruimte voor jouw vragen.   

  

 

 

 

Yves Lampaert  

 

 

 

https://willsports2018.eventbrite.nl/?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/programma?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/programma?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/deelnemers/jan-frodeno?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/deelnemers/yves-lampaert-1?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-


 

 

Koen Naert (c) New balance  

 

 

 

DIT ZIJN DE SPORTERS, 
EXPERTEN EN COACHES 

VAN WILL  
 

 

Nafi Thiam: de zevenkamp hattrick 

Nafi is onze Belgische atletiek heldin. Dat ze 

in haar trainingsschema tijd kon vrijmaken 

om voor jullie te komen spreken, verheugt 

ons. Kom luisteren naar hoe zij die 

uitzonderlijke hattrick binnenhaalde in een 

interview met Stijn Vlaeminck. Nafi maakt 

hierna vrij voor vragen uit het publiek.  

  

 

ONTDEK DE LINE-UP  
 

 

Andrew Jones: breaking 2 

Kan een marathon onder de twee uur ooit? 

Andrew Jones was één van de kernleden uit 

het wetenschappelijk team van Nikes project 

breaking 2. Hij duikt in zijn lezing in wat er 

nu succes bepaalt in een 

uithoudingstrainingsprogramma en hoe ze 

de atleten voor het project selecteerden. Met 

ruimte voor jouw vragen achteraf.   

  

 

 

Andrew Jones  

 

 

Stephanie Scheirlynck: het optimale 

sportgewicht 

Hoe kan je jouw sportprestaties verbeteren 

door je voeding beter af te stemmen op je 

trainingen? Daar heeft Stephanie 

Scheirlynck het over. Ze stelt ook haar 

nieuwe boek 'Het Optimale Sportgewicht' 

voor én geeft een kookworkshop samen met 

Carol De Dobbelaere, chef-kok bij Lotto-

Soudal.   

  

https://willsports.be/nl/programma?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/programma?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/programma?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/programma?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/deelnemers/koen-naert?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/deelnemers/andrew-jones?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-


 

Nafi Thiam (c) Nike  

 

  

“Onze 3 podia The stadium (Main 

stage), The field & The Court zijn 

inspiratieplatformen. De atleten, 

coaches, dokters en 

sportwetenschappers die er zullen 

spreken maken er een prestigieus en 

internationaal sportfestival van.”  
— Matthias Lievens, organisatie WILL. 

 

  

 

Pieters Timmers: Olympisch zilver 

Pas professioneel beginnen trainen en toch 

een wereldtopper worden? Pieter Timmers 

kon het. Hij komt vertellen over hoe hij dat 

aanpakte en waarmaakte in een interview 

met Sammy Neirynck. Natuurlijk is er tijd 

voor jouw vraag.  

  

 

 

 

 

Stephanie Scheirlynck  

 

 

Marc Herremans met Shirin Van Anrooij 

XXX  

  

 

 

Marc Herremans & Shirin Van 

Anrooij  

 

 

https://willsports.be/nl/deelnemers/nafi-thiam?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/deelnemers/stephanie-scheirlynck?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-


 

 

Pieter Timmers  

 

 

  

  

 

 

 

Ontdek het programma  
 

 

https://willsports.be/nl/programma?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://willsports.be/nl/deelnemers/pieter-timmers?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
https://www.eventbrite.nl/e/will-27-28-october-2018-tickets-46354198656?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-


 

Over WILL 

 

Het sportsfestival dat je inspireert, informeert en motiveert.  

 

Internationale topsporters en professionals geven interviews en lezingen. Ga naar 

huis met een concreet plan om je prestaties te verbeteren.  

Zowel als startende als ervaren sporter vind je producten, ga je zelf aan de slag met 

test en tools, ontmoet je coaches en luister je naar lezingen die bij jouw ambitie 

passen. 

 

De thema's:  

PERFORMANCE 

Ontdek alles over hoe je het beste uit jezelf kunt halen.  

 

MENTAL STRENGTH 

Zorg dat je er ook mentaal helemaal klaar voor bent.  

 

FOOD & HEALTH 

Wat je elke dag, maar ook voor, na en tijdens de wedstrijd eet.  

 

BODY & PREVENTION 

Bereid je lichaam voor op de beste prestaties en voorkom blessures.  

 

Wanneer? 

27 oktober 2018 

09.00 u. – 18.00 u. 

28 oktober 2018 

09.00 u. – 18.00 u. 

 

Waar? 

Kortrijk Xpo – hal 4 

 

Toegangsprijs 

VVK 

+18 jaar € 32,50 



 

- 18 jaar € 25,50 

ADD 

+18 jaar € 42,50 

- 18 jaar € 32,50 

 

27 en 28 oktober zijn 2 verschillende festivaldagen. 

Met het ticket van 27 oktober kan u WILL ook bezoeken op 28 oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook 
 

 

 

 

Website 
 

 

 

 

#willsports 
 

 

    

 

  

 
 

 

 

http://www.facebook.com/willsports.be?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
http://www.willsports.be/?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
http://instagram.com/willsports.be?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
http://www.facebook.com/willsports.be?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
http://www.willsports.be/?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-
http://instagram.com/willsports.be?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=0b38761de4-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_17_04_08&utm_medium=email&utm_term=0_-0b38761de4-

