
De training van...

ludy holst

Ludy Holst (48) is tenminste drie keer per week bij Max Health Club aan de Klatteweg te vinden. “Heerlijk om 
mijn hoofd leeg te maken en tegelijkertijd mijn spieren te onderhouden om klachten te voorkomen,’’ zegt de 

sportieve eigenaresse van de Van Lennep-kliniek voor huidverbetering en injectables.

Mooi en gezond 50 worden, dat is een doel-
stelling waarvoor Ludy Holst wil gaan, conclu-
deert ze met een stralende lach aan de lange 
tafel in de lounge van Max. Aan de lichamelijke 
beweging die nodig is om die doelstelling te 
bereiken, ontbreekt het de Haagse niet. Drie-
maal per week, soms vier, is zij te vinden in de 
sportclub. 

Variatie
De training die de cosmetisch arts volgt, wordt gekenmerkt door de 
grote variatie die zij in haar schema aanbrengt. “Twee keer per week 
volg ik lessen bodypump en bodyshape. Bodypump zorgt voor een 
goede verbranding, waardoor je een strak lichaam krijgt. Dat vind ik 
belangrijk. Daarnaast heb ik een keer per week individuele training. 
Dat is een uur lang een uitdaging waar je in het algeheel sterker van 
wordt.’’

Dat laatste is voor Holst belangrijk, omdat zij voor haar werk in de kli-
niek de hele dag staat en daarbij met haar handen werkt. “Dat is be-
hoorlijk statisch. Daarom is het lekker om op de sportschool de adre-
naline door je lijf te voelen gaan. En door te sporten wil ik fysieke 
klachten voorkomen.’’  Haar individuele training bestaat uit een war-
ming-up op het ROM (range of motion)-apparaat gevolgd door een 
combinatie van kracht- en conditietraining. 

Le barre
Recent is bij Max een nieuwe training ‘Le Barre’ begonnen waarbij 
deelnemers ballet in een fitnessjasje krijgen. Die training wil Holst 
graag proberen. Als meisje heeft zij jarenlang balletles gehad. “Vanaf 
mijn 6e tot aan de middelbare school heb ik op ballet gezeten. Het is 
goed voor je lenigheid en je beweegt mooi.’’ 

Waar haalt de drukbezette Holst de tijd vandaan om drie, soms vier 
keer per week te sporten? “Tegenwoordig heb ik meer tijd doordat er 
in de kliniek een arts bij is gekomen. Dat scheelt mij veel tijd. Ook de 

consulenten nemen mij werk uit handen. Zij 
verzorgen de intake en registraties. Daardoor 
kan ik mij concentreren op mijn werk en heb ik 
tijd om te sporten.’’ Holst geeft ook voorrang 
aan sport, waardoor zij het aantal van drie trai-
ningen per week in elk geval haalt. “En voor de 
individuele training is Wesley mijn stok achter 
de deur.’’ ‹
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 “TWEE kEER pER WEEk VOLg ik LEssEn 
BODypuMp En BODysHApE. BODypuMp 
ZORgT VOOR EEn gOEDE VERBRAnDing, 
WAARDOOR jE EEn sTRAk LicHAAM 
kRijgT. DAT VinD ik BELAngRijk. DAAR-
nAAsT HEB ik EEn kEER pER WEEk inDiVi-
DuELE TRAining. DAT is EEn uuR LAng 
EEn uiTDAging WAAR jE in HET ALgE-
HEEL sTERkER VAn WORDT.’’

personal trainer Wesley (22) geeft zes dagen per week training bij 
Max Health club, daarnaast verzorgt hij bootcamps in de buiten-
lucht. Zijn bijnaam is wel ‘de vriendelijke beul’. Met een glimlach 
laat hij klanten tot het uiterste gaan. stap voor stap bouwt Wesley 
trainingen op. Wanneer een sporter zijn doelstelling haalt, wordt 
dat gevierd. Met een extra oefening. Variatie is belangrijk in de 
trainingen. in een korte periode zoveel mogelijk doen vormt het 
uitgangspunt. Om de zes tot acht weken verandert het program-
ma. De basisoefeningen voor de grote spiergroepen – borst, be-
nen, rug – blijven. Overige aspecten variëren. “streven is dat de 
mensen voldaan naar huis gaan.’’  
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