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AALSMEER – Sporten voor je rust. Het klinkt 
tegenstrijdig, maar dat is toch een rake omschrij-
ving van TACOYO. Het is al jaren doeltreffend 
voor je conditie én ontspanning en daarmee de 
meest complete training van Nederland. Vanaf 
eind augustus starten de nieuwe lessen van 
deze body and mind conditietraining in Aalsmeer 
en Amstelveen. In Mijdrecht kun je terecht voor 
TACOYO bij Optisport.

Eén blik in de sportzaal zegt genoeg. Bij deze trai-
ning in groepsverband gaat het om de sportieve 
inhoud, het gezondheidsideaal staat voorop. Om 
op te warmen, bewegen de mannen en vrouwen 
op het lekkere ritme van Queen. Bij het rekken en 
strekken van de spieren op het zoete All Of Me 
van John Legend valt op dat men ook ademha-
lings- en balansoefeningen doet. De deelnemers 
pakken bij het horen van Pharrell Williams de 
gewichtjes op. Intensieve oefeningen worden 
afgewisseld met ontspanningsoefeningen, steeds 
weer ondersteund met bijpassende muziek. Hier 
en daar is een zweetdruppel waar te nemen, 
maar wat overheerst zijn de blije gezichten. Terwijl 
het er toch behoorlijk pittig uitziet!

Nanette Elfring (44), TACOYO trainer in Aalsmeer 
en 2 andere locaties legt uit: „TACOYO staat voor 
Training, Ademhaling, Conditie, Ontspanning, 
Yoga en Omgaan met Stress. Het is uniek door 
de combinatie van inspanning en ontspanning. 
Dat zorgt ervoor dat pittige oefeningen goed 
volgehouden kunnen worden, omdat er altijd een 
moment van rust volgt. TACOYO leert je aandacht 
aan je lichaam schenken en eerder bewust te 
worden van signalen die je lijf geeft. Daarbij opge-
teld dat de TACOYO intervaltraining ook nog eens 
de beste methode is om vet te verbranden, dan 
weet je dat dit de ideale combi training is!”

Sporten voor je rust

Na een uur legt iedereen zijn gewichtjes aan de 
kant. De een maakt de veters los, de ander neemt 
nog een slokje drinken uit de bidon. Onderwijl 
wordt nog wat nagepraat. Men keert terug naar 
het gymmatje en iedereen kiest een comfortabele 
houding. Opnieuw wordt er een optimale sfeer 
gecreëerd en men ondergaat de langere ontspan-
ning van een kwartier. 

Nanette vertelt waarom TACOYO zo goed 
aanslaat. „TACOYO is heel toegankelijk. Iedereen 
kan meedoen en kan trainen op zijn eigen tempo. 
Hierdoor zijn de groepen een hele leuke mix van 
jong, oud, man en vrouw, sporters en heel veel 
niet sporters. TACOYO gaat uit van no-nonsense, 
zonder apparaten en iedere week wisselende 
muziek. 

De oefeningen zijn heel herkenbaar en doen 
aanspraak op veel verschillende spieren. Die 
herkenbaarheid is belangrijk. Als je na een dag 
stress op het werk ook nog eens allerlei pasjes 
van buiten moet leren, is dat niet echt lekker. TA-
COYO maakt gebruik van bewegingen en muziek 
die zorgen voor een prettige beleving, die stress 
doet vergeten.” 

Is het dan een soort Yoga? 
,,Nee, TACOYO verschilt volledig van Yoga en 
aanverwante Yoga-achtige vormen. TACOYO 
maakt dankbaar gebruik van Yoga elementen bin-
nen haar training, maar doet dit alleen binnen de 
ontspanningsoefeningen. Verder is TACOYO een 
totaal andere groepsles. Want TACOYO maakt 
als enige Body & Mind les ter wereld gebruik 
van het interval principe. TACOYO richt zich veel 
meer op het hart-long systeem. Alle andere Body 
& Mind lessen zijn vooral gericht op houding en 
ontspanning. 

TACOYO richt zich veel meer op echte inspan-
ning op hart-long -en spierniveau en mixt dit 
binnen een totaaltraining met diepe ontspannings-

oefeningen. De TACOYO inspanningsoefeningen 
zijn een mix van onder andere Core-training 
(houdingspieren), Pilates elementen en vooral 
totaalbewegingen (geen isolatie, maar het trainen 
van spierketens). De TACOYO ontspanningsoe-
feningen bevatten onder andere elementen uit 
Mindfulness, Yoga ademhalingsoefeningen en 
stretching. 

Veel mensen met rug- of andere gewrichtsklach-
ten ervaren een sterke vermindering van hun 
klachten, omdat je alles steeds sterker maakt, 
maar ook soepel. Ik heb bijvoorbeeld een aantal 
mensen met reuma en fibromyalgie die veel 
baat hebben bij TACOYO. Maar ook fanatieke 
hardlopers, die naast het lopen de rest van hun lijf 
ook sterk willen houden. En het is dus ook geen 
oosterse vechtsport, zoals veel mensen denken 
bij het horen van de naam”, vertelt ze lachend.

Op de website staan een aantal testimonials 
te lezen van bestaande cursisten, zoals deze 
van Rienkje uit Amstelveen: ‘TACOYO kent een 

uitstekende balans tussen (conditie)training en 
ontspanning. Het is prettig dat je het in eigen tem-
po kan doen. Zowel de inspanning als ontspan-
ning gebeurt op muziek, waardoor het makkelijker 
gaat. Ik heb gemerkt dat het helpt bij spier- en 
peesklachten en dat het ontspannen door de 
oefening steeds beter gaat’.

Ben je nieuwsgierig geworden of TACOYO iets 
voor jou is of wil je het gewoon zelf ervaren? 
Kom dan vrijblijvend een proefles doen!

In Aalsmeer en Amstelveen zijn de lessen op 
maandagavond. Opgeven voor de lessen in 
Aalsmeer bij n.elfring@tacoyo.nl (06-37324261) 
en voor Amstelveen bij  r.szepesi@tacoyo.nl. 
(06-41861865). 

In Mijdrecht kun je op woensdagavond en zon-
dagochtend terecht bij Optisport Health Club De 
Ronde Venen. 
Voor meer informatie én alle 60 locaties kijk je op: 
www.TACOYO.nl.


