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Nieuwsbrief Nordic Walking Eindhoven (17) 
juni 2016  

 
Beste wandelaars, 

 
Wat een mooie wandelingen hebben we de laatste maanden weer gemaakt. 
En eigenlijk altijd goed weer ☺ 
Een mooie bloesemtocht rondom Buren, op een zonnige zondag was ook 
echt een succes.  
 

       
 

Ons volgende uitje staat alweer gepland, op 7 augustus bezoeken wij Den 
Bosch. Een Jeroen Bosch wandeling en voor wie wilt, de beklimming van de 
Sint Jan. De kaartjes voor de beklimming zijn al in mijn bezit. 
 
Nu breekt de vakantieperiode weer aan, waarin we de ontspanning 
opzoeken van de dagelijkse beslommeringen. Sommige van onze groep 
hebben al de vakantie achter de rug, maar velen gaan nog op pad. 
Zelf ga ik natuurlijk ook vakantie vieren, waardoor er trainingen wegvallen. 
Zie de agenda onder aan deze nieuwsbrief. Marij heeft aangegeven de 
zondagen wel naar Joe Mann te komen voor Nordic Walking, dus wie wil kan 
zicht hierbij aansluiten. 
Allemaal heel mooie zomerdagen en voor wie op vakantie gaat een fijne 
vakantie gewenst, met mogelijk veel wandelplezier! 
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Voetjes van de vloer 

Een lekker luie yogaoefening, die verrassend goed werkt. Zelfs slapend. 

door Redactie Runner's World  

 
• Met deze heerlijke yoga-houding verminder je de spanning in je 

benen, voeten en rug. 

Bovendien is deze oefening goed voor het rekken van je hamstrings 

(achterkant bovenbenen) en bilspieren. Aan de slag: 

• Zoek een stuk vrije muur. 

• Ga er met je benen gestrekt omhoog tegenaan liggen. 

• Breng je heupen zo dicht mogelijk bij de muur. 

• Zorg dat het nog comfortabel voelt. 

• Rust gedurende tien ademhalingen of misschien wel tien minuten. 

Sommige mensen dutten zelfs even in. Geeft niet: slapen is de 

belangrijkste manier van herstellen. 

 

Koele nek dankzij Cobber 

De Cobber valt nog het beste te vergelijken met 
een natte handdoek of washand. Het grote verschil 
is dat ie wel zo aanvoelt, maar geen doordrenkte 
kleding veroorzaakt. Dat komt door de speciale 
hygroscopische korreltjes die wel vocht opnemen, 
maar dit vasthouden en een verkoelend effect 
hebben. 
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The wonder from Down Under De Cobber is uitgevonden in de 
Australische Outback, het vaak bloedhete binnenland van het rode 
continent. De werking ervan is gebaseerd op het principe van verdampend 
koelen, en afgeleid van de Australische Coolgardie Safe en de Hessian 
Water Bag. Deze beide producten zijn ontstaan in de periode dat de 
koelkast nog niet was uitgevonden en bepaalde etenswaren of water koel 
gehouden moesten worden. 

De Cobber kreeg ik (voor mijn verjaardag van de zondagochtend groep)in 
een opvallend dunne verpakking en het stuk stof leek slechts gevuld te 
zijn met een tiental harde korrels, ter grootte van een rijstkorrel. Nadat ik 
hem even met wat wasmiddel (zo’n tube voor op de camping) had 
schoongemaakt, legde ik hem te weken in schoon kraanwater. Even later 
begon de metamorfose van het stukje stof. Door het opzwellen in het 
water veranderden de korrels in de doek in een flexibele gel, ongeveer zo 
dik als een Hema-worst. De sjaal voelde al gelijk koel aan, terwijl ik niet 
eens het koudste water heb gebruikt. 

Buddy Na een klein halfuur is de Cobber klaar voor gebruik. Hij is nog 
een beetje nattig, maar voelt niet doorweekt aan. Even laten uitdruppelen 
en hij is klaar voor gebruik. Hij past goed om m’n voorhoofd en nek en 
kan met de uiteinden vastgeknoopt worden. Wat is dit een heerlijk gevoel. 
Niet verwonderlijk dat de naam van het verkoelende doekje in het 
Australisch-Engels vertaald kan worden tot buddy; vriend. 

Het unieke aan de Cober is de langdurige verkoelende werking, tot 3 
dagen achter elkaar. Wel wordt de gel elke dag iets dunner: het water in 
de korrels verdampt langzaam. Na vier dagen ‘laad’ ik het doekje weer op 
door hem vijf minuten onder te dompelen in helder water. Na deze tijd is 
hij weer zoals in het begin. 

Conclusie Mede dankzij de Cobber kan ik mijn lichaamstemperatuur goed 
in balans houden. Ik heb hem gebruikt op de werkvloer en thuis, maar 
ook op vakantie is hij ideaal om te gebruiken. Met een koud drankje in de 
hand en een stuk stof met een paar verkoelende korrels in mijn nek kan ik 
elke hittegolf (of opvlieger ☺) aan.  

De Cobber is trouwens niet alleen te gebruiken in warme perioden, ook 
houdt hij je in de winterperiode heerlijk warm door hem korte tijd in de 
magnetron te leggen. (heb ik zelf nog niet geprobeerd) 

De Cobber is via diverse webshops verkrijgbaar in 18 verschillende 

kleuren, prijs ligt rond de 19 euro exl verzendkosten.  Zie onderstaande 

link. Aangezien ik zat te google voor dit artikel, heb ik via een site 10 



    
ina.verhallen@gmail.com 

tel: 06-15157786 
www.nordicwalkingeindhoven.nl 

 
 

verschillende gekocht á 15 euro per stuk. (leuke designs, voordelig en incl 

verzendkosten) Die verwacht ik dan komende week bij mij thuis. Dus wie 

wil kan ook bij mij komen neuzen. Voel je niet verplicht, want ik zie het 

ook als een leuk kado voor iemand.  

http://www.camperclubnederland.nl/informatie/camper-tips/83-koele-nek-dankzij-cobber 

https://www.laarsenco.nl/ 

 

Zoals sommige van jullie weten, ben ik bezig 

geweest met het laten ontwikkelen van een logo. Dit 

logo wil ik voor mijn (wandel)bedrijf gaan gebruiken.  

Een aantal van jullie heeft mee advies gegeven om 

een keuze te maken uit de drie mogelijkheden voor 

een logo. Hiernaast de definitieve keuze. 

 

Vorige week heb ik met 2 deelnemers van het WandelFit programma de 

Avondvierdaagse in de Achtse Barrier gewandeld. Ik had een paar polo’s 

laten bedrukken, met dank aan Arjen (én zijn vrouw Chantal). Zie 

onderstaande foto. 
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ClubFit,  

In het voorjaar is er vanuit ClubFit (een gesubsidieerd 

beweegprogramma) gestart met een groep van 11 deelnemers voor 10 

lessen Nordic Walking. Van deze groep hebben er uiteindelijk 5 

deelnemers alle lessen gevolgd. Afgelopen donderdag hebben zij het 

bewijs van deelname ontvangen. (één deelnemer was op vakantie) 

Mogelijk dat er nog dames bij de zondagochtend groep gaan aansluiten. 

 

 

 Agenda:  

Geen trainingen verzorgt door Ina: 19, 26 juni en 3 juli. Wie wil kan 

toch naar Joe Mann komen, aangezien Marij iedere week aanwezig zal 

zijn. Mocht je hier niet aan willen deelnemen, graag afmelden via de 

groepsapp. 

Ook op 25 september zal ik geen training kunnen verzorgen. 

Jeroen Bosch wandeling op 7 augustus, de beklimming is om 11.45 

uur. Specifieke info volgt nog. 

 


