Nieuwsbrief Nordic Walking Eindhoven (20)
Februari 2017
Beste wandelaars,

Het eerste jubileum is gevierd, 5 jaar Nordic Walking Eindhoven.
Koffie met gebak, poloshirts, een prachtige saunabon en bloemen.
Ontzettend bedankt allemaal!
Sinds 13 januari is ook de vrijdaggroep van start gegaan, om 10.30
uur vertrekken wij vanaf Joe Mann voor een heerlijke wandeling.
Een nieuw jaar met nieuwe uitdagingen. De trainingen, de locatie,
de uitstapjes en privé. Ieder heeft zo zijn eigen verwachtingen, mogelijkheden en
doelen. Hopelijk kan ik weer aan de verwachtingen van iedereen voldoen. Mochten
jullie tips of ideeën hebben, dan hoor ik die natuurlijk graag. Zo kreeg ik via Maria
een artikel, dat jullie verderop in deze nieuwsbrief kunnen lezen.
Helaas hebben we ook afscheid moeten nemen van Han, onze oudste, maar zeer
sportieve deelnemer. Het is onbegrijpelijk hoe snel dit is gegaan. Door de familie is
ons medeleven zeer op prijs gesteld. Afgelopen zondag zijn wij door Carla, de
dochter van Han, en haar man Vincent getrakteerd op koffie met een lekkernij.

In deze nieuwsbrief veel gezondheidstips. Ook de agenda voor diverse wandelingen
en informatie over “waar en wanneer” de trainingen gegeven zullen worden.
Veel lees- en wandelplezier!
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Goed nieuws: wandelen is waarschijnlijk een nóg grotere vetverbrander!
INTERNETREDACTIE MARGRIET.NL
DATUM: 8 JANUARI 2017 (via Maria verkregen)

Goed nieuws voor iedereen die niet van sporten houdt, maar wel wil afvallen. Met
wandelen verbranden veel mensen namelijk meer calorieën dan altijd gedacht, toont een
Amerikaanse studie aan. Wie flink doorstapt, kan volgens de onderzoekers in een uurtje
zelfs een groot stuk appeltaart met slagroom wegwerken!
Onderzoekers gingen er tot voor kort van uit dat je per vijf kilometer wandelen gemiddeld 45
calorieën per kilometer verbrandt, meldt RTL Nieuws. Maar volgens Amerikaanse
onderzoekers van de Southern Methodist University, die het calorieverbruik tijdens
wandelen in 2016 nog eens testten, verbranden de meeste mensen waarschijnlijk veel méér.
Niet genoeg wandelaars onderzocht
Zo werden in eerdere studies relatief weinig wandelaars onderzocht, werd er onvoldoende
rekening gehouden met de verschillende lichaamstypes en werd er vooral naar slanke mensen
gekeken, die relatief minder calorieën verbranden dan zwaardere mensen. De deelnemers
aan het Amerikaanse onderzoek waren tijdens hun wandeltochten echter veel meer calorieën
kwijtgeraakt.
Een groot stuk appeltaart met slagroom
Volgens de Amerikanen is het veel aannemelijker dat een vrouw van gemiddelde lengte met
een gewicht van ongeveer zestig kilo tijdens een wandeling van vijf kilometer per uur rond de
zestig calorieën per kilometer verbrandt (en dus driehonderd per uur). Wie met dit postuur een
beetje stevig doorstapt en 6,5 kilometer per uur haalt, verbrandt zelfs zeventig calorieën per
afgelegde kilometer. Dat zijn maar liefst 455 calorieën! Oftewel: een groot stuk appeltaart,
mét slagroom! Met één uurtje lopen!
Hoeveel calorieën verbrand ik?
Als je wilt weten hoeveel calorieën jij met jouw gewicht ongeveer verbruikt tijdens het
fietsen, zwemmen of wat voor inspanning dan ook, dan kijk je naar de zogeheten METina.verhallen@gmail.com
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waarde. MET staat voor Metabolic Equivalent of Task en deze fysiologische meeteenheid
geeft per inspanning aan hoeveel calorieën je er (per uur) mee verbrandt en houdt ook
rekening met lichaamsgewicht. Een paar voorbeelden:

Rekenvoorbeeld
Wie zestig kilo weegt, verbrandt dus met hardlopen: 8 calorieën x 60 kilo = 480 calorieën per
uur. Met normaal wandelen: 4 calorieën x 60 kilo = 240 calorieën per uur. Volgens de
Amerikaanse onderzoekers is dat laatste dus waarschijnlijk meer.
Nóg een reden om vaker een blokje om te lopen! (of naar de trainingen te komen ☺)

Locatie en tijden trainingen:
Dag
Vrijdag
Zondag

Seizoen
Hele jaar
1 nov. tot 1 mei

Zondag

1 mei tot 1 nov.

Parkeerplaats
Tijd
Joe Mann
10.30 - 11.30 uur
‘t Boshuys
9.30 – 10.30 uur
‘t Boshuys, Sonseweg 39 , Best
Joe Mann
9.30 – 10.30 uur
Joe Mann, Joe Mannweg 4, Best

Wandelen en eten: eiwitten
Hoeveel eiwitten heb je nodig als wandelaar?
Stap een sportschool binnen en je ziet sporters met grote plastic bekers
met daarin een wit goedje: eiwitshakes. Eiwitten zijn belangrijk voor
spieropbouw en –herstel. Maar hoeveel eiwitten heb je nodig als
wandelaar?
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De functie van eiwitten
Foto: Pixabay

Eiwitten zijn net als koolhydraten en vetten voedingsstoffen. Eiwitten leveren niet
alleen calorieën, maar ook aminozuren.
Aminozuren zijn de bouwstenen voor het eiwit
in onze lichaamscellen. Alle weefsels in ons
lichaam, zoals spieren en organen, zijn
opgebouwd uit cellen. Deze lichaamscellen
bevatten eiwit. Je lichaamscellen vernieuwen
zich voortdurend en hierbij breekt je lichaam
eiwit af om dit door nieuw eiwit te vervangen.
Eiwitten zijn dus erg belangrijk voor je lichaam.

Hoeveel eiwitten heb je nodig?
Als volwassene heb je dagelijks ongeveer 0,8
gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig.
Weeg je bjivoorbeeld 75 kilo, dan heb je dus
iedere dag 60 gram eiwit nodig. Je
eiwitbehoefte hangt behalve van je
lichaamsgewicht ook af van je leeftijd en van
je activiteit. Als je intensief sport, heb je meer
eiwitten nodig (1 tot 1,5 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht). Vooral krachtsporters
hebben veel eiwitten nodig omdat zij hun
spieren veel belasten.(foto: Wikimedia)
Voor de meeste wandelaars is 0,8 gram eiwit
per kilo lichaamsgewicht voldoende, omdat
wandelen niet een hele intensieve sport is. Eiwitshakes zijn voor wandelaars met een
normaal voedingspatroon dan ook niet nodig. Zorg er echter wel voor dat je niet te
weinig eiwitten binnenkrijgt. Bij een tekort aan eiwitten herstellen je spieren na aan
wandeling minder snel en heb je meer kans op spierpijn. Zeker als je aan het trainen
bent voor langere (meerdaagse) tochten is het belangrijk om voldoende eiwitten te
nemen.

Waar zitten eiwitten in?
Je hebt plantaardige en dierlijke eiwitten. Plantaardige eiwitbronnen zijn: brood,
granen, peulvruchten en noten. Dierlijke eiwitten zitten in: vlees, vis,
melk(producten), kaas en eieren.
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In plantaardige eiwitten zitten minder essentiële aminozuren dan in dierlijke eiwitten.
Als je vegetariër bent, heb je daarom meer eiwit nodig. Een goede eiwitbron voor
vegetariërs is soja (tofu, tempeh).

Tips om voldoende eiwitten binnen te krijgen
•

Eet volgens de Schijf van Vijf. Bij een gezond en gevarieerd voedingspatroon
krijg je voldoende eiwitten binnen om aan 0,8 gram eiwit per kilo
lichaamsgewicht te komen. Meer informatie over eten volgens de Schijf van
Vijf vind je op de website van het Voedingscentrum.

De Schijf van Vijf van het
Voedingscentrum, afbeelding: Wikimedia

Vis, vlees, ei, peulvruchten
• Wissel dierlijke en plantaardige eiwitten met elkaar af. In plaats van vlees of
vis kun je bijvoorbeeld tofu, peulvruchten, ei of noten eten.
• Peulvruchten zijn erg gezond, want ze bevatten naast eiwitten ook nog andere
nuttige voedingsstoffen. Voorbeelden van peulvruchten zijn bruine bonen en
linzen.
• Onbewerkt vlees (b.v. kipfilet, biefstuk, gehakt) is gezonder dan bewerkt vlees
(b.v. worst, hamburger).
Zuivel
•

In halfvolle en magere zuivel zitten net zoveel eiwitten als in volle zuivel,
maar minder vetten.

•

Neem niet te veel zuivel waar veel suikers aan zijn toegevoegd.
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In kwark zitten veel eiwitten. Tip: eet een bakje kwark met fruit na een flinke
wandeling.
Noten
• In noten zitten veel eiwitten. Neem eens een handje noten als tussendoortje
in plaats van een koekje.
• In noten zitten veel calorieën, dus eet er ook weer niet te veel van.
• Kies ongezouten noten, want anders krijg je veel zout binnen.
•

Hoeveel eiwit zit er in?
Hier enkele voorbeelden van de hoeveelheid eiwitten in een product:
1 schaaltje (150 gram) magere kwark: 12 gram
1 glas (150 ml.) halfvolle melk: 5 gram
1 schaaltje (150 gram) yoghurt: 6 gram
1 plak kaas: 6 gram
1 ei, gekookt: 6 gram
1 portie (100 gram) kipfilet: 31 gram
1 portie (80 gram) rundergehakt: 24 gram
1 moot (120 gram) gekookte zalm: 30 gram
1 portie (100 gram) tofu: 12 gram
1 snee bruin brood: 3 gram
1 opscheplelep (100 gram) gekooke aardappels: 2 gram
1 opscheplepel (45 gram) pasta, gekookt: 2 gram
1 opscheplepel (60 gram) bruine bonen, gekookt: 5 gram
1 opscheplepel (55 gram) rijst, gekookt: 2 gram
1 handje (25 gram) gemengde noten: 5 gram
Bron: www.voedingscentrum.nl
•
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Eiwitrijke voedingsmiddelen, foto: Wikimedia
Bron: Wandel.nl
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Amsterdamse Waterleidingduinen

Herten spotten in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Wandelen tussen burlende herten
VOGELENZANG - In de Amsterdamse Waterleidingduinen bij Zandvoort kun je
heerlijk wandelen, ook buiten de paden. In het afwisselende duingebied met
kanalen, bos en open stukken leven zo'n tweeduizend damherten. De kans dat
je de dieren in het wild ziet is dan ook groot. En dan bedoelen we ook écht heel
groot!

Een vos gespot in de Amsterdamse Waterleidingduinen

De dieren van de Waterleidingduinen
Damherten - Damherten zijn te herkennen aan hun zwarte staartje. Mannetjes
damherten zijn ook eenvoudig te herkennen aan hun grote gewei dat wel 75
centimeter lang kan worden. In mei gooien ze het af en dan begint het weer te
groeien, dus in de winter is zo'n gewei dan ook behoorlijk imposant.
De dieren leven deels in roedels. In oktober/november, in de bronstijd, laten de
mannetjes goed van zich horen door te 'burlen', een imponerend hard boerend
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geluid. Ook bakenen de mannetjes hun territorium af door langs bomen te schuren
en kuilen te maken. De grootste damherten wegen wel 100 kilo en zijn 1,70 meter
hoog. Damherten leven als sinds de jaren zeventig in de Amsterdamse
waterleidingduinen.

Burlend hert in de Waterleidingduinen

Reeën - Een ree is iets kleiner dan een damhert. Alleen de mannetjes hebben een
gewei dat ze jaarlijks afwerpen. De bronstijd van een ree is al in augustus. Bij gevaar
gebruikt een ree zijn witte kont ('spiegel') om andere reeën te waarschuwen.
Andere dieren die je in de Waterleidingduinen tegen kunt komen zijn vossen,
konijnen, vogels (waaronder de nachtegaal) en insecten zoals vlinders.
Op 7 en 8 oktober 2017 gaan we met een aantal wandelaars naar dit gebied om te
wandelen en fotograferen. We logeren low-budget in IJmuiden in Hotel Prinsenhof.
Tot 1 maart kan je nog aan mij doorgeven als je mee wilt gaan, zodat ik nog de
kamers kan reserveren. Reken op ongeveer 75 euro per persoon voor overnachting
met ontbijt en een avondmaaltijd. Voor meer info, vraag het mij gerust!
Agenda:
Voorjaarswandeling: 26 maart (Heythuysen)
Zomerwandeling: 25 juni (Valkenburg?)
Heidewandeling: 27 augustus (Brabant)
(Amsterdamse waterleidingduinen: 7 en 8 oktober)
Geen training op 21 mei
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