Nieuwsbrief Happy2Move Eindhoven september 2020
Beste wandelaars en Nordic Walkers,
We zijn bijna 4 maanden verder sinds de laatste nieuwsbrief en de
wereld is nog steeds in de ban van het coronavirus.
Daarom blijven we ook nu nog met een afstand van elkaar wandelen,
doen geen contact–oefeningen, passen handhygiëne toe en reserveren
voor de koffie/thee.
We genieten deze dagen van een heerlijke nazomer, met ideale
temperaturen om een heerlijke wandeling te maken. In deze nieuwsbrief
nog een keer aandacht voor wandelen en de invloed hiervan op onze
gezondheid.
Als de herfst zijn intocht doet, dan kunnen we weer genieten van allerlei
paddenstoelen. Het is soms zoeken naar de juiste benaming, dit geldt
overigens ook voor sommige planten en dieren. In deze nieuwsbrief 5
apps die je kunnen helpen om dieren en planten te herkennen.
Komende zondag staat er sinds lange tijd weer een wandeling gepland
buiten onze normale training, in het Vresselsbos. Helaas is carpoolen
niet mogelijk daarom dicht bij huis een eerst probeersel. Mocht dit goed
bevallen, dan heb ik nog vele leuke wandelingen voor de komende
periode als extraatje “dicht bij huis”.
Veel wandel- en leesplezier
Ina

Dáárom is wandelen zo gezond
Liever lang lopen dan kort sporten
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Dagelijks minstens een half uurtje lopen, daar kan geen pil tegenop. Hart en longen
worden er sterker van, uw geheugen wordt beter. En het is heel goed voor uw
humeur. Zeker als u altijd met iemand samen loopt.
Wandelen is goed voor alles. Uw hart, bloedvaten, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren,
gewicht en geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. En niet te vergeten: uw humeur wordt
er beter van. En dat allemaal door heel simpel elke dag minstens een half uur te lopen.
Waarom is juist wandelen zo gezond, en hoe gezond is het precies? De Amerikaanse arts
Mike Evans verzamelde al het onderzoek naar deze vragen en maakte er een aansprekend
filmpje van dat u kunt vinden op YouTube (ga naar www.youtube-nocookie.com en zoek op
'Dr. Mike Evans' en '23 and ½ hours'). Zijn conclusie: dagelijks wandelen levert een
drastische verbetering van de gezondheid op.

Stap voor stap opbouwen
Wie niet zo’n beste conditie heeft, doet er goed aan het wandelritme geleidelijk op te
bouwen. Op de community van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en op
www.wandeltraining.nl vindt u schema’s en tips. Kort gezegd komt het erop neer dat u
steeds meer minuten stevig doorloopt en dat afwisselt met twee minuten rustig lopen.
Een trainingsschema voorkomt spierpijn en pijnlijke schenen. Echte blessures ontstaan niet
snel, behalve bij wie ongetraind lange tochten loopt. Loop rechtop en ontspannen, in een
tempo dat gemakkelijk vol te houden is. Maak de passen niet te groot, wikkel u voeten goed
af en laat uw armen soepel mee bewegen. Het is niet nodig extra stevig met de armen te
zwaaien.
De conditie van je longen en hart gaat vooral vooruit bij stevig doorwandelen. Daarbij loopt
de hartslag op tot 170 slagen per minuut, min je leeftijd. Voor een 60-jarige is dat
bijvoorbeeld een hartslag van 110. Wissel sneller wandelen af met rustig lopen, bijvoorbeeld
een minuut snel en dan weer twee minuten in u normale tempo.

Liever lang lopen dan kort sporten
Hans Savelberg is hoofddocent bewegingswetenschappen in Maastricht. Hij legt uit dat veel
zitten heel ongezond is. Uit onderzoek bleek dat al na vier dagen zitten de
concentratievetten in het bloed toe- en de insulinegevoeligheid juist afneemt. Dat zijn
risicofactoren voor respectievelijk hoge bloeddruk en diabetes. In dit onderzoek bleek de
groep die kort maar intensief sportte, gezonder dan de zittende groep. Maar het ging nóg

beter met de groep die vijf uur per dag rustig rondslenterde. Veel wandelen is dus gezonder
dan kort, intensief bewegen.

Wandelen helpt...
…voor spieren en botten
Wandelen versterkt de spieren en botten en vermindert daardoor de kans op osteoporose
(botontkalking). Door botten regelmatig te belasten worden ze niet alleen sterker, wie veel
loopt bouwt zelfs nieuwe botmassa op. Wandelen is ook goed voor het kraakbeen, het
elastische weefsel tussen de botten. Veel ouderen merken dat ze pijn hebben als ze hun
gewrichten draaien, bijvoorbeeld bij het dansen. Door weinig te bewegen is het kraakbeen in
de gewrichten dunner geworden. Wandelen helpt het kraakbeen op te bouwen en daardoor
soepeler te bewegen.

...voor hart en bloedvaten
Dagelijks minstens een half uur wandelen verlaagt de bloeddruk en het cholesterolgehalte in
het bloed. Ook verbetert het de conditie van hart en bloedvaten. Het risico op
hartproblemen daalt al met 50 procent als mensen één uur per week actief zijn.

...voor de longen
Wie veel wandelt, vergroot het vermogen van de longen om zuurstof op te nemen.

...tegen diabetes
Dagelijks wandelen verlaagt het risico op diabetes type 2 met maar liefst 58 procent.

...voor de hersenen
Bij mensen die hun hele leven lichamelijk (en geestelijk) actief blijven, vermindert de kans
op alzheimer met 20 tot 50 procent. Ook voor wie al dementeert, is wandelen gezond.
Wandelaars zijn opgewekter en hun geheugen functioneert beter.

...tegen depressie
Wandelen werkt tegen stress en depressieve gevoelens. Angststoornissen nemen met bijna
de helft af.

...voor de nachtrust
Wandelen is ook goed voor de biologische klok, waardoor in- en doorslapen beter lukken.
Ook de kwaliteit van de slaap verbetert.

...tegen overgewicht

Een uur stevig doorlopen (5 kilometer per uur) kost ongeveer 240 kilocalorieën. Wie
dagelijks een half uur wandelt, kan dus flink afvallen: één kilo in twee maanden en zes kilo
in een jaar.

...voor de darmen
Dagelijks wandelen stimuleert de stofwisseling en is goed tegen darmverstopping.

...tegen (bepaalde soorten) kanker
Veel wandelen verkleint de kans op bijvoorbeeld darm-, borst- en baarmoederkanker. De
overlevingskansen van mensen met darmkanker verdubbelen als ze elke dag een uur of
meer wandelen. Voor andere soorten kanker is dit verband (nog) niet aangetoond. Veel van
de genoemde gezondheidseffecten treden pas op als je langere tijd elke dag blijft wandelen.
Maar wie vandaag begint, voelt zich meteen meer ontspannen en krijgt een beter humeur.
Na een week zult u al merken dat uw conditie verbetert.

5 gratis apps om dieren en/of
planten te herkennen
Ken je dat? Je bent aan het wandelen en je komt een plant of dier tegen
waarvan je geen idee hebt wat het is… Gelukkig heb je een heleboel apps om
deze planten en dieren te herkennen. Wandel.nl heeft er vijf voor je op een
rijtje gezet.

iNaturalist
Met iNaturalist kan je planten én dieren identificeren. Je moet wel even een
account aanmaken, vervolgens kan je gemakkelijk zoeken door een foto te
maken of een afbeelding uit je galerij te kiezen.
De app geeft de top-10 suggesties op basis van je afbeelding en locatie. Het
leuke van deze app is dat je observatie kan worden gedeeld met

wetenschappers om de natuur beter te begrijpen en beschermen. De app
werkt snel en gemakkelijk, ziet er netjes uit en is accuraat.
Je kan door andere wandelaars geïdentificeerde planten en dieren vinden en
je gemaakte observaties worden bewaard in een simpel overzicht. Zo kan je
altijd terugvinden wanneer en waar je een plant of dier hebt gespot.
Interessant aan iNaturalist is dat andere gebruikers kunnen controleren of de
herkenning die is gemaakt door de app wel correct is. Zo weet je zeker welke
plant of welk dier je hebt gespot.

ObsIdentify
Van alle applicaties uit dit lijstje is ObsIdentify de makkelijkste in gebruik. De
app beidt precies genoeg functionaliteiten om planten en dieren te
herkennen en je hoeft geen account aan te maken.
Je kan ervoor kiezen om zelf een foto te maken of een afbeelding uit je galerij
te kiezen. Vervolgens hoef je alleen nog op de ObsIdentify button te klikken
en de app geeft je verschillende suggesties, waarbij in procenten wordt
aangegeven hoe accuraat de app denkt dat de suggesties zijn.
Leuk aan de app is dat je direct meer informatie kunt lezen over je gevonden
plant of dier. Je kan je identificatie ook opslaan als een waarneming, hiermee
draag je bij aan de kennis over de natuur. Je waarneming wordt dan
opgeslagen op waarneming.nl. Let wel op, hier moet je wel een account voor
aanmaken.

Google Lens
Google Lens kan naast dieren én planten identificeren ook teksten vertalen,
vergelijkbare objecten opzoeken en QR-codes scannen. De app lijkt veel op
Google, echter in plaats van zoeken via tekst zoek je doormiddel van het
nemen van een foto of door een foto te kiezen vanuit je galerij.
De app geeft je gerelateerde resultaten zoals de naam van het gezochte dier
of plant, maar biedt je ook nieuwsberichten of blogs. Helaas help je door het
gebruiken van de app niet de wetenschap. Ook kan je geen zoekacties
opslaan. Wel is de app makkelijk en snel te gebruiken. Omdat Google Lens een
uitgebreide database heeft, is de kans op een juiste herkenning groot. Voor
Apple gebruikers heeft Google geen aparte app ontwikkeld, Google Lens is
voor hen te vinden in de normale Google app.

Download de app voor Apple

Dow

PlantNet
De naam zegt het al: PlantNet is een app om planten te herkennen. Dit doe je
gemakkelijk door een foto te maken of een afbeelding te selecteren uit je
galerij. Aan de hand van de foto gaat de app op zoek naar suggesties, deze
worden in volgorde van overeenkomst weergegeven. De herkende planten en
bloemen worden automatisch opgeslagen in de app, hiervoor heb je geen
account nodig.
Interessant aan PlantNet is dat deze app gebruik maakt van een social feed, te
vergelijken met een minimalistische versie van Facebook of Instagram,

speciaal voor planten en bloemen. Om je observaties te publiceren in de
social feed moet je wel een account aanmaken. PlantNet biedt in tegenstelling
tot de andere apps de mogelijkheid om planten te zoeken in verschillende
werelddelen.

Dierenzoeker
Dierenzoeker is een simpele app om de meest voorkomende Nederlandse
huis-,tuin- en keukendieren te herkennen. Het gaat om dieren uit de directe
leefomgeving van mensen. Dieren in de stadsnatuur, zoals tuinen en parken,
maar ook binnenshuis: de spin in je badkamer, de pissebed in de kelder.
In tegenstelling tot de andere apps zoek je in Dierenzoeker niet via een
afbeelding. Door vragen te beantwoorden over het door jou gevonden dier
kun je uiteindelijk de naam vinden en er meer over leren. De app maakt
gebruik van realistische tekeningen van dieren, voor echte afbeeldingen kan
je doorklikken naar nederlandsesoorten.nl. De app Dierenzoeker is ook zeer
geschikt voor kinderen.

AGENDA:
Voorlopig blijven we met de Nordic Walking groepen starten op vrijdag en
zondagochtend vanaf Joe Mann.
 27 september, Vresselsbos, vanaf parkeerplaats aan het Eind (=
zijstraat van Vresselseweg in St. Oedenrode (Nijnsel) zie kaartje in
bijlage van de mail. Verzamelen op parkeerplaats bij knooppunt 79
 Geen training op 27 september bij Joe Mann.
 LET OP: wintertijd van 24 op 25 oktober, de klok gaat een uur
achteruit.

