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Beste wandelaars,
Na een zeer zachte winter is de lente en zomertijd alweer volop bezig. Deze
winter hebben we weer prachtige wandelingen kunnen maken en vele zondagen
de hertjes kunnen spotten. Door de zachte winter zijn de teken volop aanwezig,
hierover een artikel in deze nieuwsbrief. Onze voorjaarstocht naar Hank voor de
Beverburchtentocht was succesvol. De wandeling is helaas wel “in het water
gevallen”, maar het zien van een bever maakte dit gelukkig weer goed.

Marij en Marian zijn met Ina naar een trainingsdag in Vijlen gegaan, waardoor zij
tijdens de trainingen mee ondersteuning kunnen bieden. (Ina kan dan een keer
snipperdag opnemen ☺). Het was een prachtige omgeving, dus ons volgend
uitstapje gaat waarschijnlijk richting Zuid-Limburg.
In deze nieuwsbrief vindt je data waarop er een aantal zondagochtenden geen
wandeling zal worden verzorgd. Iedereen kan dan van zijn paaseitje of
pinksterbrunch genieten.
Tijdens de Nationale Beweegweek en de FinFon markt is Nordic Walking
Eindhoven ook aanwezig met gratis kennismakingslessen. Er is vanuit “Achtse
Barrier in Beweging” een mooie folder gemaakt met alle activiteiten die tijdens
deze week plaats vinden. Meer informatie kan je ook terugvinden op de site:
www.elz.nl ga dan naar het kopje bewegen in uw wijk (rechts op de pagina).
In deze nieuwsbrief wat meer informatie over bewegen in het algemeen.
Allemaal heel mooie voorjaarsdagen en feestdagen gewenst met natuurlijk weer
veel wandelplezier!
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Zitten is het nieuwe roken, maar hoe lang zit - en sport - jij per dag? Dat is best lastig
schatten.
Negen uur zitten per dag, dat is ongeveer de grens tussen een gezonde en minder gezonde
toekomstverwachting. Ongetwijfeld is die grove grens lang niet de waarheid die op jou slaat,
maar je komt deze in publicaties wel vaker tegen. Ook als je veel sport, schijnt zo veel zitten
niet best voor je gezondheid te zijn, zo blijkt uit de statistieken.
Hoeveel jij dan sport? Dat wordt meestal zwaar overschat. Bij een onderzoek (onder 1700
mensen) zaten de mannen er per week liefst 56 minuten naast. Bijna een heel uur. En de
vrouwen ook nog altijd 52 minuten.
En hoeveel je per dag stil zit? Ook op dat punt zaten de proefkonijnen er ruimschoots naast.
Gemiddeld kwamen ze tot 550 minuten, dus 9.10 uur zitten per dag. Veel meer dan ze
dachten. Alleen in het licht van de laatste richtlijnen valt het misschien dan weer mee. Een
andere grens die op dit punt ook wel wordt gehanteerd is die van (minimaal) 10.000
stappen per dag.

De beweegnorm
De naam '30minutenbewegen' is gebaseerd op de Nederlandse Norm Gezond
Bewegen (NNGB), de internationale norm voor gezond bewegen.
Er zijn twee gangbare normen voor de gewenste hoeveelheid beweging. Allereerst
de Nederlandse Norm Gezond Bewegen, die de gewenste hoeveelheid
lichaamsbeweging normeert vanuit een gezondheidskundig oogpunt en de Fitnorm,
die de gewenste hoeveelheid lichaamsbeweging normeert die nodig is voor een
goede conditie van het hartvaatstelsel. Personen voldoen aan de zogenaamde
Combinorm indien zij minimaal één van de genoemde normen halen.

Nederlandse Norm Gezond Bewegen
Om een goede gezondheid te behouden is het gewenst tenminste vijf dagen per
week 30 minuten matig intensieve lichaamsbeweging te hebben. Voor kinderen,
jongeren en mensen met overgewicht is het gewenste aantal minuten per dag
tenminste 60.
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Of aan de norm wordt voldaan hangt af van de duur (totaal 30 of 60 minuten in
blokjes van minimaal tien minuten), de frequentie (minimaal vijf dagen per week)
en de intensiteit (iets hogere hartslag en ademhaling. dus stevig doorwandelen, iets
harder op de pedalen trappen, eens flink achter de hond aanrennen).
Drie groepen worden onderscheiden: inactieven halen geen enkele dag per week 30
minuten matig intensieve beweging; normactieven zijn vijf dagen of vaker actief per
week en de groep daartussen wordt gevormd door de mensen die onvoldoende actief
zijn, de semi-actieven.

Fitnorm
Om een goede conditie van het hartvaatstelsel te bewerkstelligen is drie maal per
week tenminste 20 minuten intensieve lichaamsbeweging nodig (door bijvoorbeeld
te sporten). Onderscheid wordt gemaakt tussen niet-fit (niet of enkele keren per jaar
zwaar inspannend actief), semi-fit (wel regelmatig zwaar inspannend actief, maar
minder dan drie maal per week) en normfit (3 of meer keren per week tenminste 20
minuten intensieve lichamelijke activiteiten).

Noten hebben jarenlang moeten opboksen tegen een slechte reputatie als vette
caloriebommen. Lees wat amandelen daar aan kunnen doen.
Walnoten, amandelen en hun soortgenoten zijn niet alleen overheerlijke dopvruchten, maar
zitten ook nog eens boordevol vitaminen, mineralen en antioxidanten. Bovendien zijn de in
noten verstopte vetzuren bevorderlijk voor de gezondheid van hart- en bloedvaten en voor
je loopprestaties.

Amandelen bezitten daarbij nog iets bijzonders. De vezels in deze exclusieve nootjes afkomstig van de amandelboom - hebben een remmend effect op de opname van een deel
van het vet in die noten. Bovendien voel je je er sneller door verzadigd.
Door natuurlijke compensatie ga je er dus simpelweg minder van eten. Ook een manier om
op je gewicht te letten.
Een handje amandelen levert je 35 procent van de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid voor
vitamine E. Deze krachtige antioxidant beschermt je onder meer tegen aandoeningen als
Alzheimer.

Dit bericht is ontleend aan een artikel in onze special De complete voedingsgids voor
sporters.
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Wat te doen tegen teken?

RIVM

Het aantal teken in Nederland groeit, stellen wetenschappers van Wageningen UR
nu al jaar na jaar vast. Een teek kan besmet zijn met de zogenoemde Borreliabacterie en die kan bij mensen de ziekte van Lyme veroorzaken. Deze
infectieziekte blijft vaak beperkt tot huidproblemen, maar kan ook het zenuwstelsel
aantasten en spier- en hartproblemen veroorzaken. De behandeling van de ziekte
van Lyme kan bijzonder langdurig zijn.
Waar ligt deze teek op de loer?
De gevreesde teek (voor liefhebbers: de 'schapenteek' Ixodes ricinus) verblijft bij
voorkeur in gemengde loofbossen met een ondergroei van bosbessen of varens.
Ook in dennenbossen komt de teek voor, met name als er hoge grassen onder de
bomen staan, evenals in de duinen en in stadsparken.
Teken klimmen in hun paringstijd omhoog in het struikgewas om zich vanuit die
positie te kunnen vastklampen aan een zoogdier of vogel. Vaak zijn dat passerende
kleine knaagdieren, maar ook het ontblote onderbeen van een mens is een
dankbare stek. Vervolgens kan de teek zich overal op het menselijk lichaam
nestelen, het liefst op warme vochtige plekken als knieholte, oksel, bilspleet, lies en
bij kinderen ook op het hoofd, achter de haargrens en rond de oren.
Hoe kan ik voorkomen dat ik word gebeten?
Aanraking met de planten waarop de teken zitten, kan genoeg zijn om met het
diertje te worden opgescheept. Teken zijn bovendien overdag én 's nachts actief.
Daarom is het aan te raden om de onderbenen te bedekken met hoge sokken of
een lange broek. Nog beter is het om die kleding in te smeren met DEET
(diethyltoluamide), een stof die in vele middelen tegen muggen zit.
Na het verblijf in de natuur is het aan te raden kleren en schoenen buiten uit te kloppen. Wie
echt geen risico wil lopen, wast de kleren ook nog eens op 60 graden.
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Hoe ontdek ik een teek en wat moet ik dan doen?
De teek is met het blote oog te zien. De larve van een teek heeft een doorsnede
van ongeveer een millimeter, een volwassen mannetje meet ongeveer 4 millimeter.
Volgezogen met bloed is de teek al gauw zo groot als een erwt. Na enkele uren kan
de beet beginnen te jeuken.
Tref je een teek aan, dan is dit wat je volgens Het Rode Kruis moet doen:
1. Verwijder de teek zo snel mogelijk. Dit kan met een puntig pincet of een speciale,
bij de apotheek en drogist verkrijgbare 'tekentang'. Trek de teek er met één rechte
beweging uit zodat er geen delen achterblijven, want ook die kunnen nog een
besmetting veroorzaken. Als de teek zich nog niet heeft vastgezogen, lukt
verwijderen ook vaak al met een stukje plakband of pleister.
2. Noteer waar op je lichaam en op welke datum de teek heeft toegeslagen.
3. Houd de plek in de dagen en weken na de beet goed in de gaten en kijk of er
geen huidveranderingen optreden.
Heel belangrijk is nog de tip om tegen de teek geen zeep, ontsmettingsmiddel,
alcohol of een soortgelijk middel te gebruiken, omdat deze de kans op besmetting
zelfs lijken te vergroten.
Moet ik gelijk in paniek raken als ik een tekenbeet ontdek?
Nee, maar net doen of er niets aan de hand is, is dom. Vorig jaar bleek uit een
onderzoek van het RIVM, dat 2,7 procent van de mensen die door een teek waren
gebeten en die teek hadden opgestuurd, de ziekte van Lyme hadden opgelopen.
Het meest voorkomende kenmerk van de ziekte van Lyme is een rode en soms
blauwachtige of roze ringvormige plek op de plaats van de beet. Die vlek verschijnt
op z'n vroegst enkele dagen na de beet, maar kan ook drie maanden later pas
verschijnen. Binnen die drie maanden kunnen echter al griepachtige klachten en
soms opzwelling van oorlel of tepel optreden. In een volgende fase kunnen er
neurologische, gewrichts-, huid- en hartklachten ontstaan. Zenuwaandoeningen
komen het meest voor, bijvoorbeeld verlamming van de gezichtsspieren of pijn en
krachtvermindering aan een arm of been.
Is de ziekte van Lyme te behandelen?
Ja, en hoe eerder, hoe beter. De ziekte van Lyme wordt behandeld met antibiotica.
Wordt die behandeling pas laat ingezet, dan neemt de kans toe dat er klachten
blijven bestaan, zelfs als de Borrelia-bacterie al dood is. Het postLymeziektesyndroom, wordt dat wel genoemd. Daarom is het aan te raden om bij
de eerste symptomen direct een huisarts te raadplegen.

www.nordicwalkingeindhoven.nl
ina.verhallen@gmail.com tel: 06-15157786

Nordic Walking agenda:
Data dat er geen Nordic Walking op de zondagochtend zal plaatsvinden:
20 april ’14 (Pasen)
11 mei ’14 (Moederdag)
1 juni ’14
8 juni ’14 (Pinksteren)
Bij voldoende belangstelling (minimaal 5 personen) start vanaf 1 mei ’14 de maandagavond
Nordic Walking groep weer vanaf “ Op Noord ” Oude Bosschebaan 11.
Start vanaf 19.15 uur tot 20.15 uur.
Graag hiervoor per mail aanmelden bij ina.verhallen@gmail.com vóór 25 april ’14.

www.nordicwalkingeindhoven.nl
ina.verhallen@gmail.com tel: 06-15157786

