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Nieuwsbrief Happy2Move Eindhoven 
December2020 
 
Beste wandelaars en Nordic Walkers, 
 

December is de maand om terug te kijken op een jaar wat anders was dan andere 

jaren. Een jaar met opgelegde regels door de overheid. Een jaar met geen training, 

een training in een groepje van 2+ trainer of een groep van 4+ trainer. Anderhalve 

meter afstand van elkaar, geen koffie/thee drinken om bij te kletsen. En de 

wandelingen op een mooie andere locatie konden ook niet worden gedaan.  Wat een 

vreemd jaar! 

Toch hebben we regelmatig mooie wandelingen kunnen maken en genoten van de 

seizoenen. We hebben ons goed aangepast en iedereen van ons heeft het 

coronavirus weerstaan.  

We zijn gewoon in topconditie en laten ons niet verslaan.  

 

Hopelijk brengt het nieuwe jaar weer meer mogelijkheden om met een grotere groep 

te kunnen wandelen en een gezellige kopje koffie of thee met elkaar te drinken. 

 

Allemaal heel fijne (aangepaste) feestdagen, maak er iets moois van én een gezond 

en sportief 2021 

 

Ina 
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Van modder tot asfalt: wandelen op 
verschillende ondergronden  
Glibberige modder, mul zand, strak asfalt: in principe kun je op iedere 
ondergrond wandelen. Toch wandelt het niet op iedere ondergrond hetzelfde. 
Wandel.nl legt je uit waar je per ondergrond op moet letten.  

 
Modder waar je tot je enkels in wegzakt, mul zand waar je doorheen 
moet ploegen of strak asfalt: in principe kun je op iedere ondergrond 
wandelen. Toch zijn er wel wat verschillen, onder meer in zwaarte en in 
de wandeltechniek die je het beste kunt gebruiken. Wandel.nl legt je uit 
waar je per ondergrond op moet letten.  

Modder 
Wandelen in de modder kan een flinke uitdaging zijn. Je kunt er tot je enkels 
in wegzakken en je hebt ook nog eens kans op glijpartijen. Zet daarom 
kleinere stappen en kijk goed op welke plaats je je voeten neerzet. Plaats je 
voeten op rechte delen van het pad, dus niet op scheve gedeelten. Houd er 
rekening mee dat je op modderige paden een lager tempo moet aanhouden.  

Goed schoeisel is in modderig terrein essentieel. Draag schoenen met 
voldoende profiel die je veel grip geven. Ga je in het buitenland in 
heuvelachtig terrein over modderpaden lopen, dan zijn trekkingstokken aan 
te bevelen. Ze zorgen ervoor dat je beter in balans bent en minder snel 
uitglijdt. Na een wandeling is het onderhoud van je schoenen belangrijk.  
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Zand 
Lopen door mul zand is zwaar. Je hartslag is gemiddeld hoger en je hebt meer 
zuurstof nodig dan wanneer je in hetzelfde tempo op een harde ondergrond 
loopt. Bij iedere stap kost het je meer spierkracht om je af te zetten en je 
moet meer moeite doen om je stabiliteit te zoeken. Bij iedere afzet zakt je 
voet iets naar achteren weg. Hoe droger het zand, hoe lastiger het loopt. Op 
het strand is de vloedlijn daarom de beste plaats om te lopen. Hebben er voor 
je al andere wandelaars door het mulle zand gelopen, stap dan letterlijk in 
hun voetsporen. In de schoenafdrukken is het zand al wat samengeperst, 
waardoor je minder diep wegzakt. Zet als je in mul zand loopt kleinere 
passen dan op harde ondergrond. 

Hoewel het zwaarder is, is wandelen in zand minder belastend voor je 
gewrichten dan lopen op een harde ondergrond. Het zachte zand zorgt 
namelijk voor een goede demping. Anderzijds heb je in mul zand wel een 
grotere kans om je enkels te verzwikken. Draag als je veel in zand gaat 
wandelen daarom stevige wandelschoenen die je enkels voldoende steun 
geven.  

 
Verharde ondergrond 
Wandelen op asfalt heeft voor- en nadelen. Op een strakke geasfalteerde weg 
hoef je er minder goed op te letten waar je je voeten neerzet. Hierdoor kun je 
makkelijker in een hoog tempo lopen. Voor stoepen of wegen met klinkers 
geldt dit uiteraard niet. Hier moet je altijd bedacht zijn op scheve of 
loszittende tegels. Het nadeel van asfalt is dat je weinig demping hebt. Dit 
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maakt wandelen op verharde ondergrond, zoals asfalt, een grotere belasting 
voor je spieren en gewrichten. Ben je herstellende van een blessure of heb je 
snel last van blessures, dan is het verstandig om vooral op onverharde paden 
te lopen. Bij warm weer kan wandelen op asfalt nog een ander probleem 
veroorzaken: asfaltbrand. Je hebt dan last van rode bulten die jeuken, met 
name op je kuiten. Je ziet nog wel eens bij deelnemers aan de Vierdaagse 
Nijmegen. In de zomer kan asfalt door de zon erg heet worden en je 
onbedekte kuiten zijn dichtbij het warme asfalt. Hierdoor verbrandt je huid.  

 
Gras 
Gras is een prettige ondergrond om op te wandelen, zeker als het niet te lang 
is. Je hebt demping, maar je hebt ook grip (nat gras kan wel glibberig zijn). 
Let wel altijd op kuilen en oneffenheden, want die zie je soms lastig. Stap je in 
een kuil, dan heb je kans je enkel te verzwikken of te verstuiken. Draag in het 
voorjaar en in de zomer, zeker als je in hoog gras wandelt, sokken en een 
lange broek. Op die manier verklein je de kans op tekenbeten.  

 
Sneeuw 
In Nederland zijn de mogelijkheden voor een wandeling in de sneeuw vrij 
schaars, maar in landen als Oostenrijk en ook Duitsland kun je volop in de 
sneeuw wandelen. Het is verstandig om in de sneeuw je wandeltechniek iets 
aan te passen. Zo voorkom je dat je uitglijdt. Wandel iets meer in een 
waggelende stijl, zoals een pinguïn. Zet kleine stappen, zonder dat je je 
voeten helemaal afwikkelt. Op die manier houd je contact met de grond. Er 
zijn zelfs speciale anti-slip zooltjes te koop, die je onder je schoen kunt 
binden. Ook wandelstokken geven je meer grip in de sneeuw of op een 
bevroren ondergrond. 
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Vijf redenen om een avondwandeling te maken  
Wat zijn de voordelen van wandelen in de avond? Een mooie zonsondergang, 
de frisse avondlucht en een positief effect op je nachtrust. Wandel.nl zet de 
voordelen op een rij.  

 
Een mooie zonsondergang en de frisse avondlucht zijn absolute 
pluspunten van een avondwandeling. Maar weet je dat een 
avondwandeling nog meer voordelen heeft?  
1. Na een avondwandeling kom je ontspannen thuis, waardoor je makkelijker 
in slaap zult vallen. Je slaapt beter en daardoor ben je de volgende ochtend 
beter uitgerust.  

2. Je ziet andere dieren dan overdag. Nachtdieren ontwaken en komen 
tevoorschijn, zoals vleermuizen en uilen.  
 
3. 's Avonds zijn je spieren al opgewarmd. Hierdoor kan het zijn dat je in de 
avond prettiger wandelt dan in de ochtend. Uiteraard is dit ook per persoon 
verschillend.  

4. Heb je een drukke en stressvolle dag gehad? Dan is het heel fijn om 's 
avonds nog even je gedachten te ordenen of juist afleiding te zoeken. 
Wandelen is hiervoor een prima manier.  

5. In de avonduren is het meestal wat rustiger met verkeer van overdag. 
Hierdoor kun je meer genieten van de rust en van de natuur om je heen.  

Agenda:  

Alle trainingen voor de maand december zijn vervallen. 

Vanaf zondag 3 januari 2021 is weer de eerste wandeling in de bossen bij Joe 
Mann. Mits het is toegestaan mbt de Corona maatregelen.  


