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Beste wandelaars en Nordic Walkers,
Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor dit nieuwe jaar met vooral veel
gezondheid voor iedereen!
Helaas beheerst Corona ons leven nog steeds behoorlijk. Natuurlijk kan iedereen zelf
heerlijk wandelen. We mogen met 2-tallen wandelen, met anderhalve meter afstand
van elkaar. De KWBN heeft aangegeven in maximaal 6 tweetallen te mogen
wandelen. Dat zou dus gaan om max 12 personen.
Vanaf 3 januari wil ik iedereen die wil wandelen weer de mogelijkheid bieden om mee
te wandelen in de “groep”. Wel is het belangrijk dat je jezelf van te voren aanmeld, de
coronaregels tav afstand van elkaar naleeft en natuurlijk bij klachten thuis blijft.
Een nieuw jaar is voor veel mensen een mooi moment om zichzelf wat doelen te
stellen. Maar goede voornemens bedenken is een stuk makkelijker dan je eraan
houden. Hoe zorg je ervoor dat het niet bij goede bedoelingen blijft? Uit Zweeds
onderzoek blijkt dat de kans op succes het grootst is als je jouw voornemens
positief formuleert! Meer wandelen werkt dus motiverender dan minder eten.
Volgens de onderzoekers hebben de meeste voornemens betrekking op conditie,
gewicht en eetgedrag.
In deze nieuwsbrief informatie over wandelen en fotograferen in de winter (artikelen
Wandel.nl), want ik hoop toch op nog een mooie winter met een keer sneeuw. Blijf
Gezond!
Ina

Veilig over sneeuw en ijs wandelen
Nu het weer kouder wordt is de kans op sneeuw en ijs tijdens je
wandeling groter. De meeste wandelongevallen in de winter zijn het
gevolg van glijpartijen. Maar hoe wandel je dan veilig over sneeuw en ijs?
Wandel.nl vertelt het je.

Wandelen in de winter is heel anders dan een wandeling in de zomer. Je
moet rekening houden met koudere weersomstandigheden zoals sneeuw
en ijs met soms gladde paden als gevolg. Ook wordt het eerder donker.
Gelukkig kan je door het aanpassen van je wandeltechniek en het
gebruiken van wandelaccessoires toch veilig op pad in de winter.

Wandeltechniek
Ga niet te hard van start. Bij kou duurt het wat langer voordat je spieren
zijn opgewarmd. Begin daarom in een rustig tempo, zodat je de kans op
blessures zo klein mogelijk houdt.
Bij gladheid is het verstandig om 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.

Hulpmiddelen tegen uitglijden. Vanaf links met de klok mee:
Yaktrax Walker, Snowsteps, Rubytec Alaska Gripfeet

Winter wandelaccessoires
Er zijn ook speciale anti-slip zooltjes te koop. Deze kan je gemakkelijk
onder je schoenen vastbinden. De zooltjes zijn er in verschillende
prijscategorieën, je kunt ze al voor €7,95 bij de ANWB krijgen. De Rubytec
Alaska Gripfeet of Snowsteps van ANWB zijn voorbeelden van eenvoudige
rubberen zooltjes met metalen pinnen die zorgen voor extra grip op ijs.
(hiervan heb ik er een aantal liggen voor de liefhebber als er sneeuw ligt)
Op sneeuw werken de pinnetjes minder goed en kan je beter een
sneeuwketting speciaal voor je wandelschoenen halen, zoals de Yaktrax
Walker.
De betere schoenmerken hebben overigens wandelschoenen met speciale
zolen die op sneeuw en ijs goede grip geven. Deze schoenen zijn wel
prijzig. Ze zijn hun investering daarom alleen waard als je iedere winter
van plan bent over sneeuw of ijs te wandelen.
Ook wandelstokken zijn een prima hulpmiddel tegen uitglijden. Ze zorgen
voor meer stabiliteit en ondersteuning tijdens het lopen.
Naast gladheid moet je je ook niet laten overvallen door de
zonsondergang. We weten allemaal dat het eerder donker wordt in de
winter. Probeer in de winter eerder te vertrekken, of zorg ervoor dat je
goed zichtbaar bent. Draag bijvoorbeeld armbanden met LED-verlichting of
een reflecterend hesje.

Voorkom verrassingen
Na sneeuwval kunnen paddenstoelen, andere wegwijzers of zelfs complete
paden zomaar onvindbaar zijn. Zorg daarom dat je je altijd goed kunt
blijven oriënteren met behulp van GPS of een goede topografische kaart.
Bekijk voor je wandeling wat de weersverwachtingen zijn en hou
onderweg ook de lucht in de gaten, zo wordt je niet overvallen door slecht
weer. Tot slot zijn sommige bossen in het winterseizoen beperkt
toegankelijk (rustgebied voor het wild): check daarom waar je wel en niet
in de winter mag wandelen.

Wat te doen tegen koude voeten tijdens het
wandelen?
Misschien herken je het wel: tijdens een mooie winterwandeling krijg je na
een tijdje last van koude voeten. Wat kun je hiertegen doen? Wandel.nl
geeft je een paar tips.
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Koude voeten worden veroorzaakt door samentrekkende
bloedvaten. Als de temperatuur zakt, dan trekken bloedvaten in
de huid samen om het warmteverlies te beperken. Soms kan de
samentrekking zo sterk zijn dat de bloedtoevoer in je voeten
onvoldoende is. Het gevolg is dat je koude voeten krijgt. Er zijn
een paar maatregelen die je kunt nemen:
1. Allereerst helpt het om in beweging te zijn. Dit ben je natuurlijk al als je
aan het wandelen bent, maar als je een rustpauze inlast, kunnen je voeten
snel koud worden. Probeer in dat geval om wat te blijven bewegen met je
benen en voeten zodat het bloed goed blijft stromen.
2. Het lijkt logisch om extra dikke sokken aan te trekken, maar door te
dikke sokken kunnen je voeten in je schoenen gaan knellen. Kijk bij de
aanschaf van goede sokken voor de winter vooral naar het materiaal.
Wollen sokken geven meer warmte dan katoenen sokken. Je kunt
eventueel ook voor schoenen met een wollen voering kiezen. Ben je
allergisch voor wol, dan kun je het minder irriterende merinowol kiezen. Er
zijn ook thermosokken van synthetische vezels (bijvoorbeeld Thermax) in
de handel.
3. Kies sokken waarin je geen zweetvoeten krijgt tijdens het wandelen.
Worden je voeten nat, dan koelen ze snel af. Boterhamzakjes of plastic in
je schoenen is dus af te raden.
4. Voor kleding, vooral bij je bovenlichaam, geldt dat het beter is om
meerdere laagjes over elkaar heen aan te trekken. Je kunt beter geen
meerdere sokken over elkaar aantrekken. Doordat de sokken over elkaar

gaan schuren, heb je meer kans om blaren te krijgen. En dat is minstens
net zo vervelend als koude voeten.
5. Let er op dat je schoenen niet te strak zitten. Te strak zittende
schoenen knellen de bloedtoevoer naar je voeten af waardoor je sneller
last krijgt van koude voeten. Je moet je tenen nog kunnen bewegen in je
schoenen.

Sokken van merinowol

6. Het spreekt eigenlijk voor zich, maar trek nooit sokken of schoenen aan
die nog vochtig zijn. Laat schoenen na gebruik altijd goed drogen en trek
voor je wandeling schone en droge sokken aan.
7. Ga je echt in extreme temperaturen lopen (bijvoorbeeld bij -20 graden)
dan zijn er speciale snowboots in de handel. In Nederland heb je die bijna
nooit nodig, maar ga je op wandelreis naar bijvoorbeeld een
wintersportgebied dan kunnen deze een uitkomst bieden.
8. Het kan helpen om je voeten in te smeren met vaseline. Vaseline heeft
een isolerende werking. Nadeel hiervan is wel dat je de huidporiën van je
voeten dichtsmeert en dat je voeten niet meer goed kunnen ademen. Dit
vergroot de kans op blaren.
9. Bij kou en harde regen kunnen gamaschen nuttig zijn. Dit zijn een soort
hoezen die je onderbenen en de bovenkant van je schoenen beschermen.
Hierdoor komt er minder vocht en vuil van bovenaf in je schoenen.
10. Tot slot: warm je (koude) voeten weer op na je wandeling door ze
bijvoorbeeld in lauwwarm water te houden. Gebruik nooit heet water om
je voeten (of andere lichaamsdelen) weer op te warmen.

Tips van wandelaars
Louis: 'Ik heb wel goede ervaring met de "dubbelwandige" sokken van
bijvoorbeeld Wright. Verder kun je in noodgevallen ook je voeten warmen
onder de oksels van iemand anders. Lijkt niet prettig, maar alles beter dan
een bevroren voet, toch!?'
Lucienne: 'Ik heb een hele goede tip: strooi een beetje peper in je
schoenen en je heb geen last van koude voeten. Deze tip kreeg ik ooit
eens van iemand en tot mijn grote verbazing hielp het echt.'
AnneRiet: 'Trek onder je wandelbroek een paar simpele beenwarmers aan.
Dit houdt je onderbenen warm en daardoor blijven ook je voeten warm.
Die raad kreeg ik jaren terug, ik vond het een rare tip maar het werkt
perfect!'
Ruben: 'Voeten (maar ook handen) na het wandelen in lauw water doen,
kan een goede optie lijken, maar ik had dan vaak dat dit pijn deed omdat
de temperatuur dan opeens te veel verschilt. Wat het beste bij mij werkte,
is schoenen en sokken uit en dan je voeten lekker in een handdoek
stoppen en dan met de tenen bewegen. Zo verwarm je de voeten van
binnenuit met je bloedsomloop en blijft de warmte beter in je voeten
dankzij de handdoek, zonder dat het pijn doet.'

Tips om de mooiste winterfoto’s te maken
De winter is niet alleen een prachtig seizoen om in te wandelen, maar ook
om in te fotograferen. Wandel.nl geeft je tips, onder meer rond de
instellingen van je camera of smartphone en de juiste belichting en
compositie.

Wandelen in de natuur kan de mooiste beelden op het netvlies opleveren.
Maar als je dit wilt delen met familie, vrienden of op social media zul je die
beelden toch moeten vastleggen. Wie denkt dat de prachtigste foto’s
alleen gemaakt kunnen worden met een fotocamera, statief en belichting

heeft het mis. Tegenwoordig hebben mobiele telefoons ook een goede
camera en nog een voordeel: een telefoon is een stuk lichter om met je
mee te dragen. Wandel.nl schakelde de professionele hulp in van natuuren landschapsfotografe Charly van den Braak. Met haar tips maak jij de
mooiste foto’s met je fotocamera of je telefoon.

Tip 1: Instellingen

“Fotograferen met een telefoon of een fotocamera is een wezenlijk
verschil, maar de basis draait om de juiste instellingen”, aldus Charly en ze
vervolgt: “Let er bij je telefoon op dat de resolutie van de foto’s niet te
laag is. Een lage resolutie is voor gebruik op social media meestal geen
probleem, maar wil je de foto afdrukken, dan wordt de foto bij een lage
resolutie korrelig. De meeste moderne telefoons staan standaard ingesteld
op JPG-formaat, maar hebben ook de mogelijkheid om in RAW-formaat te
fotograferen. Dit is een groter bestandsformaat wat meer kleur opneemt.
Dit betekent niet direct dat je meer kleuren op je beeld ziet, maar wel dat
je in de nabewerking meer mogelijkheden hebt. Een afbeelding is op deze
manier bovendien ook meestal groter af te drukken. Voor een alledaagse
foto op je telefoon is JPG prima. Ook met een fotocamera schiet je je
beelden het liefst op RAW-formaat.”
Nog een belangrijke instelling is de ISO, de lichtgevoeligheid van de
camera. Charly heeft hier ook een handige tip: “Stel je ISO overdag zo
laag mogelijk in. Hoe hoger je het ISO-getal hebt, des te lichtgevoeliger je
camera is waardoor je camera minder licht nodig heeft. In de avond is het
beter om het getal iets omhoog te brengen zodat je minder licht (want het
is donker) nodig hebt om toch een mooie foto te kunnen maken.
Tegenwoordig is het ISO-getal ook op veel telefoons in te stellen.”

Apps
Goede camera-apps voor de telefoon zijn onder andere:
- Manual (betaald)
- A Better Camera (gratis)

Tip 2: Let op de details
Een camerabeeld kan lang niet alles in beeld brengen wat jij in één
oogopslag ziet. Daarnaast mis je in de foto vaak de diepte en kan een
landschap op een foto plat ogen. Probeer niet te veel tegelijk in beeld te
brengen, maar richt je op details die je om je heen ziet. De winter leent
zich bij uitstek om prachtige foto’s van details te maken: een opvallende
steen, reflectie in een plas water, een ijsster op een raam, ijshaar op een
tak, een ijspegel. En als je geluk hebt zie je tussen de kale bomen en
struiken makkelijker wild rondscharrelen, op zoek naar eten.

Charly geeft een leuke tip om mee te oefenen. “Focus ook eens op een
specifiek object door je groothoeklens op je fotocamera te gebruiken.
Sommige telefoons hebben deze functie ook. Zorg dan dat je dicht op een
object op de voorgrond zit, bijvoorbeeld een paddenstoel. Zo krijg je een
mooi duidelijk object op de voorgrond en zie je ook de omgeving er
omheen. Overigens kun je met je telefoon beter niet inzoomen. De
resolutie gaat direct met sprongen achteruit en dat is zonde als je je foto
wilt afdrukken. Wil je dichterbij of van verder af een foto maken, doe dan
een stap naar voren of achteren.”

Tip 3: Scherpte-diepte
“Je kunt diepte in je foto creëren door met scherpte-diepte te werken,” is
een volgende tip van Charly. “Zowel met een camera als met je telefoon
stel je scherp op een voorwerp op de voorgrond, zodat de achtergrond wat
wazig wordt. Andersom kan uiteraard ook. Hoe meer afstand er tussen het
object en de achtergrond is, hoe waziger de achtergrond wordt. Foto’s
gemaakt met een camera leveren hier wel een beter resultaat op dan
beelden van een telefoon. Tegenwoordig zijn er voor mobiele telefoons
losse lensjes te koop om bijvoorbeeld macro (insecten, druppels, etc) te
fotograferen of om juist in te zoomen.”

Tip 4: Belichting
Met je camera op de juiste manier ingesteld kun je op pad gaan om jouw
mooiste plaatjes te schieten. De zon voorziet je vaak van mooi licht maar
kan tegelijkertijd de grootste valkuil zijn. Ook hiervoor heeft Charly een
handige tip: “Probeer zo min mogelijk tegen de zon in te fotograferen.
Hierdoor worden je objecten onderbelicht en zie je op het beeld een zwart
vlak of je krijgt een overbelicht beeld. Het beste is om de zon op het
object te laten schijnen dat je wilt fotograferen, waarbij je zelf de zon in
de rug hebt. In de ochtend vlak nadat de zon opkomt en vlak voordat de
zon in de avond ondergaat heb je mooi warm en zacht licht, ook wel het
gouden uurtje genoemd. Maak daar gebruik van. Midden op de dag staat
de zon vaak hoog in de lucht en dat zorgt voor harde schaduwen.”

“Gebruik nooit je flits. Ook niet in de avond. De flits op een mobiele
telefoon is hard koud licht en haalt iedere vorm van diepte uit je beeld. In
het donker is dit lastiger, maar door je ISO omhoog te doen, je telefoon
op een tripod te zetten en geduld te hebben maak je zonder flits veel
mooiere en sfeervollere foto’s. De tripod is een mini-statief op drie poten
en zorgt ervoor dat je de camera niet beweegt en je een scherp beeld
krijgt, ” vult Charly nog aan.

Tip 5: Selfies
Pics or it didn’t happen. Maar hoe zet je jezelf nu op de foto als niemand
anders een foto van je kan maken? Met diverse tools kun je je fotocamera
(op statief) of telefoon neerzetten. Een telefoon in een flipcase kan prima
op een paaltje of boom geplaatst worden en de afstand voor een selfie
met je telefoon kun je vergroten met een selfie stick. Nog handiger is een
tripod, die ook op een hoge standaard verkrijgbaar is. Klik je telefoon in
de houder, zet de zelfontspanner aan, loop naar de plek, 3..2..1.. klik!
Met je fotocamera of telefoon kun je een timer instellen, maar nog
makkelijker is het om gebruik te maken van een burst-functie, waarbij
meerdere foto’s achter elkaar gemaakt worden. Zo kun je voor de camera
langs wandelen of poseren, de camera maakt een serie foto’s en je kunt
zelf de beste foto uitkiezen. Bij een burst gaat de resolutie van de foto wel
wat achteruit.

Apps
Naast de eerder genoemde camera apps is deze app ook voorzien van een
goede burstfunctie:
- Open camera

Tip 6: Nabewerken
Na een wandeling thuiskomen en er dan achter komen dat je foto’s toch
wel erg donker of overbelicht zijn. Dan is er geen man overboord, want je

kunt de foto’s op de computer nog nabewerken met programma’s als
Lightroom en Photoshop.
Voor de telefoon zijn meerdere apps, waarmee je je foto’s kunt
verbeteren: wat meer contrast erin, schaduw eruit, kleuren wat levendiger
maken, tot retoucheren aan toe.

Apps
Snapseed
Lightroom
Photoshop
VSCO CAM

Tip 7: Laat je inspireren
Zelf foto’s maken tijdens je wandeling is heel erg leuk, maar het kan nooit
kwaad om je te laten inspireren door het werk van anderen.

AGENDA
Ivm corona is het nog niet mogelijk om een voorjaarswandeling te plannen.
Trainingen: (gaan door vanaf 4 personen, dit gedurende lockdown periode)
Vrijdagochtend:
9.00 – 10.00 uur
Vanaf Jan Linders
Wandelen
10.30 – 11.30 uur
Vanaf Joe Mann
Nordic Walking
Zondagochtend:
9.30 – 10.30 uur
Vanaf Joe Mann
Nordic Walking

