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Beste wandelaars en Nordic Walkers, 
 
Het is weer zover dat ik de trainingen kan verzorgen, met hier en daar nog 
wat ondersteuning van jullie voor sommige oefeningen, heerlijk om elkaar 
weer te ontmoeten!! 
 
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf lijkt het alsof de herfst echt is begonnen, 
regen en wind zijn de komende dagen volop aanwezig. Zoals jullie weten 
“als ik wandel is het gewoon droog weer “ ѮѯѰѱ.  
Hopelijk zien we binnenkort weer veel mooie paddenstoelen en als de 
blaadjes van de bomen zijn is het ook weer beter spotten van reeën.  
 
In deze nieuwsbrief een artikel over knieklachten bij wandelaars. Helaas 
kunnen we naar mate we ouder worden allemaal wat klachten krijgen.  
Daarnaast een echt herfstartikel over (giftige) paddenstoelen. 
 
In de agenda, aan het eind van deze nieuwsbrief, staan belangrijke data. 
 
We gaan weer genieten van dit mooie seizoen en mooie wandelingen! 
 
Veel lees en wandelplezier 
Ina 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Wat te doen bij knieklachten tijdens het wandelen? 
Heb jij wel eens last van knieklachten tijdens of na afloop van het 
wandelen? Wandel.nl vertelt je over de meest voorkomende knieblessures 
bij wandelaars en wat je moet doen als je hiermee te maken krijgt. 

 
Ook al is wandelen een laagdrempelige sport die door jong en oud 
beoefend kan worden, je kunt toch blessures ontwikkelen. Wandelen is 
een eenzijdige belasting, waarbij de benen een constant repeterende 
beweging maken. Daarnaast kan uitdagend terrein er ook voor zorgen dat 
je lichaam zwaarder belast wordt dan dat je gewend bent. Welke 
knieklachten komen er bij wandelaars voor en wat kun je er tegen doen? 

Het kniegewricht 
De knie is een scharniergewricht en bestaat uit het dijbeen, het 
scheenbeen en kuitbeen. Het kraakbeen aan het uiteinde van deze botten 
zorgt ervoor dat schokken worden opgevangen en de knie soepel kan 
bewegen. Ook de meniscus die aan de binnen- en buitenzijde van de knie 
zit fungeert als een stootkussen en geeft stabiliteit aan de knie. De 
beweging van de knie wordt bepaald door de kruisbanden die midden in 
de knie liggen en ervoor zorgen dat het onderbeen niet naar voren schiet. 
Omliggende spieren en pezen geven de knie functie. 

 
Voorkomende knieklachten bij wandelaars 
Blessures zijn onder te verdelen in traumatisch en niet-traumatisch letsel. 
Bij traumatisch letsel is er sprake van het acuut ontstaan van letsel, 
bijvoorbeeld door een verzwikking, val of verdraaiing. Niet-traumatisch 
letsel ontstaat daarentegen geleidelijk en heeft vaak als oorzaak 
overbelasting, een verkeerde beenstand of materiaalkeuze. Hieronder 
zullen wij ingaan op niet-traumatisch letsel. 

Lopersknie 
De bekendste knieklacht is de lopersknie. Deze term omvat een 
verscheidenheid aan blessures aan de pezen in en rondom de knie. 



Meestal is de pijn te voelen aan de boven- of buitenzijde van de knie. De 
pijn kan aanwezig zijn tijdens het wandelen, het opstaan of de trap 
oplopen, maar ook in rust of bij een bepaalde gebogen stand van de knie. 
Vaak is overbelasting de oorzaak, maar ook verkeerde of versleten 
schoenen, de natuurlijke stand van de benen en het bekken (O- of X- 
benen) of doorgezakte voeten kunnen knieklachten veroorzaken. 

Slijmbeursontsteking 
Rondom het kniegewricht bevinden zich meerdere slijmbeurzen. 
Wandelaars die een slijmbeursontsteking krijgen, zullen met name te 
maken krijgen met een ontsteking op het punt waar de drie 
hamstringspieren samenkomen, aan de binnenzijde van de knie. De 
slijmbeurs bestaat uit een vliesje met vocht en zorgt er normaal gesproken 
voor dat een pees soepel over het bot geleid wordt. Bij een toename van 
wrijving, als je bijvoorbeeld meer kilometers bent gaan wandelen, kan de 
slijmbeurs geïrriteerd raken. Deze maakt dan meer vocht aan, waardoor 
pijnklachten ontstaan. 

Meniscusproblemen 
De meeste meniscusproblemen ontstaan acuut, als gevolg van een 
verstapping, val of het maken van een verkeerde beweging. Er ontstaat 
dan een scheurtje in de meniscus. Klachten die optreden zijn pijn, zwelling 
van de knie en de knie kan ‘op slot’ schieten of een klikkend gevoel geven. 
Maar meniscusproblemen kunnen ook een langere aanloop hebben en 
niet-acuut zijn. Dit komt vaker voor bij mensen tussen de 40 en de 50 
jaar. Door slijtage ontstaan er scheurtjes in de meniscus. Dit is dan ook 
een kwaal die gerelateerd wordt aan het ouder worden. 

 
Voorzijde knie 
Klachten rond de knieschijf kunnen wijzen op het patellofemoraal 
pijnsyndroom. Hierbij kan de pees die naar het bovenbeen loopt niet goed 
functioneren. De pijn ontstaat vooral bij bewegingen, waarbij de knie in 
een gebogen positie staat, zoals hurken, traplopen of in een te diepe stoel 



zitten. De oorzaken kunnen liggen in overbelasting, ongetrainde 
bovenbeenspieren en een zwakke rompstabiliteit, de stand van de voeten 
of het dragen van verkeerde schoenen. 

Jumpers knee 
Deze blessure kan voorkomen bij wandelaars die naast het wandelen ook 
aan sporten doen waarbij een grotere impact op de knie ontstaat, zoals 
volleybal, of wandelaars die ongetraind de steile bergpaden opzoeken. De 
pees onder de knieschijf raakt dan geïrriteerd. Er ontstaat een pijnlijke 
zwelling net onder de knieschijf. 

Uitstralende pijn 
Een pijn in de knie die niet helemaal duidelijk aan te wijzen is en zich ook 
nog eens kan verplaatsen? Dan heb je mogelijk te maken met uitstralende 
pijn en niet zozeer met een knieblessure. Ons brein kan ons doen denken 
dat de pijn in de knie zit door pijnsignalen via de zenuwen af te vuren. 
Maar het kan dan goed dat de oorzaak van de pijn in de rug of heup ligt. 

Ouderdomskwaaltjes 
Met het ouder worden ontkom je ook niet aan ouderdomskwaaltjes. Helaas 
kunnen die ervoor zorgen dat het plezier in het wandelen minder wordt 
vanwege de klachten die kunnen ontstaan. Bij het ouder worden neemt 
van nature de spiermassa af en daarmee de kracht in bijvoorbeeld de 
benen. Ook artrose en bij vrouwen de natuurlijke afname van botdichtheid 
door de overgang hebben invloed. Bij de pakken neer zitten hoeft niet. 
Bewegen is juist de beste remedie om deze processen te vertragen. In 
combinatie met goede voeding en een juiste trainingsopbouw kun je nog 
een leven lang genieten van het wandelen. In dit artikel lees je meer over 
wandelen op latere leeftijd. 

 
Wat te doen bij klachten? 
Heb je te maken met knieklachten? Denk hier niet te lichtzinnig over. Een 
blessure die niet goed wordt aangepakt, kan resulteren in chronische 
klachten. Vaak is rust de eerste remedie, maar als de klachten blijven 



aanhouden is een bezoek aan de fysiotherapeut of chiropractor aan te 
raden. Veel klachten kunnen aangepakt worden met specifieke oefeningen. 
Hierbij kan de therapeut ook gebruikmaken van sporttape of het (tijdelijk) 
aanmeten van een brace. Een groot nadeel van een brace is echter dat je 
de functie van je spieren en pezen ontziet en ze dus niet traint. Er kan ook 
gekeken worden naar de stand van de benen en voeten. Wellicht is een 
ondersteunend zooltje voor jou de oplossing of ben je hoognodig toe aan 
nieuwe of juist andere schoenen. Oftewel: met de juiste professionele hulp 
ben je waarschijnlijk snel weer op de been. 

Hoe kun je knieklachten voorkomen? 
Voorkomen is beter dan genezen. Overbelasting is veelal de oorzaak van 
knieklachten. Door je wandeltrainingen rustig op te bouwen en naar je 
doel toe te trainen en krachttraining te doen, versterk je je spieren en laat 
je je lichaam wennen aan belasting. Wie in de bergen gaat wandelen, doet 
er goed aan om specifieke oefeningen toe te voegen aan het 
trainingsprogramma, omdat bij klimmen en afdalen de knieën anders 
belast worden.  
 

 

Paddenstoelen zijn interessante verschijningen in de natuur. Sommige 
soorten zijn eetbaar, andere zijn giftig. Wandel.nl geeft je tips om tijdens je 
wandeling verantwoord naar paddenstoelen te speuren. 

 
Paddenstoelen hebben iets magisch: ze verrijzen zomaar uit de grond, maar zijn 
ook weer snel van de aardbodem verdwenen. Sommige soorten kun je eten, 
andere zijn uiterst giftig. Zo meldt het RIVM jaarlijks ongeveer honderd 
paddenstoelenvergiftigingen. Daarom geven we je hier tips om op een 
verantwoorde manier naar paddenstoelen te zoeken tijdens je wandeling. 
Tip 1: Pluk nooit zomaar paddenstoelen 

Je mag niet zomaar overal paddenstoelen plukken. In sommige gebieden is het 
plukken van paddenstoelen verboden, in andere gebieden mag je maar een 
beperkte hoeveelheid plukken. Ga dus nooit zomaar ergens plukken. 



Tip 2: Informeer je over paddenstoelen 

Giftige en eetbare paddenstoelen kunnen soms sprekend op elkaar lijken. 
Bovendien zien veel giftige paddenstoelen er onschuldig uit. Eet daarom nooit 
zomaar een geplukte paddenstoel. Om je kennis van paddenstoelen te vergroten, 
kun je het volgende doen: 

 Volg een paddenstoelencursus of -excursie: Onder meer het IVN biedt 
paddenstoelencursussen aan.  

 Lees over paddenstoelen: er bestaan diverse boeken over paddenstoelen. 
Maar let op: na het lezen van een boek ben je nog geen volleerd plukker. 

Tip 3: Kijken en kweken in plaats van plukken 

Het plukken van paddenstoelen uit de natuur is niet zonder risico. Daarom is het 
veiliger om ze in de natuur te bekijken en te fotograferen en ze (als je ze wilt 
eten) zelf te kweken. Er zijn kweeksets voor eetbare paddenstoelen te koop. 
Zoek in Google bijvoorbeeld op ‘paddenstoelen kweekset’ 
. 

Welke paddenstoelen zijn giftig? 

In Nederland komen dertig paddenstoelensoorten voor die giftig zijn. Zeven 
soorten zijn zelfs dodelijk als je deze zou eten. Het gaat om de volgende soorten: 

De groene knolamaniet 

De groene knolamaniet is één van de meest giftige paddenstoelensoorten en kan 
al bij inname van een kleine hoeveelheid dodelijk zijn. Het verraderlijke is 
bovendien dat je na een dag ziek te zijn geweest eerst weer opknapt voordat er 
fatale ziekteverschijnselen optreden. De paddenstoel heeft een witte steel met 
een olijfgroene hoed. 

 
Groene knolamaniet, foto: Wikimedia - Stu's Images 

 



Panteramaniet 

De panteramaniet heeft een geelbruine hoed met witte stippen en doet daardoor 
een beetje denken aan een panter. Inname van deze paddenstoel kan 
stuiptrekkingen veroorzaken, wat in sommige gevallen dodelijk kan zijn. 

 
Panteramanieten, foto: Wikimedia - Henk Monster 

De voorjaarsamaniet 

Deze paddenstoel is in Nederland zeldzaam, maar ook heel erg giftig. Er zitten 
in deze paddenstoel twee gifstoffen, amatoxine en phallotoxine, die de lever 
aantasten. Zowel de steel als de hoed zijn wit, waarbij de hoed kleverig is. 

 
Voorjaarsamaniet, foto: Wikimedia - Daniel Neal 

Voorjaarskluifzwam 

Deze paddenstoel ziet er niet heel smakelijk uit en dat is maar goed ook. De 
bruine zwam, met een hoed die een beetje aan hersenen doet denken, bevat 
namelijk het dodelijke gif gyromitrine. Inname kan onder meer ernstig nierfalen 
veroorzaken. 

 
Kluifzwam, foto: Wikimedia - Troffel 



Bundelmosklokje 

Het bundelmosklokje is een klein paddenstoeltje, maar hij is bij inname minder 
onschuldig dan dat hij eruit ziet. Het bundelmosklokje, bruin van kleur, bevat 
dodelijke amatoxines die ook in de groene knolamaniet zitten. Kleine 
hoeveelheden kunnen al tot ernstige vergiftiging leiden. Bijkomend gevaar is dat 
het bundelmosklokje erg lijkt op het eetbare stobbenzwammetje. 

 
Bundelmosklokje, foto: Wikimedia - Ryan Hodnett 

Giftige satijnzwam 

De giftige satijnzwam bevat gifstoffen die bij grotere hoeveelheden dodelijk 
zijn. De paddenstoel heeft een witte steel met lichtgrijze hoed van 6 tot 20 
centimeter doorsnede. Vaak staan deze paddenstoelen in een groepje. 

 
Satijnzwam, foto: Wikimedia - Traumrune 

Parasolzwammen 

Parasolzwammen zijn er in vele soorten en maten. Een aantal van deze 
zwammen, vooral kleinere soorten, zijn giftig. Het verraderlijke van deze 
paddenstoel is dat verschijnselen pas een week na inname kunnen optreden. 
 

 



Agenda 
 
Herfstwandeling: Zondagochtend 13 november (nadere info 
volgt zo snel mogelijk) Mocht je mee willen (nordic)wandelen dan 
mag je jezelf alvast aanmelden bij mij.(introducees welkom). 
Kosten 1 strip van je kaart p/p. 
 
29 oktober “wintertijd” de klok gaat 1 uur achteruit 
 
Vanaf 6 november vertrekt de zondaggroep vanaf ‘t 
Boshuys ( ipv Joe Mann) Sonseweg 39 te Best 
 
 
Geen training op: 
Vrijdag: 28 oktober is er zeer waarschijnlijk geen training 
Vrijdag: 18 november en 30 december 
 
Zondag: 30 oktober is er zeer waarschijnlijk geen training  
Zondag: 20 november, 25 december en 1 januari “23 


