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Elbert van Mourik: is opgeleid als docent LO aan de CALO en is vervolgens 15 jaar actief geweest 
als bewegingsagoog in een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis. Daarna is hij 12jaar werkzaam 
geweest als hoofd van drie sportaccommodaties en medeverantwoordelijk voor de uitvoering en 
invulling van het Sportstimuleringsprogramma in Apeldoorn. Sinds 2012 medevennoot en hoofdtrainer 
bij Wandel -en Beweegschool 4 Fun Fit te Apeldoorn.  
Van Mourik is al jaren actief voor de INWA en de KWBN en verder als KNSB skateinstructeur, 
Gymstick trainer, allround NSO/INWA Nordic Walking trainer, sportief wandeltrainer, personal trainer, 
Diplan lifestylecoach, XCO walking trainer, SneeuwFit trainer ,MBVO lesgever, mastertrainer Smovey 
Walking en Aquafitdocent.  
Bewegen en vooral het bewegen en het in beweging brengen van mensen is zijn lust en leven. 
 

Wandel Vitaal Bootcamp ‘medium/heavy’ 
Sportief Wandelen is niet voldoende om andere doelgroepen te triggeren en alle 

aspecten van vitaal leven te omvatten. In mijn wandel en beweegschool integreren 

we steeds meer oefenvormen die de algehele vitaliteit bevorderen. In tegenstelling 

tot de gewone bootcampgroepen is de verplaatsing wandelend. Onderweg wordt met 

behulp van wat de omgeving biedt oefeningen gedaan op het gebied van kracht, 

balans, snelheid en coördinatie. 

 

Wandel Vitaal Bootcamp wordt verder aangevuld met oefening die de hersenactiviteit 

stimuleren en training van de ademhalingsspieren. Deze cognitieve fitnesoefeningen 

worden vooral in het begin en aan het einde van de training aangeboden.   

Dit alles bij elkaar zorgen ervoor dat de totale vitaliteit wordt getraind bij een Wandel 

Vitaal Bootcamp.  

 

Tijdens deze trainingen worden er géén materialen gebruikt, maar wordt gebruik 

gemaakt van wat de natuur en de omgeving te bieden heeft. Natuurlijk kunnen we 

kleinere materialen als dynabands, waterflesjes of kleine gewichtjes gebruiken om de 

training afwisselender te maken. 

 

Je traint op basis van alles kan en niets moet. Hierbij zal het wandelend verplaatsen 

als kader genomen worden en dit kan op eigen niveau worden gedaan.  

Rustig en minder intensief, krachtig of sneller én intensiever en krachtiger.  

Afhankelijk van je groep, maar ook van je eigen achtergrond en visie als trainer zal 

de invulling van een Wandel Vitaal Bootcamp verschillend kunnen zijn. Alle vormen 

van wandelen en trainen kunnen eenvoudig worden toegevoegd/ingevoegd.  

 

Uiteraard kan de wandelende verplaatsing ook met behulp van Nordic Walking poles, 

xco’s of smoveyringen worden gedaan.  



Deze workshop is dus niet alleen voor de sportief wandel trainer , maar ook voor alle 

andere vormen van wandeltrainingen als basis te gebruiken. Tijdens de 

Wandeltrainersdag worden er drie vormen aangeboden die afzonderlijk in drie 

workshops op het programma staan:  

- De ‘light’ variant krijgt een invulling waar extra aandacht zal zijn voor houding 

coördinatie balans en ademhaling en de bootcampoefeningen zullen ingestoken 

worden op eenvoudig en toch inspannend.  

 

- De ‘medium/heavy’ variant zal qua inhoud intensiever zijn met nadruk op meer 

snelheid en kracht en complexere bewegingen qua coördinatie cognitie en balans. 

 

- De Nordic Wandel ‘light’ variant is speciaal met gebruik van Nordic Walking 

Poles. Deelnemers aan deze workshop dienen hun Nordic Walking Poles zelf mee te 

nemen. 

 

Als trainer zal de praktijk zo zijn dat je altijd light medium en heavy door elkaar zal 

aanbieden en moet differentiëren op aanbod en niveau. 

Laat je meenemen in één of meerdere inspirerende wandel, vitale bootcamps.  

 

 

 

  


