
 

 

 

 

Wandelen is het beste medicijn  
Door Jordi van Zelst 

Ronde 2 – nr. 12 PRAKTIJKSESSIE BUITEN 

 

Jordi van Zelst:  ‘mijn passie en nieuwsgierigheid voor de mens en gezondheid brengt mij een hele 

hoop positieve energie. Sinds een jaar, samen met de huisartsenpraktijk en haar partners, de trotse 

bedenker van een wandelgroep te Wormerveer. Verbinden, wetenschappelijke onderbouwing, 

krachttraining, bewegingsanalyses, (loop)techniektraining zijn mijn specialismen. 

 

Mijn achtergrond ligt in de fysiotherapie, manueel therapie en daarnaast ben ik (top)sportbegeleider. Ik 

ben mede eigenaar van Gezondheidscentrum GezondPlus te Wormerveer en heb ik mijn eigen bedrijf 

in de begeleiding van (top)sporters: Nova Fysio & Performance. Bovenal ben ik sportgek en 

gepassioneerd in het delen van mijn kennis’ 
 

Wandelen is het beste medicijn 

Wil jij praktisch toepasbare tips? Ben jij benieuwd naar een gedegen onderbouwing 

en de vele gezondheidsvoordelen van het wandelen? Wil jij direct toepasbare 

voorbeelden uit de praktijk om het wandelen leuker en actiever te maken? Kom dan 

naar de workshop “Wandelen is het beste medicijn”! 
 

Als wandeltrainer werk je vanuit passie en de positieve energie, en soms loop je ook 

ergens tegen aan. Het is niet altijd even makkelijk om een leuke en gevarieerde 

training op te zetten en er zijn soms vragen waar je even niet het antwoord op weet.  

 

Na een korte theoretische uiteenzetting vol met praktische tips en trucs gaan we aan 

de wandel. Hoe zit met leuke oefenvormen? Welke spieren gebruiken we eigenlijk 

tijdens het wandelen? En hoe dragen we zorg voor een natuurlijke opening naar een 

gezonde leefstijl?  

 

“Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.” Als wij 

onze kennis delen, deze kennis bundelen, dan kunnen wij de kennis 

vermenigvuldigen en hebben wij weer genoeg oefenstof tot denken en om lekker in 

de praktijk te brengen! 

 

NB: deze workshop start binnen (leslokaal) met een theoretische inleiding. 
 


