
 

Bijscholing  Nordic Walking  
De mooiste ondergewaardeerde sport 

 
 

Datum:  zaterdag 4 april 2020 
 
Tijd:   13.00 – 17.00 uur (incl. pauze) 
 
Locatie : Amstelhof Sport & Health Club  
 
Adres:   Noorddammerweg 30, 1424 NX Uithoorn 
 
 
 
Nordic walking is in de media neergezet als een sport voor ouderen. Een foute foto op de voorzijde 

van de Kampioen en het ‘straatbeeld’ is compleet helaas. Maar met die foto en verkeerde informatie 

doen we afbreuk aan de sport nordic walking! Met deze bijscholing wil ik terug naar de basis en laten 

zien waarom dit een fijne sport is.   

 

In het theoriegedeelte onderzoeken we de volgende vragen: Wat is nordic walking? Hoe is het 

ontstaan? Waarom nordic walking? Vervolgens doorlopen we alle facetten van de techniek en 

bespreken we de fasering van de beweging. Met name de lichaamshouding.  Tijdens het praktijk-

gedeelte gaan we lekker naar buiten, waar we de theorie op een mooie locatie gaan oefenen. Tips en 

trics worden aangereikt om de beweging makkelijker te leren. We oefenen individueel, maar ook in 

tweetallen. Ook maak ik ruimte om jullie de extra’s van nordic walking te laten ervaren. Je hebt 

namelijk ‘fitnessapparatuur’ bij je als je loopt.  

 

De hoeveelheid oefeningen is de afgelopen jaren enorm toegenomen door de (dagelijkse) lessen die 

mijn collega’s en ikzelf mogen verzorgen. Ik weet dat jullie vaak al heel veel doen met nordic walking. 

Ik wil jullie dus niet corrigeren, maar laten zien dat er ontzettend veel mogelijkheden zijn met nordic 

walking. En uiteraard staat plezier bij mij voorop.  

 

Opleider 

Leo Neuteboom werkt als sportdocent/opleider voor onder andere de Belastingdienst/Douane, 

Atletiekunie, KWBN, maar ook voor een evenementenbureau en een commerciële sport- en health 

club. Hij verzorgt allerlei trainingen, maar zijn voorkeur gaat uit naar de (buiten) loopsport. Om feeling 

met een groep en ‘de markt’ te houden, heeft hij ook zijn eigen loopschool. 

 

Programma-indeling (dagdeel van ca. 4 uur): 

  15 minuten:  Opening (voorstellen/leerwensen) 

  60 minuten:  Theorie 

120 minuten:  Praktijk 

  30 minuten:  Pauze of lunch en tijd voor het stellen van vragen 

  15 minuten:   Afsluiting 

Trek je sportkleding aan! 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers 

 



 

Licentiepunten 

Deelname aan deze bijscholing levert 2 licentiepunten op niveau 3 op voor licentiehouders.  

De bijscholing is gebaseerd op de trainersopleiding op niveau 2 en 3.  

 

Kosten 

€ 40 per persoon, voor leden van KWBN/Atletiekunie met een geldige trainerslicentie. 

€ 50 per persoon, voor leden van KWBN/Atletiekunie. 

€ 70 per persoon, voor niet-leden. 

 

Kosten zijn inclusief thee/koffie en exclusief consumpties/lunch (zelf mee te nemen).  

De betaling vindt plaats bij doorgang van de bijscholing; je ontvangt dan een link om de 

deelnemersbijdrage te betalen. 

 

Inschrijven 

Via dit online inschrijfformulier: Bijscholing Nordic Walking. 

 

Vragen 

Vragen kun je mailen naar bijscholing@kwbn.nl.  

https://fd8.formdesk.com/kwbn/nordic_walking_inschrijfformulier_KWBN_bijscholingen
mailto:bijscholing@kwbn.nl

