


Een stappenteller, persoonlijke opbouwplannen, verbeteren van de 
conditie, samen wandelen en gezelligheid. Het zijn enkele ingrediënten 
van het succesvolle wandeltrainingsprogramma ‘Elke stap telt’.  
 
Conditie verbeteren 
In tien weken tijd je conditie zo verbeteren dat je moeiteloos meewandelt 
met onze plaatselijke wandelvereniging (AKU). Of als min of meer ervaren 
wandelaar toewerken naar het wandelen van grotere afstanden. Dat is in het 
kort het doel van ‘Elke stap telt’. Het wandelprogramma is voor iedereen 
verschillend. Elke deelnemer werkt op zijn of haar eigen niveau aan de con-
ditie.  
 
Wandelprogramma 
Het totale programma duurt twaalf weken en richt zich vooral op niet-actieve 
en minder actieve 55-plussers. Het wandeltrainingsprogramma bestaat uit 
12 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Tijdens het startmoment wordt er 
een wandeltest afgenomen met behulp van een stappenteller. Op basis van 
de testresultaten wordt per deelnemer het instapniveau bepaald en krijgt 
iedereen een individueel opbouwprogramma. Het opbouwprogramma 
bestaat uit een wekelijks wandelschema over 10 weken waarin staat hoeveel 
stappen er per dag gezet moeten worden.   
 
Tijdens het slotmoment wordt de wandeltest opnieuw afgenomen, zodat in 
kaart kan worden gebracht of de conditie van de deelnemers is verbeterd. 
Ook kunnen ze zich inschrijven voor wekelijkse reguliere activiteiten.  
 
Thema bijeenkomsten 
Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt er ook voorlichting gegeven over 
gezondheid gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld over een actieve leef-
stijl, gezonde voeding, juiste wandeluitrusting, regulier sportaanbod of  
natuurbeleving. Een unieke combinatie van sportiviteit en gezelligheid!    
 
Gezelligheid 
Naast het opbouwen van de conditie, is het ook heel gezellig om mee te 
doen. Wekelijks komen alle deelnemers bij elkaar om hun nieuwe weeksche-
ma op te halen, ervaringen uit te wisselen en samen een mooie wandeling te 
maken. Zo ontmoet je andere deelnemers en kun je afspreken om ook ge-
durende de week samen met iemand te wandelen.  
 
Kosten 
Het 12 wekelijkse programma kost 25 euro inclusief stappenteller 
(bruikleen), een persoonlijk opbouwplan en professionele begeleiding.  
 
Gedurende het jaar beginnen er nieuwe Elke Stap Telt groepen in Uithoorn. 
Bent u geïnteresseerd om mee te doen aan Elke Stap Telt? Neem dan con-
tact op met: Fenke van Rossum, via  
fvanrossum@sportservicehaarlemmermeer.nl of 0618632574 
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