
 

Wat als sporten niet helemaal meer vanzelf gaat? Of als je niet alleen wilt lopen omdat je het leuker en 
veiliger vindt dit met meerdere mensen te doen. Je contacten wilt uitbreiden, of de bekende “stok ach-
ter de deur” nodig hebt. Of nooit zo’n sportief type bent geweest. Stel dan niet uit en sluit je aan bij het 
aangepast sporten en bewegen bij De Derde Helft van Hercules. Daar begeleiden twee deskundige 
coaches het bewegen speciaal voor mensen die wat moeite hebben. Misschien omdat u wat te zwaar 
bent COPD, of diabetes heeft of niet helemaal fit bent. Bij Hercules kunt u lekker buiten bewegen met 
de wandeltraining. Of liever binnen in de zaal fitnessen en zo de spierkracht en stabiliteit trainen. Doet 
u mee? Bij aanmelding doen we een conditietest van 6 minuten wandelen. Op deze manier krijgt u een 
indruk van uw conditie en kunnen wij u optimaal adviseren. 

Totaal anders en super motiverend is de wekelijkse aangepaste wandel-

training door Corenne. Zij geeft al jarenlang wekelijks wandeltraining in 

Utrecht. Zij is opgeleid bij de NOC*NSF en heeft vanaf 1998 trainingen  

gegeven. Zij combineert de wandeling met oefeningen uit de fysiothera-

pie, Yoga, Pilates en Tai Chi. Zo is elke training weer anders en dat 

komt niet alleen door het weer ! Haar training is afwisselend lopen in 

stevig en rustig tempo. Als er tijdens de training even wordt gestopt dan 

worden er oefeningen gedaan voor kracht, balans en lenigheid en om te 

genieten van samen buiten bewegen. Lijkt je dat wat? Als fysiotherapeut 

heeft ze ruime ervaring om mensen die niet zo makkelijk meer buiten 

bewegen goed te begeleiden en zich weer vitaal te voelen. Ook als het 

fysiek niet altijd zo vlot meer gaat.  

Wie liever binnen traint kan terecht bij de fitness van Helma. Helma is 

zeer bekend met sporten voor ouderen. De cursus Fit 55+ en opleiding 

Bewegingsdeskundige Seniorensport zijn haar meest recente opleidin-

gen. Zij start elke training met een warming-up en daarna is er werk aan 

de winkel voor de spieren, botten, hart en longen. Ook doen we oefenin-

gen voor coördinatie en stabiliteit. We sluiten af  met rek- en strekoefe-

ningen in de cooling-down. Alle oefeningen kunnen op een stoel,  vast-

houdend aan de wand of in de vrije zaal. Na de fitness voel je je wat 

alerter en evenwichtiger en kun je meestal ook wat lekkerder slapen. 

Ook heb je wat extra calorieën verbrand en dat is natuurlijk mooi mee-

genomen.   

Aangepast fitness door Helma Goedings 
(Bewegingsdeskundige Seniorensport en 
wandeltrainer) 

Aangepast wandelen door Corenne Boeve 
(fysio-manueeltherapeut, wandeltrainer 
sportief wandelen) 

 
 



 

Voordeel van sporten bewegen bij De Derde Helft is dat alle activiteiten gericht zijn op de doelgroep. 

Regelmatig sporten en bewegen zorgt ervoor dat we sterker en soepeler worden en een betere condi-

tie krijgen. Zelfs het geheugen gaat erop vooruit, het vermindert de kans op botontkalking en we blij-

ven langer mobiel en zelfstandig.  Sport en beweeg- activiteiten bij de Derde Helft doe je samen met 

anderen uit de buurt. Dat zorgt ervoor dat je ook meer mensen (uit de buurt) leert kennen. Voor en na 

de trainingen is er volop ruimte en tijd om samen nog even na te praten, een spelletje te doen of  een 

kopje koffie te drinken. Na een gezamenlijke lunch in het clubgebouw van de Derde Helft van Hercu-

les, heb je weer volop energie en misschien ook wel nieuwe buren leren kennen. En kom je samen 

naar de wekelijkse trainingen.  

Als je geïnteresseerd bent of meer wilt weten, laat het ons dan weten. Stuur een mail naar  
info@corenneboeve.nl of infoderdehelft@usvhercules.nl. We starten op vrijdag 6 maart. De 
trainingen zijn wekelijks en altijd op de vrijdag. We verzamelen in het paviljoen van Hercules. 
De kosten voor deze trainingen zijn 5 Euro per keer. Voor leden van De Derde Helft is de deel-

name gratis. 


