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SPEL EN SPORT DRV
EEN CLUB WAAR JE GRAAG BIJ HOORT

IK GA SPORTEN… OF TOCH NIET?
Iedereen neemt het zich wel eens voor: vanaf 
nu (of vanaf volgende week, volgende maand) 
ga ik tijd vrijmaken om regelmatig iets aan 
mijn conditie te doen. Ik ga hardlopen, elke 
week zwemmen, nu eens echt regelmatig 
naar de sportschool. Maar vaak blijkt het 
toch moeilijk vol te houden: het is een drukke 
week, het regent, ik ben moe, er zijn veel en 
vaak heel redelijke redenen om eens een keer 
over te slaan en binnen de kortste keren is de 
regelmaat eruit. Toch weet ook iedereen, dat 
regelmatig bewegen van groot belang is, je 
voorkomt er veel mee…

Bij de lesgroepen van Spel en Sport gaat het 
anders. Ook dan kunnen er persoonlijke redenen 
zijn om eens een keer over te slaan, maar je 
wordt gemist, en zelf mis je het ook. Niet alleen 
de geleidelijke verbetering van je conditie en je 
soepelheid, maar ook de onderlinge contacten, 
het plezier in een wedstrijdje, de vrolijkheid 
tijdens de lessen. 

SOEPELER EN IN BETERE CONDITIE
Een waar gebeurd verhaal (1):
Een van onze oudere deelneemsters, al 23 jaar 
bij ons op les, krijgt een aanrijding met de fiets 
en breekt haar heup. Ze wordt geopereerd en 
krijgt meteen van de arts het compliment dat ze in 
goede conditie is. Ook tijdens haar voorspoedige 
revalidatie krijgt ze regelmatig het compliment dat 
ze lenig is en sterke spieren heeft. 

Spel en Sport DRV biedt lessen voor iedereen, 
hoe fit u ook bent en wat uw mogelijkheden ook 
nog zijn. Het gaat van pittige lessen als Sportief 
Wandelen, Super Sportief via Spel en Sport-
groepen tot aangepaste spieroefeningen in de 
zitgymnastiek. We bieden spanning en plezier in 
de volleybal- en badmintongroepen, er is voor ie-
dereen een les, waarmee u uw conditie verbetert 
en fit blijft. Voor alle mogelijkheden kunt u terecht 
op www.spelensportdrv.nl.

ONDERLINGE CONTACTEN
Een waar gebeurd verhaal (2):
Om beurten bezoeken haar beweegmaatjes haar. 
Uiteindelijk mag ze na drie maanden weer naar 
huis, en tegen de bezoekende docent verzucht 
ze: “Als ik straks maar weer naar de gym kan…” 
Ze moet thuis iedere dag oefenen met wandelen. 
Toen dat een van de leden van hun lesgroep 
ter ore kwam, heeft deze haar iedere dag haar 
opgehaald om te wandelen. Na driekwart jaar 
verscheen zij weer op de les, en deed voorzichtig 
een aantal dingen mee.

Het is een van de doelstellingen van Spel en 
Sport, dat oudere en jongere senioren hun 
sociale netwerk in stand kunnen houden en 
uitbreiden. Daar heb je wat aan, als je zoals deze 
mevrouw ongelukkig gevallen bent, maar daar 
gaat het niet alleen om. Bijvoorbeeld met de door 

Spel en Sport georganiseerde wintersportreis 
ontmoeten liefhebbers van de sneeuw uit de 
hele Ronde Venen elkaar, en er ontstaan nieuwe 
vriendschappen. Deelnemers aan het Sportief 
Wandelen gaan samen in de zomermaanden 
door, volleyballers doen mee aan toernooien in 
de regio; je ontmoet mensen buiten je bestaande 
netwerken en dat doet mensen goed.

PLEZIER IN EEN WEDSTRIJDJE
Bij de volleybaluren en de badmintonmiddag 
draait het echt om de wedstrijden. Het is geen 
competitie, maar ieder zet zich in om het span-
nend en leuk te maken. Voor mooie punten wordt 
geapplaudisseerd, fouten kan iedereen maken, 
iedereen heeft er veel plezier in.
Maar ook in bijvoorbeeld de spel- en sportgroe-
pen is er altijd plaats voor een wedstrijdje. Wat 
competitie daagt de deelnemers ook weer uit om 
net een stapje verder te zetten en draagt dan ook 
weer bij aan je conditie.

“GOEDE TOEKOMST VOOR SPEL EN 
SPORT DRV”
Gesprek met wethouder mw. Erika Spil

Mw. Spil heeft in haar portefeuille zo ongeveer 
alles wat met het sociale domein te maken 
heeft zoals uitkeringen, de WMO, het minima-
beleid, het ouderen- en het jongerenbeleid. 
“Spel en Sport DRV hoort voor mij bij welzijn, 
sociaal en fysiek. Natuurlijk gaat het om be-
wegen, maar juist het sociale element is heel 
belangrijk.” 

Zij ziet zo langzamerhand een wereld van verschil 
in het bewegen van ouderen. “De 80+-generatie 
beweegt nog niet zo veel. De 70-plussers doen 
nu al meer aan bewegen en blijven ook vitaler 
en zo zal dat doorschuiven. Hoe jonger je ermee 
begint, des te beter is het voor je.”
Ooit bezocht zij de stoelhonkballers van Spel 
en Sport DRV. Stoelhonkbal wordt gespeeld als 
honkbal, twee partijen tegen elkaar, die de bal in 
verschillende gaten gooien en daarmee punten 
verzamelen of een homerun spelen. “Ik vond 
het heel leuk, het was dynamisch, een echte 
wedstrijd. De mensen zijn zelfs wat fanatiek. En 
het is heel belangrijk, dat zij met elkaar een groep 
vormen, samen bezig zijn, met elkaar meeleven.”
Stoelhonkbal wordt gespeeld door oudere 
senioren, maar ook jongere senioren kunnen bij 
Spel en Sport DRV terecht. “Wanneer hoor je bij 
de senioren? Het is goed dat Spel en Sport DRV 
de oude leeftijdsgrens (55 jaar)heeft laten vallen. 
Als je niet meer actief in een sport bent, kun je 
toch blijven bewegen, al is de competitie er dan 
af. Dat is belangrijk. Spel en Sport DRV bereikt 
700 mensen, ik vind dat heel veel, dat is toch al 
een groot deel van de oudere bevolking van De 
Ronde Venen.”

Verbetering van uw conditie en soepelheid, 
nieuwe contacten, plezier in wedstrijdjes en 
vrolijke lessen, wat houdt u eigenlijk tegen om 
ook bij Spel en Sport DRV te komen?

Wilt u kennismaken met onze lessen? Dat 
kan! Voor 18 euro kunt u 6 keer meedoen met 
de les van uw keuze, en daarna beslissen of u 
blijft komen.

Informatie over alle soorten lessen, lestijden 
en kosten vindt u op www.spelensportdrv.nl. 
Voor vragen kunt u ons ook bellen: 
tel. 06 21 918 353.

VROLIJKHEID
Je kunt natuurlijk van een rondje hardlopen 
prettig gestemd thuiskomen, maar de vrolijke 
gezelligheid van de lessen van Spel en Sport 
zorgt er ook voor, dat mensen graag komen en 
blijven komen.
De lessen zijn afwisselend met steeds weer 
nieuwe oefeningen en spelen, en het aanleren 
ervan levert vaak veel vrolijke reacties op. Tege-
lijkertijd zorgt die variatie voor een betere balans, 
een sterker reactievermogen en opbouw van je 
conditie. 
Naast het gezamenlijk koffiedrinken hebben de 
meeste lesgroepen ook de gewoonte om aan het 
begin of het eind van het seizoen met elkaar iets 
te ondernemen en ook dat zijn vrolijke momenten: 
samen lunchen, een partijtje boerengolf of een 
fietstocht met pannenkoeken na. En waar dat 
kan organiseert Spel en Sport DRV ook nieuwe 
vrolijke activiteiten, zoals de Fietsdriedaagse in 
Amstelhoek.

En daarmee komt de wethouder op de omvang 
van Spel en Sport DRV: “Het is een goed draai-
ende organisatie, met veel vrijwilligers en een 
aantal van hen doet ook heel erg veel. Een goed 
voorbeeld daarvan is de voorzitter, Jos Kooijman, 
die er bijna dagelijks mee bezig is. Ik heb daar 
veel bewondering voor. Gezien de omvang van 
de activiteiten en al het werk dat daaraan vastzit, 
moet Spel en Sport DRV zich toch gaan voorbe-
reiden op de komende jaren en mogelijk meer 
professioneel worden.” 
Op dit moment werken de gemeente en Spel en 
Sport DRV al vaak samen in projecten die gericht 
zijn op meer bewegen. Voorbeelden daarvan zijn 
Juni Beweegt en verschillende fitheidstesten, 
waarbij Spel en Sport DRV zorgt voor de uitvoe-
ring en de gemeente voor publiciteit en persoon-
lijk gerichte uitnodigingen. “En we verstrekken 
uiteraard ook subsidie voor de reguliere activi-
teiten. Ook nu overleggen we met elkaar over 
hoe Spel en Sport DRV in de komende jaren hun 
activiteiten kan blijven voortzetten, als ze blijven 
groeien en verdere stappen zullen moeten zetten. 
Als gemeente zetten we ons daar ook voor in.”


