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GEZOND BEWEGEN MET SPEL EN SPORT!
 “Toen mijn vader 65 werd, ging hij er lekker bij zitten. Destijds was je oud als je met pensioen ging. Ik 
badminton elke week twee uur en doe een uur Spel en Sport,” vertelt een van onze sporters. “Je kunt 
je wel voornemen dat je elke dag een stuk gaat lopen, maar het komt er dan toch vaak niet van. Dat 
is het grote voordeel van sporten bij Spel en Sport DRV, dat je elke week gaat,” meent een andere 
sporter. Wilt u ook regelmatig bewegen, dan is Spel en Sport beslist iets voor u!

Spel en Sportlessen 
Een Spel en Sportles is zo ongeveer de basis van goed bewegen. Deskundige docenten zorgen 
ervoor dat alle spiergroepen geoefend worden. Dat neemt het grootste deel van de les in beslag. “Je 
werkt aan je lenigheid, je balans en natuurlijk je conditie. Deze lessen zijn geschikt voor zowel oudere 
als jongere senioren, je doet mee op je eigen niveau,” aldus Jos Kooijman, docent en voorzitter van 
Spel en Sport DRV. 
Goed bewegen doe je ook door te wandelen, zeker als je dat doet onder begeleiding van een deskun-
dig docent. Drie keer per week gaat er een groep Sportief Wandelaars op pad.
 

Voor Spel en Sportlessen kunt u terecht in:

Vinkeveen  Sporthal De Boei maandag  12.15 - 13.15 uur
  woensdag 13.30 - 14.30 uur
De Hoef Sporthal De Springbok donderdag 19.00 - 20.00 uur
Mijdrecht Sporthal De Eendracht maandag  19.45 - 20.45 uur
Mijdrecht Sporthal de Phoenix dinsdag  12.30 - 13.30 uur
  dinsdag  13.45 - 14.45 uur
  vrijdag  10.30 - 11.30 uur
Sportief wandelen  dinsdag  11.00 - 12.00 uur
Wilnis Sporthal de Willisstee maandag  09.00 - 10.00 uur
  maandag  10.15 - 11.15 uur 
  maandag  18.30 - 19.30 uur 
  woensdag 19.30 – 20.30 uur
  woensdag 20.30 – 21.30 uur 
  donderdag 09.00 - 10.00 uur
Super Sportiefles  donderdag 20.30 - 21.30 uur
Sportief wandelen  maandag  10.00 - 11.00 uur
Sportief wandelen  dinsdag  19.00 - 20.00 uur 

Line Dance verhuist naar Mijdrecht
Vanaf september kunt u voor Line Dance terecht in Sporthal De Phoenix in Mijdrecht.
Bij Line Dance leer je allerlei danspassen, waarbij er telkens een kwartslag wordt gedraaid totdat ieder 
weer in de beginpositie staat. “Elke pas is weer anders, en het gaat soms om heel kleine bewegingen. 
Het is ook behoorlijk inspannend,” vertelt docent Anneke Lambregts. “Wie al wat langer meedoet, 
houdt het makkelijk een uur vol; wie net begint, neemt af en toe een pauze.”
Net als in de andere lessen van Spel en Sport bouw je met Line Dance een goede conditie op, en je 
doet dat in je eigen tempo. Ook voor mensen met enige beperking is Line Dance een goede vorm van 
beweging. 

Zo af en toe gaat de groep ook naar een regionaal dansfestijn. “We hebben van te voren ook nieuwe 
dansen geleerd, die je daar dan met zo’n grote groep uitvoert. Dat is heel erg leuk om te doen,” vertelt 
een van de deelnemers. 
Line Dance is een goed voorbeeld van wat Spel en Sport DRV beoogt. Het gaat niet om een prestatie, 
niet om prijzen winnen. Het gaat om prettig bewegen, om concentratie, om oefening van de spieren 
en uithoudingsvermogen. Wat Johan Derksen er ook van mag vinden, het is leuk om te doen en de 
deelnemers aan onze Line Dancelessen doen het met veel plezier!

Anneke geeft ook Swing en Sportlessen, waar na een stevige warming up oefeningen op muziek 
gedaan worden. De derde dansles van Spel en Sport DRV is Werelddansen onder leiding van Joke 
van Diemen. “Ook bij Werelddansen gaat het om balans, coördinatie en conditie. En daar komt dan 
het oefenen van de verschillende passen bij. Dat vraagt ook nog een flinke concentratie van de 
deelnemers.”
Deze drie groepen organiseren samen ook een eigen dansfestijn, waar zij laten zien hoe leuk het is 
om met elkaar op muziek te bewegen. Maandag is Dansdag in De Ronde Venen!

Swing en Sport maandag 09.00 – 10.00 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Werelddansen maandag  10.45 – 12.00 uur Driehuis, Mijdrecht
Line Dance maandag 14.00 – 15.00 uur Sporthal de Phoenix, Mijdrecht

Wie wel wil bewegen, maar niet zo veel zin heeft in allerlei oefeningen, kan ook terecht bij Spel en 
Sport DRV, voor een pittige middag badminton of voor een uurtje ’s avonds volleyballen. 
Deelnemers aan allerlei groepen komen ook graag naar het Volleybollentoernooi, volleyballen en 
oliebollen! Beginners of ervaren spelers, allen hebben er veel plezier in!

Badminton Woensdag 13.30 – 15.30 uur  Sporthal de Willisstee, Wilnis
Volleybal  Donderdag 21.00 – 22.00 uur  Sporthal de Brug, Mijdrecht

Voor oudere senioren
Ook als lang staan en lopen wat moeilijker wordt, blijft bewegen belangrijk. Stevige spieren en een 
goede conditie houden je ook op wat hogere leeftijd fit. Spel en Sport DRV biedt veel mogelijkheden 
om op een aan de leeftijd aangepaste manier te oefenen, bijvoorbeeld in de rustige Spel en Sport Ex-
tra lessen, bij de gezellige en gevarieerde sta/zit- en zitgymnastiek en in het vrolijke en spannende 
Bowlen en Stoelhonkbal. De stoelhonkballers doen ook mee aan toernooien en organiseren er elk 
jaar zelf ook een in de Argonkantine in Mijdrecht. En op dinsdag en donderdag zijn er ook watergym-
lessen in het Veenweidebad, hiervoor is er een wachtlijst.

Sportief Extra dinsdag  11.15 - 12.15 uur Sporthal De Phoenix, Mijdrecht
Sportief Extra maandag 10.15 - 11.15 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Sportief Extra donderdag 10.15 - 11.15 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Sta/zit gymnastiek donderdag 09.30 – 10.30 uur Gebouw de Schakel, Wilnis
Sta/zit gymnastiek dinsdag 09.05 – 09.50 uur Angstelborgh, Abcoude
Sta/zit gymnastiek dinsdag 10.10 – 10.55 uur De 5 Bogen, Baambrugge
Zitgymnastiek woensdag 09.30 – 10.30 uur De Kom, Mijdrecht
Zitgymnastiek woensdag 11.00 – 11.45 uur De Schakel, Wilnis
Zitgymnastiek donderdag 11.00 – 11.45 uur Driehuis, Mijdrecht
Zitgymnastiek maandag 11.00 – 12.00 uur EHBO St. Lucas, Vinkeveen
Bowlen woensdag 13.00 – 15.00 uur Bowling, Mijdrecht
Bowlen woensdag 15.00 – 17.00 uur Bowling, Mijdrecht
Stoelhonkbal maandag 14.00 – 15.00 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis

Informatie
Wilt u meer weten over al deze mogelijkheden om te bewegen? 
Kijk dan opwww.spelensportdrv.nl.  U kunt ons ook bellen: tel. 06 21 918 353.

Zo’n 700 senioren hebben de weg naar Spel en Sport DRV al gevonden. Doe u zelf een plezier 
en kom ook elke week een uurtje sporten!

Aanbevolen voor jonge senioren
Ook voor jonge senioren is bewegen belangrijk, vertelt Jos: “Het komt vaak voor, dat actieve team-
sporters op een zeker moment stoppen, omdat ze wat uitgekeken raken op de sport zelf, vanwege de 
kans op blessures of omdat ze geen zin meer hebben in competitie spelen. Wat ga je dan doen? Naar 
de sportschool? Dat kan, maar de overgang van teamsport op vaste uren naar zelf uitmaken wanneer 
je gaat, is vaak groot. Juist voor deze groep sporters zijn de avondlessen van Spel en Sport een goed 
alternatief, zeker ook de Super Sportiefles waar alles nog een tandje steviger gaat. Je blijft bewegen, 
je werkt aan je conditie, op een vaste tijd en in een gezellige groep.” 


