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Smile Fit
SMILE FIT is een sportstimulering programma 
voor mensen die niet meer of weinig sportief 
actief zijn, maar toch eigenlijk weer willen gaan 
bewegen. Sporten met een lach op het gezicht. 
Dit zorgt er voor dat u het sporten vol houdt en u 
de beoogde resultaten zult bereiken.

De letters van SMILE  FIT staan voor:

Samen sporten: In deze individualistische 
samenleving krijgen mensen steeds meer de be-
hoefte om activiteiten in groepsverband te doen. 
Al onze sport activiteiten zullen in groepsverband 
uitgevoerd worden. Dit maakt het sporten een 
stuk gezelliger, het geeft een stok achter de deur 
en u kunt elkaar helpen.

Meetbaar: 2 keer per jaar wordt er een test 
georganiseerd. Deze test is er om te controleren 
of u geen risico loopt tijdens het sporten en om u 
vooruitgang te bekijken. De test is niet verplicht

Iedereen: kan meedoen aan de SMILE FIT 
lessen. Ook als u jaren niet heeft gesport kom 
vooral! De lessen kunt u aanpassen aan u eigen 
niveau.

Leefpatroon: In onze westerse samenleving 
wordt er te weinig bewogen, is er veel stres en 
wordt u overspoeld met fastfood. Doormiddel van 
sporten zullen deze factoren aanzienlijk verbete-
ren.

Effect: Het effect van het SMILE FIT programma 

is dat u weer meer zal gaan bewegen en hier ook 
plezier uit zal halen. U ontmoet andere mensen 
tijdens het sporten en zal zich prettig in u vel 
voelen.

SMILE FIT 50 plus
In Nederland wonen er medio 2014 zo’n 4,5 mil-
joen senioren. Ruim 50 procent van de senioren 
is onvoldoende actief. Het is echter van preventief 
belang om te bewegen voor de gezondheid. Door 
meer lichamelijke activiteiten neemt de kwaliteit 
van leven toe en voelt de senior zich vitter en 
vitaler. Ook wordt de kans op langer leven ver-
groot. Ten slotte zal het gezamenlijk sporten meer 
sociale contacten opleveren.

Bent u vijftig jaar of ouder? 
Dan kunt u deelnemen aan het SMILE FIT 
50+ programma. Dit programma start met een 
introductie programma van 15 conditietrainingen 
in groepsverband. In 15 weken maakt u wekelijks 
gedurende een uur kennis met verschillende 
sporten zoals: fitnessvormen, spierversterkende 
oefeningen, lenigheidsoefeningen, circuittraining, 
balsporten en sport & spel. De lessen worden ge-
geven door Cheryl Weber (gediplomeerd lesgever 
50 plussport), en worden zo opgebouwd dat ieder 
op zijn eigen niveau mee kan doen. Geef u nu op 
voor een gratis proefles en betaal daarna slechts 
4 euro per les!

Lessen in Ouderkerk aan de Amstel:
Dinsdag 09.30 tot 10.30 uur sporthal Bindelwijk
Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur sporthal Bindelwijk

Lessen in Nes aan de Amstel:
Woensdag 13.45 tot 14.45 uur in gymzaal de 
Nesse
Voor inschrijven of meer informatie kunt u bellen 
naar 020-3792523/06-46087776 of mailen naar 
info@webersports.nl

SMILE FIT hardlopen
Waarom hardlopen?

GALM 55 plus sport Amstelveen
Het sportstimuleringsproject GALM draait nu al vanaf oktober 2002 zijn lessen. Inmiddels doen er 
zo een 400 deelnemers met veel plezier mee aan de GALM-lessen. 
Galm staat voor Groninger Actief Leven Model en is een initiatief van de werkgroep Bewe-
gingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Landelijke Stichting MBVO.
Het doel is om 55-plussers die niet of weinig sportief actief zijn aan het sporten te brengen. 
Hierdoor zal de gezondheid, conditie, fitheidgevoel en daarom misschien ook de kwaliteit van het 
leven verbeterd worden. Men hoeft niet bang te zijn dat het niveau te hoog zal zijn want dit wordt 
voor een ieder aangepast. Tijdens de sportlessen worden verschillende sporten beoefend om 
de conditie, lenigheid, kracht en snelheid te verbeteren. Het beleven van plezier in de sport staat 
voorop. Geef u nu op voor een gratis proefles en betaal daarna slechts 4 euro per les! 

GALM Lessen in Amstelveen:
Maandag  09.00 tot 10.00 uur   Sporthal de Meerkamp
Maandag  17.30 tot 18.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Maandag  18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Maandag  19.30 tot 20.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Maandag  20.30 tot 21.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Dinsdag   09.30 tot 10.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Dinsdag   10.30 tot 11.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Dinsdag   11.30 tot 12.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Dinsdag   18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  10.00 tot 11.00 uur   Sporthal de Meerkamp
Woensdag  11.00 tot 12.00 uur   Sporthal de Meerkamp
Woensdag  17.30 tot 18.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  19.30 tot 20.30 uur  Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  20.30 tot 21.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Donderdag  17.30 tot 18.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Donderdag  18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Donderdag  19.30 tot 20.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Vrijdag   09.30 tot 10.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Vrijdag   10.30 tot 11.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Vrijdag   11.30  tot 12.30 uur  Sporthal de Meerkamp
Vrijdag   13.00 tot 14.00 uur   Sporthal de Meerkamp

Voor inschrijven of meer informatie kunt u bellen naar 020 - 3792523 / 06-46087776 
of mailen naar info@webersports.nl

• Lopen ontspant
• Lopen traint uw afweersysteem en 
  uithoudingsvermogen
• Lopen maakt slank
• Lopen heeft positieve invloed op hart en 
  bloedsomloop, diabetes, ademhaling en longen

Het doel van dit programma is om mensen die 
niet meer of weinig sportief actief zijn aan het 
hardlopen te brengen en (licht) gevorderde lopers 
op een hoger niveau te laten lopen. De kracht van 
SMILE FIT hardlopen is dat iedereen ongeacht de 
leeftijd op zijn eigen niveau kan deelnemen. Tij-
dens het hardloopprogramma wordt onder andere 
aandacht besteed aan een goede warming-up, 
looptechniek, ademhalingstechniek en een goede 
cooling-down. De training bestaat voornamelijk uit 
intervallen. Hierdoor kunnen beginners geleidelijk 
steeds meer minuten hardlopen en gevorderden 
op een steeds hoger tempo gaan lopen. Plezier in 
hardlopen staat voorop.

Karin, 44 jaar en moeder van 3 kinderen loopt 
sinds 6 maanden mee: “ Lopen was nooit mijn 
hobby, maar de trainer motiveert je zo dat je het 
wel steeds leuker gaat vinden. Nooit gedacht dat 
ik binnen een half jaar vijf kilometer kon lopen” 
Jacqueline traint inmiddels twee jaar mee en 

verteld enthousiast: “ Sinds ik hardloop voel ik me 
fitter en energieker. Het gezamenlijk lopen zorgt 
voor meer doorzettingsvermogen”. 
Gevorderde loper Marco beaamt dit en merkt 
daarnaast op dat hij door de intervaltrainingen 
een stuk sneller is geworden.  De lessen worden 
gegeven door een ervaren hardloper en bewe-
gingsinstructeur. Geef u nu op voor een gratis 
proefles en betaal daarna slecht 4 euro per 
training!

Hardlooplessen is het Amsterdamse bos:
Beginners
Dinsdag 18.30 tot 19.30 uur (ingang bos, bij 
parkeerplaats Oude Karselaan te Amstelveen)
Donderdag 11.00 tot 12.00 uur (ingang bos, bij 
eetcafé Silversant te Amstelveen
Zaterdag 10.15 tot 11.15 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)

(Licht) Gevorderden
 Maandag 18.45 tot 19.45 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)
Zaterdag 10.15 tot 11.15 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)
Voor inschrijven of meer informatie kunt u bellen 
naar 020-3792523/06-46087776 of mailen naar 
info@webersports.nl


