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Namelijk: BuentingSport aan de Acacialaan 18 
in Amstelveen zuid.

Het fundament
Oprichter Carel Lodewijk (Cees) Buenting - ge-
boren 23 oktober 1930 - begon, nadat hij in 1951 
zijn CIOS-diploma behaald had, in Amstelveen 
als zwemleraar. Gedreven door zijn passie voor 
sport wilde hij echter meer en al snel vond hij 
vlakbij het toenmalige zwembad aan de Bad-
laan in Amstelveen een kleine zaal die hem wel 
geschikt leek voor het geven van lichamelijke 
oefening. Hij begon in 1953 o.a. met boksen, 
yoga, badminton, zwangerschaps- en kleutergym-
nastiek, judo en jiujitsu.
Cees Buenting bekwaamde zich verder in de 
judosport en in de periode van 1951 t/m 1953 
ontwikkelde hij mede het nationale jeugdjudo tot 
het niveau dat het nu heeft.
De zaal aan de Badlaan werd te klein en er kwa-
men plannen voor een echte sportschool mét een 
Finse sauna (een van de eerste in Nederland!)
Op 1 februari 1968 werd de eerste steen gelegd 
voor Buenting Sport aan de Acacialaan in Amstel-
veen.

Het voortbrengen van kampioenen
Buenting Sport & Sauna kreeg landelijke bekend-
heid door de judoprestaties op nationaal en 
internationaal niveau. Zo werden er onder leiding 
van Cees Buenting - en later met Karel Gietelink 
-  veel prijzen binnengehaald met o.a. de Neder-
landse Studentenploeg en het ‘Gouden A-team’. 
Tevens begeleidde Cees Buenting judoka Wim 
Ruska (tweevoudig Olympisch- en wereldkam-
pioen) tijdens de wereldkampioenschappen en 
Olympische Spelen in 1974.
Voor al zijn inspanningen kreeg Cees Buenting in 
1992 de Ridderorde van Oranje Nassau opge-
speld.

Vandaag de dag komen er nog steeds veel 
prijzen bij BuentingSport binnen op nationaal en 
internationaal niveau. Nu alleen door de verschil-
lende (hiphop)dansteams. Dit  jaar gaat Dance 
Tech naar het WK in Glasgow. 

Helaas heeft het team afgelopen zomer één 
van hun teamleden Sherryl Gunawan en haar 
familie verloren tijdens de vliegtuigramp op 17 
juli. Dit is natuurlijk een hele grote impact op het 
team en haar coach maar ook alle leden van 
BuentingSport zijn er erg van ontdaan. Speciaal 
voor iedereen die Sherryl en de familie kende 
was er afgelopen zomer een mooie herdenking 
gehouden en is er een mooi plekje voor haar in 
de sportschool gemaakt.

Wist jij dat?
Er al 60 jaar een hele leuke, professionele, 

kleinschalige, sportschool in Amstelveen zit?

Wat maakt BuentingSport zo speciaal?
Leden bij BuentingSport zijn van 3-90 jaar een 
hele brede doelgroep dus. Met 50% van haar 
leden onder de 18 jaar is het voor de jeugd een 
geweldige sportschool, maar zeker ook de oudere 
doelgroep voelt zich thuis. 

Naast lekker een uurtje sporten blijven veel leden 
ook gezellig wat drinken in het bargedeelte en is 
het ook op sociaal gebied dus een super sport-
school. De medewerkers zijn allemaal naast hun 
professionaliteit ook zeer klantgericht en begaan 
met hun leden.

Het komt dan ook regelmatig voor dat er een 
verjaardag gevierd wordt of dat er spontane leuke 
vriendschappen ontstaan. Sommige leden komen 
dan ook al meer dan 40 jaar over de vloer. Leden 
ervaren de sportschool dan ook vaak als een 
thuiskomen en dat is heel belangrijk om je sport 
vol te kunnen houden!

Wat biedt BuentingSport allemaal?
Naast de fitnessruimte met goede begeleiding 
en een groot aanbod van freestyle groepslessen 
voor de volwassen hebben wij ook verschillende 
cursussen met m.b.t. afslanken & sporten (dit jaar 
ook voor de jeugd), zelfverdediging voor ouderen 
etc. 

Na afloop van een lekkere training kunt u tegen 
een kleine vergoeding gebruik maken van de sau-
naruimte. Op de dinsdagavond hebben wij o.a. 
een speciale ladies sauna night.

Voor de jeugd bieden wij al lessen vanaf 3 jaar. 
Het aanbod is zeer breed van vechtsporten tot 
hiphop tot tienerfitness. Ouders kunnen tijdens 

de lessen lekker een kopje koffie drinken of zelf 
sporten in de fitnessruimte.

Bij BuentingSport kunt u ook terecht voor kinder-
feestjes en partijen. Naast 2 sportzalen en een 
fitnessruimte heeft BuentingSport ook een mooie 
horecaruimte. Er zit ook een fysiotherapeuten 
praktijk Beweging in het pand waarmee nauw 
wordt samengewerkt. 

Bij BuentingSport kunt u per 3 maanden een 
abonnement afsluiten en is het opzegtermijn is 1 
maand. Ook hebben wij regelmatig leuke acties 
voor nieuwe en bestaande leden.

Kijk voor ons aanbod en onze acties op onze 
website www.buenting.nl voor specifieke vragen 
kunt u ook een mail sturen naar mail@buenting.nl 
of even bellen 020 – 641 47 29.

Kom eens vrijblijvend langs en ervaar onze 
sfeervolle sportschool! BuentingSport is zeer 
laagdrempelig dus loop een keer binnen. Het 
hele jaar door zijn jullie welkom voor een gratis 
proefles. Wacht dus niet op een open dag maar 
kom gewoon vandaag nog langs want van uitstel 
komt afstel!
Tot snel ☺


