
Ook voor oudere senioren verzorgt Spel en Sport 
DRV wekelijks groepslessen. Uiteraard komen 
er met de leeftijd beperkingen, lang staan en het 
lopen worden moeilijker. Toch is het goed mo-
gelijk om ook als u wat ouder bent de spieren te 
oefenen. Bij Spel en Sport DRV is dat niet alleen 
gezond, maar ook gezellig!
De lessen van Sportief Extra zijn algemene 
lessen, maar in een rustiger tempo en met extra 
aandacht voor coördinatie en beweeglijkheid.

Zitgymnastieklessen beginnen met een warming 
up, en daarna volgen allerlei oefeningen, ook 
met stokken en ballen. Er wordt veel gelachen 
tijdens de lessen. Ook is er bijvoorbeeld bij oefe-
ningen met hoepels aandacht voor het reactie-
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BEWEGEN IS GEZOND...EN GEZELLIG!
Bewegen is goed voor iedereen, of u nu 40 of 80 bent. Spel en Sport DRV zet zich in om zoveel 
mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Daarom bieden wij veel verschillende soorten 
lessen aan. Lessen voor mensen die al behoorlijk fit zijn, maar ook voor hen, voor wie bewe-
gen niet zo gemakkelijk meer is en voor iedereen daar tussen in. En bij alle lessen geldt, dat 
plezier in bewegen net zo belangrijk is als het bewegen zelf!

Een greep uit de lessen van Spel en Sport DRV

Elke woensdagmiddag wordt er 2 uur lang 
gebadmintond, steeds 20 minuten spelen en dan 
weer even uitrusten en bijpraten met de andere 
deelnemers.

Bij de Spel en Sportgroepen wordt ook vaak ge-
badmintond en gevolleybald, en sinds een jaar is 
er een aparte volleyballes waar (ont)spannende 
wedstrijdjes worden gespeeld.

Swing en Sport laat de deelnemers lekker 
swingen op allerlei soorten muziek. Ook bij Line 
Dance en Werelddansen staat de muziek het 
hele uur aan.

Dinsdagmiddag is er bowling, waar ieder op zijn 
of haar eigen niveau mee doet. Aan het eind van 
het seizoen is er een gezellige prijsuitreiking.

En daarna is er koffie…

Optisport en Spel en Sport DRV hebben de 
handen ineen geslagen om u een gezond 
aanbod te kunnen doen: het OPTI-SPEL-
abonnement, een jaar lang elke week uur naar 
de Optisport Health Club  én een seizoen lang 
elke week meedoen aan een activiteit van 
Spel en Spel DRV voor slechts 42,50 euro per 
maand. Voor dit aanbod kunt u zich tot 31 
oktober inschrijven.

Wat kunt u kiezen?
Met het OPTI-SPEL-abonnement kunt u kiezen 
voor elke les van Spel en Sport DRV, zowel 
overdag als ’s avonds, op diverse tijdstippen 
en in bijna alle kernen van De Ronde Venen. 
Bijvoorbeeld de Spel en Sportgroepen of het wat 
uitdagender Swing en Sport en Supersportief. 
Ook Line Dance en Sportief Wandelen zijn goede 
mogelijkheden om op een prettige manier aan 
uw conditie te werken. Wilt u liever wedstrijdjes 
spelen, dan kan dat met badminton overdag en 
volleybal ’s avonds. Ons complete aanbod kunt u 
vinden op www.spelensportdrv.nl.
Daarnaast kunt u dus 52 keer per jaar gebruik 
maken van alle faciliteiten van de Healthclub van 
Optisport, ook zwemmen, sauna en zonnebank.

Hoe werkt het?
U meldt zich aan bij Optisport, voor een 52 “rit-
tenkaart”, een jaar lang elke week een uur.
Met de trainer bespreekt u een persoonlijk 

Voor wie wat minder mobiel is... 

Watergym is bepaald geen spelen met de bal: al-
lerlei spiergroepen worden geoefend, schouders, 
benen, armen. “In het water kun je je gewrichten 
gemakkelijker gebruiken, je heupen draaien 
beter, er is geen enkele belasting,” aldus docente 
Ans Bruggeman. “Deze gymnastiek is niet 
speciaal voor mensen met een beperking, het is 
vooral ook gemakkelijker bewegen en oefenen.

Een heel andere beweeg- en ontspanningsles is 
het stoelhonkbal. Elke maandagmiddag spelen 

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.

programma voor de komende weken. Welke 
oefeningen u gaat doen en hoe vaak, wordt 
geprogrammeerd op uw persoonlijke sleutel. 
Ook krijgt u daar een aanmeldingsformulier voor 
Spel en Sport DRV. U kiest uit een van de lessen 
en zodra u daar bent ingeschreven, wordt de 
sleutel geactiveerd en kunt u zowel bij Optisport 
als bij Spel en Sport DRV aan de gang.
Dit combinatieabonnement kost u € 42,50 per 
maand.

“Voor elke leeftijd is regelmatig bewegen be-
langrijk. Het komt je gezondheid ten goede. Wie 
lichamelijk fit is, voelt zich ook beter. We hopen 
dan ook, dat mensen van elke leeftijd gebruik 
zullen maken van dit aanbod,” aldus Jos Kooij-
man van Spel en Sport DRV. “Ik hoop samen 
met mijn trainers veel mensen van een persoon-
lijk schema te voorzien en u te verwelkomen bij 
een van onze vele activiteiten,” vult Sandra Mur 
van Optisport aan.

Een uur je inspannen op je eigen tijd én een 
vast uur met alle voordelen van samen sporten, 
elkaar stimuleren en onderling plezier, het OPTI-
SPEL-abonnement is vast ook iets voor u.
Kijk op onze websites www.spelensportdrv.nl en 
www.optisporthealthclub/ronde venen, of kom 
eens langs bij Optisport, Ontspanningsweg 1, 
bij het Veenweidebad en laat u informeren over 
deze unieke mogelijkheid.

NIEUW: Combi-abonnement OPTI-SPEL

vermogen. Bij de Sta/zitgymnastieklessen wordt 
een deel van de oefeningen staande achter de 
stoelen gedaan. En natuurlijk is er voor of na de 
les koffiedrinken.

de deelnemers een aantal innings en beleven 
daar veel plezier aan. De kunst is om de zachte 
bal in een van de gaten van de bak te gooien 
Een paar keer per jaar gaan de stoelhonkballers 
ook naar toernooien toe, waar ze regelmatig 
prijzen winnen.

Ook als u wat ouder bent, zijn er bij Spel en 
Sport DRV genoeg mogelijkheden om in een 
gezellige sfeer te bewegen!


