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Amstelhof, meer dan alleen een sportschool

Dat bij Amstelhof Sport & Health Club kwaliteit voorop staat, blijkt uit alles. De uitnodigende 
hal, overal veel daglicht, gebruik van natuurlijke materialen en een uitstekende persoonlijke 
service. Mensen lopen binnen alsof ze thuiskomen, men kent elkaar. Het personeel heeft hart 
voor de zaak en aandacht voor de leden. De Club heeft een visie op gezondheid en draagt 
daarmee bij aan het welbevinden van mensen. Voel je goed, voel je beter. Welkom bij Amstel-
hof.

Stel mensen de vraag: “wat is het belangrijkste in je leven?” en de meesten zijn het erover eens: je 
gezondheid. Stel hun vervolgens de vraag wat ze daar precies voor over hebben en het blijft vaak 
verrassend stil. Mensen investeren weinig in gezondheid als het gaat om tijd en prioriteit, maar ook 
qua besteedbaar inkomen. Veel mensen willen wel, maar komen er niet toe. Bij Amstelhof Sport & 
Health Club organiseren ze gezondheid voor je. En dat gaat verder dan alleen sporten. 

Onderscheidend vermogen 
Sportscholen en fitnesscentra zijn er genoeg. Plekken waar je rent, spint, zwemt, spieren kweekt 
en je conditie verbetert. Al dan niet onder professionele begeleiding van een instructeur. Maar waar 
kun je met je hele gezin terecht voor een werkelijke bijdrage aan je gezondheid en waar je tijd kunt 
winnen door alles onder één dak te vinden? Met aandacht voor welbevinden in de brede zin van het 
woord: natuurlijk verantwoorde sport & fitness, maar ook A-diploma zwemmen, professionele kinder-
opvang, schoonheidsspecialiste, kapsalon, voedingsadvies, afslankprogramma’s, massages en de 
fysiotherapeut? Dat vind je alleen bij Amstelhof in de Kwakel.

Gezinsclub
Eigenaar Frank Vahle is er duidelijk over: ,,Amstelhof is in de eerste plaats een gezinsclub. Hier kun 
je samen met je kinderen terecht voor de drie ingrediënten die bepalend zijn voor je algehele gezond-
heid: bewegen, voeding en ontspanning. Je kunt hier sporten, relaxen, goed eten en in een gezellige 
sfeer mensen ontmoeten. We hebben een kidsclub, dus als je zelf wilt sporten en je kinderen vakbe-
kwaam wilt laten opvangen, dan kan dat. Naast deze kidsclub is er ook een professionele naschoolse 
kinderopvang gevestigd binnen de Club, namelijk Solidoe Amstelhof. Met taxibusjes worden de 
kinderen opgehaald van school, hierheen gebracht om dan ´s middags lekker te kunnen sporten, 
relaxen en huiswerk maken. Onder professionele begeleiding uiteraard. We ‘ontzorgen’ de ouders en 
dat betekent minder stress en dus: goed voor je gezondheid.”

Voor ieder wat wils
Een greep uit de unieke faciliteiten van Amstelhof:
Fitness, groepslessen (o.a. BodyPump, Sh’bam, Spinning, RPM, XCO, GRIT, Bootcamp, boksen, 
BodyCombat, BURN), zwembad, relaxbad, sauna, stoombad, zonnebank, aqua lessen (o.a. aqua 
fitness, aqua aerobics, aqua fysio), tennis, squash, badminton, Body & Mind lessen (o.a. Yoga, 
Pilates, Balance, meditatie), kinderclub, kindergroepslessen (o.a. dansen, judo, karate, kids fitness), 
looptraining, zaalvoetbal en basketbal.
 
Je kunt ook personal trainen, waarbij een professionele lifestyle coach je helpt bij het opstellen van 
een verantwoord trainingsprogramma icm met voeding, waardoor je fysiek en mentaal je balans 
vindt. Frank: ,,We hebben goed geschoolde en ervaren mensen aan het werk, want kwaliteit is een 
voorwaarde voor gezondheid. We dragen allemaal onze filosofie uit: voel je goed, voel je beter. Dat 
merk je.’’

Kies de manier van sporten & ontspannen die bij jou past
Bij Amstelhof heb je de keuze hoe jij wilt sporten & ontspannen. Alleen op doordeweekse dagen, 
alleen in het weekend of toegang op alle dagen en tijden. Tevens bieden zij ook rittenkaarten aan. 
Ideaal om onze Club uit te testen of in te zetten gedurende bepaalde periodes in het jaar! Sporten bij 
Amstelhof is al mogelijk vanaf €29,00 per maand. Ongeacht de keuze die je maakt, als lid van Amstel-
hof kun je gebruik maken van alle faciliteiten. 

Speciale ‘Sportkrant Amstelland’ actie:  2 weken uitproberen
Wil jij 2 weken ervaren wat sporten & ontspannen bij Amstelhof voor jou kan betekenen?
Ga naar: www.amstelhof.com/sportkrant en meld je aan!
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