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Even de Olympische spelen kijken, zakje 
chips en een biertje er bij. Kijken naar die 
afgetrainde topsporters die zoveel moeten 
laten om in de vorm van hun leven te 
raken.  De term Discipline komt bij mij als 
eerste naar boven.  Trainen, rusten, weer 
trainen, wat mag ik wel en niet eten. 

Toch moeten wij als niet topsporters 
hier ook op letten. Hierin blijken we onze 
discipline aan de kant te zetten. Waarom is 
dit zo moeilijk? Zijn er geen makkelijkere 
oplossingen?

Er is nu onomstotelijk bewezen wat de 
gevolgen zijn van een passieve leefstijl en 
slechte eetgewoonten. Wat enorme risico’s 
het met zich meebrengt. Waarom hebben 
dan vier op de tien volwassenen  in Neder-
land de ziekte obesitas en  zijn er 800.000 
mensen met diabetes?
En vergeet niet de hart en vaatproblema-
tiek die er bij komt kijken. De voorspelling 
is dat de komende 20 jaar de het aantal 
mensen met ernstig overgewicht met 50 
procent toeneemt. 

Maar wacht, er is een oplossing; de gastric 
bypass operatie oftewel de maag verklei-
ning. Hierbij  wordt er een ‘’knoop’’ in de 
maag gemaakt om ervoor te zorgen dat 
er minder eten in de maag kan. Hierdoor 
wordt het gevoel van een volle maag eer-

  

Cv de
Plasduikers

08

    
Tennishal
De Ronde 

Venen
09

    

In-line
skaten 

11

der bereikt. Het lukt ons dus niet om een 
kleiner bord te pakken, het eten één keer 
op te scheppen en het daarbij te laten. Nu 
komt er bij dat op de lange termijn, denk 
aan twee jaar, een effect overblijft van 
maar 20 procent vermindering van het 
gewicht. De risico’s van zo een operatie 
nog even achterwege gelaten. 

Laatst zat ik met een zak chips en een 
biertje voor de tv, zie ik een documentaire 
waarin deze operatie al bij een Amerikaans 
meisje van zestien jaar werd gedaan. Daar 
gaan mijn haren wel van overeind staan!

Ik begrijp natuurlijk wel dat er veel meer bij 
komt kijken en dat dit allemaal veel te kort 
door de bocht is maar over het algemeen 
grijpt men pas in als het te laat is. 
Grenzeloos eetgedrag is net zo een 
sluipmoordenaar als verslaafd zijn aan 
sigaretten.   
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Knoop in je maag

Epidemiologen voorspellen dat obesitas 
op korte termijn roken zal evenaren als ‘s 
werelds belangrijkste oorzaak van vroeg-
tijdig sterven. 

Mijn inziens moet er een knop worden 
omgezet om bepaalde patronen te door-
breken. Uiteraard is deze knop erg moeilijk 
te vinden en is er per individu een andere  
gebruiksaanwijzing voor. Waardoor een 
multidisciplinaire  aanpak noodzakelijk is

Maar toch merk ik vaak dat er veel tijd en 
zorg is voor anderen  of werk, waardoor de 
confrontatie met jezelf achterwege blijft. 
Het vergt daarom ook veel discipline om 
een knoop in je maag te voorkomen.
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Wat ooit begon als hardloopgroepje is uitgegroeid 
tot het huidige TTC De Merel, een wielertoerclub 
met 125 leden. De naam De Merel werd ontleend 
aan café De Merel bij arkenpark Mur in Vinke-
veen, jaren de startplek voor toertochten. Daar 
werden ook de eerste bestuursvergaderingen 
gehouden en anno 1976 was Toer-, en Trimclub 
De Merel geboren. 
Een poos later verhuisde de club naar café 
Hoogeboom aan de Herenweg– nu café De Twee 
Heertjes – en die locatie fungeerde geruime tijd 
als thuishonk voor de fiets- en trimfanaten van De 
Merel. Café De Schans aan de Uitweg mag zich 
echter het langst ‘soigneur’ van TTC De Merel 
noemen. Want afgezien van een kortstondige 
periode dat de fietsclub bij café De Paddestoel in 
Mijdrecht onderdak vond, is het Café De Schans 
(tegenwoordig Eetcafé de Schans) waar de club 
zich het meest thuis lijkt te voelen. Hiervandaan 
vertrekken ook de meeste van onze toertoch-
ten; bij de start een kop koffie en na afloop een 
oudbruintje en in de herfst de warme erwtensoep 
na de Snerttoer. Het spreekwoordelijke natje-en-
droogje is dan ook niet onbelangrijk voor deze 
actieve toerrijders.

Inmiddels is TTC De Merel al bijna 38 jaar een 
begrip binnen en buiten De Ronde Venen. En 
al jaren vormen de toertochten per racefiets de 
hoofdmoot van de club. 
Eens per jaar is De Merel hoofdorganisator van 
de Bosdijkloop, waarvan pas de 36e editie werd 
verlopen en waar een recordaantalvan 650 lopers 
op afkwam. De gehele organisatie, inclusief 
op- en afbouw, tijdmeting en de benodigde ver-
keersregelaars – allen uit eigen nest - komt voor 
rekening van TTC De Merel.
Maar de (race)fiets staat toch wel centraal bij de 
activiteiten. En er is een zeer rijk aanbod aan rit-
ten, afstanden, tempo’s en dagen waarop gefietst 
kan worden in groepsverband. Zo is er gedurende 
het toerseizoen elke zondagochtend een rit, 
waarbij gekozen kan worden uit een snelle groep 
die 30 km per uur aanhoudt en een groep waar 
het tempo enkele kilometers lager ligt. 

De huidige voorzitter van TTC De Merel, Enno 
Steenhuis Geertsema, nam het stokje jaren 
geleden over van Wietse de Vries. Met amper 
fietskilometers in de benen en nog niet zo heel 
lang lid van de vereniging kreeg hij na enig aan-
dringen de voorzittershamer in handen geduwd. 
Dat was net in een periode dat hij zelf met werken 
stopte– hij had een dierenartspraktijk inWil-
nis – dus had veel tijd om zich er volledig op te 
storten. Een goed florerende vereniging met een 
gedreven bestuur en enthousiaste leden is het 
huidige resultaat.  

Geschiedenis, heden en toekomst van TTC De Merel

En die kilometers op de fiets die in het begin 
ontbraken heeft Enno inmiddels meer dan 
goedgemaakt want jaarlijks trapt hij bijna 14000 
kilometer weg. 

Wie naar de website gaat van ttcdemerel.nl zal 
zien dat er, zoals gezegd, een rijk aanbod aan ac-
tiviteiten is. Zondagsritten, woensdagavondritten 
en een rit die donderdag overdag vertrekt: veel 
mogelijkheden om in groepsverband te rijden. 
Voorrijders houden de anderen uit de wind, geven 
het tempo aan en tonen de mooiste plekken van 
het Groene Hart en meer.

’s Winters wordt er ook aan spinning gedaan; een 
groep van 20 sporters leeft zich momenteel één 
avond per week uit op de spinningbikes van PK 
Sport in Vinkeveen. Een vaste kern rijdt de hele 
winter door op de donderdagen en zondagen 
voorzover het weer dat toelaat. 

Een jaarlijks terugkerend initiatief is het zoge-
naamde FietsFit programma van de NTFU waar 
de Merel aan meewerkt. Gedurende zes zaterda-
gen worden geïnteresseerden wegwijs gemaakt 
in de kunst van het toerfietsen. De instructeurs 
hebben zich eerst bekwaamd middels cursussen 
bij de Nederlandse Toer Fiets Unie zodat zij hun 
kennis nog beter over kunnen dragen. Na die zes 
lesdagen kan voor een lidmaatschap gekozen 
worden en zo zijn er al heel wat nieuwe Merel-
leden binnengekomen.

TTC De Merel zou zonder haar sponsoren een 
stuk minder goed voor haar leden kunnen zorgen 
op sportief gebied. Dit jaar zijn onze sponsors: De 
RABO-bank, Eetcafé  De Schans in Vinkeveen, 
Blom & Blom fietsexperts in Mijdrecht, Frans van 
Zaal in De Kwakel (o.a. duurzame oplossingen 
glastuinbouw) en Administratiekantoor Klaas 
Kleijn in Mijdrecht.

De nieuwe fietskleding die hopelijk begin april aan 
de leden uitgereikt wordt zal de namen van alle 
sponsors voeren. Wederom uitgevoerd in de be-
kende en opvallende witgeelblauwe clubkleuren. 

Jaarlijks staat in ieder geval één fietsdag geheel 
in het teken van de liefdadigheid. Dan gaan 
de opbrengsten naar KDC de Lotusbloem in 
Aalsmeer, een kinderdagverblijf voor meervoudig 
gehandicapte kinderen. De afgelopen twee jaar 
was de belangstelling helaas matig doordat de 
weergoden roet in het eten strooiden. Dit jaar 

hoopt de Merel op beter weer. Er kan uit maar 
liefst vier afstanden gekozen worden, waarbij 
opmerkelijk is dat er ook een rit bij is van 10 km. 
Deze is speciaal voor ouders met gehandicapte 
kinderen zodat er op aangepaste fietsen ook een 
leuke tocht gereden kan worden. Dit alles voor 
het goede doel. Op de diverse start- en stempel-
locaties is koffie en gebak tegen een royale vrij-
willige vergoeding te krijgen en ook die opbrengst 
komt ten goede aan de Lotusbloem .

Elk jaar tegen het eind van de zomer wordt het 
clubweekend gehouden: meestal drie dagen 
fietsen met twee overnachtingen. Een auto brengt 
de bagage dan naar de overnachtingsplek. Vorig 
jaar was dat het Van der Valk hotel in Nuland bij 
Den Bosch. Vrijdag erheen op de racefiets. Op 
zaterdag een fraaie rit in de omgeving met zelfs 
een lus door België en zondag via een andere 
mooie route retour Vinkeveen. Het jaar daarvoor 

was Engeland het doel met een fietsrit naar de 
veerboot in Hoek van Holland en ’s nachts met de 
ferry naar Hull. De dag erop een rit in Engeland 
en dezelfde avond met de boot retour. Dit jaar be-
staat het clubweekend uit een meerdaagse tocht 
naar Harderwijk. Zo zijn er in het verleden ook 
veel buitenlandvakanties naar Mallorca geweest 
bij Fred Rompelberg waarvoor de belangstelling 
groot was.

TTC De Merel heeft voor eenieder wel iets te 
bieden. Zo kunnen de echte kilometervreters 
prima aan hun trekken komen. Maar ook de wat 

Voor onze uitvalbasis Eetcafé De Schans in Vinkeveen.

Fietsen door de mooie omgeving van Schijndel.

Fietsen in Engeland.

Buitenlandvakantie Mallorca.

oudere renners die liever een rit rijden in een wat 
gematigder tempo hebben daartoe ruimschoots 
de mogelijkheid. De Merel is en blijft, en dat 
moet benadrukt worden, een toerclub en geen 
racevereniging. Dus jonge en ambitieuze wielren-
ners kunnen zich beter bij een club aansluiten die 
meer op wegwedstrijden gericht is. 

Tot slot nog leuk om te weten is dat er jaarlijks 
prijzen zijn voor de clubkampioenen per leef-
tijdscategorie. Middels een binnen de vereniging 
ontwikkelde tellerstandcompetitie kan er gezien 
worden wie de maandkampioen is en ook wie 
het algemeen klassement aanvoert. Dit alles is 
geheel vrijblijvend dus als je minder hecht aan 
kilometers maken en presteren dan is dat ook 
prima. 

Bij De Merel is fietsen dus heel belangrijk maar 
de gezelligheid wordt zeker niet vergeten.
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Taekwondoschool Chung Do Kwan brengt 
ITF Taekwon-Do en Korean Kickboxing naar 
Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn. 
De school staat onderleiding van Sabum David 
Chung 2e dan ITF Taekwon-Do en 1e dan Kyo-
kushinkai welke de groepen leid en onderwijst, 
waarbij de nadruk hoofdelijk ligt op zelfbeheer-
sing, agressieregulatie en discipline. 

De lessen bevatten uiteenlopende facetten zoals 
onderdelen cardio, coördinatie en motoriek, 
lenigheid en uiterste concentratie. De kunst is te 
leren door jong en oud, er is geen barrière daar 
Taekwon-Do geen tijdschema kent; iedereen 
traint en behaald de niveaus op zijn of haar eigen 
tempo. 

Het is belangrijk dat je de eigen spierkracht en 
slag of schopkracht-techniek stapsgewijs ontwik-
kelt ipv dat je alles forceert, doordat je anders 
jezelf onnodig pijnlijk blesseert.

Andere onderdelen zijn o.a: Tuls en vormen, 
breektesten, self-defense (hosinsul) hoogte trap-
pen enz. 

Korean Kickboxing heeft momenteel een speciale 
groep voor de dames en moeders:

In Uithoorn iedere donderdag 09.00-10.00 villa 
kakelbont tov de Scheg (arthur van schendel-
laan). 

Kleine Krijgers
Speciaal voor de jongste en de kinderen met 
extra aandacht is er het warriors programma in 
leven geroepen. Dit programma kent een banden-
systeem tussen de witte en de gele band d.w.z.:
witgeel, witoranje,witgroen, witblauw, witbruin, 
zwartwit waarna de gele band zal volgen en de 
kinderen mee zullen gaan in het reguliere ITF 
banden systeem.

Agressieregulatie voor jong en oud!
Taekwon-Do & Kyuk Too Ki bij Chung Do Kwan

Het voordeel is wel dat de kinderen tegen die tijd 
(ongeveer 1 tot 1,5 jaar) ijzersterke gele banders 
zullen zijn met veel zelfvertrouwen. Ook zo een 
rapport draagt bij dat het tastbaar is voor een kind 
wat er gebeurd daar de erkenning voor zijn of 
haar ogen ligt en voor ieder ander die het wil zien 

De kern van de Taekwon-Do vechtkunst zit 
hem in de eenvoud: je kunt een moeilijke 
encyclopedia-alinea wijden aan zelfverdedi-
ging of het eenvoudig uitleggen bijvoorbeeld 
als „Je mag nooit de eerste klap uitdelen, 
maar je hoeft je ook niet te laten slaan…Het 
is alleen (ter) voor verdediging van je jouw 
zelf en de mensen van wie je houdt en nooit 
om anderen express pijn te doen”. Chung 
Do Kwan is van mening dat het hierdoor ook 
beter blijft hangen!

Taekwon-Do is een Koreaanse vechtkunst 
zonder gebruik van wapens. Het woord 
Taekwon-Do kan opgesplitst worden in drie 
woorden:
Tae - staat letterlijk vertaald voor springen of 
vliegen, trappen of breken met de voet. 
Kwon - vuist - hoofdzakelijk om te stoten, of 
het vernietigen met de hand of de vuist.
Do - betekent weg of methode

De oorsprong van deze zelfverdedigings- 
en vechtkunst ligt in Korea en wordt ook 
wel eens vergeleken met shotokan karate. 
Alhoewel de wering en standen ongeveer 
hetzelfde zijn als bij shotokan karate, legt 
taekwondo meer accenten op de ontwikke-
ling van traptechnieken, beweeglijkheid en 
aaneenschakelingen van diverse technieken 
(dynamischer). Echter, voor de duidelijkheid 
moet gesteld worden dat Taekwon-Do op de 

manier van de oude grootmeesters ook een 
significante rol heeft voor het gebruik van de 
vuisten.

De naam Taekwon-Do is afgeleid van 
taekgyeon (택견). Taekgyeon was een vorm 
van zelfverdediging die reeds meer dan 1300 
jaar geleden bestond. Hoewel er dus enig 
verwantschap bestaat tussen Taekgyeon 
en taekwondo is deze slechts oppervlakkig. 
Behalve dat in beide sporten de beoefenaars 
zich veel van traptechnieken bedienen zijn er 
verder geen overeenkomsten en verschillen 
de traptechnieken enorm.

Men probeert vaak om Taekwon-Do een 
langere geschiedenis toe te wijzen dan 
historisch kan worden bewezen om de link 
tussen taekwondo en Taegkyon in stand te 
houden. Taekwon-Do is vrij recent ontstaan 
uit o.a. het Japans karate. Ondertussen heeft 
taekwondo zich echter ontwikkeld tot een 
op zich zelf staande unieke stijl. De naam 
Taekwon-Do is bedacht door de Koreaanse 
Generaal Choi Hong Hi in 1955, nadat een 
deze scholen zich verenigd hadden in de 
Koreaanse Taekwon-Do Associatie (K.T.A. 
대한 태권도 협회). Later ontstonden 
vanuit afsplitsingen andere stijlen, zoals 
Tang Soo Do. In 1966 werd de International 
Taekwon-Do Federation opgericht als eerste 
wereldwijd verspreidde Taekwon-Do bond.

Taekwon-Do Vechtkunst

en of horen. Er zijn meerdere examens waarbij 
iedere bandkleur een ander aspect uitvergroot.

Zo vraagt de witgele band bijvoorbeeld enige 
basiskennis van een bepaalde trap of blok terwijl 
een witgroene band zich concentreert op samen-
werken, empathie en respect. 

De kinderen groeien sneller doordat hun zelfver-
trouwen op stabiele wijze groeit naarmate ze elke 
keer oefenen en zien dat het loont om ergens 
hard voor te werken. Ook krijgen de kinderen een 
rapport mee welke dient te worden ondertekend 
door de ouders en de school dat de leerling zich 
gedraagt zoals dat een kleine Krijger betaamt, 
anders kan er geen examen gedaan worden. 
Bij wangedrag of ongehoorzaamheid is er straf, 
ook kan een graad tijdelijk worden afgenomen 
bij „losse handjes en voeten”. Er zijn examens, 
events, toernooien, (verjaardagen-feestjes en 
clinics. 

Ook private class mogelijk! Wat hiervoor nodig 
is? 8-10 kinderen (of meer natuurlijk tot max 40 
kinderen) maar in even aantallen. Bijvoorbeeld 
ook leuk als verjaardagsfeestje in de tuin of een 
park. 
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Op zondag 18 mei 2014 kan iedereen die kan 
skaten deelnemen aan de landelijke skatetoer-
tocht die de Alphense skatevereniging OMNI 
Skaters organiseert. OMNI Skaters zet alles in 
het werk om de deelnemers te laten genieten van 
een zorgeloze skatetocht. 

De routes gaan over gladde, verkeersluwe 
wegen en zijn te volgen via duidelijke borden en 
pijlen. De vrije tochten van 12 km (speciaal voor 
kinderen/gezinnen) of 30 km zijn te volgen via 
duidelijke pijlen en een routebeschrijving. 

De 2 pelotonstochten; één van 60 km (met een 
snelheid van 18 km) en één van 115 km (met een 
snelheid van 21 km) gaan dwars door het Zuid-
Hollandse landschap. De tocht gaat o.a. langs 
mooie waterpartijen, het Groene Hart en de 115 
km gaat ook nog naar de duinen, langs de zee en 
weer terug via de ringvaart. 
Er wordt gereden in een groep, met onderweg 
stops van ongeveer 15 minuten. Voor eten, 
drinken en versnaperingen wordt gezorgd. De 
pelotons worden begeleidt door motoren, fietsers 
en skatebegeleiders. 

Slecht weer? 
De pelotonstochten gaan in principe altijd door, 
kijk bij twijfel op www.omniskaters.nl  

Locatie: Zegerplaza Wiebel Biebel, De Bijlen 4, 
2406 LL Alphen aan den Rijn

Groepstocht
Je rijdt samen met de andere deelnemers in één 
groep van start tot finish.
Starttijd: 9.30 uur
Afstand: 60 of 115 km. 
Snelheid: gem. 18/21 km/u

Vrije tocht / kidstour
Rijd de toertocht in je eigen tempo en bepaal je 
eigen pauzes.
Starttijd: van 10.00 tot 12.00 uur, afmelden uiter-
lijk om 16.00 uur.
Afstanden: 12 of 30 km.

Overige informatie
Het dragen van een (skate- of fiets)helm is 
verplicht.
Inschrijftijd: vanaf 8.30 uur
Inschrijfgeld: senioren € 8,00 en jeugd € 2,50 
(incl. daglicentie en herinnering)

Deze tocht telt mee voor het landelijk klassement
Wel kleed-, geen douchegelegenheid aanwezig
Tijdens de tocht krijgt men drinken, voeding en 
een versnapering. Bij deze tocht is er ook startge-
legenheid voor steppers.

Een heerlijk rondje skaten langs de allermooiste plekjes in de Randstad?

Welkom in de wereld van

Levering van sport- en wandelschoenen
Aanpassingen aan sport- en wandelschoenen

Sportvoetbedden
Reparatie van sport- en wandelschoenen 

Bovenkerkerweg 43
1185 XA  Amstelveen
T  020 -  64 15 308
F 020 -  45 39 256
E info@schiedon.nl
I  www.schiedon.nl

MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 - 17.30 UUR

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”
Deze sportschoen is uitstekend geschikt voor uw persoonlijke voetbedden.
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BEST BUY
BIKES
Best Buy Bikes • Handelsweg 2b • 3641 RC Mijdrecht • Tel: 0297-255076 • E-mail: info@bestbuybikes.nl • www.bestbuybikes.nl

Kort voor de start van race-seizoen 2014 loop ik de werkplaats binnen bij het motorracteam van Best 
Buy Bikes.  Ik loop Ed Heining tegen het lijf en vraag hoe het er voor staat. 
Ed: “De laatste voorbereidingen worden nog uitgevoerd aan de racemotoren. Het spuitwerk en en 
de bestickering moet nog worden afgemaakt. Technisch zijn we klaar, alhoewel je met racetechniek 
nooit echt klaar bent. De motorblokken hebben we de afgelopen maanden toch weer op het hogere 
prestatieniveau kunnen krijgen ondanks de toepassing van gewone brandstof in plaats van de hele 
dure grandprix-benzine.”   

“Gezien de 2e plaats van vorig jaar tijdens een International Post Classic Race op het TT-circuit van 
Assen vraagt dat natuurlijk naar meer. Daarom heb ik ook aan mijn gewicht en conditie de afgelopen 
winter gewerkt. Mijn doelstelling is om dit jaar enkele wedstrijden in Duitsland en België te rijden en 
weer op het podium te komen. Verder hopen we in de gelegenheid te zijn met vier verschillende moto-
ren aan verschillende evenementen deel te nemen. Uiteraard rij ik op mijn tweetakt-Yamaha TZ  van 
eind negentiger jaren, voormalig 50cc kampioen Aard Nieman ook op een Yamaha TZ, Scott Polotto 
op een Aprilia RS van 2000  en Ruben Vermeer op een Yamaha R6.  Natuurlijk  zijn we erg blij met de 
ondersteuning  van DUNLOP-banden, SCORPION-  en SHARK-helmen en EVOLUTION-raceover-
alls”  Maar Ed eindigt door zéér nadrukkelijk te stellen dat “de zaak” het allerbelangrijkst is en deze 
onder geen beding mag “lijden” onder de racerij ondanks dat er niets is wat hij liever doet dan zijn 
helmvizier te sluiten, zich af te zonderen van de rest van de wereld en dan één te zijn met zijn racer.

Best Buy Bikes Classic Racing

Wat is er allemaal te doen?

• Proefrijden op de nieuwste Hyosung-motoren en  natuurlijk ook op de Quadro voor wie wel wil 
motorrijden maar geen motorrijbewijs heeft! 

BEST BUY BIKES - VOORJAARSEVENEMENT
11, 12 EN 13  APRIL

• Onderdelenmarkt
Lekker rondkijken of er iets van uw gading bij 
is op tafels vol met gebruikte onderdelen zoals 
uitlaatdempers, spiegels, richtingaanwijzers, leren 
tassen,zadels,  kuipdelen, accessoires, tankpads, 
ga zo maar door. En als er iets van uw gading bij 
is, doe een bod en het is al snel geregeld!

• Kleding en helmen inruilaktie!
Begin hetseizoen veilig en comfortabel met een 
nieuwe outfit. Wij geven u € 25.- terug voor uw 
oude helm, jack of broek bij aankoop van een 
nieuw exemplaar van de 2014 collectie. 

Voorjaarscontrole

• Retrostijl ook uw stijl?
Ook dat is onze passie! Tijdens het voorjaarse-
venement bij ons te bekijken en misschien ook 
wel te rijden ( als u een echte liefhebber bent en 
50+ers krijgen  voorrang) de Kawasaki W800, de 
Yamaha XV950R en Royal Enfield Continental, 
de Honda CB1100EX en de Honda Boldor. Retro 
is in!  Onder de auto’s al weer jaren. Denk maar 
aan de Mini, de Fiat500, de VW-Beatle. Maar 
nu ook onder de motoren zet deze trent door. 
Toen motoren nog van ijzer waren en niet van 
tupperwhare. De Engelse motoren altijd olie lekte 

DUNLOP Bandenaktie

Uw mooiste motoravontuur –foto op canvas!
Ook dat kan bij ons geregeld. Wij maken verschillende formaten canvasdoeken met daarop uw 
favoriete coureur of misschien wel uw eigen mooiste “Motormoment”. Kom kijken naar onze collectie 
en vraag naar de leuke mogelijkheden.

en de Japanse fabrieken de Europese motoren immiteerde.  De jaren 50 en 60 beheerst werden 
door de zogenaamde Cafe-Racers. Dit waren omgebouwde ( hoofdzakelijk Engelse-makelij motoren) 
waarmeer de vetkuifen van kroeg naar kroeg reden. Beroemd en berucht was het Engelse Ace-Cafe 
in Brighton maar nu inmiddels gevestigd  in London. 

De herinnering  naar die stoere tijd maakt dat veel heropstappende  motorrijders maar al te graag 
weer op een echte stoere motor willen rijden. Daarop wordt door de fabriekanten handig ingespeeld 
door prachtige kopieen van dergelijke motoren uit te brengen, maar dan wel met de hedendaagse 
kwaliteits-  en milieueisen. Niet alleen brengen de verschillende motorfabriekanten deze prachtige 
Retro-modellen uit. Maar ook de diverse kleding en helmenfabriekanten produceren weer bijzonder 
modieuze en veilige modellen. Best Buy Bikes is hét aangewezen adres om uw Retro-wensen te 
vervullen. Buiten de hedendaagse motoren spcialiseren wij ons in Retro-Motorlifestyle en willen 
tijdens het voorjaarsevenement u graag laten zien hoe Retro uiterlijk met hedendaagse veiligheid is te 
combineren.  

• Prijsvraag met als 1e prijs een Retro helm van Premier, 2e prijs  een onderhoudsset voor uw motor 
van Belray en de 3e prijs een set zomerhandschoenen van Richa. 

• Iedere bezoeker ontvangt een tegoedbon van 10% korting bij een eerst volgende aanschaf van een 
product naar keuze (uitgezonderd motoren en scooters) bij Best Buy Bikes

.
Voorjaarscontrole van uw motor vanaf 28 maart tot en met 4 april voor slechts € 20.- 
Gedurende deze aktieperiode controleren onze technici  voor slechts  € 20.- uw motor op alle punten 
welke van belang zijn om na de winterstop weer veilig op pad te gaan. Mocht er onverhoopt toch 
iets tevoorschijn komen dan vragen wij uiteraard vooraf met prijsopgaaf eerst uw toestemming voor 
reparatie. Bovendien ontvangt u nog eens 10%  kassakorting op het factuurbedrag.

Als u voor  31 maart 2014 een set RoadSmart 
II of Trailmax TR91 banden van Dunlop koopt, 
ontvangt u een waardebon t.w.v. € 30,- die u vóór 
31 december 2014 kunt inwisselen voor produc-
ten bij Best Buy Bikes. 

BEST (BUY) BIKE VAN DE MAAND

Bouwjaar 1999
Km.stand: 42068

Honda VTR1000 PRIJS: € 2950,-
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Introductiedagen
Voor iedereen tussen de 7 en 18 jaar die nog 
nooit gezeild heeft maar wil ontdekken of hij/zij 
het zeilen leuk vindt of voor degene bij wie de 
zeilkriebels alweer ruimschoots aanwezig zijn, 
bieden wij ook dit voorjaar weer de introductie-
dagen.

Op 26/27 april en 24/25 mei 2014 kun je een dag 
komen varen op de Vinkeveense Plassen onder 
begeleiding van onze enthousiaste instructeurs. 
Nieuw is dat we 24 en 25 mei ook de mogelijk-
heid bieden kennis te maken met het windsurfen. 
De dag begint om 9.30 uur met een kennismaking 
met de instructeur en de andere deelnemers. 
Direct daarna gaan we lekker het water op. 
Tussen de middag lunchen we op de zeilschool, 
iedereen neemt zijn eigen broodje mee en wij zor-
gen voor thee, melk en een stuk fruit. Na de lunch 
weer lekker varen waarna we de dag rond 17.00 
uur weer afsluiten. Wij bieden de introductiedag 
aan voor maar € 25! Ben je al een keer bij ons 
geweest, dan kun je zelfs gratis een vriendje of 
vriendinnetje meenemen om hem of haar kennis 
te laten maken met jouw zeilschool!

Cursussen
Het cursusaanbod van Zeilschool de Vinke-
veense Plassen is breed te noemen. In de Mei-, 
Hemelvaart-, Pinkster- en zomervakantie bieden 
wij weer kampweken aan, waar een hoop plezier 
en avontuur aan te pas komt. Deze cursussen 
worden gegeven op verschillende niveaus. Er 
wordt gekeken naar zeilervaring en leeftijd. 
Uiteraard houden wij tijdens de groepsindeling 

ook rekening met je voorkeur ten aanzien van 
vriendjes en vriendinnetjes.

Binnen de aangeboden cursussen kan er geko-
zen worden uit een breed aanbod van verschillen-
de disciplines (boottypes). Er zijn onder andere: 
Optimisten (1 mans jeugdboot), Askeladden (2 
mans jeugdboot), Laerling (jeugd kielboot), Laser 
Pico of Open Bic (1-mans zwaardboot), RS Feva 
of Laser Vago (2 mans zwaardboot), Catamarans, 
Valken (kielboot) en Windsurfplanken. Kortom 
voor elke cursist is er een passende boot te 
vinden.

Tijdens onze cursussen bieden wij verschil-
lende verblijfsvarianten aan:
Dagcursus: dit betekent, dat je ‘s ochtends om 
09.30 uur komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ‘s middags om 17.00 uur weer naar 
huis gaat. Er zijn geen avondprogramma’s en op 
de laatste cursusdag is de diploma uitreiking.
Extern: dit betekent, dat je ‘s ochtends om 09.30 
uur lekker komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ‘s middags om 17.00 uur weer 
naar huis gaat. Voor de theorieavond en de bonte 
avond ben je bij het avondprogramma, op deze 
dagen eet je ’s avonds dan met ons mee en het 
programma eindigt om 20.30 uur.
Extern+: dit betekent, dat je ‘s ochtends om 
09.30 uur komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ‘s avonds blijft eten. Na het eten 
doe je mee met het avondprogramma, dat om 
20.30 uur eindigt.
Intern: hierbij blijf je de gehele cursus, volledig 
verzorgd, bij ons.

Het voorjaar kan beginnen!
“Plezier in zeilen” is inmiddels al meer dan 35 jaar het belangrijkste motto van Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen. Zowel beginnende als gevorderde zeilers en surfers, in de leeftijd van 
7 tot boven de 70 jaar, beleven veel plezier tijdens de lessen die gegeven worden door het 
gemotiveerde instructeursteam. En als wij er voor zorgen dat jij plezier hebt tijdens het zeilen 
dan gaat het leren een stuk gemakkelijker. Wist je dat zeker 90% van onze instructeurs hun 
zeilcarrière ooit is begonnen als cursist bij Zeilschool de Vinkeveense Plassen? En daar zijn 
wij natuurlijk trots op!

Wat doe jij 
  deze zomer?

jeugdboot

catamaran

zwaardboot

kielboot

surfen

Aanvragen brochure jeugd/jongeren of volwassenen
www.zeilschoolvinkeveen.nl of 0297 - 262200

Wil je graag losse dagen komen zeilen? Dat kan, 
zowel in het voorjaar als in het najaar bieden 
wij de zondagcursus aan. Vijf cursusdagen van 
09.30 – 17.00 uur, waarbij je alleen voor je lunch-
pakket hoeft te zorgen. De zondagcursus voorjaar 
start op 18 mei! 

Na afloop van een zeilcursus krijg je een 
watersportpaspoort met daarin aangetekend de 
behaalde resultaten. Wij zijn een CWO erkend 
opleidingscentrum en werken met het CWO sys-
teem, wat garant staat voor een goede beoorde-
ling van je zeilkunsten.
Voor privélessen (jeugd, jongeren en volwas-
senen) ben je bij ons ook aan het goede adres! 
Deze lessen worden in onze boten  gegeven, 
maar kunnen ook aan boord van jouw eigen schip 
gegeven worden. 

Evenementen en arrangementen 
bij Vinkeveen Haven
Naast het verzorgen van de verschillende vaar-
opleidingen is de Herenweg 144 te Vinkeveen 
ook het juiste adres voor evenementen en ar-
rangementen. Onder de naam Vinkeveen Haven 
bieden wij een breed scala van activiteiten aan 
waarbij vloot en accommodatie ingezet kunnen 
worden. Natuurlijk wordt er hierbij ook gedacht 
aan de verzorging van de inwendige mens. Een 
eenvoudige lunch, een uitgebreid BBQ buffet of 
zelfs een volledig verzorgde feestavond.
Kortom of je nu met het gezin een dagje het water 
op wilt met een zeilboot of sloep, een familie reü-
nie wilt houden, een bedrijfsuitje of kinderfeestje 
gaat organiseren, wij denken graag met je mee!
Kijk op onze websites 
www.zeilschoolvinkeveen.nl en
www.vinkeveenhaven.nl, daar vindt je een over-
zicht van wat wij voor je kunnen betekenen! 

Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens 
kantooruren te bereiken op: 
0297 - 26 22 00 / 26 19 90. 

Vanaf half maart zijn we ook in de weekenden 
geopend. Even langskomen voor een rondleiding 
behoort dus ook tot de mogelijkheden. Wij hopen 
ook jou binnenkort te mogen ontmoeten op of aan 
de Vinkeveense Plassen!

Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
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In de Februari editie van deze sportkrant kon men 
al een beetje kennis maken met Cv de Plasdui-
kers uit Langeraar.
Met nog zo’n 10 dagen te gaan voor dat het grote 
dansevenement de NDO Festivalkampioenschap-
pen georganiseerd door Cv de Plasduikers onder 
auspiciën van de NDO gaan plaatsvinden. Willen 
wij door een klein stukje geschiedenis u iets meer 
vertellen over onze vereniging.

De Plasduikers zijn zo’n 48 jaar geleden 
opgericht in Langeraar uit de voor bestaande 
jongerensoos T’ stroppie, die in Langeraar 
verschillende dansavonden organiseerde en in 
Carnavalstijd een gekostumeerd bal. De naam de 
Plasduikers kwam wel op een speciale manier tot 
stand. Tijdens een vergadering dook een van de 
raadsleden spontaan in de Langeraarse plas en 
zie daar de naam “ De Plasduikers”.

Stichting Plasduikersfestival en Cv de Plasduikers organiseren 

NDO FESTIVAL KAMPIOENSCHAPPEN

Vele jaren werden er carnavalsavonden geor-
ganiseerd voor groot en klein met natuurlijk een 
prinsenpaar, de raad van 11 en majorettes toen 
werden ze nog zo genoemd. Zij dansten tijdens 
de avonden in het parochiehuis.

Na zo’n 25 jaar dus al twee jubileums gevierd 
te hebben, kwam er weer jong bloed binnen de 
vereniging die met het idee kwamen om mee te 
gaan doen met carnavals optochten. Er werd 
een wagen aangeschaft en gebouwd naar een 
bepaald thema. De scholen en de muziek vereni-
ging deden gezellig mee.

Vele prachtige wagens hebben door Langeraar 
gereden. Van wintertijd tot pirates of the carribean 
of flowerpower. Langeraar was in de Carnavalstijd 
omgedoopt tot ‘T PLASSEGAT. 

Een ander idee om nog meer jong bloed binnen 
de vereniging te krijgen was het oprichten van 
Dansmariekes.

Er werden wat oproepjes geplaatst in de krant 
en zo ontstonden de dansmariekes. Een groepje 
van ongeveer 8 meisjes begonnen een dans in 
te studeren, en er werden voor hun mooie rode 
gympakjes met een kort rokje eraan gemaakt.
Al na een paar seizoenen waren er 2 groepen 
en zelfs 2 solo’s die helemaal alleen op een 
groot podium een solodans deden. Veel werd 
er gedanst op carnavalsactiviteiten. Zoals het 
kindercarnaval, op scholen en bij de ouderen in 
het bejaardenhuis. Maar de meiden wilden meer 
en zo werd er met de dansmariekes gekozen om 
op een plezierige manier wat meer de weg in te 
slaan van de wedstijdsport. We deden mee aan 
onder andere de Intrada( organisatie door de 
FMN.) en Festivals van de NDO (Nederlandse 
Danssport Organisatie).

Om dit en alle carnavalsactiviteiten te bekostigen 
werd er in 1991 gestart met het 1e Plasduikers-
festival met als vaste datum 14 dagen voor het 
carnaval. 
Overdag was het duikersdansfestival er met zo’n 
70 dansen vanuit het hele land en een minikermis 
met spelletjes voor de kinderen. En ’s avonds het 
Vlinderfeest met vele verschillende artiesten en 
2000 mensen die het feest mee vierden. 

Het Vlinderfeest bestaat nog steeds waarvan op 
15 februari de 23e editie plaats heeft gevonden. 
Dat eerste dansfestival was in 1991 een eerste 
officiële thuiswedstrijd met prima resultaten. De 
kleding werd ook door de jaren heen steeds 
vernieuwd door zelf te maken of te kopen. Zo 
werd de Prinsengarde dit jaar nog in nieuwe 
showkleding gestoken en ook de Stars gingen in 
het nieuw.
 

Met gediplomeerde trainsters in huis, goede cho-
reografieën en de juiste muziek werden er steeds 
meer goede resultaten behaald op verschillende 
festivals. 

Zo hadden we in 1998 de eer om de Intrada 
in Ter aar te organiseren een pracht dansfesti-
val, onder auspiciën van de Federatie Midden 
Nederland (FMN). Zij behartigen de carnaval en 
dansmariekes in het midden van Nederland. En 
ook hier werden al goede resultaten gehaald. 

In het seizoen 1999-2000 werd ons 33 jarig 
jubileum groots gevierd. Maar de slagroom op het 
toetje was wel 11 jaar later het 44 jarige jubileum-
feest.

Binnen onze vereniging hebben we inmiddels 2 
kampioenen in huis: Thyrza Piëst en Marije Otto.
Op dit moment telt onze vereniging 2 groepen, 2 
solo’s en een duo.

Natuurlijk hopen wij altijd dat er nieuwe jonge 
meisjes en jongens vanaf 6 jaar komen dansen. 
We dansen op Maandagavond in Wapata in Ter 
aar. Kom gerust een keer kijken op  een training 
of op 30 maart 2014 in Sporthal de Vlinder.

De Stars en de Prinsengarde zijn er na maanden 
hard trainen helemaal klaar voor en hebben veel 
zin in hun eigen thuiswedstrijd.

Iedereen kan komen kijken op 30 maart 2014:
Locatie: de Vlinder in Ter Aar 
Tijd: vanaf 8:30 uur. 
Entree: € 4,50 incl. boekje 
kinderen/65+: € 2,00 euro.

Wij van Cv de Plasduikers en met name het 
Festival comité zijn er helemaal klaar voor.
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TENNISHAL “DE RONDE VENEN”
Comfortabel overdekt tennissen

TENNISLES 
Groep- of privé-lessen.
Overdag of ‘s avonds.
Geen lidmaatschap bij de vereniging vereist.

LOSSE BAANHUUR  
vanaf € 12,- per uur / per baan

ZOMERBUNDELS

Gemakkelijk via internet uw tijd boeken!
Bundels van 20 uur € 80,- ma. t/m vr. overdag

20 uur € 120,-  / 35 uur € 200,-  (alle tijden)

GOEDKOOP MET JE TENNISMAATJES DE ZOMER DOOR!

 maandag  16.00 t/m 23.00 uur
 dinsdag  08.30 t/m 23.00 uur
 woensdag  08.30 t/m 23.00 uur
 donderdag  08.30 t/m 23.00 uur
 vrijdag  08.30 t/m 22.00 uur
 zat. en zondag 08.30 t/m 13.00 uur

Meer informatie: 0297 - 285 636 of
www.tennishalderondevenen.nl

Doctor J. van der Haarlaan 3 - Mijdrecht naast wijk Wickelhof

Rabobank Open Indoor Kampioenschappen 
Voor de Rabobank Open Indoor Kampioenschappen is, zoals tot nu toe uit de ontvangen inschrijvin-
gen op te maken valt, uit wijde omtrek weer veel belangstelling voor dit toernooi. 
Dat is ook niet zo verwonderlijk aangezien dit toernooi in de week van 28 maart tot 7 april tot één van 
de weinige toernooien in Nederland behoort. 
Het toernooi dat in de leeftijdscategorieën 17+ en 35+ op Rating en bij de 50+ volgens het “oude 
systeem” volgens pasjessterkte gespeeld wordt, behoort dan ook tot één van de sterkste toernooien 
uit de regio. 
In dit toernooi wordt rekening gehouden met het eerste weekend van de voorjaarscompetitie, die 
al weer vroeg  (5 april) tijdens het finaleweekend van het toernooi van start gaat. De finales van de 
Rabobank Open Indoor Kampioenschappen worden dan ook op maandagavond 7 april afgewerkt. 

Mijdrecht het tenniscentrum van midden Nederland
De komende maanden is er in Mijdrecht weer veel te beleven op tennisgebied. Te beginnen 
met de Rabobank Open Indoor Kampioenschappen in tennishal ‘De Ronde Venen’, met gelijk 
daaropvolgend de voorjaarscompetitie op de buitenbanen, een tweedaagse busreis naar 
Roland Garros (Parijs) en de TVM bar Open op het park van T.V. Mijdrecht. 

voorjaarscompetitie
De voorjaarscompetitie, dat in april en mei gehouden wordt is altijd een interessante periode om een 
kijkje te nemen op de buitenparken. Ook wanneer u nog geen lid van de vereniging bent kunt u kijken 
naar goede wedstrijden. En wellicht, dat u door de tennissport gegrepen wordt. 

Wanneer u in het weekend (vrijdag, zaterdag en zondag) rond etenstijd op het park van T.V. Mijdrecht 
komt, dan kunt u tijdens het kijken naar de laatste wedstrijden op het terras van een goede maaltijd 
voor een schappelijke prijs genieten.

Roland Garros 2014
Wegens succes vervolgd: tweedaagse busreis Roland Garros 2014 + dag Parijs. 
We gaan vrijdagochtend 30 mei vanuit tennishal ‘De Ronde Venen’ met de luxe Wintoursbus met 
40 ruime zitplaatsen, waar anders meer dan 50 plaatsen ingepropt worden. U ontvangt een stadion-
kaart voor Suzanne Lenglen, één van de twee hoofdtribunes met de vrijheid om alle buitenbanen te 
bekijken. 
Bij het inslaan van de eerste wedsdtrijd komen wij het stadion binnen, dus missen wij geen minuut 
tennis. Wij blijven tot 19:30 op het park en van daaruit vertrekken wij rechtstreeks richting hotel. Dit 
comfortabele hotel is door de reisleider uitgezocht op locatie vlakbij een metrostation met aansluiting 
op het centrum, de Montmartre en Versailles. Daardoor kunnen wij voor de 2e dag gemakkelijk op 
eigen gelegenheid Parijs verkennen. 
Zaterdag 31 mei om 17:00 uur gaan wij weer richting Nederland. Tijdens de tussenstop  kunnen wij 
om 19:00 uur in België avondeten in een wegrestaurant. Dit geweldige arrangement komt slechts op 
€ 199,- per persoon. Reserveer voor 1 mei en wees zeker van een plaats. Tel.: 0297 285636

TVM Bar Open 2014
Na de competitie van 14 t/m 22 juni wordt het eerste buitentoernooi van het seizoen in de regio de 
TVM Bar Open 2014 op T.V. Mijdrecht gehouden. 
Alle enkelpartijen zullen op rating gespeeld worden. U kunt zich vanaf 1 april hiervoor opgeven. 
Één ding mogen we verwachten:  Het zal een groot spektakel worden, waarbij de inwendige mens 
door TVM Bar eten & drinken niet vergeten zal worden. Ook voor dit evenement geldt,  iedereen is 
welkom om in de zon b.v. op het terras onder het genot van een hapje en een drankje van prachtig 
tennis te genieten.
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Mijn naam is Sebastiaan Blesgraaf. Trotse vader 
van 3 kinderen en zelf inmiddels 37 jaar jong. 
Vanaf mijn 10e bespan ik tennisrackets. Eerst 
voor mijzelf en al snel ook voor anderen.

 Inmiddels ben ik specialist op tennisgebied en 
dan met name de verkoop en het bespannen van 
tennisrackets. Daarnaast bied ik een ruim as-
sortiment van schoenen, tassen, tennisballen en 
andere artikelen. Sinds kort ben ik ook gespeciali-
seerd in het tunen van rackets. 

Mijn winkel op tenniscentrum De Kegel is mijn 
vaste basis en van daaruit bedien ik meerdere 
tennisparken, zoals Buitenveldert, Startbaan, 
TCA, Ijsbaanpad, TC Ouderkerk en nu ook DVH. 

Voor merken zoals Prince, Tecnifibre, Pro Ken-
nex, Dunlop, Pacific (fischer), Diadora, Fila, 
Tretorn, Slazenger, Yonex en Babolat ben ik of-
ficieel dealer. Met enige trots kan ik vertellen dat 
ik één van de 20 dealers in Nederland ben die het 
nieuwste racket van Babolat mag gaan verkopen, 
de Babolat Pure Drive PLAY.

Afgelopen 3 jaar heb ik bespannen op de 
Nationale Tenniskampioenschappen voor onder 
meer Brenda Schulz en vele anderen. Een mooie 
ervaring. Op het Future toernooi in 2013 heb ik 
daarnaast onder meer voor Thomas Schoorel 
zijn rackets bespannen, evenals voor diverse 
internationale spelers. 

Om op de ATP ranking lijst te komen, moet een 
speler Future toernooien spelen. Het niveau is 
hoog, zowel van de spelers als van de eisen die 
worden gesteld aan het materiaal. Het was een 
eer om op dit toernooi te mogen bespannen en ik 
kijk uit naar het volgende Future toernooi waar ik 
dit jaar wederom ga bespannen.
 
Uit mijn verhaal kunt u wellicht al opmaken dat 
kwaliteit voor mij hoog in het vaandel staat. Het 
juiste racket of de juiste snaar kan een groot 
verschil maken in het tennisplezier. En dat laatste 
is waar het uiteindelijk om draait, lekker spelen 
met veel plezier. Zoals ik zelf ook het liefste doe 
en mijn dochters van 4 en 6 ook probeer mee te 
geven als zij naar tennisles gaan. 

Wilt u advies over een racket of bespanning dat 
past bij uw manier van spelen, kom dan gerust 
eens langs of neem contact op via 
www.qdtennis.nl. 

U kunt de winkel vinden aan de Bovenkerkerweg 
81 in Amstelveen en ik ben telefonisch te berei-
ken op 06 - 1892 1064. 

Wij hebben naast hele aardige kortingen ook 
een spaarkaart speciaal voor het bespannen van 
rackets. Bij een volle spaarkaart ontvangt u 10% 
korting op de volgende bespanning. Graag tot 
ziens, Sebastiaan Blesgraaf.

QD Tennis heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan

Zondag 26 januari schitterden totaal meer dan 
100 dansers en danseressen in de dans show 
van Let’s Dance Amstelhof. Voor ruim 300 
toeschouwers werd een fantastisch optreden 
gegeven en het applaus die de groepen kregen 
was dan ook meer dan verdiend!

Onder leiding van dansinstructrices Kim en Anouk 
toonden allereerst de groep van ons tweede 
thuis hun kunsten. Zij werden opgevolgd door 
de peuters (peuterdans), de jazzballet groepen 
(3-7 jaar), clip- en streetdancers (4-12 jaar) en de 
StreetJazzers (volwassenen). 

Alle dansers ontvingen een mooie oorkonde en 
kregen als verrassing een pannenkoek cadeau.
Het volgende optreden staat in juni op de kalen-
der en belooft nu al veel goeds!
 
Een keer een (gratis) proefles volgen? 
Dat kan! 
Bel voor meer informatie naar 0297 531855 of 
stuur een mail naar Letsdance@amstelhof.com.

Geslaagde dansshow Let’s Dance Amstelhof



Is uw vereniging toe aan financiële ondersteu-
ning? Dan bent u bij het studentenbedrijf Gelang 
SC aan het juiste adres. 

Wij verkopen leren armbanden aan sportver-
enigingen voor € 5,- per stuk, die vervolgens 
kunnen worden doorverkocht aan de leden voor 
een adviesprijs van € 10,-. Om de verkoop te 
stimuleren verzorgt Gelang SC de benodigde pro-
motiematerialen. Denk hierbij aan flyers, posters, 
een stukje op de website en/of een stukje op de 
Facebook-pagina. 

Het geld dat wordt opgehaald met de verkoop van 
de armbanden wordt gebruikt voor een bepaald 
doel. Hierbij kunt u denken aan nieuwe ballen, 
goals of pionnen voor uw leden. 
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Studentenbedrijf Gelang SC helpt uw 
sportvereniging en het Jeugdsportfonds

Naast de verkoop aan sportverenigingen, verko-
pen wij ook aan particulieren. 

Een armband kost € 10,- per stuk, waarvan € 3,- 
per armband wordt gedoneerd aan het Jeugd-
sportfonds. Zij creëren sportkansen voor kinderen 
van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen 
lid kunnen worden van een sportvereniging. 

Heeft u interesse of wilt u meer informatie? 

U kunt ons altijd bereiken via: 
gelangsc@gmail.com 

Of bezoek onze Facebook-pagina:
www.facebook.com/GelangSC 
voor meer informatie.

De winter is voorbij. Na vijf jaar verwend te zijn 
met natuurijs hadden we dit jaar een echte ijsloze 
winter. Gelukkig waren er goede alternatieven, 
naast alle bekende banen waren er dit jaar ook 
de Coolste baan in het Olympisch Stadion, in Rot-
terdam een 400 meter baan onder een tunneltent. 
Beide banen waren een groot succes.
En natuurlijk het grote succes op de olympische 
spelen zijn niet onopgemerkt gebleven. Wie heeft 
er niet van genoten. Pure topsport.

Als gevolg van deze successen is duidelijk weer 
meer belangstelling voor het inline-skaten. De 
inline skates zijn onder te verdelen in het formaat 
van de wielen, variërend  van 80 mm tot 110 mm 
diameter. De 80, 84 en 90 mm wielen worden 
over het algemeen gebruikt voor kleine rondjes 
op straat, je bent wat wendbaarder als met gro-
tere wielen. 100 en 110 mm worden gebruikt voor 
tochtjes en trainingen op de baan, specifiek voor 
het schaatsen. Er zit ook verschil in de steun van 
de schoenen, er zijn hogere “softboot” schoenen, 
comfortabel, veel steun. Lekker voor op straat en 
schaatsschoen modellen, dat zijn harde “schaats” 
schoenen, vooral geschikt voor het skeeleren op 
de baan of mooie gladde fietspaden.

De kwaliteit van de skates en skeelers zit vooral 

in de lagers en de wielen. Lagers kunnen het 
beste van een bekend merk zijn (bijv. SKF), er-
varing leert dat dit soort lagers jaren meegaat, in 
tegenstelling tot de goedkopere merkloze lagers. 
En op het gebied van wielen zijn er een paar fa-
brikanten die wielen produceren, belangrijk is de 
“rebound” van de wielen, hoe beter ze stuiteren, 
des te beter ze rollen. Goedkope wielen voelen 
vaak stug en hard, waardoor je het gevoel hebt 
dat je op zachte banden rijdt.

De frames zijn in vrijwel alle gevallen tegen-
woordig van aluminium, dat maakt dat de wielen 
beter (blijven) rollen. En minder vervormen bij het 
afzetten.
Bekende merken zijn Rollerblade, K2 en Fila. 
En voor degene die wat specifieker met schaats 
techniektraining en wedstrijden bezig zijn heb je 
Powerslide, Maple en Cadomotus.

Voor de jeugd heb je verschillende soorten 
“meegroei” inline-skates, dit zijn schoenen die 
in maten verstelbaar zijn. Zowel verkrijgbaar in 
lage als in hoge uitvoering. Belangrijk is ook de 
bescherming, pols, knie en elle boog, voor het 
hoofd een helm en zelfs voor de heupen bestaan 
er speciale beschermbroeken.

Uiteraard kunt u de verschillende inline-skates 
vinden bij de schaats en inline specialist, waar 
u ook deskundig advies krijgt, maar waar u ook 
voor allerlei reparaties terecht kunt.

In de zomer zijn er verschillende skate tochten, 
dit zijn tochten, die uit gepeild zijn en meestal 
in verschillende afstanden. In Alphen a/d Rijn is 
bijvoorbeeld de Omni skate toertocht. Voor een 
volledige kalender kunt u kijken op schaatsen.nl
Verder worden er door de verschillende schaats-
verenigingen skeelertrainingen verzorgt en er zijn 
verschillende skate – scholen in de regio waar 
lessen worden gegeven in rijvaardigheid op de 
skates.

Steeds meer belangstelling voor inline-skaten JAN VAN DER HOORN
SCHAATS EN SKEELER SPECIALIST

Grote collectie wielerkleding,
sportbrillen, helmen en 

functionele onderkleding!

Westkanaalweg 10e
2461 EC TER AAR
tel. 0172 60 2677

Ma t/m vrij: 09.00 - 17.30 uur
Vrij koopavond: 18.30 - 20.30 uur
zaterdag: 09.00 - 16.30 uur

5 april:
Open Huizen Dag!
Check bij ons je financiële mogelijkheden!

Op 5 april organiseert de NVM een Open Huizen Dag. 
Het is slim als je vooraf nog even op onze website kijkt of bij
ons langs komt. Zo weet je snel het maximale
hypotheekbedrag dat past bij jouw persoonlijke situatie en
wensen.

DUIDELIJK VERHAAL

Hofland 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

 VOORBEREID GOED GA
PAD!! OP
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fysiotherapie	 kinderfysiotherapie	 psychosomatische
manuele	therapie	 sportfysiotherapie	 fysiotherapie
fysiofitness	 revalidatie	 hydrotherapie

 Revalidatie

 Manuele therapie

 Kinderfysiotherapie

 Haptonomie

 Oedeemtherapie

 Bekkenfysiotherapie

 Psychosomatische Fysiotherapie

 Hart-/longrevalidatie

 Echografie

Wij behandelen ook aan huis 
en in de zorgcentra.

Kudelstaartseweg 243
1433GH Kudelstaart
 0297 – 329635
www.fysiotherapiekudelstaart.nl

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:
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Het vertrouwde adres voor Fysiotherapie in de regio
      

      

Praktijk Fysiotherapie Nieuwveen 

• Fysiotherapie    Teylersplein 4 Nieuwveen 
• Manueletherapie   2441LE Nieuwveen 
• Kinderfysiotherapie    Tel. 0172-538783 
• Manuele Lymfdrainage  info@fysiotherapienieuwveen.nl
• Bekkenfysiotherapie   www.fysiotherapienieuwveen.nl
• Bedrijfsfysiotherapie      
• Fysiosport       

Bij Fysiotherapie Amstelhof  zijn wij ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak van uw 
klachten het beste resultaat geeft. Wij kunnen terecht zeggen dat wij u de beste zorg kunnen 
bieden. Afhankelijk van uw klacht, geven wij u de passende therapie.

Wij werken zonder wachtlijsten. U wordt bij ons snel geholpen, vroegtijdig ingrijpen bij een 
klacht  voorkomt verergering en stimuleert het herstel.

Kosten en vergoeding
Wij zijn gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden fysio-
therapie volledig als u aanvullend verzekerd bent. Als u niet aanvullend verzekerd bent kunt u 
natuurlijk ook bij ons terecht en word u particulier belast.

Moet ik lid zijn van het sportcentrum? 
Nee, ook zonder lidmaatschap bij Amstelhof Sport & Health Club (ASHC), kunt u bij ons terecht 
voor behandeling. 

Wat bieden wij bij Fysiotherapie Amstelhof
• Reguliere fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Long- en hartrevalidatie
• Beweegprogramma’s COPD en Atrose
• Bewegen voor patiënten met Diabetes Mellitus en overgewicht
• Rugscholing
• Knierevalidatie
• Training voor patiënten met schouder en nekklachten
• Aqua Fysiotherapie (water training)
• Fittesten (bloeddruk, longfunctie, conditietest)
• Medical Taping
• Dry Needling

Overige diensten:
• Oefentherapie Mensendieck
• Acupunctuur
• Diëtist
• Psycholoog
• Bedrijfsfysiotherapie (werkplekanalyse, tilvaardigheidstraining)
•	 Sportmassage,	ontspanningsmassage	en	voetzoolreflexologie.
• Stoelmassage (bij ons of op locatie).

Meer weten en/of  een afspraak maken?
Noorddammerweg 30 - 1424 NX DE KWAKEL 
Telefoon:  0297-521539 - Email: fysio@amstelhof.com
Website:  www.karelmuns.nl

Nu ook op zaterdag geopend van 09.00 - 12.00 uur!

Overgewicht vergroot de kans op onder meer dia-
betes, hart- en vaatziekten, gewrichtsklachten en 
bepaalde vormen van kanker. Het is niet alleen 
slecht voor uw gezondheid, u kunt er ook letterlijk 
minder goed van in uw vel gaan zitten.
Om de aanpak van overgewicht te versterken 
hebben wij bij MTC Mijdrecht de krachten nog 
meer gebundeld en bieden wij een  multidisci-
plinair programma aan voor mensen met ernstig 
overgewicht.
 
Begeleiding
De begeleiding binnen het programma is geba-
seerd op aanpak vanuit de 3 disciplines: voeding, 
beweging en psyche.
 De drie partijen die hierbij betrokken zijn:
* Hester Viveen Voeding op Maat (diëtetiek, 
Hester Viveen)
* MTC Mijdrecht (fysiotherapie, Esther de Vries)
* I-VY insight (training & coaching, Jaap van den 
Burg)
 
Programma
Het programma is een combinatie van individuele 
begeleiding (inclusief metingen) en gezamenlijke 
groepstrainingen en -bijeenkomsten. Deelnemers 
krijgen een uitgebreide werkmap met informatie 
en opdrachten, waar u zelf thuis ook actief mee 
aan de slag gaat. Gedurende 3 maanden wordt u 
intensief begeleid door diëtist, fysiotherapeut en 
mental coach. 
U traint 2x per week intensief in een groep onder 
leiding van de fysiotherapeut. Daarnaast zijn 
er  individuele afspraken bij de diëtist en enkele 
groepsbijeenkomsten georganiseerd door diëtist 
of mental coach.

NIEUW BIJ MEDISCH TRAININGSCENTRUM:
GEWICHT IN EVENWICHT

Er is 1 vast trainingsmoment op maandagavond 
van 18.00 tot 19.00 uur, het andere moment 
wordt in overleg met u bepaald.

Vergoeding en kosten
Het beweegprogramma Gewicht in evenwicht 
kan deels worden vergoed door de zorgverzeke-
ring binnen basisverzekering en/of aanvullende 
verzekering. Voor deelname aan het beweegpro-
gramma is altijd een maandelijkse, eigen bijdrage 
verbonden. Wilt u weten welk bedrag voor u van 
toepassing is, neemt u dan contact op met een 
van onderstaande personen.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Hester Viveen (diëtist)  tel. 06 23 84 69 14 of
Esther de Vries (fysiotherapeut MTC Mijdrecht) 
0297 – 28 60 93 
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Een sportblessure ontstaat meestal als gevolg 
van een overbelasting, onjuiste trainingsop-
bouw of verkeerd materiaal. Welke blessures 
komen veel voor? Een overzicht.

Knieblessure
Veruit de meeste sportblessures zijn kniebles-
sures. Een springersknie, lopersknie of be-
schadiging van de kruisbanden of meniscus 
bijvoorbeeld. Hardlopers en wielrenners hebben 
veelal last van knieproblemen, net als sporters 
die volleybal en basketbal beoefenen. Een acute 
knieblessure ontstaat meestal als gevolg van 
een ongecontroleerde beweging, botsing of val. 
Meestal zijn het dan de banden of meniscus die 
beschadigd raken. De meeste andere blessures 
ontstaan door overbelasting van het kniegewricht. 
Blessures rond de meniscus, aan de pees van de 
grote strekspier en rond de knieschijf zie je het 
meest.

Verzwikte enkel
Na de knieblessure komt de enkelblessure het 
meest voor. Vooral volleyballers, hockeyers en 
zaalvoetballers krijgen nog wel eens te ma-
ken met een blessure aan de enkel, maar het 
ontstaat ook regelmatig buiten de sport. Het 
betreft meestal een verzwikking: een uitrekking 
van de structuren rondom het enkelgewricht. 
Soms zijn de enkelbanden zelfs ingescheurd of 
afgescheurd. Na een verzwikte enkel zie je vaak 
een zwelling aan de binnen- of buitenzijde van de 
enkel. Dit zorgt voor bewegingsbeperking en pijn.

Rug- en nekklachten
Bij fitness, hockey en wielrennen hoor je vaak 
mensen over klachten aan de rug. Het gaat 
meestal om steken en stijfheid laag in de rug. 

Van lopersknie tot tenniselleboog
Overbelasting van de lage rugspieren of een plot-
selinge draaibeweging kunnen een spierverrek-
king veroorzaken. Wielrennen en mountainbiken 
geven soms ook nekklachten. Bij dit soort sporten 
is core-stability dan ook belangrijk.

Tenniselleboog
Onder de term tennisarm of tenniselleboog 
(epicondylitis lateralis) vallen alle klachten aan 
de buitenzijde van de elleboog. Klachten aan de 
binnenzijde van de elleboog worden omschreven 
als golferselleboog (epicondylitis medialis). Er is 
sprake van een niet-bacteriële ontsteking van het 
peesweefsel. Wetenschappers gaan ervan uit dat 
er kleine scheurtjes in het peesweefsel zitten die 
worden veroorzaakt door letsel of overbelasting. 
Een tenniselleboog is een veel voorkomende 
blessure bij racketsporten, maar je hoeft geen 
tennis te spelen om hem te ontwikkelen.

Zweepslag
Het geeft vaak acute pijn, een felle en plotselinge 
pijnscheut vergelijkbaar met een letterlijke zweep-
slag. Het is een spierscheuring in de kuitspier 

die meestal ontstaat tijdens het explosief en 
krachtig aanspannen. Een zweepslag doet zich 
het vaakst voor in de kop van de gastrocnemius, 
de oppervlakkige kuitspier. Een zweepslag zie 
je vaker bij sporters van middelbare leeftijd. Een 
mogelijke verklaring hiervoor is dat de spieren 
minder flexibel worden en veranderen met het 
ouder worden. Sporten waarbij de kans op een 
zweepslag het grootst is, zijn voetbal, tennis, 
basketbal en hardlopen.

Hamstringblessure
Ook blessures aan de hamstring komen vooral 
bij explosieve sporten zoals voetbal voor. Uit 
onderzoek is gebleken dat de meeste voetballers 
een hamstringblessure tijdens de eerste twee 
maanden van het seizoen oplopen. Vooral tegen 
het eind van de wedstrijd gaat het nog wel eens 
fout: de hamstrings krijgen namelijk weinig rust.
Een blessure aan de hamstring is meestal acuut. 
Je voelt een felle korte pijn. Soms is er sprake 
van een beschadiging of verrekking van wat 
spiervezels, maar je kunt ook je hamstring deels 
of volledig afscheuren.

Achillespeesblessure
Een blessure aan de achillespees ontstaat gelei-

delijk. Lang is gedacht dat een ontstekingsreactie 
verantwoordelijk is voor de pijn als gevolg van 
overbelasting. Nieuwe onderzoeken laten zien dat 
een verstoord genezingsproces bij een achilles-
peesblessure vaak de pijn veroorzaakt.
Een achillespeesblessure is de meest voorko-
mende hardloopblessure, maar je ziet het ook 
wel bij tennis. Sporters van middelbare leeftijd 
hebben vaker last. Bij hen neemt de kwaliteit van 
het peesweefsel namelijk af. De achillespees kan 
ook afscheuren: dit gebeurt vaak bij sporten met 
veel tempowisselingen en explosieve bewegingen 
zoals rugby en voetbal.

Liesblessure
Een typische mannenkwaal, zo wordt de liesbles-
sure wel gezien. Een liesblessure, pubalgie, is 
een verzamelnaam voor diverse klachten in de 
liesstreek. Het komt regelmatig voor bij sporten 
als voetbal, hockey en zwemmen.
Pijn in de liesstreek is frustrerend. De meest 
voorkomende oorzaak zijn een verrekking of 
spierscheuring van heupadductoren (binnenzijde 
bovenbeen), ontsteking van het schaambeen en 
een sportershernia. Die laatste is een breuk in 
een lager gelegen buikspierwand in het lieska-
naal.

Voorkomen
Gelukkig kun je veel blessures gemakkelijk 
voorkomen. 
Besteed aandacht aan de volgende dingen:
• Draag geschikte schoenen en kleding.
• Gebruik bescherming als helm, polsbescher-
   mers of een brace wanneer de sport daarom
   vraagt.
• Bouw de training goed op.
• Zorg voor een warming up en cooling down.
• Versterk je spier en doe oefeningen waar je baat 
   bij hebt.
• Let op je gezondheid.

De een na andere wedstrijd schiet de grond uit. 
Mensen die hun grenzen willen verleggen, team 
building.

Een initiatief van marinier Andre Skwortsown is 
de Mud Masters. Regelmatig vroegen vrienden 
hem hoe het is om marinier te zijn. En zo verzon 
hij 12 km obstakels en modder met een aantal 
pijlers van het korps mariniers. Fysieke en men-
tale uitdaging, avontuur, doorzettingsvermogen, 
kameraadschap en humor. 

Obstacles runs

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Veelal worden dit soort races gedaan van de man 
of vrouw in de sportpark tot verkleed. Van onerva-
ren tot rugby teams, triatleten, hardlopers etc. 
De diversiteit in dit soort races varieert. 

Een paar onder de loep:

Mud Masters
Van alle obstacle runs is de mud masters / run 
misschien wel het meest bekende voorbeeld 
van een obstacle run. Bij een mud run gaat het 
parcours vaak door een stuk natuur, park of 
crossbaan waar veel zand en water aanwezig. 
Obstakels die je vaak tegenkomt zijn tijgeren 
door de modder, door het water lopen, trenches, 
monkeybars en muurtjes waar je overheen moet. 
 
Urban Runs
In tegenstelling tot een mud run gaat een urban 
run door stedelijk gebied. De obstakels die je 
tegenkomt zijn ook vooral obstakels die je in een 
stedelijke omgeving tegenkomt. Denk aan auto’s, 
trappen, autobanden en skatebanen. Je rent dus 
als ware door de stad en zult er niet zo snel vies 
vanworden. Voorbeelden in Nederland zijn de 
Urbanathlon en de Ultimate City Challenge. 
 
Fun Runs
De zogenoemde fun runs zijn nog niet heel erg 

bekend in Nederland. Als we er twee mogen 
noemen zijn dat de MudRunFun en de Muddy 
Mates. Deze runs zijn in eerste instantie gericht 
op plezier hebben. Vaak zijn de afstanden ook 
wat korter of hebben ze een speciaal thema. Als 
het meezit krijgen we komend jaar in Nederland 
de eerste editie van Run for your lives!  Dit is een 
typische fun run met een afstand van 5 kilometer 
en een thema van zombies.
 
Color Runs
Iets wat op dit moment erg populair is zijn de 
color runs. Of het wel of geen obstacle runs zijn, 
daar zijn de meningen over verdeeld. Het zijn een 
soort fun runs. Bij een color run ga je een stuk 
hardlopen en word je overgoten met kleurpoeder 
waardoor je compleet gekleurd weer over de 
finish komt.
 
Electric Run 
Deze run is 5 km. Met lichtjes, glow in the dark 
and lots of fun! Hij wordt binnenkort voor het eerst 
in Nederland gelanceerd.

Combinaties
We zien dat er op dit moment ook combinaties 
van deze runs ontstaan. Zo hebben we later dit 
jaar de Color Obstacle Run en de Urban Nature 
Run.

Wij hebben zelf voor het eerst dit jaar met de Mud 
Masters meegedaan. Deze was 6 km, 12 km of 
18 km. We zijn iedere zondag naar het Amster-
damse bos gereden met grote ploegen om deze 
geweldige race in te gaan. Dus niet onvoorbereid. 
(En ook voor degene die in september mee willen 
doen). Het was in één woord super, we hebben 
gebikkeld, gelachen en iinderdaad een lot of team 
building and fun! 

We zijn nu alweer druk bezig om onze teams te 
vullen met gemotiveerde mensen.

Wil je dit een keer mee maken? 
De 6, 12 of 18 km? 

Stuur ons gerust een mailtje: 
info@beuvingsport.nl of via onze Facebook 
pagina waar alle foto’s en informatie staan.

Mudmasters Haarlemmermeer ( nufoto.nl)

Mudmasters team Beuving
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De fietsformule van Van Eijk 
Midden in de schoot van het  Groene Hart, staat het moderne winkelpand van Van Eijk De Fiets-
specialist. Vele succesvolle wielrenners en schaatsers vinden in Ter Aar hun oorsprong! Ter Aar is het 
startpunt van vele mooie fietstochten die leiden naar de kust, de Woerdense en Goudse waarden of 
het befaamde rondje Ronde Hoep bij Ouderkerk a.d. Amstel. 
Het moderne, twee verdiepingen tellende pand met een winkeloppervlakte van ruim 1400m2 ademt 
rust en ruimte. De klanten vinden hier precies wat zij zoeken. Dit is persoonlijke aandacht, een ruime 
collectie fietsen en aanverwante artikelen,  kennis van fietsmeting en correcte afstelling, goede nazorg 
en service. Ergo een fietsformule die werkt!
Doordat alle acht medewerkers bij Van Eijk zélf actieve fietsers zijn, denken zij mee met de klant. 
Uitwisseling van fietservaringen, overdragen van nieuws en informatie op fietsgebied resulteren in 
verbondenheid. Hierdoor scoort de klantentevredenheid hoog bij Van Eijk. De recent vernieuwde 
website en de maandelijkse nieuwsbrief dragen hiertoe bij. Van Eijk is na de opening van het nieuwe 
pand in 1999 in het daaropvolgende jaar 2000 uitgeroepen tot het beste tweewielerbedrijf van West 
Nederland. Van traditioneel tweewielerbedrijf is het inmiddels uitgegroeid tot een specialist op het 
gebied van racefietsen, vakantiefietsen en elektrische fietsen. Door de sponsorovereenkomst die in 
februari van dit jaar is overeengekomen met de Triathlon Club Alphen(TCA) neemt de kennis en het 
specialisme van dit segment ook toe. Er is ruime (gratis)parkeergelegenheid en er wordt een prima 
kopje koffie geschonken. Van Eijk is zes dagen van de week geopend, van maandag t/m zaterdag.

Van Eijk Race-divisie 
“No Limits” luidt de slogan die opgaat voor de 
echte fietsliefhebber en zijn of haar op maat 
gebouwde racefiets. Van Eijk is dé racespecialist 
in deze Regio. Vijf topmerken staan er in de 
showroom, die door de gevarieerde materiaal-
soorten en diverse opbouw voor iedere beurs een 
passende racer bieden. Vanaf € 750 tot € 12.500 
per fiets kan men terecht bij Van Eijk. De starter 
of doorgewinterde fietser krijgt bij Van Eijk méér 
dan een fiets. Een professionele fietsmeting staat 
borg voor de juiste framemaat en afstelling van 
de fiets. Niets is vervelender dan te constateren 
dat er klanten bij ons komen die in een opwelling 
of uitverkoop een verkeerde maat fiets hebben 
aangeschaft. Uiteraard kan er met kunst en vlieg-
werk een “fietsend geheel” van worden gemaakt, 
echter tussen optimaal en nét-niet, zit een wereld 
van verschil.

Welke fiets past bij je? Wat is je budget? Ga je 
deelnemen aan wedstrijden? Fiets je solo of met 
een groep? Ben je een lichtgewicht of een zwaar-
gewicht? Wil je de Alpenreuzen beklimmen? Ben 
je een kilometervreter? Allemaal vragen die de 
adviseurs van Van Eijk aan de klant stellen om 
een passende fietskeuze te maken waardoor 
beide partijen als winnaars over de streep komen!

Grenzen vervagen met Van Eijk Vakantiefietsen
“Free Time” is het toverwoord voor de vakantiefietser. Het lijkt wel mode, klanten die een fietstocht 
naar Rome of Santiago maken! Als je maar vrije tijd, motivatie en een goede fiets hebt. De eerste twee 
voorwaarden zijn afhankelijk van de werk- en leefsituatie maar een vakantiefiets kan iedereen kopen. 
Natuurlijk kun je op een bakfiets naar Rome, alleen maakt een dergelijke actie onderdeel uit van een 
studentenweddenschap. Een vakantiefiets moet aan minstens zoveel voorwaarden voldoen als de 
keuze van je racefiets, alleen met een compleet ander eisenpakket. Je wilt geen pech onderweg, de 
fiets moet niet gaan slingeren met 20kg bagage en als je met 50km/u de berg afrijdt dan wil je de fiets 
volledig onder controle hebben. Als je na iedere 20km moet afstappen van de pijn in je rug, nek of 
erger, dan zegt dat meer over de fiets als over de berijder. De grenzen vervagen pas echt als je één 

oprichter-eigenaar Gert Jan van Eijk en manager Jan Bocxe

bent met je maatje en in dit geval betreft het je aluminium of stalen reisgenoot op twee wielen. In het 
gesprek over de vakantiefiets leggen we bij wijze van spreken de te volgen vakantieroute samen af. 
Bij van Eijk tref je adviseurs die regelmatig zelf op pad gaan en de markt van de vakantiefietsen nauw-
keurig in de gaten houden. Santos is het huismerk. Dit is een puur-Hollandse fiets die in Sassenheim 
wordt gebouwd. Naast Santos bestaat er geen tweede merk dat zoveel trouwe berijders heeft. Het of-
ficiële wereldrecord in het Guinness Book of Records vermeldt een Santos Travelmaster 2.8 vakantie-
fiets die in 175 dagen 29.000km rond de wereld heeft gereden! Lezers van het grootste Nederlandse 
outdoor magazine “Op Pad” verkozen de Santos meerdere keren tot reisfiets van het jaar! 

Van Eijk boekt schokkende vooruitgang 
Elektrische fietsen zijn niet meer weg te denken 
uit onze samenleving. Reeds 1 miljoen E.fietsen 
zijn over de drempel gegaan. Bij de start in 2002 
verliep de verkoop schoorvoetend en niet zonder 
horten en stoten maar die tijd ligt achter ons. De 
moderne E.fiets wordt ontwikkeld met kennis uit 
de automobiel-industrie. Zo heeft de bekende 
Nederlandse ondernemer Pon (importeur VAG) in 
2013 Gazelle en Derby(Dld) opgekocht. Met deze 
aankoop wordt kennis van twee toonaangevende 
ontwikkelaars van E.fietsen gebundeld en is dit 
bedrijf met één klap de grootste producent van 
Europa. Gazelle en Kalkhoff zijn twee topmerken 
die in de showroom bij Van Eijk staan te wachten 
op de volgende generatie E.fiets-gebruikers, de 
Forens! De Speed-Pedelec doet haar intrede. 
Dit zijn E.fietsen met een zeer krachtige Impuls-
middenmotor en een accu die krachtig genoeg 
is om met een snelheid van max 45 km/u in “no 
time” van Rotterdam naar Amsterdam en terug te 
rijden. Deze ontwikkeling opent deuren die tot nu 
toe gesloten bleven. Gezond, snel en goedkoop 
naar je werkgever is de trend van 2014. Bezoek 
Van Eijk voor een vrijblijvende testrit met de 
Kalkhoff Endeavour.

Van Eijk De Fietsspecialist is sponsor van 
de TCA, Triatlon Club Alphen a.d. Rijn
Medio februari is er een handtekening gezet 
onder de sponsorovereenkomst  tussen van Eijk 
en de TCA. 
De samenwerking is gebaseerd op het verkrij-
gen van kennis van de triatlonsport enerzijds en 
het profiteren door de leden van de technische 
kennis van Van Eijk.  Voor deze groep topatleten 
levert Van Eijk speciale triatlonfietsen, kleding, 
schoeisel, voeding e.a.. De tijdritfiets maakt een 
belangrijk onderdeel uit van deze sport. Het 
naadloos op maat afstellen is voor de triatleet een 
voorwaarde om zijn of haar sport optimaal te kun-
nen bedrijven. Snelheid is hier het sleutelwoord. 
Deze futuristisch ogende fietsen zijn hierop 
gebouwd en zijn te bewonderen en te koop bij de 
triatlonspecialist Van Eijk uit Ter Aar.
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Vijf verslavingszorginstellingen sloegen vorig 
jaar de handen ineen om een interactieve app te 
ontwikkelen die ondersteunt bij de behandeling 
van alcoholverslaving. ‘Alcohol in de Hand’, zoals 
de app heet, helpt 24 uur per dag bij het minde-
ren of stoppen met drinken. Alcohol in de Hand 
laat gebruikers actief oefenen in het overwinnen 
van momenten van trek. Ook leren zij terugval te 
voorkomen of de schade na terugval te beperken. 

De app is vooralsnog alleen beschikbaar voor 
cliënten van IrisZorg, Victas, centrum voor versla-
vingszorg, Novadic-Kentron, Tactus verslavings-
zorg en Verslavingszorg Noord Nederland. 

Het hebben van een smartphone is geen exclu-
siviteit meer. Veel mensen hebben dan ook een 
mobiele telefoon met de mogelijkheid tot gebrui-
ken van apps; voor nieuws, spelletjes maar ook 
voor bijvoorbeeld stoppen met roken. ‘Waarom 
dan niet voor het behandelen van alcoholver-
slaving?’, dacht Yvette Brilleslijper, medewerker 
van verslavingszorgorganisatie Novadic-Kentron. 
Samen met haar partner Joost Saanen en collega 
Moniek Hermans besloot zij er een te ontwerpen. 
De app werd door e-health ontwikkelaar Mind-
district gebouwd. Om de app een brede start te 
geven heeft Novadic-Kentron de samenwerking 
gezocht met vier andere organisaties voor versla-
vingszorg.  

Zelfcontrolemaatregelen
Met ‘Alcohol in de Hand’ kunnen gebruikers 
zelfstandig aan de slag. Via een wizard vullen 
zij persoonlijke doelen en redenen in waarom ze 
willen stoppen met drinken, evenals persoonlijke 
reminders zoals foto’s of favoriete muziek. Deze 

zogenaamde zelfcontrolemaatregelen komen 
op cruciale momenten terug. De app bevat ook 
elementen van psyche-educatie: weetjes over het 
proces van ontgiften, over de lichamelijke winst 
na het stoppen met drinken of de gevolgen van 
agressie. 
De overwonnen momenten van trek en het be-
drag dat inmiddels bespaard is, staan standaard 
op het dashboard. Wanneer het nodig is, is een 
noodplan beschikbaar waarbij contactpersonen 
kunnen worden gebeld of, in het ergste geval, de 
24-uurs telefonische hulpdienst. 

Verder ontwikkelen
De vijf samenwerkende organisaties voor ver-
slavingszorg stellen deze nieuwe app gratis ter 
beschikking aan cliënten die bij hen in behande-
ling zijn. Cliënten kunnen de app downloaden via 
de Appstore of Google Play, waarna zij met een 
door de behandelaar verstrekte logincode de app 
kunnen activeren. 
Yvette: “De app is geschikt voor mensen met 
een alcoholverslaving die besloten hebben hun 
gebruik te willen verminderen of willen stoppen, 
maar bijvoorbeeld ook voor mensen die na een 
opname nazorg nodig hebben.” Alcohol in de 
Hand wordt  een jaar op deze manier ingezet. 
Daarna onderzoeken de vijf instellingen of de app 
voor iedereen beschikbaar komt of voor andere 
soorten verslaving geschikt gemaakt wordt. 

Pieter, een cliënt bij Novadic-Kentron testte de 
app. Hij vindt het prettig dat de app is afgestemd 
op de persoonlijke situatie van de gebruiker. “Je 
hebt een app altijd bij de hand. Iemand die echt 
wil stoppen of minderen met drinken, heeft hier 
absoluut iets aan”. 

Interactieve app ondersteunt bij behandeling van alcoholverslaving
Alcohol in de Hand: stoppen met alcohol via smartphone

Het tweede weekeinde van Maart had een 
prima verloop voor de petanquespelers en 
speelsters van Boule Union Thamen.

Wintercompetitie tripletten:
Zondag 9 maart werd de wintercompetitie triplet-
ten, zondageditie, afgesloten. Het eerste team, 
bestaande uit Ina Hoekstra, Ria van Beek en 
Henk van Rekum, kwam voor het eerst uit in 
de eerste klasse. Na een slechte start tijdens 
de eerste speeldag, werden tijdens de tweede 
speeldag drie partijen gewonnen. Daarmee stond 
het team op de 14e plaats en dat was een degra-
datieplaats. Tijdens de laatste speeldag moesten 
zij tenminste één plaats in de ranglijst stijgen. 
Daar zag het in eerste instantie niet naar uit, want 
de eerste twee partijen werden beide verloren. 
Daarna kwam het team goed op stoom. Partij drie 
en vier werden gewonnen van equipes die ook 
degradatie probeerden te ontlopen. De laatste 
partij tegen de hekkensluiter moest nu gewon-
nen worden om degradatie te ontlopen. De partij 
ging aardig gelijk op, maar bij een stand van 7-7 
scoorde het team van Les Pointeurs vier punten 
en hadden dus nog twee punten nodig voor de 
overwinning. Maar de Butters krabbelde terug en 
via 8-11, 9-11 en 10-11 en in de volgende mène 
verzuimde de tegenstander om de op punt lig-
gende boule weg te schieten en vergooiden alle 
zes hun boules. Ina Hoekstra plaatste twee boule 
haarzuiver bij en de overwinning was een feit. 
Met een 12e plaats was het team veilig.
In de tweede klasse eindigde het tweede team, 
bestaande uit Günther Jacobs, Alfonso Atanes 
Limia en Joan van Rekum (invaller voor Nico van 
der Meer) keurig in de middenmoot met zeven 
gewonnen partijen van de vijftien.

Succesvol weekeinde voor Boule Union Thamen
Verenigingsteamcompetitie:
Vrijdagavond werd de zesde en op één na laatste 
ronde van de verenigingsteamcompetitie ge-
speeld. Boule Union Thamen is met twee teams 
vertegenwoordigd in respectievelijk de tweede en 
de vierde klasse. In de verenigingsteamcompe-
titie wordt gespeeld met teams van 6-8 spelers/
speelsters. Er worden per avond drie ronden 
gespeeld tegen steeds één andere vereniging. De 
eerste en de derde ronden zijn triplettenronden 
en de tweede ronde is een doublette ronde. 
In de tweede klasse trad het team van Boule 
Union Thamen aan tegen de als derde geklas-
seerde vereniging De Boel de Boule uit Roelofa-
rendsveen. In de eerste speelronde werden beide 
triplettenpartijen door BUT gewonnen. 

In de doublettenronde werden twee van de drie 
partijen gewonen. In de afsluitende triplettenron-
de wer-den de overwinningen gedeeld. De ene 
partij werd een 13-0 overwinning en de andere 
partij een 12-13 verlies, In totaal won BUT dus vijf 
partijen en scoorde daarmee twee wedstrijdpun-
ten. Als er zes of alle zeven partijen gewonnen 
waren, dan waren er drie wedstrijdpunten ver-
diend. Met deze overwinning bleef het team van 
BUT de naaste belager voor in de totaalstand.
Door de overwinning op de nummer drie zijn de 
teams van BUT en Les Boules Fleuries zeker van 
promotie naar de eerste klasse. De slotdag van 
deze competitie op 21 maart zal de beslissing 
brengen wie er kampioen van de tweede klasse 
wordt.

In de vierde klasse dezelfde situatie. Het tweede 
team staat na een 4-3 overwinning op de nummer 
3 op een mooie tweede plaats en is ook al zeker 
van promotie naar de derde klasse. Ook dit team 
heeft nog kans op het kampioenschap. Zij strijden 
21 maart tegen de koploper en een overwinning 
levert het kampioenschap op.

De zaterdageditie van de wintercompetitie van 
afdeling 09 van de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond wordt 15 maart afgesloten. Ook daar het 
BUT nog een paar ijzers in het vuur. Op 23 maart 
begint dan het buitenseizoen met het Openings-
toernooi op de banen aan de Vuurlijn.
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Welkom in de wereld van

Levering van sport- en wandelschoenen

Aanpassingen aan sport- en wandelschoenen

Sportvoetbedden

Reparatie van sport- en wandelschoenen 

A
m

ste
rd

am
se

w
eg

Ke
iz

er
 K

ar
el

w
eg

H
an

dw
eg

Va
n 

de
r 

H
oo

pl
aa

nLa
an

 N
ie

uw
er

-
A

m
ste

l

Keizer Karelweg

Noorddammerlaan

Bovenkerkerweg 43

Legmeerdijk

Beneluxbaan

Be
ne

lu
xb

aa
n

Groen van Prinstererlaan

Re
m

br
an

dt
w

eg

Be
ne

lu
xb

aa
n

Burgemeester Colijnweg

Afslag 5 Amstelveen

Het is geweldig om te sporten!
Uw schoenen zijn daarbij bijzonder belangrijk.

Een sportschoen, mits geschikt voor uw lichaam en sport, heeft een preventieve uitwerking ter voor-
koming van blessures. Kies daarom altijd een sport- en/of wandelschoen die bij uw voet past.

Schiedon Sportschoenspecialist adviseert u bij de aanschaf van de juiste sport- en/of wandelschoen.

Indien nodig is een kleine aanpassing aan uw sport- en/of wandelschoenen veelal voldoende om 
blessures te voorkomen en prestaties te verbeteren.

Wij maken sportvoetbedden op maat, geschikt voor uw eigen sport- en/of wandelschoen. Ook 
voor reparatie en onderhoud van uw sport en/of wandelschoen kunt u bij ons terecht.


