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Sporten met zeurende pijn in je buik…. Of 
het idee dat je hele ’onderkant’’ eruit valt 
bij het maken van een sprongetje… Angst 
om in je broek te plassen.....
Klachten welke toch vaker voorkomen 
onder sporters dan we denken.  
We hebben het hier over bekkenbodem 
klachten die we niet vaak associëren met 
sporten.  

Als bekkentherapeuten zien wij regelmatig 
sporters maar ook mensen die niet kunnen 
sporten vanwege hun klachten. Onder 
bekkenbodemklachten verstaan wij alle 
klachten aan bekken en bekkenbodem, 
dus bijvoorbeeld pijn in het bekken maar 
ook urineverlies, ontlastingsproblemen en 
seksuele klachten. Bij zowel mannen en 
vrouwen! 

Op deze klachten rust vaak nog een taboe 
en er wordt verwacht dat dit alleen bij oude 
mensen voorkomt. Aan al deze klachten 
is meestal wat te doen. Maar het allerbe-
langrijkste is dan dat er meer openheid in  
komt.
Het bekken, de gewrichtsbanden, de bek-
kenbodem en de bekkenorganen beïn-
vloeden elkaar wederzijds. Een klacht in 
het bekken kan leiden tot een klacht in de 
bekkenbodem en omgekeerd.  
Het bekken vormt een holte waarbinnen 
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drie organen liggen: de blaas, de baar-
moeder (vrouw), prostaat (man)  en de 
endeldarm. De bodem van het bekken is 
voor te stellen als een soort trechter onder 
in het bekken met daarin drie openingen. 
De bekkenbodemspieren zijn een spierlaag 
onder in het bekken die de organen draagt 
en ondersteunt.
Net als elke spier in het lichaam kun je 
de bekkenbodemspieren ook heel goed 
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Bekkenbodemspieren 
kun je trainen 

trainen. Eigenlijk zit er niet zo heel veel 
verschil tussen de spieren in bijvoor-
beeld je benen, die je traint om goed te 
kunnen voetballen en de bekkenbodem-
spieren die je traint om goed te kunnen 
functioneren. Ze moeten op het juiste 
moment kunnen aanspannen, ontspan-
nen en reageren op alles wat er gebeurt.
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Bowling de Kegel
Bowling de Kegel beschikt over zestien bow-
lingbanen, waarop 96 personen tegelijk kunnen 
bowlen. Voor gasten van jong tot oud zijn er 
verschillende arrangementen te reserveren, in 
combinatie met een uur sportief bowlen. Zowel 
een borreltje als een compleet diner behoren tot 
de mogelijkheden. Of u nu op zoek bent naar een 
familiediner, een zakelijk etentje of een snelle 
hap: onze drie sfeervolle restaurantzalen bieden 
het allemaal voor een vriendelijke prijs.

Ontdek één van de leuke arrangementen of 
kom swingend Future Bowlen! 

Future Bowlen
Wat is er nou leuker dan een potje bowlen? Juist! 
Future Bowlen! Op vrijdag- en zaterdagavond 
veranderen wij de bowlingbaan in een swingende 
discotheek. Met muziek, licht- en geluidseffecten 
van een live VJ, levensgrote videoclips op de 
schermen kunt u los gaan. De fluorescerende ba-
nen en ballen maken deze futuristische beleving 
compleet! 

Future Bowlen is iedere vrijdag en zaterdag van 
21.00 tot 23.00 uur.

Kinderpartijtjes
Ook voor kinderfeestjes hebben we verschillende 
arrangementen. De jarige job zal de middag van 
zijn leven hebben op de bowlingbaan met zijn 
vriendjes. Naast een gezellig potje bowlen, swin-
gende muziek en frietjes krijgt het feestvarken 
van de Kegel een leuke verrassing!

Voor kleine kinderen is het lastig om een bowling-
bal te gooien, laat staan om ze niet in de goot te 
doen belanden. Daarom hebben we bumpers: de 
bal belandt nooit in de goot!

Bowlen in competitieverband
Naast een gezellig avondje uit is bowlen ook 
zeker leuk als sport! Bij Bowling de Kegel zijn alle 
mogelijkheden om ook in teamverband of met 
een gezellige groep anderen een fanatiek balletje 
te gooien. Bij ons hebben verschillende verenigin-
gen hun thuishonk.
Bowling de Kegel is al jaren het thuis van de 
Amstelveense Bowling Vereniging (ABV). Zij zijn 
uiteraard altijd blij met nieuwe leden. Dit geldt zo-
wel voor senioren, maar vooral ook voor jeugdige 
leden. De Senioren spelen iedere maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur.
Voor de jeugd is er één keer per week een leuke 
training. Onder begeleiding wordt er op techniek 
geoefend. Ook worden er wedstrijden gespeeld 
en toernooien georganiseerd. De ABV Jeugd 
traint iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur.

Op donderdagmiddag speelt de Vrijetijds Bowling 
Groep, van 14.00 tot 16.00 uur. Voor iedereen 
die gezellig een paar uurtjes per week op de 
bowlingbaan wil staan. Ervaring is niet nodig, alle 
soorten spelers zijn welkom! Het seizoen loopt 
van september tot en met april, de schoolvakan-
ties uitgezonderd.

Zalen
Bowling de Kegel is door de centrale ligging en 
ruime gratis parkeergelegenheid de ideale locatie 
voor feesten en vergaderingen. Zeker door onze 
samenwerken met Grand Hotel Amstelveen en 

Sportpark de Kegel, al ruim 35 jaar een begrip in Amstelveen

Restaurant ‘TgeregT zijn wij in staat verschillende 
soorten zalen en service te bieden. We hebben 
beschikking over meerdere zalen van verschillen-
de afmetingen, waardoor de ruimte altijd aansluit 
bij de grote van de groep. Afgelopen zomer is ‘De 
Serre’, gelegen in de bowling, geheel gereno-
veerd.

De ruimte is prima geschikt voor groepsdiners, 
vergaderingen,  buffetten en recepties.

Feesten op maat
Wilt u een ruimte reserveren voor een feestje 
of een bruiloft? Dan bieden we diverse zalen in 
verschillende sferen. Onze gezellige zalen de 
Serre en de Aemstel Saloon zijn te huur voor 
viering van een verjaardag, bruiloft, trouwdag of 
jubileum. 

Door onze samenwerking met Restaurant ‘Tge-
regT en Grand Hotel Amstelveen bieden wij nog 
meer mogelijkheden aan en heeft u ruime keuze 
uit verschillende feestlocaties. Van High Tea tot 
dansfeest: wij zorgen voor een onvergetelijke dag 
of avond!

Tennis de Kegel
Tennis- en Badmintoncentrum de Kegel beschikt 
over 22 tennisbanen, waarvan 10 indoorbanen, 
en 8 badmintonbanen. Ook beschikt Tennis de 
Kegel over een hal waar indoor voetbal gespeeld 
kan worden.

De verhuur van de banen kan middels losse 
verhuur en op contractbasis. Tevens kunt u bij 
ons terecht voor tennislessen en tenniswedstrij-
den- en toernooien. Maar ook voor een sportief 
en gezellig bedrijfsarrangement of groepsarran-
gement, met gezellige afsluiting in ons restaurant, 
bent u bij De Kegel aan het juiste adres!

Ook huist er een sportschool, Karel Gietelink, 
in ons sportcentrum waar verschillende sporten 
(o.a. judo) worden beoefend en is er een fysiothe-
rapiepraktijk in het gebouw aanwezig. 
In ons centrum vindt u ook de tennissportwinkel 
QD Sports . Hier kunt u terecht voor alle tennisbe-
nodigdheden.

Tennisvereniging De Kegel
De tennisvereniging op ons centrum is Tennisver-
eniging De Kegel (TV de Kegel). 
De vereniging huurt in het zomerseizoen al onze 
buitenbanen voor vrijspelen, competities, “tos-
sen”, toernooien en evenementen. Voor meer 
informatie over de tennisvereniging, kijk op
www.tvdekegel.nl.

Sportpark de Kegel is al ruim 35 jaar een begrip 
in Amstelveen.  Gelegen aan de Bovenkerkerweg 
81 in Amstelveen, vindt u het bowlingcentrum en 
het tennis- en badmintoncentrum.

Tennislessen
Bij Tennis de Kegel kunt u ook tennislessen 
volgen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen 
op onze banen terecht om het spel onder de knie 
te krijgen of hun slag te verbeteren. Iedereen is 
welkom, ongeacht leeftijd en niveau.
De lessen worden o.a. verzorgd door Laurense 
Tennisorganisatie , een professionele tennisorga-
nisatie, gevestigd op Sportpark De Kegel.
Er zijn bij ons ook een aantal professionele privé-
tennisleraren werkzaam. Zij verzorgen privé- en 
groepslessen.

Toernooien
Bij Tennis de Kegel kunt u ook in 2014 terecht 
voor verschillende toernooien.
Op zaterdag 22 februari starten de 29ste Open 
Amsteveense Indoor Tennis Kampioenschappen, 
categorieën 3 t/m 8, 735+ en 835+. 
U kunt zich nog inschrijven via www.toernooi.nl.

Op de buitenbanen vindt van zaterdag 7 t/m 
zondag 15 juni een sterk bezet internationaal 
tennistoernooi plaats, het Amstelveen Future 
Tournament. Spelers van over de hele wereld 
strijden om punten voor de wereldranglijst. Houd 
voor meer informatie over dit toernooi onze 
website in de gaten!

De Kegel is goed bereikbaar en gasten kunnen 
gratis parkeren.

www.bowlingdekegel.nl • www.tennisdekegel.nl
info@dekegel.nl • tennis@dekegel.nl
Bovenkerkerweg 81, 1187 XC Amstelveen



04 www.sportkrantamstelland.nl

Wat doe jij 
  deze zomer?

jeugdboot

catamaran

zwaardboot

kielboot

surfen

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

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
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N.D.O.  Dansfestivalkampioenschappen 2014
Langeraarse Carnavalsvereniging haalt groots Dansevenement naar het westen

De Langeraarse carnavalsvereniging De Plas-
duikers is al ruim 47  jaar zeer actief bezig in de 
carnavalstijd met het organiseren van grote en 
kleine carnavalsfeesten voor zowel de kinderen 
i.s.m. de scholen in Ter Aar en Langeraar, als 
voor de ouderen. Ook wordt er al vele jaren 
mee- gedaan aan diversen optochten alwaar 
men ook een prachtige wagen voor bouwt geheel 
uitgedost in het thema. De vereniging is ook op 
sportief gebied zeer actief en wel in de vorm van 
Dansmariekes Danssport, die dansen op een 
zeer hoog niveau.

Al zo’n 25 jaar zijn de dansgroepen van De 
Plasduikers met grote regelmaat te vinden op 
festivals en /of wedstrijden van de Nederlandse 
Danssport Organisatie alwaar zij in diversen leef-
tijdscategorieën trachten zoveel mogelijk punten 
te scoren. Dit gebeurt altijd voor een 3 koppige, 
zeer vakkundige, jury van de N.D.O. Ook De 
Plasduikers zelf organiseren ieder seizoen, i.s.m. 

hun stichting Plasduikersfestival, zo’n dansfestival 
meestal in december of januari. Maar dit seizoen 
2013-2014 niet want nu staat er iets anders 
groots te gebeuren namelijk de afsluiting van het 
dansseizoen 2013-2014. 

Onder auspiciën van de Nederlandse Dans-
sport Organisatie zullen C.V. De Plasduikers en 
Stichting Plasduikersfestival de organisator en 
gastheer zijn van de 4e N.D.O. Festivalkampioen-
schappen 2014. Dit fantastische Dansmariekes 
dansevenement zal plaatsvinden op zondag 30 
maart 2014 in Sporthal “De Vlinder” in Ter Aar 
(Gem . Nieuwkoop)
Een thuiswedstrijd voor “De Stars’’ De Prin-
sengarde, de solo’s Saskia en Isa en het duo 
Sara en Indy. 

Als kleine vereniging hier uit het westen van het 
land zijn we zeer trots dit dansevenement te 
mogen organiseren en wij hopen aan een zeer 
groot publiek te kunnen laten zien dat deze vorm 
van danssport TOPSPORT is van een zeer hoog 
niveau. Van prachtige solodansen tot gardedan-
sen polka of showdansen ‘’karakter’’ ( bv. uit een 
musical ) of ook modern. Wij hopen u nu alvast 
een beetje warm te hebben gekregen voor dit 
evenement. C.V De plasduikers, Stichting Plas-
duikersfestival maar vooral de vele medewerkers 
hopen u op 30 maart 2014 met de nodige vrolijke 
carnavaleske gastvrijheid te mogen ontvangen in 
Sporthal “De Vlinder‘’ in Ter Aar op de 4e  N.D.O. 
Festivalkampioenschappen 2014!

 

Onze arrangementen zijn te reserveren vanaf 4 personen. Voor kinderen t/m  
12 jaar gelden lagere tarieven. Kijk op onze website voor meer informatie.  

RESERVEER NU: 020 - 645 55 57 
Bovenkerkerweg 81 Amstelveen • www.dekegel.nl • info@dekegel.nl 

Lekker eten, drinken en bowlen! 
 

per persoon 

1 uur bowlen en een hoofdgerecht naar keuze van  
onze menukaart in ons bowlingrestaurant.  

per persoon 

1 uur bowlen en heerlijk steengrillen of gourmetten  
in onze gezellige Oud Hollandse zaal ‘De Deel’ 

per persoon 

1 uur bowlen incl. bittergarnituur en aansluitend genieten van 
een 3-gangen diner bij de buren, in Restaurant ‘TgeregT ! 

 
 

 

 

 

Inschrijven kan via www.toernooi.nl  
Inschrijving sluit 16 februari 2014.  

Bovenkerkerweg 81, Amstelveen 

020 - 643 28 22   
tennis@dekegel.nl • www.tennisdekegel.nl 
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Autogarage Uithoorn is een jong, dynamisch en 
snelgroeiend bedrijf, waar u van harte welkom 
bent voor reparaties, onderhoud en herstel 
aan alle merken auto’s. Als u even moet wachten 
op het afronden van de werkzaamheden staat de 
koffie uiteraard voor u klaar.

Indien het onderhoud of de reparatie wat langer 
gaat duren, kunnen wij uw auto halen en bren-
gen. Als u een andere auto nodig heeft is het 
mogelijk om een leenauto te huren voor slechts 
€ 35,00 per dag. 

Ook voor banden, accu’s en apk bent u bij ons 
aan het juiste adres!

Wij zijn gespecialiseerd in alle merken!

Autogarage Uithoorn
Industrieweg 12a
1422 AJ Uithoorn
Tel.: 0297 268 162
Tel.: 06 382 16473

www.autogarageuithoorn.nl

Gegarandeerd goedkoopste zomer- en winter-
banden! Actie in november/december:
bij aankoop van 4 banden: GRATIS MONTAGE !

Nieuw
bij ons: 
airco-

service

Bij grote 
beurt

GRATIS 
ruitenwissers

Accu’s
vanaf
€ 50,-

Kleine 
beurt:

Klaar terwijl 
u wacht!

Veilig de 
winter door?
Wintercheck 

+ advies

www.facebook.com/Autogarage Uithoorn
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de gezellige, betaalbare en professionele fitnessclub

EnjoyFit heeft haar deuren op 1 oktober 2013 in 
Uithoorn geopend. Het uitgangspunt van EnjoyFit 
was en is nog steeds om de mensen op een be-
taalbare en professionele manier te laten sporten. 
Wellicht een figuurlijke open deur, maar dat u vele 
voordelen heeft van het sporten, zowel geestelijk 
als lichamelijk, mag duidelijk zijn. Wij zien het als 
onze taak om mensen niet alleen hiervan bewust 
te maken, maar ook de praktische invulling hier-
aan te geven. Dit uiteraard op een professionele 
manier. 

Professioneel  en gezellig!
Dat wij sporten en beweging serieus nemen, 
blijkt als eerste al uit de omgeving waarin u kunt 
sporten. Onze fitnessruimtes beschikken over 
voldoende daglicht en zijn ruim opgezet. De 
instructeurs zijn zeer goed opgeleid en gediplo-
meerd en hebben aandacht voor uw persoonlijke 
wensen. Wilt u bijvoorbeeld een trainingsschema 
of heeft u bepaalde medische klachten, dan 
zal hier rekening mee worden gehouden en de 
training hierop worden afgestemd, zodat u op een 
veilige en verantwoorde manier het maximale 
resultaat haalt uit uw inspanningen. Onze fitness 

apparatuur is uiteraard ook van een kwalitatief 
hoog niveau. Er is ook een grote verscheidenheid 
aan toestellen beschikbaar, zodat u precies kunt 
trainen waar uw behoefte naar uitgaat.  
Mensen willen graag in een plezierige omgeving 
trainen. Daarom is het voor ons net zo belangrijk 
dat u zich snel thuis voelt in de sportschool. Niet 
alleen nu, maar ook in de toekomst. Er is een 
ongedwongen sfeer en is het sociale aspect 
minstens zo belangrijk voor ons, als het sportieve 
deel. Er staan o.a. grote comfortabele zitbanken, 
waar u na afloop rustig kunt bijkomen van de 
inspanningen en uiteraard kunt u een kopje koffie 
drinken.   

Samenwerkingsverbanden
Om onze professionaliteit verder vorm te geven, 
zijn wij met een aantal organisaties een samen-
werkingsverbanden aangegaan. We hebben 

een samenwerkingsverband met Deli-line. Zij 
geven deskundig advies op gebied van gezonde 
voeding en levensstijl. 
We hebben ook een samenwerkingsverband met 
Motion fysiotherapie. Hier kunt u terecht voor 
allerlei vormen van fysiotherapie. Beide organisa-
ties zijn in hetzelfde pand als EnjoyFit gevestigd. 
U kunt dus op een paar meter loopafstand 
gebruik maken van een grote verscheidenheid 
aan mogelijkheden om uw gezondheid nog verder 
te verbeteren. 

Vele trainingsmogelijkheden
Behalve de meer traditionele krachttraining, is er 
bij EnjoyFit een grote hoeveelheid aan moge-
lijkheden om aan uw gezondheid te werken. 
Er zijn verschillende groepslessen mogelijk. 
Bijvoorbeeld: Pump, Zumba, Bokwa: de laatste 
populaire trainingsmethode uit Amerika, Spinning, 
maar ook: Pilatus en Yoga. Tevens is er voor de 
55 plusser een speciale groepstraining mogelijk. 
Verder ontbreken de circuittraining en conditietrai-
ning niet. Er is dus voor ieder wat wils. Van jong 
tot oud(er). Ons oudste geregistreerde lid is bijna 
80 jaar! U kunt via de website het totale aanbod 

KOM NAAR DE
 OPEN DAG 

ZONDAG
 9 FEBRUARI

en het lesrooster bekijken.
Verder zijn wij momenteel bezig om bedrijfsfitness 
te ontwikkelen. Wij hopen hier op korte termijn 
een start mee te kunnen maken. Blijf hiervoor 
onze website en facebook pagina volgen. 

Ambitieus
Onze vestiging in Uithoorn is de eerste vestiging 
van EnjoyFit. Wij zijn echter zeer ambitieus in 
onze doelstellingen. Mede gezien het succes dat 
wij in relatief korte tijd in Uithoorn hebben bereikt, 
gaan wij uitbreiden. Onze ambitie is altijd geweest 
om meerdere vestigingen te openen, indien Uit-
hoorn succesvol zou blijken te zijn. Uithoorn is om 
verschillende redenen nu al een schot in de roos 
gebleken. Daarom gaan wij rond maart van dit 
jaar een volgende vestiging, ook onder de naam 
EnjoyFit, openen in Naarden. Uiteraard zullen wij 
later, via o.a. onze website en facebook pagina, 

de details hierover verder bekend maken.

Betaalbaar    
Een goede gezondheid is onbetaalbaar.  Dit is 
een bekend gezegde. Dat dit een zeer diepe kern 
van waarheid bevat hoeft niet verder uitgelegd 

te worden. Je zou bijna kunnen zeggen dat een 
goed en lang leven staat of valt bij een goede 
gezondheid. 

Wij hebben als visie uitgesproken dat wij een 
uiterst betaalbare sportclub moeten zijn. Dus 
laagdrempelig, ook op het gebied van prijzen.  
U kunt al bij ons terecht vanaf € 19,95 per 
maand. U kunt dan van alle faciliteiten gebruik 
maken en u krijgt hier tevens, indien u dit wenst, 
persoonlijke begeleiding.   

Tevens kunt u bij ons ook trainen zonder vast 
abonnement! Dit is in samenwerking met Sport-
tegoed. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.sporttegoed.nl. U tikt de plaats Uithoorn of 
onze postcode in op de website van Sporttegoed 
en u kunt starten. Dit tegen een aantrekkelijke 
prijs van € 8,95 voor een dagkaart. 

Voeding en bewegingscursus 
in samenwerking met Deli-Line
Deli-Line en EnjoyFit hebben de handen ineen 
geslagen om u op een goede en actieve manier 
met voeding en beweging bezig te laten zijn. 
Dit betreft een cursus met een looptijd van 10 
weken. In deze periode krijgt u een combinatie 
van adviezen op gebied van voeding en gezonde 
levensstijl met daarbij ook bewegingslessen bij 
EnjoyFit en de mogelijkheid tot onbeperkt fitness 
bij EnjoyFit gedurende de cursusperiode. De start 
hiervan zal zijn rond de derde week van februari. 
Het voordeel voor u is dat u voor het deel van de 
voedingsadviezen dit vaak vergoed kan krijgen 
uit uw aanvullende verzekering. Dit valt onder 
het onderdeel preventie. Deli-Line heeft hiervoor 
afspraken gemaakt met Zorg en Zekerheid. Voor 
meer informatie en tarieven, kunt u contact opne-
men met Deli-Line of EnjoyFit. U kunt natuurlijk 
ook de website van Deli-Line raadplegen. www.
deli-line.nl . Hier kunt u ook controleren of u recht 
heeft op een vergoeding van uw verzekeraar en 
de hoogte hiervan. 

P U R E  F I T N E S S

EnjoyFit is de laatste periode al sterk gegroeid. 
Uit de reacties van onze leden blijkt dat ze een 
aantal zaken zeer kunnen waarderen. Dit betreft 
o.a. de persoonlijke begeleiding, de ongedwon-
gen sfeer, de goede apparatuur, de omgeving 
waarin wordt getraind en last but not least: 
de lage tarieven! In het kader van de goede 
voornemens die iedereen begin dit jaar weer 
heeft gemaakt, hebben wij de aanbieding dat zij 
in de maand februari geen inschrijfgeld hoeven te 
betalen. 

Het enige dat u hiervoor hoeft te doen is u via de 
website van EnjoyFit aan te melden via het con-
tact of inschrijfformulier en hierbij aangeven dat 
u uw inschrijving doet vanwege deze aanbieding. 
Dit bespaart u € 29,95! In deze dure tijden een 

welkome besparing op uw uitgaven. Hiermee wil-
len we ook aangeven dat wij het menen met het 
laagdrempelige karakter van onze sportschool. 
Hopelijk kunnen wij u ook spoedig als lid van 
onze club verwelkomen. Wij staan er met het hele 
team klaar voor! 

Kom eens kijken op onze open dag op 9 februari!

EnjoyFit
Wiegerbruinlaan 8
1422 CB  Uithoorn
Telefoon: 0297-269838 
Website: www.enjoyfit.nl  
E-mail: info@enjoyfit.nl
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Opleiding van (hulp)instructeurs
In het weekend van 22 en 23 maart start de 
instructeursopleiding van 2014. Iedereen die deze 
zomer 17 is kan deelnemen aan het selectie-
weekeind. Tijdens dit weekeind wordt gekeken 
naar het enthousiasme en het zeilniveau van de 
deelnemers. Wanneer besloten wordt dat een 
deelnemer geschikt is om instructeur te worden, 
volgen er nog 8 dagen van training. Tijdens 
deze weekeinden wordt er op een hoog niveau 
getraind en wordt er lesgegeven in het theoreti-
sche gedeelte achter het zeilen en lesgeven. De 
instructeursopleiding wordt altijd afgesloten met 
een praktijkexamen zeilen en een Proeve van Be-
kwaamheid met betrekking tot het lesgeven. Op 
deze manier zorgen we ervoor dat onze instruc-
teurs op een hoog niveau kunnen functioneren.

Voor iedereen die nog geen 17 is, maar wel 16 
jaar wordt in de zomer bieden we de hulpinstruc-
teursopleiding aan. Deze opleiding duurt totaal 

drie dagen en ook tijdens dit weekeind wordt 
bekeken of iemand geschikt is om in ons team te 
functioneren. Een hulpinstructeur zal niet de eind-
verantwoordelijkheid over de cursisten dragen. 
Toch heeft ook de hulpinstructeur zijn verant-
woordelijkheden, deze taken komen tijdens de 
opleiding natuurlijk uitgebreid aan bod. Daarnaast 

zal er veel aandacht worden besteed aan het 
verwerven van praktische vaardigheden zoals het 
optuigen van de verschillende zeilboten en het 
varen met een motorboot. Een hulpinstructeur zal 
in de regel een jaar later de instructeursopleiding 
volgen.

Er zijn voor dit jaar al een hoop aanmeldingen 
voor beide opleidingen, maar er is nog voldoende 
ruimte voor nieuwe inschrijvingen. Mocht uw zoon 
of dochter in de leeftijdscategorie vallen, enthou-
siast over zeilen zijn en het leuk lijken om met 
kinderen op pad te gaan, laat hem of haar dan 
zo snel mogelijk mailen naar info@zeilschoolvin-
keveen.nl. Zeilschool de Vinkeveense Plassen is 
een door de Commissie Watersport Opleidingen 
(CWO) erkende vaarschool. De opleidingen vin-
den dus plaats onder de kwaliteitsrichtlijnen van 
het Ministerie van VWS (en het NOC / NSF) en 
hebben internationaal de erkenning van de ISAF 
(International Sailing Federation).

Klaar voor een mooi nieuw watersportseizoen!
“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!

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 op de Vinke-
veense Plassen de introductiedagen. 

Zeilschool De Vinkeveense Plassen
Koen Bolt

Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
T 0297 - 26 22 00
www.zeilschoolvinkeveen.nl

Op 26/27 april en 24/25 mei 2014 kun je een dag 
komen varen in Vinkeveen onder begeleiding van 
onze enthousiaste instructeurs. De dag begint om 
9.30 uur met een kennismaking met de instruc-
teur 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 zorgen 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 meene-
men om hem of haar kennis te laten maken met 
jouw zeilschool!

Nieuw in 2014 is dat we ook Introductiedagen 
buiten Vinkeveen gaan verzorgen. In de volgende 
editie van de Sportkrant Amstelland zullen wij alle 
data en bijbehorende plaatsen bekend maken. 
We kunnen nu alvast verklappen dat we in ieder 
geval het komende voorjaar een aantal dagen 
aanwezig zullen zijn in Woerden, Alphen aan den 
Rijn, Leidsche Rijn en op de Reeuwijkse Plas-
sen. Kortom Zeilschool de Vinkeveense Plassen 

maakt het mogelijk ook dicht bij huis tegen aan-
trekkelijke kosten op een leuke en ontspannen 
manier kennis te maken met de zeilsport.

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 
gekozen worden uit een breed aanbod van ver-
schillende disciplines (boottypes). Er zijn onder 
andere: Optimisten (1 mans jeugdboot), Askelad-
den (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 Windsurfplan-
ken. Kortom voor elke cursist is er een passende 

boot te vinden. Na afloop van een zeilcursus krijg 
je een waterpaspoort 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 privé-lessen (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. 

Cursus Klein Vaarbewijs I
Ook dit voorjaar verzorgt Zeilschool de Vinke-
veense Plassen weer de theoretische vaar-
opleiding ‘Klein vaarbewijs I’. Dit vaarbewijs is 
verplicht bij het varen met schepen boven de 15 
meter of bij schepen die sneller kunnen varen 
dan 20 km per uur. De cursus wordt gegeven 
door een ervaren CWO (Commissie Watersport 
Opleidingen) erkend docent en vindt plaats op 
vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. 
De eerste avond staat gepland op woensdag 13 
maart. De deelname kosten bedragen € 165 per 

persoon (exclusief examengeld en cursusboek). 
De deelname kosten zijn inclusief koffie en thee 
tijdens de cursus. De cursus zal worden gege-
ven op de zeilschool op de Herenweg 144 te 
Vinkeveen.
In de cursus wordt de leerstof behandeld, aanver-
wante onderwerpen aangesneden en examens 
geoefend. De examens zijn landelijk, deelnemers 
kunnen zich individueel inschrijven bij de VAMEX. 
Het cursusboek ‘Klein vaarbewijs I en II’ wordt 
uitgegeven door de ANWB en is verkrijgbaar in 
de boekhandel of op kantoor van Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen.

Tot slot
Kijk op onze website www.zeilschoolvinkeveen.
nl voor het overzicht van het volledige cursusaan-
bod en de daarbij behorende prijzen. Mochten er 
nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren te 
bereiken op 0297 - 26 22 00. Vanaf 1 april zijn we 
7 dagen in de week geopend. Even langskomen 
voor een rondleiding behoort natuurlijk tot de 
mogelijkheden. Wij hopen ook jou binnenkort te 
mogen ontmoeten op de Vinkeveense Plassen!
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Taekwon-do & weerbaarheid 
 in Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn!

Leeftijd vanaf 5 jaar (J/M)

Voor meer informatie: david@chungdokwan.nl
www.chungdokwan.nl 

Nieuw!
Opening Aikido Wilnis enorm succes
Zondagavond 12 januari was de opening van Aikido Centrum Wilnis. De leraar Richard ten Katen 
opende de avond met een hartelijk welkom voor iedereen. Er waren in totaal ongeveer 30 deelne-
mers in de dojo. Met de opkomst van zo’n twintig nieuwe geïnteresseerden was de avond al een 
enorm succes. 

Vanuit Aikido Centrum Woerden waren er tien gevorderde aikidoka’s aanwezig om Richard te 
ondersteunen bij de aftrap van deze nieuwe extra locatie van Woerden. De grote opkomst is, naast 
de advertenties, mede te danken aan Edwin van Judoschool Blaauw en Brenda van Hatha Yoga 
Mijdrecht die de opening onder de aandacht hadden gebracht bij de eigen leden.

Na een korte introductie van Peter van Lier, de hoofd Instructeur van Aikido Centrum Woerden, nam 
Richard ten Katen de eerste open les voor zijn rekening. Via verschillende aikido technieken en 
informatie over Aikido in verhaalvorm kregen de geïnteresseerden een goed beeld van wat zij kunnen 
verwachten bij Aikido Centrum Wilnis. Richard vertelde dat de mentale en fysieke training van aikido 
hem erg aanspreken en van hem een ander persoon hebben gemaakt: iemand die zelfverzekerder 
en steviger in het leven staat. Hierdoor wil Richard graag zijn passie voor aikido mede gaan overdra-
gen aan anderen. 

Na anderhalf uur hard werken door iedereen werd de les moe maar voldaan afgesloten. 
Na afloop van de open les hebben twee nieuwkomers zich direct ingeschreven als lid en velen 
hebben besloten gebruik te maken van het kennismakingspakket om zo voor zichzelf te kunnen 
onderzoeken of aikido ook iets voor hen is. 

Iedere zondag tussen 20:00 en 21:30 kun je een proefles te volgen bij Dojo Blaauw aan de 
Molenland 15 in Wilnis. 

Meld je gerust aan voor een gratis proefles via www.aikidowilnis.nl.

Een verklaring die vaak wordt gegeven over de 
ontwikkeling van capoeira is dat de slaven hun 
gevechtstraining camoufleerden in de vorm van 
een dans om op die manier de onderdrukker 
te kunnen misleiden. Zo had deze geen weet 
van het feit dat de slaven bezig waren met hun 
eigenlijke cultuur en het versterken van hun 
lichamelijke weerbaarheid. De bakermat wordt 
met name in Angola of Mozambique gezocht, 
beide koloniën van Portugal.

Een aan capoeira verwante vorm van vechtkunst 
Moringue of Moring Do fé wordt al eeuwenlang 
in heel het gebied nabij de Indische Oceaan 
beoefend. In totaal zijn er circa vier miljoen 
personen vanuit het werelddeel Afrika naar 
Brazilië gebracht. Met andere woorden zo’n 
38 procent van alle slaven die naar de Nieuwe 
Wereld werden getransporteerd. Hierbij springen 
er drie grote bevolkingsgroepen eruit namelijk 
de Bantu, de Sudanesen en de islamitische 
Sudanesen. De Bantuslaven zijn uit landen als 
Kongo, Angola en Mozambique afkomstig.

Er zijn een heleboel redenen om rechtstreeks 
verband te leggen tussen het ontstaan van 
capoeira en de etnische verscheidenheid van de 
slaven. Capoeira was, zoals alle overige activi-
teiten van afro-braziliaanse oorsprong, immers 
verboden door de overheid van Brazilië.

Aan het begin van de negentiende eeuw werd 
capoeira voornamelijk door personen uit West-

Centraal Afrika beoefend zoals uit ondermeer 
documentatie uit gevangenissen blijkt waar een 
heleboel slaven terechtkwamen die capoeira be-
oefenden. 91 procent van deze capoeiristas was 
slaaf en 8 procent ervan vrijgelaten slaaf. Verder 
bleek dat 84 procent van de gevangengezette 
capoeiristas uit Kongo kwamen.

Na de afschaffing van de handel in slaven in 
het jaar 1850 veranderde eveneens de status 
van de gevangen capoeiristas gauw. Zij kregen 
in ruil voor hun vrijheid een baan in het leger 
en dienden te gaan vechten aan het front bij 
Paraguay (van het jaar 1865 tot 1870). Men 
begon capoeira in verband te brengen met en 
zelfverdediging en vechtkunst.

Zelfs politici gingen capoeiristas inhuren als hun 
bodyguards. Politici, welke eveneens stem-
men kochten, lieten hun rivalen bedreigen door 
capoeiristas die zij hiervoor inhuurden. In het 
jaar 1890 werd capoeira verboden.

Het positieve imago van capoeira werd versterkt 
door een gevecht in 1909 tussen Sado Miako, 
een wereldkampioen jiujitsu, en capoeirista 
Ciríaco Francisco da Silva, alias Macaco. Na de 
wedstrijd werd de wereldkampioen bewusteloos 
uit de ring geslagen. Plotseling had het niet-
geïmporteerde capoeira van een buitenlandse 
vechtkunst gewonnen. Onder het regime van 
Vargas werd de culturele expressie, inclusief 
capoeira aanzienlijk minder onderdrukt.

Geschiedenis van capoeira

Maak kennis met de Braziliaanse vechtkunst die muziek, zang
acrobatiek, vechtsport en dans combineert tot een unieke sport!
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Capoeira is geschikt voor jong en oud, een sport waarbij je werkt aan
conditie, kracht, lenigheid, ritme en zelfvertrouwen. Lessen vanaf 6 jaar.
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Alphen a/d Rijn

Uithoorn

Locatie: Bonifacius school, Paradijslaan 11
Jeugd: zaterdag 12:00 t/m 13:00 uur

Locatie: basisschool De Vuurvogel, Arthur van Schendellaan 53
Jeugd: woensdag 18:30 t/m 19:30 uur
Volwassenen: woensdag 19:30 t/m 21:00 uur
Jeugd: zaterdag 15:00 t/m 16:00 uur

Instrutor Mobilette
06-18940513
info@capoeirasou.eu
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door: Jolanda Beuving

(genoemde prijzen per behandeling)

Goede voornemens 2014.

Het nieuwe jaar is weer volop begonnen, alle 
goede voornemens van voeding en training  
zijn van start gegaan. Maar bijna een maand 
later, verzwakt iedereen langzaam weer in het 
oude patroon.
Het is niet erg om doelstellingen te maken. Wil 
je een paar kilootjes verliezen door op je eten 
te letten en te sporten dan ben je al een stap 
in de goede richting. Je hebt besloten dat je 
het anders wilt doen dus tijd voor de volgende 
stap! 

Maak een planning, wees niet te streng voor 
jezelf, stapje voor stapje en houd het haalbaar. 
Je kan geen wonderen verrichten in een korte 
tijd.

Weet wat je doet! Neem geen crash dieet, 
gezonde voeding kan al een hele ommekeer 
geven. Neem meerdere maaltijden op een dag 
(6 kleine) en minimaal 2 liter water. Beloon 
jezelf met 1 keer in de week een smokkel-
maaltijd, wees lief voor jezelf. Informeer jezelf 
over gezonde voeding en effectieve training.

Motivatie, hou dit vast! Focus niet op de 
dingen die je niet meer mag maar juist wat je 
nog wel mag. Zie het als een uitdaging om met 
lekkere gezonde voeding iets lekkers in elkaar 
te zetten. Zoek recepten op en probeer het uit.
Ook met trainen, neem je vriend of vriendin 
mee, motiveer elkaar. 

Voorbereiding, vind je het overdag moeilijk 
je aan gezond eten te houden door de drukte 
op je werk? Of drukte met de kinderen. Bereid 
je eten s’avonds voor en neem dit de dag 
erna mee. Altijd makkelijk en hoef je daarna 
nergens meer aan te denken.

Vooruitgang, wees trots op jezelf bij iedere 
vorm van vooruitgang. Dit hoeft niet alleen in 
de kilo’s en centimeters te zijn maar ook hoe 
je je voelt en hoe je eruit ziet. Je straalt! 

Terugval, dat kan iedereen gebeuren. Ineens 
pak je die zak chips, drop of chocola en eet! 
Daarna voel je je vreselijk schuldig maar van 
een keer zondigen wordt je niet dik, het is juist 
de terugval die daarvoor zorgt. Pak de dag 
erna de draad weer op en ga er weer voor en 
wees weer trots dat je het volhoudt, jij kan het!

Ik krijg veel vragen over voeding en training. 
Op mijn YouTube channel kan je meedoen 
met korte trainingen (Jolanda Beuving Just 
Believe) en op mijn facebook pagina Just 
Believe Jolanda Beuving gezonde receptjes 
en tips. Ook iedere vrijdag bij “met Joris jouw 
weekend in” om 19.45 uur Just Believe voe-
ding en trainings tips (RTVRondevenen). Heb 
je vragen? Laat het me weten! 

Heel veel succes! En voor ideeën en sugges-
ties kunt je ons altijd mailen.

Goed voorbereid 
op wintersport

De wintersport stelt hoge eisen aan je 
lichaam. Je zit hoog in de bergen, het is 
koud en je moet je lichamelijk ook nog eens 
bewijzen. Tot overmaat van ramp blijft soms 
de zon weg. Harde wind, sneeuw en extreme 
kou vragen om een extra goede voorbereiding 
op de wintersport.  

Het is belangrijk om warme kleding te dragen. 
Wie zich niet goed tegen de kou beschermt, kan 
geen optimale prestaties leveren. 

Een koud lichaam heeft een tragere zenuwge-
leiding en minder soepele spieren, pezen en 
gewrichten. Hierdoor gaat veel kracht, coördinatie 
en flexibiliteit verloren. 

Train je lichaam
Een goede fysieke voorbereiding is van groot 
belang om ongelukken en blessures te voorko-
men. Bij in de sneeuw wandelen, langlaufen, 
alpineskiën en snowboarden gebruik je je spieren 
anders dan in het dagelijks leven. Zorg dan ook 
dat vóór vertrek je beenspieren versterkt zijn, je 
gewrichten soepel en je evenwicht getraind is. 

Ga je binnenkort op wintersport? 
Begin dan nú met de volgende oefeningen:
• Neem vaak de trap. Klimmen en dalen versterkt 
je spieren en gewrichten.
• Ga af en toe zwemmen om je spieren te ver-
sterken.
• Vergroot je uithoudingsvermogen: ga regelmatig 
een stuk wandelen of joggen.

Beginnen met oefeningen
Als je oderstaande oefeningen doet, is het be-
langrijk om te starten met een warming-up. Begin 

bijvoorbeeld met een looppas op de plaats. Eerst 
rustig en bouw het tempo op. 

Spierversterkende oefeningen:

Beenspieren
Ga in een ruime spreidstand staan, buig je knieën 
en laat je tenen naar buiten wijzen. Buig je knieën 
tot je niet verder kunt, maar hou je rug recht en 
je knieën boven je tenen. Houd deze stand 20 
seconden vast en rust 15 seconden. Herhaal de 
oefening vijf keer. Ga op je rechterzij liggen met je 
benen op elkaar. Steun met je rechterarm op de 
grond zodat je bovenlichaam iets omhoog komt, 
laat je linkerhand voor je op de vloer liggen. 
Beweeg je linkerbeen in 4 seconden tot 45 gra-
den omhoog en laat hem in 4 seconden ook weer 
langzaam zakken zonder je rechterbeen te raken. 
Herhaal de oefening 20 keer en train vervolgens 
je andere been door op je linkerzij te gaan liggen.

De voorkant van de bovenbenen
Ga rechtop staan en pak met je linkerhand je 
linkerenkel vast en breng je hiel onder je linkerdij. 
Hou de uitgerekte dij dicht bij je andere dij en 
span je billen aan. Hou deze positie 30 seconden 
vast en laat voorzichtig je been los. Doe de oefe-
ning twee of drie keer aan beide kanten.

De achterkant van de bovenbenen
Ga rechtop staan, plaats één hiel op een stoel 
en hou het andere been gestrekt. Hou je rug 
recht en probeer je navel tot aan je bovenbeen te 
brengen. Doe de oefening twee of drie keer aan 
beide kanten.

Kuitspieren
Steun tegen een muur en breng één voet naar 

voren. Plaats de te rekken kuit naar achteren 
met de knie gestrekt en je voet rustend plat op 
de grond. Druk je hiel tegen de vloer en verhoog 
geleidelijk de hellingshoek. Doe de oefening twee 
of drie keer aan beide kanten.

Buikspieren
Ga op je rug liggen, knieën gebogen, voeten 
gekruist in de lucht. Kruis je armen op je borst en 
kom met je bovenlichaam omhoog. Hou hierbij je 
kin van je borst en adem rustig door. Hou deze 
positie 4 tot 8 tellen vast en kom langzaam terug 
naar de beginhouding. Herhaal deze oefening 10 
keer en ga vervolgens op je buik liggen. Plaats je 
handen op de hoogte van je schouders en duw je 
rug omhoog. Hou deze stretch enige tijd vast.

Armspieren
Maak een kleine spreidstand voor een muur. 
Strek je armen naar voren en laat je naar de muur 
vallen. Vang jezelf op met je handen en buig je 
ellebogen zo ver dat je net met je neus de muur 
niet raakt. Veer vervolgens terug tot je weer 
rechtop staat. Verzwaar de oefening door verder 
van de muur te gaan staan.

Rugspieren
Ga op je buik op de grond liggen en steun op je 
ellebogen. Druk je lichaam als een rechte plank 
omhoog en hou deze positie vast. Als je gevor-
derd bent, kun je deze oefening ook op één been 
doen. 

Stretchoefeningen
Stretchoefeningen voorkomen spierletsel en be-
vorderen het herstel. Bij de stretch moet je voelen 
dat de spier onder spanning staat. Blijf minstens 
30 seconden in stretchhouding en probeer beetje 
bij beetje verder te gaan; veer hierbij niet. Adem 
goed in en uit.

Train je evenwicht
Probeer om zo lang mogelijk in evenwicht te blij-
ven. Ga op één voet staan en sluit je ogen. Doe 
die oefening zodra de gelegenheid zich voordoet 
(bijvoorbeeld als je je tanden poetst of op de trein 
wacht). 

Coolingdown
Na de oefeningen doe je een coolingdown. De 
coolingdown zorgt ervoor dat je lichaam weer tot 
rust komt. Daarmee voorkom je spierpijn. Goede 
oefeningen zijn de stretch- en ademhalingsoefe-
ningen.



Tennisvereniging De Ronde Vener
Kom tennissen bij de gezelligste tennisvereniging 
van De Ronde Venen e.o.!

Bij tennisvereniging De Ronde Vener in Mijdrecht kan het hele 
jaar buiten worden getennist. Met 7 verlichte buitenbanen, een 
fraai clubhuis gelegen in een park en een sfeervol terras zijn 
de faciliteiten meer dan goed. Ruim 400 leden zorgen met elkaar
voor een uiterst gezellige vereniging.
 
Tennis is bij uitstek een sport voor het hele gezin. Van jong tot 
oud van beginner tot gevorderde. Tennis vereist wel enige 
vaardigheid en daar is de vereniging zich van bewust. Daarom 
maakt de vereniging gebruik van Tennisschool Ruud van der Helm.

Tennisvereniging De Ronde Vener is:
• Toegankelijk: voor alle niveaus, jong en oud, sociaal
• Sfeervol: gezellige evenementen, lekker eten, live muziek, thema avonden
• Sportief: voor elk niveau, competitie, toernooien, gezelligheidsevenementen

Lidmaatschappen (12 maanden)

Senior: € 147,50
Student: € 100,-
Junior: €   70,-
Aspirant: € 190,-  (incl. les)

Aspirantlidmaatschap
Speciaal voor kinderen van 5 tot 12 jaar: 
lidmaatschap inclusief 18 tennislessen.
Slechts € 190,= i.p.v. € 255,=

Tennisvereniging De Ronde Vener
Dr. J. van der Haarlaan 1
3641 JW Mijdrecht
Ledenadministratie: 0297 - 285 469
www.tvdrv.nl

12 maanden per jaar geopend
7 verlichte buitenbanen, 
waarvan 3 gravelbanen 
en 4 French Courts
Tennisschool Ruud van der Helm

Studentlidmaatschap
Uniek binnen de Ronde Venen: een 
speciaal lidmaatschap voor studenten v.a. 18 jaar.
Slechts € 100,- i.p.v. € 147,50

Lidmaatschapsaanbieding ouders
Lidmaatschap voor ouders van kinderen die lid worden.
Slechts € 40,= voor het eerste seizoen

Proeflidmaatschap
3 maanden kennismaken met de vereniging en de 
tennissport voor gereduceerd tarief, zie www.tvdrv.nl.

Tenniskids bij TV De Ronde Vener

Tennisvereniging De Ronde Vener maakt gebruik van 
het programma Tenniskids van de KNLTB. Hiermee 
wordt het voor de jonge beginnende tennisser nog leuker 
en toegankelijker om zijn of haar ‘tenniscarrière’ te starten 
bij TV De Ronde Vener.

Wat is Tenniskids?
Tenniskids wil kinderen op een leuke manier laten kennis maken met tennis. 
Tenniskids is hoofdzakelijk ontworpen voor kinderen, maar eigenlijk is het een leuke 
manier van tennis spelen dat gebruikt kan worden voor alle leeftijden en niveaus. 
Jonge of onervaren spelers krijgen de mogelijkheid om de vaardigheden en de 
tactiek van tennis te leren en eigenlijk het spel te spelen. Tenniskids gebruikt drie 
kleuren in de opeenvolging van verkeerslichten die de vooruitgang van kinderen 
in tennis in kaart brengen. Tenniskids fase Rood , Tenniskids fase Oranje en Ten-
niskids fase Groen.

Tenniskids is het eerste stadium van tennis waarin de kinderen geleidelijk aan 
volgens de juiste techniek vorderen. De baanlengte, racketlengte en de verschil-
lende soorten ballen zullen toenemen of veranderen in het proces, wanneer kids er 
klaar voor zijn op een groter veld te spelen. In het programma van Tenniskids zijn 
de behoeften van jonge kinderen het belangrijkste.

Waarom Tenniskids?
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld 
verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd 
en ze zijn het langste bezig met het rapen van ballen. Het Tenniskidsprogramma is 
ontworpen om dit te voorkomen door tennis op een geleidelijke en ‘toffe’ manier te 
leren, aangepast aan de grootte en niveau van
het kind. Meer informatie over Tenniskids kunt
u vinden op: www.tenniskids.nl.
.
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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       

 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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Nu ook:personal training!

Kom in balans in 2014!
Al meer dan 30 jaar hebben wij, Fysio & Fitness Kudelstaart, met sporters te maken: wij zijn betrok-
ken in beweging. Sporten of bewegen levert een belangrijke bijdrage aan het lichaam en de geest: 
het brengt het nodige in balans. Balans of eigenlijk het ontbreken daarvan, is ook waar het om draait 
bij blessures: is de belasting te hoog of de belastbaarheid van het lichaam te laag, dan ligt het gevaar 
van een blessure op de loer. 

Wilt u ook in het nieuwe jaar in beweging blijven of heeft u last van een blessure die het sporten in de 
weg staat? Kom dan langs bij onze praktijk om de blessure goed in kaart te brengen en om met een 
uitgekiend programma ervoor te zorgen dat u blessures de baas bent en buitenspel zet. 
Ook in 2014 blijven wij betrokken in beweging. Wij wensen U een voorspoedig nieuw jaar.

Like Sportkrant Amstelland op

en maak kans 
op fantastische 

prijzen!

Powered by Amstelhof Sport & Health Club en Duosport.
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fysiotherapie	 kinderfysiotherapie	 psychosomatische
manuele	therapie	 sportfysiotherapie	 fysiotherapie
fysiofitness	 revalidatie	 hydrotherapie

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!

Met ingang van 3 maart 2014 is er binnen onze praktijk in De Kwakel (Uithoorn) een vacature voor een fysiotherapeut(e). 
Wij zijn op zoek naar een collega met ervaring, liefst met een specialisatie.

De werkzaamheden betreffen ±16 uur per week, verdeeld over 2 dagen. 
Er is mogelijkheid tot uitbreiding naar een fulltime functie.

Functieomschrijving Fysiotherapeut
• Vertrouwd met het programma Intramed
• Verslaglegging conform richtlijnen van het KNGF
• Het geven van doelgroep lessen, bijvoorbeeld aqualessen
• Protocollen schrijven, stagiaires begeleiden
• Bereidheid om te rouleren, eventueel een avond per week en op zaterdag te werken
• Flexibel, dynamiek, hart voor je vak en voor de patiënten
• Houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen binnen het vakgebied
• Draagt zorg voor acquisitie van patiënten, is daarin actief.

De sollicitatie kun je, samen met je CV met foto sturen naar:
ben.kada@karelmuns.nl

Meer weten over onze praktijk, kijk op: www.karelmuns.nl of www.amstelhof.com/health
Tel: 0297-521539

Vacature fysiotherapeut(e) 
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Loop het voorjaar tegemoet! Op de Kerklaan in 
Vinkeveen klinkt zondag 16 februari het startschot 
voor de PK Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub 
De Merel organiseert de 36ste editie van dit 
hardloopevenement. Afstanden die gelopen kun-
nen worden zijn 1 (voor de jeugd), 5, 10 en 21,1 
kilometer. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon 
(deelname vanaf 16 jaar) en een 10-kilometer-
loop, beide door het buitengebied van Vinke-
veen, en een 5-kilometerloop door de kern van 
Vinkeveen. Deze afstanden zijn zowel geschikt 
voor wedstrijdlopers als voor recreanten. En er is 
een jeugdloop van 1 kilometer voor kinderen tot 
en met 12 jaar. Start en finish zijn vlakbij sporthal 
De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. In de sporthal 
zijn kleedruimten, douches, een foyer met 
horeca-faciliteiten en er is EHBO aanwezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar www.inschrijven.
nl. Bij voorinschrijving bedraagt het inschrijfgeld 
voor de halve marathon en de 10-kilometerloop 7 
euro en voor de 5-kilometerloop 5 euro. Deel-
name aan de jeugdloop is gratis! Elke deelnemer 
aan de jeugdloop ontvangt een leuke medaille. 
Voorinschrijving is mogelijk tot en met 13 februari. 
Let op: de voorinschrijving is 1 euro goedkoper 
dan de inschrijving op de dag van de loop.  

Starttijden en parcours
De start van de 1 kilometer jeugdloop is om 11:30 
uur voor de Sint Jozefschool aan het Tuinder-
slaantje. De start van de halve marathon is om 

Zondag 16 februari: PK Sport Bosdijkloop
12.00 uur, de 10 kilometer om 12.05 uur en de 
5 kilometer om 12.10 uur op de Kerklaan. Het 
parcours is vlak en over verharde wegen. Vele 
vrijwilligers zorgen voor een veilige route. De 
kilometerpunten bij alle afstanden worden met 
grote kilometerborden aangegeven, per afstand 
een andere kleur en bij elke km één bord. Wil 
je alvast de route zien? Zie de routekaarten op 
www.ttcdemerel.nl. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilometer jeugdloop is 
om 11:50 uur bij de startlocatie op de Kerklaan. 

De overige prijsuitreikingen vinden plaats in sport-
hal De Boei, volgens het schema: 5 kilometer om 
13:00 uur, 10 kilometer om 13:30 uur en de halve 
marathon om 14:00 uur. Voor de prijswinnaars 
van de halve marathon en 10-kilometerloop zijn 
er geldprijzen. Voor de winnaar van de halve 
marathon, zowel bij de dames als de heren, is er 
een wisselbeker. Ook voor het verbeteren van het 
parcoursrecord op de halve marathon (dames: 
1.20.28 uur, heren: 1.11.17 uur) is een geldbe-
drag te winnen, zowel bij de dames als bij de 
heren. Voor de prijswinnaars van de jeugdloop en 
de 5-kilometerloop zijn er medailles. 

Alle deelnemers ontvangen een sportbon van 
hoofdsponsor PK Sport. Tevens is er een tombola 
met mooie prijzen op de startnummers. De uit-
slagen kun je zondag 16 februari vanaf 17.00 uur 
vinden op www.uitslagen.nl. En vervolgens ook 
op www.ttcdemerel.nl. Hier vindt je ook nadere 
informatie over de PK Sport Bosdijkloop. Of bel 
naar Peter Meijer: 06-48013782, e-mail naar 
bosdijkloop@gmail.com of volg de Bosdijkloop op 
Twitter (@Bosdijkloop. 

          Profiteer nu 
van het 6% BTW tarief!
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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

BEST (BUY) BIKE VAN DE MAAND
YAMAHA DRAGSTAR CLASSIC 650

Nu € 3750,-  Garantie 6 maanden

Uitnodiging Thema-avond veilig en comfortabel motorrijden 
Vrijdag 31 januari

Best Buy Bikes heeft reeds bij verschillende motorclubs een informatieavond georganiseerd op het 
gebied van veiligheid en comfort tijdens het motorrijden. Hierbij komt niet alleen remtechniek of je 
plaats op de weg ten opzichte van overige weggebruikers, maar ook onderwerpen zoals bandentech-
niek, kleding, helmmaterialen en dergelijke aan de orde. Het is absoluut geen saaie opsomming van 
feiten maar veel praktische voorbeelden. Ed Heining van Best Buy Bikes: “Wij proberen de gasten 
bij het verhaal te betrekken om zo discussies te ontlokken en iemand na te laten nadenken waar we 
mee bezig zijn.  Als motor- en scooterrijder zijn we als groep in allerlei opzichten erg kwetsbaar. Denk 
aan de enorme uitdagende motorvermogens, de slechte naam als gevolg van wangedrag welke een 
kleine groep onder ons aan de motorrijder “schenkt”, kwetsbaarheid bij een ongeval en soms moeilijke 
zichtbaarheid en als gevolg hoge verzekeringspremies. Allemaal punten die aan bod komen op deze 
avond. 
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden middels een mailtje naar info@bestbuybikes.nl  
of telefoontje plegen op 0297-255076. Uiteraard staat de koffie klaar.

Shark Helmen

2013 was voor Best Buy Bikes een erg goed jaar 
voor wat betreft de helmen-verkoop van het ge-
renommeerde merk Shark . Zo goed zelfs dat wij 
in onze showroom een “Shark-Exclusive-Corner” 
gaan inrichten. 

Aan de start van het nieuwe motorseizoen kun-
nen wij de 2014-collectie zo compleet mogelijk 
presenteren om u nog beter van dienst te kunnen 
zijn. Nu al hebben wij hiervan een aantal model-
len op voorraad.

Ook van de topmerken Scorpion en Premier heb-
ben wij een ruime collectie op voorraad en bieden 
u ook hiervoor graag de servicemogelijkheid aan.

Bouwjaar 1998
Kilometerstand: 23.703 KM

Op deze in nieuwstaat verke-
rende motor berekenen wij geen 
kosten rijklaar maken t.w.v. 
€ 249,- en is de eerste kleine 
onderhoudsbeurt t.w.v. € 150.- 
voor rekening van Best Buy 
Bikes. Bovendien is hij de eerste 
veertien dagen na aflevering 
gratis allrisk verzekerd.  

Uw voordeel op deze prach-
tige toermotor compleet met 
zadeltassen: meer dan € 400,-!

Motorhoezen 
vanaf € 39,50

Motorverhuur 2014

Bent u wel in het bezit van een motorrijbewijs 
maar heeft u nog geen motor of wilt u gewoon 
eens een andere motor proberen? 
Voor motorhuur bent u bij Best Buy Bikes aan het 
juiste adres. Per maart 2014 is er weer een nieuw 
verhuurprogramma met een nieuw assortiment 
motoren! 

Motornieuws Honda

In 2013 introduceerde Honda de CB1100, een moderne interpretatie van de legendarische CB750 
Four, de eerste echte Superbike waarmee Honda de motorwereld in 1969 totaal verraste. De motor 
kreeg zelfs een luchtgekoeld motorblok dat samen met de klassieke lijnen van de bolle tank, de ronde 
koplamp en een zijwaarts geplaatste 4-in-2-in-1 uitlaat voor een nostalgisch uiterlijk zorgde. Tegelijker-
tijd gaven de lichtmetalen velgen en het ABS-remsysteem met zijn zwevend gelagerde voorremschij-
ven aan dat het hier wel degelijk om een moderne en goed geoutilleerde motorfiets ging.

Voor 2014 versterkt Honda het 
nostalgische imago van deze 
super naked met de CB1100EX. 
Dat doet Honda onder meer door 
de toepassing van spaakwielen, 
dubbele uitlaatdempers, andere 
zijpanelen, gewijzigde knipper-
lichten en een hoger geplaatste 
koplamp. Ook het comfort voor 
rijder en passagier is verbeterd 
dankzij een dikker en prettiger 
gepolsterd zadel, terwijl de pas-
sagiershandgreep nu meer in stijl 

is gebracht met de motoren uit de jaren zestig. De grotere tank geeft een nog ruimer actieradius en 
het dashboard kreeg extra mogelijkheden. Ook de techniek werd voor 2014 verfijnd. Het kloppende 
hart van deze prachtige naked bike is de prachtig vormgegeven, luchtgekoelde viercilindermotor. Deze 
is voorzien van dubbele bovenliggende nokkenassen en van een balansas, die voor een trillingvrije 
loop zorgt. Nieuw is dat dit koppel bij de CB1100EX wordt doorgegeven via een zesversnellingsbak. 
De extra versnelling dient als overdrive, zodat de CB1100EX nog zuiniger met brandstof omspringt.

25 % Voorraad korting 
op Sidi sportlaarzen

Motornieuws Yamaha

35 jaar “levende” motorgeschiedenis Gebouwd om te personaliseren. Deze imposante ééncilindermo-
tor heeft altijd al de harten gestolen van motorrijders. En toen we de originele Yamaha SR400 meer 
dan 30 jaar geleden introduceerden, werd hij een favoriet van motorrijders die verlangden naar een 
eenvoudige, wendbare en plezierige motorfiets. In de loop der jaren is er altijd enorme belangstelling 
voor de SR blijven bestaan. En nu staat de Yamaha SR400 op het punt om onlosmakelijk deel te gaan 
uitmaken van het dagelijks leven van een geheel nieuwe generatie motorrijders die waardering heb-
ben voor de blijvende aantrekkingskracht. Deze tijdloze retrolook straalt charme en authenticiteit uit, 
waar je ook kijkt. Daarnaast biedt de SR400 u eindeloos veel mogelijkheden om uw eigen caféracer, 
bobber of street scrambler te creëren.

Wilt u een paar maal per jaar de 
Nieuwsbrief van Best Buy Bikes 
ontvangen? Meld u dan aan via 

info@bestbuybikes.nl



P U R E  F I T N E S S

Adres
Wiegerbruinlaan 8
1422 CB Uithoorn 
Telefoon
0297 - 26 98 38
E-mail
info@enjoyfit.nl
www.enjoyfit.nl

Openingstijden
Ma  07.00-22.00
Di  07.00-22.00
Woe  07.00-22.00
Don  07.00-22.00
Vrij  07.00-22.00
Zat  09.00-13.00
Zon  09.00-13.00

De gezellige, sportieve en betaalbare
fitnessclub in Uithoorn

• Veel verschillende groepslessen 

• Ruime en gezellige Fitnessruimte

• Professionele begeleiding 

• Trainingen desgewenst op maat gemaakt

• Fysiotherapie & Diëtist (partners)

Kom naar de OPEN DAG 
op ZONDAG 9 FEBRUARI

Wie zich in februari inschrijft, 
betaalt geen inschrijfgeld!
U bespaart € 29,95!


