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Prikken met droge naalden, oftewel Dry 
Needling is een techniek waar mensen 
vaak terughoudend op reageren. Ik ben 
niet zo van de naalden, hoor je vaak zeg-
gen. Ik geloof niet zo in accupunctuur. 
Toch worden er enorme resultaten mee 
bereikt. Veel mensen die al jaren met een 
klacht lopen hebben vaak enorm baat bij 
deze techniek. Daar komt nog eens bij 
dat er vaak snel resultaat te bereiken is 
waardoor het ideaal is in de (top)sportwe-
reld, waar deze methode veelvuldig wordt 
toegepast.

Graag wil ik een introductie geven over 
deze techniek en mijn ervaring delen. 
Dry Needling is in de vorige eeuw geïn-
troduceerd door Janet Travell en David 
Simons uit de Verenigde Staten. Ze richt-
ten zich op de myofasciale triggerpoints, 
de bekende spierknoopjes. Ontstaan door 
bijvoorbeeld het langdurig aanspannen 
van een spier, een trauma moment of 
houdingsproblematiek.

Allereerst probeerden ze deze trigger-
points met een vloeistof in te spuiten om 
ze op te heffen. Later bleek dat niet de 
vloeistof effect had maar de naald zelf. 
Hierdoor ontstond een techniek waarbij 
met dunne naaldjes in deze triggerpoints 
wordt geprikt waardoor de pijn afneemt en 
er direct meer bewegingsvrijheid ontstaat. 
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Hiernaast is er erg vaak sprake van refer-
red pain. Dit betekent pijn op een andere 
plek dan het daadwerkelijke triggerpoint. 
Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld de trigger-
points in de bilspier, pijn en stijfheid geven 
in de rug.  En triggerpoints in de nek vaak 
een relatie hebben met hoofdpijnklachten. 
Middels onderzoek is hier niet direct iets 
aan te tonen waardoor de oorzaak van 
de klacht niet altijd gevonden wordt en 
mensen jaren met klachten kunnen blijven 
lopen. 

De Dry Needling techniek is overigens niet 
te verwarren met accupunctuur, waarbij de 
focus ligt op het prikken van energieba-
nen. Wel is het afkomstig vanuit deze hoek 
maar er is een westers verklaringsmodel 
voor.
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Fysiotherapie met Droge Naalden 

Bij fysiotherapiepraktijk KernGezond 
behandel ik veel sporters waaronder de 
spelers van S.V. Argon. Met deze techniek 
heb ik al bijzondere resultaten bereikt. 
Veel voetballers met steeds terugkomende 
lies of hamstring klachten hebben na een 
paar behandelingen nergens meer last 
van. 

Kortom, een behandelmethode die mijn in-
ziens meer onder de aandacht mag komen. 
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Wat is het allerbelangrijkste bij het uitkiezen van 
een geschikte sportclub? Natuurlijk, het bereiken 
van jouw persoonlijke doel! Het aantal opkomen-
de low-butget centra zonder gediplomeerd per-
soneel doet helaas anders vermoeden. Uiteraard 
speelt de prijs een rol, maar wat is minder betalen 
nu daadwerkelijk waard als het resultaat uitblijft? 
Fitness Aalsmeer begrijpt dit en biedt een goed 
alternatief: voordelig starten met  fitness inclusief 
een 100% resultaat garantie. Doordat Fitness 
Aalsmeer met ervaren professionals werkt durven 
zij deze garantie daadwerkelijk te bieden. Een 
uitleg over deze resultaatgarantie is te vinden op 
www.fitness-aalsmeer.nl. 

Nieuw uniek in de regio:
100 % resultaatgarantie bij Fitness Aalsmeer!

Meer dan enkel Fitness
Fitness Aalsmeer realiseert zich dat er zoveel 
meer is dan alleen sporten op een fitness 
toestel. “natuurlijk kan dat bij ons ook, en wel op 
zeer moderne volledig automatisch gestuurde 
programma’s. Daarnaast bieden wij ook ruim 70 
groepstrainingen per week, hebben we een goed 
gevulde activiteitenkalender en organiseren we 
onze eigen evenementen. Alles om onze leden 
goed gemotiveerd en gevarieerd te kunnen laten 
sporten”. Aldus Hylke Sietzema, eigenaar van de 
sportclub in de Hornmeer. 

Grootste groepsles aanbod van Aalsmeer
Sporten in groepsverband werkt vaak erg motive-
rend. Fitness Aalsmeer biedt daarom een lesaan-
bod van ruim 70 lessen per week. Deze lessen 
worden gegeven door echte professionals, geen 
virtuele lessen zonder aanwezige instructeur. 
“Virtuele lessen worden vooral door prijsvechters 
aangeboden. Logisch, kostentechnisch is dit zeer 
aantrekkelijk voor een commerciële fitnessketen. 
Wij geloven echter in de persoonlijke aandacht 
voor het individu en vinden het veel belangrijker 
dat een professional de les gevarieerd, veilig en 

afgestemd op de deelnemers houdt” legt Hylke 
uit.

Voor ieder is er wat wils, van jong tot oud, van 
zeer sportief tot beginnend sporter. Hieronder een 
kleine greep uit het lesaanbod:
• Indoor cycling
• Yoga
• Pilates
• Steps
• Bodyshape
• Tai Chi
• Keep Fit 50+
• Funxtion

Ruim € 700,- opgehaald met spinning-
marathon voor MS-fonds
“Dat de betrokkenheid van onze leden en de bin-
ding met onze leden groot is bleek onlangs weer 
tijdens onze spinningmarathon waarin we geld 
hebben ingezameld voor het MS-fonds. In drie 
uur fietsen hebben de deelnemers ruim € 700,- 
euro gedoneerd, echt een prestatie om trots op 
te zijn. Wij vinden het fantastisch om onze leden 
hun sportieve doelen helpen te bereiken, maar 
een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren op 
deze wijze is super!” aldus Hylke.

Bootcamp en hardlopen bij Fitness Aalsmeer
Naast de activiteiten binnen de eigen sportac-
commodatie biedt Fitness Aalsmeer een aantal 
leuke buitenactiviteiten aan voor leden, maar ook 
niet leden! Meerdere keren per jaar start er een 
harloopcursus voor beginners en/of gevorderden. 
21 mei start de eerst volgende hardloopcursus, 
hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 
Daarnaast organiseert Fitness Aalsmeer haar 
eigen hardloopevenement. Dit is een laagdrem-
pelige loop van 5 kilometer in en rondom het 
Hornmeerpark. De start is zaterdag 28 juni en 

deelname is voor iedereen! 
Voor dit evenement kan al worden ingeschreven 
op de website van Fitness Aalsmeer of door 
telefonisch contact op te nemen met één van de 
receptionistes.

Hou jij van een pittige training in de buiten-
lucht? Dinsdagavond 10 juni is er een outdoor 
Bootcamp. De start is om 19:15u, deelname is 
wederom voor leden én niet-leden.

Ben je enthousiast geworden of wil je graag 
wat meer informatie over Fitness Aalsmeer en 
de verschillende mogelijkheden? 

Op de website www.fitness-aalsmeer.nl is een 
hoop extra informatie te vinden. 

Liever telefonisch contact? 
Bel gerust met één van de medewerkers via 
0297-367555.



Ladies Golfdag op golfpark Wilnis
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Zaterdag 6 september organiseert Soroptimistclub Uithoorn / De Ronde Venen haar tweede 
Ladies Golfdag op golfpark Wilnis.  Om 11 uur is er een 9-holes wedstrijd en een clinic voor 
dames die nog geen GVB hebben of eens kennis willen maken met de golfsport.

Na deze sportieve activiteiten kunnen de dames in de serre rondkijken waar standjes staan met 
woonaccessoires, sieraden, bloemsierkunst en ansichtkaarten. Hierna is er een uitgebreide High Tea 
en een modeshow verzorgd door Bonne Nuit uit Mijdrecht en Jaimie & Joelle uit Abcoude.
Na de High Tea wordt de dag afgesloten met een loterij waarin spetterende prijzen te winnen zijn.
De opbrengst van deze dag is bestemd voor de stichting Haarwensen.

Wilt u meer informatie over deze golfdag stuur dan een mail aan: ladiesgolfdagwilnis@gmail.com

Onderhoud

Distributieriem 
vervangen

Remblokken en 
schijven 

vervangen

ReparatiesReparaties

Uitlijnen 

Leuke prijzen te winnen!

Langeraarseweg 160A - 2461 CN Ter Aar - (06) 30 75 35 96

Springclinics 

Dressuur en mennen

Stro Dorp

Clinic Natuurlijk paardrijden

Demonstraties

Carrousel

Springkussen 

Poffertjes en Ranja-koe

30 JAAR

Feest mee op de manege en ontdek  

hoe leuk paardensport is!

29 juni vanaf 10:00 - 16:00 uur

Een dag vol actie, dus kom ook!

www.vosseburch.com/manege facebook.com/ManegeDeVosseburch

0130 Vosseburch 30-jarig bestaan - adv sportkrant.indd   1 07-05-14   13:19

Suppan Bootcamp Boksgala!
Suppan Bootcamp & ABC organiseren op 31 
mei een spectaculair boksgala in De Boei te 
Vinkeveen. Voor het eerst zal er in gemeente 
De Ronde Venen een boksgala georganiseerd 
worden, dit boksgala zal bestaan uit 15 tot 20 
mooie bokspartijen. Ook zullen de twee Suppan 
broers in actie komen, tweevoudig Nederlands 
kampioen Steve Suppan in een mooie A-klasse 
partij en broer Mitchel Suppan bokst zijn debuut 
partij.
Er zullen nog vele andere topboksers vanuit 
de hoogste klasse in actie komen waaronder 
Marciano Hendriks, James Delano en Coling 
George! Deze partijen zullen variëren van licht-
gewicht tot super zwaargewicht, een boksgala 
met veel spektakel dus!
De twee Suppan broers zijn eigenaar van het 
bedrijf ”Suppan Bootcamp” en hebben grote 
dromen, de reden van dit spectaculaire boks-
gala is dan ook om de mensen te laten zien hoe 
mooi de sport boksen is en dat boksen mensen 
bij elkaar brengt op een positieve manier. 

Suppan Bootcamp organiseert boksgala 
op 31 mei 2014

Tickets + V.I.P. tafels
• Voorverkoop: € 15,-
• Aan de deur: € 20,-

Deze tickets kunt u kopen bij:
• Suppan Bootcamp (Gym Suppan): 
  Voorbancken 4B te Vinkeveen.
• ABC Amsterdam: Holendrechtplein 23 
  Amsterdam
• Sporthal De Boei Vinkeveen: Kerklaan 32
  Vinkeveen
• Steve Suppan: 06 - 505 22938 
  (Ook voor V.I.P. tafels)
• Mitchel Suppan: 06 - 460 94378

Prijzen V.I.P.
Voor meer informatie wat betreft het reserveren 
van een V.I.P. tafel kunt u contact opnemen met 
Steve Suppan:

Mail: Steve_suppan@hotmail.nl 
Tel: 06 - 505 22938
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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

Dit voorjaar is er een om in te lijsten, zo een 
mooie start hebben we in jaren niet gehad. De 
natuur is al volop in bloei, de bollenvelden staan 
al prachtig in kleur.
En wat is er nu mooier om op je fiets te genieten 
van die mooie natuur? Op je stadsfiets, sportfiets 
of op de race fiets. 

De Nederlandse wielersport heeft net als de 
natuur een prachtige start. Vele overwinningen 
met als hoogtepunt tot nu toe de overwinning van 
Nikki Terpstra in Parijs- Roubaix. Veel wieler-
liefhebbers zijn daardoor weer gemotiveerd om 
hun rondjes weer te gaan maken, in binnen en 
buitenland. De echte fanatiekelingen starten al 
vroeg met een reisje naar bijv Mallorca of de 
Canarische eilanden om daar hun voorbereiding 
te gaan doen, andere starten met kleinere tochten 
om zich klaar te maken voor grotere evenemen-
ten zoals de vele klassiekers waar men in het 
voet(of banden) sporen van de echte profs kan 
treden. Ook fietsen voor het goede doel is erg in 
trek, Alpe d’Huzes, Tour for Life.

Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de 
verschillende fietskledingmerken een uitgebreid 
pakket kleding voor de actieve, recreatief of 
fanatieke fietser.

Lekker op pad, op de fiets, genieten van een prachtig voorjaar!

Functionele onderkleding is het beste als eerste 
laag, op de blote huid. Dit houd je lichaam droog, 
waardoor je minder snel afkoelt. De onderkleding 
is er in zomer en winter uitvoering. En in dames 
en heren modellen. Onder andere Craft heeft een 
zeer uitgebreide collectie.

Het aanbod in wielershirts is zo mogelijk nog 
veel groter. Korte of lange mouwen, hele dunne 
luchtige stof, of iets dikkere uitvoering, dames 
en heren collecties in mooie designs of basic 
kleuren. Diverse merken, zoals Agu, Craft, Nalini, 
hebben in allerlei prijsklassen een ruim aanbod.
Broeken hebben een hele belangrijke functie. 
Want niemand wil zadelpijn. Dat ontneemt het 
plezier in het fietsen. Er zijn diverse soorten 
zemen, voor mannen en vrouwen. De techniek 
van deze zemen wordt steeds beter, waardoor 
je aanmerkelijk minder last hoeft te krijgen van 
je zitvlak. Voor de recreatieve fietser die niet in 
een strakke fietsbroek gezien wil worden zijn er 
de zogenaamde fietsonderbroeken, die je kan 
dragen onder je gewone broek of rok.

Bij de accessoires zijn de handschoenen be-
langrijk voor het leunen op je stuur. Je krijgt dan 
minder last van afknelling van de handpalm.
Steeds belangrijker wordt het Valhelm Hoofdzaak. 
Het wordt steeds drukker op de weg en de kans 
op valpartijen wordt daardoor groter. Een helm is 
inmiddels al bij een groot publiek ingeburgerd, en 
daardoor is er ook een groot aanbod te verkrij-
gen, wederom in allerlei kleuren en uitvoeringen. 
Het is een kwestie van wennen, net als je veilig-
heidsriem in de auto.

U leest het, keuze genoeg. Bij Jan van der Hoorn 
schaatssport is die keuze aanwezig voor iedere 
fietser!  

Bij ons krijg je écht ongekleurd advies. 
Je droomhuis gevonden? Dan is het erg belangrijk dat je écht onafhankelijk 

advies krijgt. De Hypotheekshop bekijkt en vergelijkt aanbieders, zodat je zeker 

weet dat je de juiste keuze maakt. Uiteraard doet De Hypotheekshop-adviseur 

nog veel meer voor je. Want juist na het afsluiten van je hypotheek  is het 

vrijwel zeker dat er een keer iets verandert. Bel voor een afspraak of loop bij 

ons binnen. 

Duidelijk verhaal

Ik kies voor onafhankelijk
hypotheekadvies. 

Jij toch ook?

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

Hofland 19  | 3641 GA Mijdrecht | T. (0297) 24 17 70 | mijdrecht940@hypotheekshop.nl

Taekwon-do & weerbaarheid 
in Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn!

Leeftijd vanaf 4 jaar (J/M)

Nieuwe groepen worden gevormd.

Mail voor meer informatie: 
david@chungdokwan.nl
www.chungdokwan.nl 
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Al fietsend naar mijn werk kom ik  langs de vel-
den van ASV Arsenal. Wat ik daar zie trekt mijn 
aandacht. Jonge mensen die om 8.00 ’s morgens 
al  bezig zijn met het klaarzetten van een veld. 
Actief en enthousiast sturen ze elkaar aan en jut-
ten ze elkaar op. De kenmerkende trainingspak-
ken van Sportacademie Amsterdam zijn zichtbaar 
in de ochtendzon. Een gevoel van trots bekruipt 
me. MIJN Sportacademie Amsterdam. 

Sportacademie Amsterdam is gehuisvest in 
Sporthallen Zuid, op een steenworp afstand van 
de heilige grond van het Olympisch stadion. 

In 2006 begonnen als ‘ROC ASA Sport en bewe-
gen’ met veertig studenten in het OZW gebouw 
aan de Boelelaan, nu inmiddels uitgegroeid 
tot een mooie school met bijna 400 studenten 
in Sporthallen Zuid, een buitengewoon unieke 
locatie. 

Bij een nieuwe locatie hoort ook een nieuwe 
naam en 5 jaar terug werd dan ook ‘Sportacade-
mie Amsterdam’, geboren. 

Sporthallen-Zuid ligt in het hart van de sport-as 
die loopt van de hockeyvelden in het Amster-
damse Bos, via de Bosbaan, het tenniscentrum 
Amstelpark tot aan het Olympisch Stadion.

Het mooie van deze plek is dat je, overal waar 
je kijkt en loopt, met sport in aanraking komt. 
Op de sport-as wordt sport geademd, zo ook bij 
Sportacademie Amsterdam. 

Toch praten we nog steeds over een school. Een 
school waar alles draait om sport, dat dan weer 
wel. Een school waar slechts 100 nieuwe studen-
ten per jaar worden aangenomen. 

Wanneer je in Sporthallen Zuid bent is het eerste 
wat opvalt dat alle studenten in dezelfde kleding 
lopen. Een mooie combinatie van donker- en licht 
blauw. Docenten lopen in rood-zwart, de kleuren 
van Amsterdam. 

De gedachte hierachter is, dat er geen onder-
scheid wordt gemaakt tussen studenten, iedereen 
ziet er hetzelfde uit, blank of zwart, arm of rijk. 

Daarnaast is de uitstraling fantastisch als ieder-
een er hetzelfde uit ziet. Daar wil je bij horen. 

Bij Sportacademie Amsterdam worden jonge 
mensen opgeleid tot sport- en bewegingsleider en 
sport- en bewegingscoördinator. Jonge mensen 
leren hoe ze andere mensen, jong en oud, dik 
en dun, fanatieke of recreatieve sporter, kunnen 
begeleiden bij sporten en bewegen. 

Het belang van sporten en bewegen wordt niet 
alleen in Nederland, maar waar ook ter wereld, 
steeds groter en groter. Door medische ontwik-
kelingen worden mensen steeds ouder en willen 
zij ook langer fit en vitaal zijn. Kinderen maar ook 
ouderen worden dikker, de term ‘obesitas’ is een 
veelgehoorde. Hier zet de overheid dan ook vol 
op in. Nederland moet gezonder worden, mensen 
in Nederland moeten meer bewegen. 

Sportacademie Amsterdam voorziet in deze 
behoefte, wij dienen een maatschappelijk belang. 
Zoveel mogelijk Amsterdammers, Nederlanders 
aan het bewegen zien te krijgen. 

Werken bij een sportclub of sportvereniging waar 
je spelers helpt en begeleidt bij het trainen. Het 
geven van bewegingsadvies en tactische aanwij-
zingen, zodat ze nog beter presteren. Je leert ze 
nieuwe technieken en juicht prestaties toe, maar 
je ziet ook wanneer er problemen zijn en speelt 
hier snel op in. Daarnaast zorg je ervoor dat de 

Bij Sportacademie Amsterdam worden jonge mensen opgeleid 
tot sport- en bewegingsleider en sport- en bewegingscoördinator

sfeer goed is en iedereen het naar zijn zin heeft. 
Aan de gang gaan met een ontzettende variatie 
aan doelgroepen, van jong tot heel oud, van heel 
dik tot dun en van super fanatiek tot recreatief, 
maar ook met mensen met blessures, met een 
lichamelijke of een verstandelijke beperking. 

Zomaar even een greep uit de veelzijdigheid van 
een beroep binnen de sportwereld, een beroep 
dat geleerd wordt bij Sportacademie Amsterdam, 
maar natuurlijk ook in de praktijk. ‘Leren door 
te doen’ is met name in de sport een bekend 
verhaal. 

Binnen de opleidingen is de verdeling tussen 
theorieles en praktijkles namelijk gelijk. 50% van 
de tijd zitten de studenten in de schoolbanken 
en de andere helft van de tijd staan ze op de 

sportvloer, op het veld of liggen ze in het water. 
Daarnaast loop je bij Sportacademie Amsterdam 
ook veel stage. 

Vanaf het begin van de opleiding gaan studen-
ten het werkveld leren kennen. Stage lopen en 
praktijk ervaring opdoen zijn essentiële onderde-
len van een opleiding in het MBO. De eerste drie 
jaar van de Sportacademie staan in het teken van 
de ‘BOS-driehoek’. De studenten lopen stage in 
sportbuurtwerk, in het basisonderwijs of bij een 
sportvereniging. 

Daarnaast kun je je in het tweede en in het derde 
leerjaar specialiseren in een vak. Voorbeelden 
hiervan zijn: fitnesstrainer, voetbaltrainer, tennis-
trainer, hockeytrainer, maar ook sportleider bin-

nen de recreatiewereld van campings en hotels 
of de mogelijkheid om les te geven in zelfverde-
diging. Studenten hebben hier zelf de keuze in 
en het geeft hen de mogelijkheid om specialist te 
worden in een bepaald vak. Een vak dat ze leuk 
vinden en waar ze goed in zijn. 

Kenmerkend voor Sportacademie Amsterdam is 
de intensieve samenwerking met andere sportor-
ganisaties in Amsterdam en omgeving. Zo werken 
wij veel samen met Sportservice Amsterdam. 
Hierbij laten wij onze studenten bijvoorbeeld 
ervaring op doen in de praktijk van het organise-
ren van een Davis cup interland of als coaches bij 

het NK roeien. Het assisteren en ondersteunen bij 
de finale van de Europaleague in de Amsterdam 
ArenA was daarnaast ook een mooi project waar 
we met Sportacademie Amsterdam aan hebben 
deelgenomen. 

In de week voor de mei vakantie zijn al onze 
studenten druk bezig geweest met de Konings-
spelen. Het coachen, begeleiden, aansturen en 
enthousiasmeren van tientallen kinderen, maar 
ook juffen en meesters van bassischolen in heel 
Amsterdam en ook ver daar buiten was weer 
ontzettend mooi en leuk om te doen. 

Kortom: ROC TOP Sportacademie Amsterdam, 
een sportieve school, op een fantastische locatie, 
met stages en samenwerkingsverbanden in het 
mooiste en meest dynamische  werkveld dat je 
kunt bedenken. Een school om trots op te zijn! 
Daar wil je bij horen! 
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Tennishal De Ronde Venen
comfortabel overdekt tennissen

Tennishal de Ronde Venen 
Doctor J. van der Haarlaan 3 (naast wijk wickelhof) 

3641 JW Mijdrecht 
Tel.: 0297 - 285 636 

www.tennishalderondevenen.nl 

Contract banen
• Een vast uur het hele seizoen
• Overdag, weekend of ‘s avonds
• Reservering losse baanhuur via internet 

Winterspeeltijden baanbundels:
• Bundels van 40, 50 en 70 uur mogelijk
• Gemakkelijk via internet uw tijd boeken!
• Nu nog mooie uren beschikbaar.

Maandag en Dinsdag     08.30 – 09.30
Donderdag en Vrijdag            08.00 – 09.00
Vrijdag    12.30 – 24.00
Zaterdag               08.00 – 19.00
Zondag                  08.00 – 24.00

Tennishal de Ronde Venen organiseert:

Tweedaagse busreis
Roland Garros 2014 + dag Parijs

Altijd al naar Roland Garros gewild? Dit is je kans!

• Luxe ruime bus incl. 2 chauffeurs (Wintours busreizen)

• Stadionkaart voor Court 1 + buitenbanen
• Derde rondes hoofdtoernooi (alleen goede wedstrijden)

• Comfortabele hotelovernachting in Parijs
  (éénpersoonskamer toeslag € 26,-)

Programma:

Vrijdag 30 mei

• 04.00 vertrek vanuit Mijdrecht
• 10.30 aankomst Roland Garros
• ± 19.30 vertrek naar hotel

Zaterdag 31 mei

• Tot 16.30 op eigen gelegenheid Parijs verkennen
• 17.00 vertrekt de bus naar Mijdrecht

Dit geweldige arrangement is vanaf € 149,- p.p.
Reserveer voor 25 mei en wees zeker van een plaats!

Ga om in te schrijven naar
www.tennishalderondevenen.nl

of bel 0297 - 285636

Terwijl de competitie op de helft is blikt de ten-
nishal terug op een succesvol en memorabele 
Rabobank Open Indoorkampioenschappen. Een 
toernooi met buitenlandse deelname vanuit India 
en een deelnemer met Duitse nationaliteit.
De groep uit India bestond uit de coach Pawan 
Kapoor en 6 pupillen. De pupillen waren net 1 
sterktecategorie te zwaar ingeschat, zodat ze 
wel een goede ervaring opgedaan hadden, maar 
minder goede resultaten geboekt . 

De bijna 46 jarige coach (oud ATP speler) Pawan 
Kapoor stond echter in de finale van de hoogste 
categorie. Rekening houdend met de start van de 
competitie waren de finales op maandagavond 
gepland. Hij moest het maandag opnemen tegen 
de topspeler Jon Mouter uit Vinkeveen. De eerste 
set werd door de coach met 6-3 gewonnen de 
tweede werd in tie-break door Jon Mouter bin-
nengehaald. Diegene, die echter dacht, dat de 

jeugdige Jon Mouter nu op conditie zou winnen, 
had het mis. Op ervaring werd ook de derde set 
met 6-1 door de Indiër gewonnen. 

Verder waren er nog opmerkelijke resultaten 
van Lydia Mulder uit Kudelstaart, die zowel het 
damesenkelspel 17+ als de 17+ B categorie ge-
mengddubbel wist te winnen en die van Bart van 
Marsbergen van T.V. Mijdrecht die de hoogste 
categorie in de herenenkelspel 35+ wist te win-
nen en samen met teamgenoot en dubbelpartner 
Jacques Marchand 2e werd in de herendubbel. 

De competitie is weer volop aan de gang.
Het gemengd 1e team op zondag van VLTV met 
de sterspelers Jon Mouter (finalist Rabo Indoor 
Open), David Avakian, Koen Berentzen, Natasja 
Terpstra, Christa Hemelaar en Gitta Hekman doet 
het goed. Na drie ontmoetingen staat het boven-
aan. Wanneer dit doorgezet wordt in de 2e helft 
is promotie naar een hoger niveau, waar dit team 
zeker thuishoort, een feit. Alhoewel het altijd nog 
uitkijken is, want er moet nog tegen de nrs. 2 en 3 
van de poule gespeeld worden. 
Het 1e zaterdag herenteam van de Ronde Vener 
doet het ook goed en enkele teams van de 
vrijdagavondcompetitie van T.V. Mijdrecht staan 
bovenaan. 

Wegens succes vervolgd
Vrijdag 30 mei en zaterdag 31 mei na (Hemel-
vaartsdag) organiseert tennishal De Ronde 
Venen (tevens vertrekplaats) voor de 2e keer een 
luxe tweedaagse busreis naar Roland Garros en 
een dagje Parijs. Voor wie als tennisser nooit op 
Roland Garros geweest is niet te missen ervaring. 

Rabobank Open Indoorkampioenschappen in tennishal De Ronde Venen haalt Indiase pers

U kunt de reis met een gegarandeerde stadion-
kaart boeken. Maar wanneer u een kaart voor de 
buitenbanen heeft kunt u net zo goed goede wed-
strijden zien met als voordeel, wanneer u goed 
de adviezen van de tenniskenner/Roland Garros 
gids opvolgt een mooie plaats dichtbij de baan 
kunt bemachtigen. Er wordt gereden door twee 
buschauffeurs, die daardoor fris en fruitig de bus 
op een veilige manier tijdig om 10:30 uur bij de 
ingang van Roland Garros brengt om geen slag-
wisseling van de wedstrijden te hoeven missen. 
Om 19:30 uur gaat de bus rechtstreeks naar het 
hotel. Met de nadruk op rechtstreeks, zodat wij 
de keuze hebben om in de buurt of in de stad ons 
avondeten te nuttigen. Dit comfortabele 3 sterren 
Aparthotel is aangenaam gelokaliseerd bij een 

Carrefour winkelcentrum en dichtbij metrolijn 13. 
Zaterdag hebben wij de hele dag de tijd om zelf 
Parijs te verkennen en om 17:00 uur weer met de 
bus huiswaarts richting Nederland te keren.

Na de afsluiting van de competitie op zondag 1 
juni begint al heel snel een reeks van toernooien 
in de regio. T.V. Mijdrecht geeft vanaf 14 juni het 
startschot, daarna is T.V. Wilnis, dan komt T.V. de 
Ronde Vener en als laatste in de Ronde Venen 
Vinkeveen. U kunt aan deze evenementen deel-
nemen, maar kijken mag uiteraard ook. 

Kortom al met al voor elk wat wils om zowel op 
een actieve op passieve manier van de tennis-
sport te genieten.
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Inruilaktie voor het goede doel: 

€ 25.- terug voor uw oude helm, motorjack of motorbroek  

Best Buy Bikes • Handelsweg 2b • 3641 RC Mijdrecht • Tel: 0297-255076 • E-mail: info@bestbuybikes.nl • www.bestbuybikes.nl

Profiteer nu van onze actie en ruil uw oude 
kleding of helm in op de 2014 collectie van onze 
kledingmerken Evolution, Richa, Ixon en helm-
merken Nitro, Shark en Scorpion*.
Is het nog een beetje netjes wat u inruilt, dan ge-
ven wij deze aan een stichting welke goederen en 
fondsen verzamelt en hiermee hulpbehoevende 
gebieden op onze aarde ondersteunt samen met 
de bekende organisatie Riders For Health. 

*Aktie geldt  niet i.c.m. met andere aanbiedingen.  

BEST BUY
BIKES

Laat nu uw motor controleren voor de zomer

Voor de meeste van ons geldt dat de motor de afgelopen maanden niet of nauwelijks is gebruikt. 
Ook stilstand heeft op een aantal vitale delen van uw motor een negatieve invloed. Hierdoor kunnen 
onveilige situaties ontstaan. Weet u bijvoorbeeld of er geen vastzittende schakels in de ketting zitten? 
Vertonen de banden geen droogtescheurtjes, is het profiel voldoende en is de spanning goed? Is 
het stuur-balhoofdlager in orde. Is de remvloeistof veroudert waardoor de remwerking onvoldoende 
wordt? Allemaal belangrijke punten die in orde moeten zijn voor maximaal rijplezier en uw veiligheid. 

Speciaal voor u hebben wij tot en met 30 juni een zomercontrole-actie georganiseerd. Deze contro-
lebeurt kost slechts € 19,50. Naar aanleiding van deze controlebeurt brengen wij indien nodig een 
reparatieadvies met prijsopgaaf uit voor de noodzakelijke werkzaamheden. Zo weet u precies vooraf 
waar u aan toe bent en wordt u niet met onverwachte rekening geconfronteerd. Zouden er onderdelen 
vervangen moeten worden dan bieden wij u tevens korting op banden, accu’s, kettingsets en rem-
delen. Maakt u nú alvast een afspraak en voorkom dat uw motor er onveilig bij staat voor het nieuwe 
seizoen. 

Onderhoudsbeurt met 15% korting 
eindigt bij TT-races te Assen

Wie voor 15 juni  tegen inlevering van dit artikel 
een grote onderhoudsbeurt aan zijn motor laat 
uitvoeren ontvangt 15% korting op het factuurbe-
drag en maakt kans op een gratis toegangskaart 
voor de TT races te Assen op  28 juni.

Eerherstel van de oude glorie

Heeft u een motor welke u weer in mooie staat terug zou willen hebben? Ook dan bent u bij Best Buy 
Bikes aan het goede adres. Wij brengen uw trots graag weer in de door uw gewenste staat. Informeer 
naar de mogelijkheden of kom eens langs om de onderhanden zijnde restauraties te bekijken. Ook 
spuitwerk en poedercoaten kunnen wij voor u verzorgen.

Dunlop’s nieuwste technologisch geavanceerde 
band voor sportmotorfietsen ontleent zijn naam 
aan SportSmart x SportSmart = SportSmart2. 
Deze band biedt comfort, superieur weggedrag, 
optimale grip op natte en droge ondergrond, 
lange levensduur en is geschikt voor hoge 
snelheden.

De technologie achter de SportSmart2. is ontwik-
keld door het Europese R&D-team van Dunlop 
en is afgeleid van producten waarmee races zijn 
gewonnen, zoals de D212 GP Pro.

Vergeleken met SportSmart, de belangrijkste voordelen:
• Verbeterde grip door het gebruik van Multi-Tread-technologie bij de achterband met een specifieke  
  schoudercompound voor betere bochteigenschappen onder natte en droge omstandigheden.
• Het omgekeerde loopvlakprofiel in het midden van de voorband verbetert de waterafvoer voor nog
  betere prestaties onder natte omstandigheden.
• Verbeterde rijeigenschappen dankzij het gebruik van een nieuwe voorbandvorm en -constructie voor
  sneller insturen, nauwkeurig volgen van lijnen en remstabiliteit op hellingshoek.
• Hoog comfort dankzij toepassing van JLB- en JLT-technologieën, minder componenten, de nieuwe
  vorm van de banden en een lager gewicht.
• Geschikt voor hoge snelheden tot 300 km/h.

Best (Buy) Bike van de maand

HONDA  CB 750 SEVEN FIFTY

€ 2.950,-

€ 57,-  p/mnd

Bouwjaar:1992

Teller:53.000km

Garantie: 3 maanden

Kleur: candy gould

Deze motor voor de Retro-liefhebber 
en heropstapper is door ons inge-
kocht met als doel deze te restylen 
naar het oermodel van de CB750 van 
1969. 

Het motorblok en frame verkeerde 
al in zeer mooie staat. Wij hebben 
diverse deksels zoals ook op het oor-
spronkelijke model gepolijst. Natuurlijk 
zijn de tank, lamphaken, koplampunit 
en  zijdeksels in Candy-Gould gespo-
ten en voorzien van de originele jaren 
’70  “Honda”en “750-Four” emblemen. 
De zwarte en witte biezen op de tank 
zijn niet geplakt maar gespoten. Daar-
buiten hebben we ook de originele 
richtingaanwijzers gemonteerd. 
Wij  bieden de motor aan voor 
€ 2950.- en € 249.- kosten rijklaar 
maken voor de beurt, drie maanden 
garantie, volle tank en kenteken op 
naam. Wie  nu een prachtige retro-
look motor wil, beslis snel en maak 
een afspraak.
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BEST BUY
BIKES

DUCATI M 750 Dark     € 3.700,-    € 71,-  p/mnd
Bouwjaar: 2001 / Teller: 12.632 km / Garantie: 3 maanden

OCCASIONS

HONDA CB 600 S HORNET     € 2.500,-    € 48,-  p/mnd
Bouwjaar:2001 / Teller:37.098 km / Garantie: 3 maanden

YAMAHA XJR 1300     € 4.150,-    € 80,-  p/mnd
Bouwjaar:1999 / Teller:31.650  km / Garantie: 6 maanden

YAMAHA XVS 950 A MIDNIGHT STAR    € 7.250,-     € 139,-  p/mnd
Bouwjaar:2009 / Teller:11.400 km / Garantie: 6 maanden

 

HYOSUNG GT 650 R    € 2.300,-    € 44,-  p/mnd
Bouwjaar: 2007 / Teller: 16.700 km / Garantie: 3 maanden

KAWASAKI ZX 6R NINJA     € 6.395,-    € 123,-  p/mnd
Bouwjaar:2008 / Teller:4.300 km / Garantie: 6 maanden

HONDA CBR 600 F     € 4.950,-    € 95,-  p/mnd
Bouwjaar:2007 / Teller:7145  km / Garantie: 6 maanden

YAMAHA XT 660 X     € 6.895,-      € 132,-  p/mnd
Bouwjaar: 2011 / Teller: 5.750 km / Garantie: 6 maanden
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Door Loes Hortensius

Ik weet het nog goed; de aanblik van mijn blauwe 
Nijntje tas hangend aan de stoel van de ontbijt-
tafel. Die tas betekende dat het weer tijd was 
voor de zwemles, de tranen prikten al achter mijn 
ogen. Zwemles van de juf op de klompen met 
de haak. Schreeuwend vanaf de kant dat ik bal-
lettenen had en zo niet vooruit kwam. Ik snapte 
niet wat ze bedoelde. Ik zat op ballet maar wat 
nou precies ballettenen waren? Op een dag werd 
mijn moeder boos. Of de juf het niet eens voor 
kon doen, dan snapte ik het tenminste. Dus de 
juf ging op een tafel liggen en deed de zwemslag 
voor. Ze deed voor hoe ik mijn tenen deed en 
hoe het wel moest. Aha, ik hield mijn tenen krom. 
Nu zou het vast beter gaan. Met mijn ballettenen 
over de sloot haalde ik mijn zwemdiploma’s. Want 
de juf vervolgde haar schreeuwen van de kant en 
zwemmen bleef een beetje aanmodderen voor 
mij.

Hoe anders zou het zijn geweest als ik de juf had 
gehad waar een collega mij laatst over vertelde: 
in badpak! En ze ging ook echt meezwemmen 
en hielp de kinderen. Ze deed het eerst voor, 
toen deden de kinderen het samen en daarna 
mochten ze het zelf proberen. Wat zou dat fijn 
zijn geweest!

Ik was een kind, en ben een volwassene die 
een voorbeeld nodig heeft bij het aanleren van 
bewegingen. Ik wil het zien en dan zelf proberen. 
Ik kan niet goed leren als ik alleen maar auditieve 
instructie krijg. Spieken, dat wil ik. Nadoen en 
kopiëren! En dan werken aan het voelen en eigen 
maken van de beweging. Dan voel ik me zeker. 
Want diep van binnen ben ik een sporter. Maar 
die is er (nog) niet uitgekomen.

Dit is een pleidooi voor meer gebruik van didacti-
sche en pedagogische vaardigheden in de sport. 
Zodat alle kinderen de gemotiveerde sporter in 
zichzelf kunnen loslaten, met plezier!

De drie psychologische basisbehoeften zijn de 
basis van het gemotiveerde leren: autonomie, 
relatie en competentie. Daarnaast heeft ieder kind 
zijn eigen leerbehoeften en verhoogt doelgericht 
werken de effectiviteit van een training of zwem-
les. De drie basisbehoeften komen voort uit ‘the 
self determintation theory’ van motivatiepsycholo-
gen Deci en Ryan, in Nederland bekend gemaakt 
door prof dr Luc Stevens. De motivatietheorie 
gaat uit van de natuurlijke, aangeboren neiging 
van mensen om bezig te zijn met interessante 
dingen en te zoeken naar verbintenissen tussen 
zichzelf en de wereld. Denk maar aan kleine 
kinderen: Ik ben nog nooit een peuter tegenge-

komen die niet nieuwsgierig was en de wereld 
niet wilde ontdekken. Als er wordt voldaan aan 
de drie basisbehoeften die aan deze theorie ten 
grondslag liggen dan is er welbevinden, motivatie, 
inzet en zin in leren, maar als één van de drie 
tekortgedaan wordt, dan ontstaan er motivatie-
problemen.

Hoe ziet dat er in de praktijk van een sport-
training uit:

Een pupil of een deelnemer aan een sportles 
moet zich competent voelen. Competent tot 
de taken die de pupil krijgt, in hun relaties tot 
anderen, en tot de grotere wereld om hen heen. 
Gevoelens van competentie ontwikkel je wanneer 
je het gevoel hebt dat je iets goed doet en daar 
ook waardering voor krijgt. Om trots te kunnen 
zijn op je eigen talenten en kwaliteiten, moet je 
wel weten waar je goed in bent. Doelgerichte 
feedback en het bewust bekwaam maken van de 
pupillen zijn dan ook belangrijk. De opdrachten 
moeten in de zone van de naaste ontwikke-
ling (Vygotsky) zitten, uitdagend zijn. Maar ook 
samenwerkingsvormen zijn belangrijk. De trainer 
heeft hoge verwachtingen van de pupillen en ziet 
ze als volwaardig partner in leren.

Een pupil of een deelnemer aan een sportles 
moet een gevoel van autonomie hebben. Dat 
betekent dat de pupil mede eigenaar is van het 
leerproces. En hij het gevoel heeft dat hij de 
vrijheid heeft om te kiezen, te beslissen en zelf te 
mogen sturen in zijn handelen. -Een bevriend trai-
ner voert elke periode POP (persoonlijk ontwik-
kelplan) gesprekken met zijn pupillen. Hij vraagt 
de pupillen wat ze willen leren en verbeteren en 
hoe hij ze daarin kan ondersteunen. De doelen 
van de pupillen worden aan het einde van de pe-
riode geëvalueerd.- Belangrijk is om de pupillen 
te stimuleren zelf oplossingen te laten bedenken, 
van elkaar te laten leren en de trainer moet initia-
tieven om te leren van de pupillen, waarderen.
Erbij horen, welkom zijn, dat is relatie. Onze 
behoefte om deel uit te maken van een groep, 
interacties aan te gaan en om ons verbonden 
te voelen. En als leerlingen het gevoel hebben 
dat ze invloed hebben op de relatie, wordt deze 
alleen maar versterkt. Daarvoor kun je werkvor-
men bedenken waarbij pupillen elkaar helpen en 
ondersteunen, waarbij de trainer veiligheid biedt 
en sensitief is op signalen. Prijzen op afstand en 
corrigeren van dichtbij.

Wanneer het niet lekker loopt in de training met 
een kind of de groep kun je deze drie behoeften 
voor jezelf langslopen. Hoe kun je als trainer 

Sport en pedagogiek gaan makkelijk samen

bijsturen door een interventie te plegen op een 
van deze drie basisbehoeften.

Het voorbeeld van de POPgesprekken is een 
mooi voorbeeld van hoe pupillen bij het ontwik-
kelproces worden betrokken. Daarin kun je 
doelgericht zijn en recht doen aan de verschillen 
tussen de kinderen. Waar ga je aan werken het 
komend seizoen? Dan is: goed leren voetballen 
niet doelgericht genoeg. Kinderen moeten weten 
wat er nodig is om goed te leren voetballen: vrij 
lopen, passen, je man dekken etc. En waar willen 
zij heel goed in worden in de stap naar goed leren 
voetballen? Doelgericht leren maakt leren echt 
effectief. De instructie op het veld moet dan ook 
zijn: vandaag gaan we leren….En niet: vandaag 
gaan we doen…Maak pupillen bewust van waar 
ze aan werken. En doe het zo dat ze het thuis bij 
het welverdiende kopje thee kunnen navertellen.

De volgende stap is dan: wat heeft dat kind nodig 
om zijn doel te bereiken? Wat is zijn leerbe-
hoefte? Wat heeft hij nodig van de trainer, van 
zijn teamgenoten, van de ouders, wat voor soort 
instructie en feedback heeft hij nodig? Het beken-
de: ik doe het voor, dan doen we het samen en 
dan mag je het zelf proberen, is een didactische 
toepassing die goed werkt voor veel kinderen. 
Denk aan de zwemjuf eerder in dit artikel.
Uitgaan van eigen leerdoelen en leerbehoeften 
verdiept de intrinsieke motivatie van de kinde-
ren en ondersteunt ze wanneer ze een keer 
niet bijdragen aan het maken van een doelpunt 

omdat ze hun eigen leerproces hebben. Oftewel 
ze kunnen hoogstwaarschijnlijk beter omgaan 
met tegenslagen. Want het principe van belonen 
en straffen werkt niet wanneer de taak (hier 
sportsituatie) complex is. Je kunt niet terugvallen 
op routinematig gedrag uit de tijd waar dit principe 
in is ontstaan. De pupillen zullen zich meer op de 
beloning richten dan op de taak. En de taak zien 
als iets dat de beloning in de weg staat. En dat is 
nou juist het spanningsveld in de sport: werken 
aan je eigen ontwikkeling versus winnen. Als je 
de laag van het leren dieper maakt dan alleen de 
beloning en de straf (winnen of verliezen), wordt 
de training en de wedstrijd alleen maar leuker: 
Niet gewonnen maar wel heel goed met mijn links 
geschoten!

Neem de eerstvolgende training of zwemles 
in gedachten: wat zou je kunnen gebruiken of 
uitproberen? Uitgaan van relatie, competentie, 
autonomie? Of de training eens langslopen op 
doelgerichtheid? Een gesprek aangaan met de 
pupillen over hun leerbehoeften? Ik hoor het 
graag wanneer er mooie praktijkvoorbeelden 
zijn! Want deze ingrediënten dragen ertoe bij dat 
de sporter in elk kind naar boven wordt gehaald. 
En dat is wat we willen: plezier in bewegen voor 
iedereen.

Loes Hortensius is eigenaar van Hortensius 
training en advies.
www.hortensiustrainingenadvies.nl
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Inmiddels is het hier bij Zeilschool Vinkeveen 
alweer een gezellige boel op en rond het water. 
Afgelopen maand hebben onze nieuwe instruc-
teurs hun opleiding afgerond en kunnen wij met 
trots zeggen dat ons team is uitgebreid met 
20 enthousiaste instructeurs! Ook de eerste 
introductie-/terugkomdagen in Vinkeveen waren 
een succes en er komen nog heel veel leuke 
activiteiten aan!

Introductiedagen
De eerste introductie- / terugkomdagen hebben 
inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben natuurlijk 
gezeild op de Vinkeveense Plassen, maar ook op 
de Cattenbroeseplas in Woerden en de Haar-
rijnseplas in Vleuten. Het was allemaal een groot 
succes! Een groot aantal potentiële jeugdige 
zeilers hebben we laten kennismaken met de 
zeilsport, wij hopen ze natuurlijk snel weer terug 
te zien op het water. 

Gelukkig komen er nog meer introductiedagen 
aan. Op 17 en 18 mei en 24 en 25 mei zijn er nog 
mogelijkheden om te boeken voor introductie- / 
terugkomdagen in Woerden en Vinkeveen. Op 
24 mei kan er in Vinkeveen ook kennis gemaakt 
worden met de windsurfsport! 

Wij bieden deze dagen aan voor maar € 25,00. 
In Woerden wordt er gezeild van 10.00 – 16.00 
uur en in Vinkeveen van 09.30 – 17.00 uur. Na 
de kennismaking met de instructeur en de andere 
deelnemers ga je heerlijk het water op. Tussen de 
middag is er een lunchpauze van een uur, waar-
voor iedereen zijn eigen broodje meeneemt.

Cursussen
Het eerste zeilkamp van 2014 is inmiddels afge-
rond. Bijna 70 kinderen hebben in de eerste week 
van mei bij ons gezeild en er zijn alweer heel wat 
diploma’s en vorderingenstaten uitgereikt. 

Het watersportseizoen is dit jaar met mooi weer, spetterend van start gegaan!
Zeilschool Vinkeveen

Ondanks dat er niet elke dag veel wind stond, 
heeft iedereen het weer erg naar zijn zin gehad.  
De jeugd zeilde in optimisten, askeladden, 
jeugdzwaardboten en catamarans. De jongeren 
zeilden in valken, 1- en 2-mans zwaardboten en 
catamarans. 

De eerstvolgende cursus waar nog plaats be-
schikbaar is, is de Hemelvaartcursus van 29 mei 
t/m 1 juni. Deze cursus wordt aangeboden met de 
volgende verblijfsvarianten:

Extern plus: dit betekent, dat je ’s ochtends om 
09.30 uur komt zeilen, je eigen lunchpakketje 
meeneemt en ’s avond blijft eten. Na het eten doe 
je mee met het avondprogramma, dat om 20.30 
uur eindigt.
Intern: hier blijf je de gehele cursus, volledig 
verzorgd, bij ons.

Pannenkoekenrestaurant ‘Het Voordek’
Vinkeveen krijgt een echt pannenkoekenrestau-
rant aan de Vinkeveense Plassen! 

Gelegen op het terrein van Vinkeveen Haven 
in het centrum van het dorp en vlakbij de N201. 
Direct na het Paasweekend is de bouw gestart. 

Het gebouw staat inmiddels en er wordt nu 
binnen hard gewerkt aan de keuken en overige 
inrichting. Begin juni verwachten wij de eerste 
gasten te kunnen verwelkomen. 
Natuurlijk is er ook een ruim opgezet terras, waar 
u een hapje en drankje kunt bestellen, zoals u 
van ons gewend was. 

Hou onze Facebook pagina in de gaten voor de 
laatste nieuwtjes omtrent de bouw en de opening 
van het Pannenkoekenrestaurant!
Verhuur
Het watersportseizoen is dit voorjaar met mooi 
weer spetterend van start gegaan. Inmiddels heb-
ben we al weer aardig wat boten verhuurd. 

Lekker een dagje het water op maar ook de avon-
den beginnen al weer langer te worden en bieden 
dus vaarmogelijkheden. 

Wij hebben een zeer breed aanbod van (zeil)
boten in de verhuur. U kunt hierbij onder andere 
denken zwaardboten, valken, kano’s, SUPs, 
motorboten en sloepen. Er is voor elk wat wils. 

Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om een pick-
nickmand of borrelmand te bestellen. Deze kunt 
u meenemen aan boord om zo volledig verzorgd 
te genieten van uw verblijf op de Vinkeveense 
Plassen.

Kijk op www.zeilschoolvinkeveen.nl en 

www.vinkeveenhaven.nl voor een overzicht van 
wat wij voor u kunnen betekenen! 
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens 
kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00 / 26 
19 90. 

Inmiddels zijn wij ook in de weekenden weer 
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
T 0297 - 26 22 00

Wat doe jij 
  deze zomer?

jeugdboot

catamaran

zwaardboot

kielboot

surfen

Aanvragen brochure jeugd/jongeren of volwassenen
www.zeilschoolvinkeveen.nl of 0297 - 262200
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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 mooiste dat bewegen oplevert is misschien 
wel voldoening. Een actieve leefstijl, waarin 
voldoende bewogen wordt, heeft echter veel 
meer positieve effecten, ook op het verouderings-
proces. 

Door voldoende te bewegen vermindert het risico 
op chronische ziekten zoals ouderdomsdiabetes, 
hart- en vaatziekten en artrose. 

Bewegen vermindert bovendien de invloed van 
chronische aandoeningen op het dagelijks leven. 
Bewegen heeft bijvoorbeeld een positieve invloed 
op de lichamelijke klachten van reumapatiënten 
en het medicijngebruik van mensen met diabetes.
Bewegen vertraagt verouderingsprocessen als 
het afnemen van de botdichtheid en de afname 
van spiermassa. Bewegen heeft zelfs een positief 
effect op ons brein.

Bewegen loont, ook op latere leeftijd

Kom in balans bij Fysio & Fitness Kudelstaart!
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 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. Wij wensen u veel plezier bij de WK 
voetbal in Brazilië!

Door te bewegen blijft u fit en vitaal. Bewegen is 
echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je 
beperkingen hebt of pijn heb je vaak de neiging 
om minder te bewegen. Ook dan, of misschien 
juist dan, is het belangrijk om te bewegen. 

Binnen de praktijk MTC Mijdrecht aan de Stad-
houderlaan (0297-286093), kunnen we u helpen 
weer in beweging te komen. We hebben hiervoor 
iemand in dienst die gespecialiseerd is in het be-
geleiden van ouderen, de geriatriefysiotherapeut.

Bewegen kunt u ook zelf: doe vooral dingen waar 
u energie van krijgt, die u leuk vindt om te doen.

Nu ook:personal training!

info@fysionoorden.nl



Rondje Stelling geschikt voor recreatieve fietsers
Inschrijving fietstocht geopend
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De succesvolle fietstocht Rondje Stelling is we-
derom uitgebreid met een kortere afstand. Door 
de keuze in drie verschillende afstanden wordt de 
Stelling van Amsterdam nog toegankelijker voor 
toerfietsers die geïnteresseerd zijn in het verhaal 
achter de betonnen wanden van de oude forten 
die op deze dag fungeren als verzorgingspost. Nu 
inschrijven voor de toertocht betekent korting op 
de 170 of 85 km of de nieuwe afstand van 45 km 
over de vroegere verdedigingslinie op zaterdag 
30 augustus.

Start vanuit Uithoorn
Jong en oud kan op racefiets, toerfiets of e-bike 
op 30 augustus opstappen voor een fietsbeleve-
nis rond de vroegere waterkering van Amsterdam. 
De start is bij de Uithoornse Wieler Trainings Club 
die dit jaar voor de derde keer het Rondje Stelling 
organiseert.
Naast racefietsers die de langste afstand over 
de hele Stelling rijden zijn recreanten dit jaar ook 
in de gelegenheid om de uitgezette route langs 
oude verdedigingswerken te fietsen. De belang-
stelling voor de culturele waarde van dit Unesco 
Werelderfgoed is bijzonder groot mede door de 
timing net na de zomer waarin veel oude forten 
zijn geopend voor publiek.

Nieuwe korte afstand
De 45 km afstand is nieuw en wordt dit jaar voor 
het eerst gereden. Speciaal voor gezinnen en 
recreatieve fietsers maar ook voor fietsers met 
trapondersteuning is deze afstand goed te halen. 
Deze afstand start ook in Uithoorn en gaat langs 
5 oude forten van de Stelling van Amsterdam. 
Daarbij is zoveel mogelijk rekening gehouden dat 
ook de deelnemers aan een korte afstand een op-

timale belevingswaarde krijgen van de vroegere 
verdedigingslinie.

De 170 km afstand gaat over de hele verdedi-
gingslinie langs 35 forten en sluizen en is een 
uitdaging voor goed getrainde racefietsers. De 85 
km afstand blijft ten zuiden van de Stelling van 
Amsterdam langs 12 forten en is heel populair bij 
racefietsers en sportieve fietsers.

Inschrijven
De inschrijving is vanaf 1 mei geopend op www.
rondjestelling.nl. Het inschrijfgeld bedraagt € 4, 
€ 5 of € 6 afhankelijk van de afstand die je wilt 
fietsen en om gezinnen gelegenheid te geven met 
elkaar te fietsen zijn kinderen tot 16 jaar gratis.

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.

Na een spannende competitie waarin het kampi-
oenschap na een onnodige thuisnederlaag tegen 
SDO buiten bereik leek is het Argon B4 in de 
laatste wedstrijd toch gelukt kampioen te worden. 

Concurrent Eemnes verspeelde namelijk even-
eens punten tegen HSV De Hoef waardoor Argon 
de kampioenskansen ineens weer in eigen hand 
had. Daarvoor moest wel de lastige uitwedstrijd 
tegen Victoria uit Hilversum worden gewonnen, 
een tegenstander waar thuis in een moeilijke 
wedstrijd met 2-0 van werd gewonnen. 

Het feit dat de afgelopen twee jaar het kampioen-
schap in de laatste wedstrijd werd gemist, maakte 
de spanning nog iets groter. Aan de aftrap bleek 
dat Victoria enkele versterkingen had opgesteld 
waardoor het extra moeilijk werd voor Argon B4 
dat geïmponeerd door de sterke start van de 
tegenstander na 10 minuten op een 1-0 achter-
stand kwam. Gesteund door het uit Mijdrecht 
meegereisde publiek kreeg Argon langzaam maar 
zeker meer grip op de snelle aanval van Victoria 

en kon het zelf tot enkele gevaarlijke aanvallen 
komen waaruit 10 minuten voor rust ook gelijk 
werd gemaakt zodat er met 1-1 kon worden 
gerust. 

Argon kwam goed uit de rust en maakte na een 
mooie aanval over rechts snel 1-2. Ook daarna 
bleef Argon gevaarlijk en nadat eerst een uit een 
aanval de paal was geraakt, werd er uit een snel-
le counter 1-3 gemaakt waarna het kampioen-
schap veilig leek. Een kwartier voor tijd maakte 
Victoria echter met een afstandsschot 3-2 zodat 
het nog even spannend werd. Aan deze spanning 
kwam echter een eind door een doelpunt na een 
mooie solo over links die met een schuiver in de 
korte hoek achter de keeper van Victoria werd 
afgerond. Hiermee stond de 2-4 eindstand op 
het bord wat voor Argon B4 genoeg was om zich 
kampioen te mogen noemen.  

Een mooie afsluiting van een spannend seizoen 
dat met een verdiend kampioenschap kon worden 
bekroond. 

Argon B4 in laatste wedstrijd naar kampioenschap
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Vetten en cholesterol
De zon schijnt en iedereen denkt alweer aan afvallen, een 
paar kilootjes minder. Voeding wordt gelijk aangescherpt 
en de reacties die ik krijg: Ik eet geen vet meer. Schrik! Mijn 
reactie: eet gezonde vetten, minder koolhydraten en vol-
doende eiwitten. Want vet heb je nodig en geeft je energie. 
Het bevat wel veel calorieën maar je hebt het wel nodig! 
Te weinig vet is slecht voor je en kan gevaarlijk zijn voor je 
gezondheid, hier de uitleg:
Zoals als iedereen bijna weet zijn vetten en cholesterol 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je vet eet, 
dan kun je er het beste voor zorgen dat dit zoveel mogelijk 
onverzadigd vet is. 
Het ene vet is de andere niet. Verzadigd vet is slecht voor 
je hart en bloedvaten. Dus kies voor de juiste vetten. 

Risico’s van te weinig vet
Te veel vet is niet goed, maar te weinig dus ook niet. Hier 
een aantal punten op een rijtje als je te weinig vet eet.
• Tekort aan de vetoplosbare 
vitamines A, D, E en K 
- Vitamine A is belangrijk voor de opbouw van de huid, 
ogen, 
  groei en immuunsysteem.
- Vitamine D is belangrijk voor stevige botten en tanden.
- Vitamine E is belangrijk voor bescherming van het 
lichaam 
  (werkt als antioxidant) en voor de stofwisseling van de 
cellen.
- Vitamine K is belangrijk tegen bloedklontering.
• Hart- en vaatziekten door een te hoog cholesterol 
gehalte
Dit klinkt vreemd, maar als je nauwelijks nog vet eet wordt 
de hoeveelheid HDL (goed) cholesterol te laag, waardoor 
LDL (slecht) cholesterol in verhouding te hoog wordt. 
Dit zorgt voor bloedklontering en het dichtslibben van je 
aderen.
• Depressie 
Met name de omega-vetzuren spelen een grote rol bij je 
humeur en gedrag. Eet je te weinig vet, dan worden er te 
weinig hormonen aangemaakt die je blij maken.
• Meer trek 
Vet is een belangrijke smaakmaker. Als je alleen kiest 
voor vetarme producten, zul je meer trek krijgen. Vetarme 
producten worden meestal op smaak gebracht met veel 
suiker. Te veel suiker zorgt ervoor dat je bloedsuikerspiegel 
heel snel stijgt, maar ook heel snel weer diep daalt met als 
gevolg: honger! Ook zorgt vet voor een vol gevoel.
• Voedingsstoffen raken uit balans. 
Als je te weinig vet eet, krijg je in verhouding te veel 
koolhydraten en/of eiwit binnen. Te veel koolhydraten kan 
leiden tot een hogere  bloedsuikerspiegel, wat uiteindelijk 
kan leiden tot diabetes. Te veel eiwit is een belasting voor 
je lever en nieren. Bovendien kan te veel eiwit ook leiden 
tot botontkalking.
• Mogelijk verhoogde kans op kanker
Mogelijk een grotere kans op bepaalde vormen van kanker, 
onder andere darmkanker en hormoongerelateerde kanker-
soorten (borst en prostaat).

Verzadigde vetten
Van verzadigde vetten heb je zo min mogelijk nodig. Deze 
vetten laten de hoeveelheid slecht cholesterol (LDL) in het 
bloed stijgen. Dit is niet goed voor de gezondheid omdat 
teveel LDL in het bloed de kans op hart- en vaatziekten 
vergroot.
Verzadigde vetzuren hebben een groter effect op het bloed-
cholesterolgehalte dan cholesterol uit de voeding. Verza-
digde vetten zitten vaak verborgen in voedingsmiddelen 

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Let’s Dance!
Lekker sportief en superfun! Dat is Dansstudio SunDance. Een jonge en 
dynamische dansstudio gevestigd in Abcoude onder leiding van Sunnie 
Maijer. Sunnie is een danseres in hart en nieren en dansen is haar groot-
ste passie. Ze danste in theatershows, op televisie bij Telekids en was 
te zien in vele musicals in de Nederlandse theaters. In 2010 opende ze 
Dansstudio SunDance en is met haar lessen binnen vier jaar uitgegroeid 
tot een groot begrip in Abcoude, Baambrugge en omstreken. Dansstu-
dio SunDance richt zich voornamelijk op Urban Dance: Streetdance en 
Hiphop. Naast de reguliere streetdance lessen worden er ook nog andere 
lessen aangeboden, zoals Kidzdance, DanceMix, en Musicalles. Jong, 
oud, beginners, gevorderden, boyz, girlz,  iedereen is welkom!

De lessen zijn stoer en intensief en de groepen zijn niet te groot, om 
zo het beste in ieder naar boven te halen. En elke les leer je een nieuw 
stukje dans zodat je een stok achter de deur hebt om wel elke week te 
komen. Een vette eindshow, gedanst door alle leerlingen in een theater, 
maakt het dansseizoen helemaal af! 

(genoemde prijzen per behandeling)

zoals volle zuivelproducten en vette vleessoorten. Maar ze zitten 
ook in roomboter, margarine in een wikkel, koekjes, chocolade en 
gebak.

Onverzadigde vetten
In olie, margarine in een kuipje, flessen met vloeibare margarine en 
frituurolie zitten vooral onverzadigde vetten. Onverzadigde vetten 
heb je wel nodig. Deze vetten worden van planten gemaakt en zijn 
essentieel. Dat betekent dat je lichaam ze niet zelf kan maken. Je 
hebt ze nodig voor de opbouw van je cellen en je weerstand.

Gezonde vette vis
Alle vissoorten bevatten onverzadigde vetten. Vette vissoorten, 
zoals haring, makreel, zalm en paling bevatten echter de meeste 
onverzadigde vetzuren. Eet twee keer per week vis te eten, waar-
van minimaal één keer vette vis. Zorg ervoor dat je bij de bereiding 
van vis ook gebruik maakt van onverzadigde vetten, zoals produc-
ten op basis van olijfolie. Mensen die tweemaal per week vette vis 
eten hebben een veel lagere kans op een hartinfarct en op hart- en 
vaatziekten. Voor mensen die geen vis eten, zijn visoliecapsules 
een alternatief.

Het fabeltje van eieren
Wie cholesterol zegt, zegt bijna automatisch eieren. Eieren staan 
echter ten onrechte bekend als cholesterolverhogers. Je moet 
inderdaad oppassen met cholesterol, maar er is een groot verschil 
tussen cholesterol in het bloed en cholesterol in de voeding. Cho-
lesterolrijke voeding heeft namelijk weinig invloed op het choleste-
rolpeil in ons bloed. Veel slechter is het eten van verzadigde vetten. 
Het ei heeft in vergelijking met de andere bronnen van cholesterol 
het geluk relatief arm te zijn aan verzadigde vetzuren. Een ei bevat 
juist veel onverzadigde vetten, die helpen het risico op hart- en 
vaatziekten te verkleinen.

Andere factoren
Met een goede en gevarieerde voeding kan het cholesterolgehalte 
op peil gehouden worden. Maar voeding is niet de enige factor. 
Minder stress, niet roken, matig alcoholgebruik en meer bewegen 
zijn net zo belangrijk om je cholesterol onder controle te houden. 
Daarnaast speelt erfelijkheid een grote rol.

Bovendien breekt de goede cholesterol (HDL) uit onverzadigde 
vetten de slechte cholesterol (LDL) uit verzadigde vetten af en ver-
laagt daarmee het cholesterolgehalte in het bloed. Onverzadigde 
vetten zitten ook in vis, noten, mayonaise en plantaardige oliën 
(olijfolie), zaden, olijven, kokosolie etc

Conclusie: eet gezonde vetten, voldoende eiwitten en niet teveel 
koolhydraten.
Van alles een beetje en alles met mate.
Heb je nog vragen? Stel ze gerust.

Just Believe 
Jolanda Beuving

Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het hele jaar instromen en worden 
na een gratis proefles ingedeeld naar leeftijd en niveau. Zo dans je altijd 
met leeftijdsgenootjes en naar je kunnen.

Are You Ready To Move?
Dansstudio SunDance
tel. 06 - 2938 2999
mail@dansstudio-sundance.nl / www.dansstudio-sundance.nl

Locatie van de lessen:
Basisschool CNS / Blomswaard 2, Abcoude



WEIGHT LOSS CHALLENGE

Wat is de Weight Loss Challenge?

De Weight Loss Challenge is een fantastische uitdaging om op een gezellige en gezonde 
manier gewicht te verliezen. Het team van professionele coaches begeleidt u persoonlijk en 
met ondersteuning van elkaar, kennisoverdracht, lol en veel inspiratie kan iedereen bij ons zijn 
doel bereiken. Voor de één een duwtje in de rug, voor de ander een stok achter de deur. De 
drie meest succesvolle afslankers worden bovendien beloond met een geldprijs!

Wie mag deelnemen aan de WLC?
Iedereen die op een gezonde en verantwoorde manier wil afslanken mag deelnemen. Zowel 
mannen als vrouwen zijn bij ons welkom. De minimum leeftijd is 18 jaar. U kunt individueel of 
als groep op een uitdagende en leuke manier de concurrentiestrijd met elkaar aan gaan.
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Doe jij mee aan de Zomerfit Challenge?
Enkele kilo’s kwijt of wat meer spiermassa of een lager vetpercentage?

Zorg dat je klaar bent voor de zomer!

De challenge
Binnen de Herbalife Zomerfit challenge werken we aan uw persoonlijke realis-
tische doelstelling. Deze gaat u met behulp van een coach behalen binnen 4 
weken. Er zijn twee categorieën:

 1. Mensen die voor de zomer nog enkele kilo’s willen afslanken 
     (lager vetpercentage / minder kilo’s)
 2. Mensen die strakker willen worden voor de zomer 
     (lager vetpercentage / meer spiermassa).

Voor deze doelstellingen heb ik als onafhankelijk Herbalife distributeur geweldi-
ge voedingsproducten van Herbalife , die helemaal te personaliseren zijn naar 
ieders behoefte. Om optimaal resultaat te behalen en fit de zomer in te gaan, is 
beweging ook een cruciale factor. Daarom bestaat de totale Challenge uit een 
cocktail van drie hulpmiddelen:

 1. Voedingsproducten
 2. Lichaamsbeweging
 3. Persoonlijke coaching

Uiteraard wordt deze challenge met een gezellige feestavond afgesloten!!
Bel mij voor meer informatie en een gratis intakegesprek.

Onafhankelijk Herbalife coach : Marina van der Veldt – telefoon 06-47228007

Hoe lang duurt de cursus en wat kost het?
Het totale programma duurt 12 weken. U leert in 1 uur per week 
alles over gezonde voedingskeuzes en lichaamsbeweging. De 
totale cursus kost 60,- euro waarvan een gedeelte in de prijzenpot 
gaat. U betaald pas aan het eind van de eerste les als u besluit om 
deel te nemen aan de cursus. Met andere woorden, de eerste les is 
GRATIS!

Wat kan ik winnen? 
Bij deze challenge is de prijs die U kunt winnen meestal groter dan uw inleg, dat is dus echt 
afslanken om te winnen! De drie meest succesvolle afslankers worden beloond met een 
geldprijs. De berekening van de resultaten is op basis van het % gewichtsverlies. Het is dus 
niet zo dat iemand met een minimaal overgewicht niet kan winnen. Daarnaast is er een extra 
“centimeterprijs” te winnen voor de persoon die de meeste centimeters verliest.

Meer informatie / aanmelden?

Mail naar m.vanderveldt@telfort.nl of sms “wlc” naar 0647228007

 

 

 

 



Data Tijd Activiteit Sportaanbieder Locatie
Abcoude
di 20, 27 mei 19.45-21.15 Chakra Yoga Yogaschool Emma Bijker Ereprijs 8
di 3, 17, 24 juni
wo 21, 28 mei 19.45-21.15 Chakra Yoga Yogaschool Emma Bijker Ereprijs 8
wo 4, 18, 25 juni

wo 4, 11, 18, 25 juni 20.30-22.00 Trimhockey, aanmelden bij 
hermanholtslag@planet.nl Hockeyvereniging Abcoude Hockeyterrein Abcoude

Baambrugge
di 3, 10, 17, 24 juni 09.00-10.00 Conditietraining dames 40+ Sportvereniging BEO Baambrugge Sportzaal "de Vijfbogen"
di 3, 10, 17, 24 juni 20.15-21.30 Volleybal recreanten Sportvereniging BEO Baambrugge Sportzaal "de Vijfbogen"
wo 4, 11, 18, 25 juni 20.00-21.00 Conditietraining dames Sportvereniging BEO Baambrugge Sportzaal "de Vijfbogen"
wo 4, 11, 18, 25 juni 21.00-22.00 Conditietraining voor dames en heren Sportvereniging BEO Baambrugge Sportzaal "de Vijfbogen"
vrij 6, 13, 20, 27 juni 20.30-21.45 Volleybal dames en heren competitief Sportvereniging BEO Baambrugge Sportzaal "de Vijfbogen"
Mijdrecht
zo 11, 18, 25 mei 20.00-21.30 Aikido, aanmelden via website Aikido Centrum Judoschool Blaauw, Molenland 15  

zo 1, 8, 15, 22 juni www.aikidowilnis.nl
ma 2, 16, 23, 30 juni 13.30-14.15 Aquavitaal Veenweidebad Ontspanningsweg 1a
ma 2, 16, 23, 30 juni 19.45-20.45 Spel en Sport, conditietraining Spel en Sport De Ronde Venen Sporthal Eendracht, Eendracht 1
ma 2, 16, 23, 30 juni 15.00-16.00 Gym, wandelen, geheugentraining Welzijnsorganisatie Tympaan de Baat De Brug, Van Wassenaarstraat 9
di 3, 10, 17, 24 juni 14.00-16.00 Bowlen, inclusief koffie en schoenen Bowlingcentrum Mijdrecht Ontspanningsweg 1a
di 3, 10, 17, 24 juni 19.00-19.45 Aqua Power Veenweidebad Ontspanningsweg 1a
di 3, 10, 17, 24 juni 09.00-10.00 Perfect Pilates, aanmelden bij info@j-sports.nl J-Sports, boven Karwei Industrieweg 38d
di 3, 10, 17, 24 juni 19.45-20.30 Aqua Powerwalk Veenweidebad Ontspanningsweg 1a
wo  4, 11, 18, 25 juni 13.30-14.30 Fysiofitness Medisch trainingscentrum Mijdrecht Stadhouderlaan 4a
wo 4, 11, 18, 25 juni 09.00-10.00 Reactiveringszwemmen (fysio) Veenweidebad Ontspanningsweg 1a
do 5, 12, 19, 26 juni 09.00-10.00 Spel en Sport, conditieverbetering Spel en Sport De Ronde Venen Sporthal Eendracht, Eendracht 1
do 5, 12, 19 juni 20.30-21.30 Badminton, incl. basistraining Badmintonvereniging Veenshuttle Sporthal Phoenix, Hoofdweg 85
do 12 juni 09.30-10.45 Yoga, makkelijke kleding, handdoek meenemen Centrum voor Yoga en Meditatie Molenland 15, Wilnis

do 5, 12, 19, 26 juni 19.30-20.30 Hardlooptraining voor beginners en gevorderden, 
stevige schoenen Atletiekvereniging De Veenlopers Rendementsweg bij Groen West

do 5, 12, 19, 26 juni 09.15-10.15 Shape Optisport Health Club Mijdrecht Ontspanningsweg 1a
do 5, 12, 19, 26 juni 10.15-11.15 Yoga Optisport Health Club Mijdrecht Ontspanningsweg 1a
do 5, 12, 19, 26 juni 11.00-12.00 Perfect Pilates, aanmelden bij info@j-sports.nl J-Sports, boven Karwei Industrieweg 38d

vrij 6, 13, 20, 27 juni 16.30-17.30
Basis Nordic Walking, max. 6 personen per keer, 
materiaal aanwezig, aanmelden bij 
leo.neuteboom@hetnet.nl

Nordic Walking Ronde Venen Parkeerplaats Sporthal Phoenix

vrij 6, 13 juni 09.00-10.00 Conditie-instuif BijJos Sporthal Phoenix, Hoofdweg 85
elke dag elke tijd Vrij tennis, wel eerst aanmelden bij tec@tvdrv.nl Tennis vereniging De Ronde Venen Dr. J. v.d. Haarlaan 1
Vinkeveen
Tijdens openingsuren 
in juni

Alle aangeboden sportschoolactiviteiten.                 
Info: 0297-264666 Sportschool PK Voorbancken  26

wo 14, 21 mei 20.00-21.00 Korfbal Korfbalvereniging De Vinken Mijdr.dwarsweg 4

za 14 juni Start tussen 
7.30 -14.00

Weide Natuurwandeling, 5, 10, 15, 25 of 40 km Wandelsportvereniging Vinkeveen De Boei, Kerklaan 32

zo  15 juni Start tussen 
7.30 -14.00

Weide Natuurwandeling, 5, 10, 15, 25 of 40 km Wandelsportvereniging Vinkeveen De Boei, Kerklaan 32

wo 4, 11 juni 19.00 uur Kanoën, max. 8 personen,aanmelden bij 
kv.de.ronde.venen@gmail.com Kanovereniging De Ronde Venen Herenweg 196

Wilnis
zo 11, 18, 25 mei 20.00-21.30 Aikido, aanmelden via website Aikido Centrum Judoschool Blaauw, Molenland 15
zo 1, 8, 15, 22 juni 20.00-21.30 www.aikidowilnis.nl
ma 2, 16, 23, 30 juni 09.30-11.00 Spel en Sport, dans, conditie, instuif Spel en Sport De Ronde Venen Willistee

di 3, 10, 17 juni 9.30-10.30 Tennisclinic, aanmelden bij 
technischecommissie@tvwilnis.nl

Tennisvereniging Wilnis Pieter Joostenlaan 9

di 3, 10 juni 19.00-20.00 Sportief Wandelen Spel en Sport De Ronde Venen Willisstee
wo 21, 28 mei 13.30-15.30 Badminton, instuif Spel en Sport De Ronde Venen Willisstee
wo 4, 11 juni
wo 4, 11, 18, 25 juni 19.30-20.30 Spel en Sport, conditietraining, instuif Spel en Sport De Ronde Venen Willisstee
do 5, 12, 19, 26 juni 20.30-21.30 Supersportief Spel en Sport De Ronde Venen Willisstee, culturele zaal
do 12 juni 09.30-10.45 Yoga, makkelijke kleding Yoga en Meditatiecentrum Molenland 15
vrij 6, 13, 20, 27 juni 16.00-17.00 Tafeltennis Sportvereniging Veenland Willisstee

Meer informatie? Kijk op www.junibeweegt.nl Deelname aan deze activiteiten geschiedt op eigen risico
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Activiteitenoverzicht

Wat is JUNI BEWEEGT?

JUNI BEWEEGT is een kans voor u. Een kans 
om te beginnen met regelmatig bewegen.
Een kans om uit te vinden welke sport bij u 
past. Een kans om sport en gezelligheid te 
combineren.

Wie kan meedoen aan JUNI BEWEEGT?
Elke volwassene, er is keus genoeg. Ook als 
u beperkt wordt door een chronische aandoe-
ning of een functiebeperking zijn er mogelijk-
heden. Als u twijfelt of een activiteit geschikt 
voor u is, neem dan contact op met Spel en 
Sport DRV, 06 - 21 918 353

Wat kunt u doen in JUNI BEWEEGT ?
Een groot aantal sportaanbieders stelt les-
sen en trainingen open voor u. U vindt het 
complete aanbod op de achterzijde van deze 
flyer. Wilt u wel eens tennissen? Dat kan. Wilt 
u eens een keer naar de sportschool, of in een 
gezellige groep aan uw conditie werken? Dat 
kan ook. En u verplicht zich nog tot niets, u 
kunt alles gewoon uitproberen.
Bij elke activiteit zijn de benodigde attributen 
aanwezig, u zorgt zelf voor goede schoenen, 
geschikte kleding en een flesje water.

Hoe werkt JUNI BEWEEGT ?

U schrijft zich in op www.junibeweegt.nl en 
betaalt 10 euro met iDeal. Dan ontvangt u een 
e-mailbevestiging, en kunt u de Junibeweeg-
tpas uitprinten. Ingewikkeld? Bij alle Service-
punten van de gemeente helpen ze u graag 
hierbij. Ook zijn ze te koop bij Tympaan-De 
Baat in Mijdrecht en Abcoude.
Met deze pas kunt u naar alle activiteiten van 
JUNI BEWEEGT, de ene keer bijvoorbeeld naar 
badminton, de volgende keer meedoen met 
Sportief Wandelen.

Waarom zou u meedoen aan JUNI BEWEEGT?

Bewegen is goed voor u, het is gezond en ook 
leuk. Door voldoende beweging wordt u fitter en 
gezonder en dat merkt u elke dag. 

Bijna de helft van de volwassenen beweegt te 
weinig. Dat is jammer, want een ongezonde 
leefstijl leidt tot minder vitaliteit, op den  duur tot 
overgewicht en zelfs tot chronische aandoenin-
gen. Dat kunt u voorkomen door uw leefstijl aan 
te passen en meer te gaan bewegen. Dat valt 
vaak niet mee.

JUNI BEWEEGT wordt 
georganiseerd door
Spel en Sport DRV

in opdracht van 
de gemeente De Ronde Venen

JUNI BEWEEGT is een kans om daar een begin mee te maken.
Zoek en vind een leuke manier om te bewegen!

www.junibeweegt.nl

Samen naar JUNI BEWEEGT
Bij Tympaan – De Baat kunt u zich aanmel-
den voor een beweegmaatje, samen sporten 
is wel zo gezellig!
Bel of mail met Caroline Harbers, 
c.harbers@stdb.nl, tel. 0297 – 23 02 80.


