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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Bas Hoeven

Waarom wordt het ons zo moeilijk gemaakt 
om gezond te eten en actief te blijven? We 
zijn lui nu er niet meer gejaagd of verzameld 
hoeft te worden. We zijn allemaal reactief 
bezig door te reageren op externe prikkels die 
we moeilijk kunnen weerstaan.
We hoeven zelfs niet meer actief te zijn om in 
onze primaire levensbehoeften te voorzien.  
Alles is binnen handbereik. Je hoeft niet eens 
meer het huis uit om voor het eten te zorgen. 
Alles is vanaf de smart Phone, zittend op de 
bank te bestellen.  Een paar keer over het 
Touchscreen vegen en 15 minuten later gaat 
de deurbel en staat er een lekker maal voor 
de deur. Daarbij is het eten wat gezond is 
vaak duurder dan een vette ongezonde hap.  
Liever lui dan moe en het is nog goedkoper 
ook. 

Kortom, je moet wel erg sterk in je schoenen 
staan om dit te weerstaan. 
En als je dan besluit om op de gezonde toer 
te gaan, door te gaan sporten en op dieet te 
gaan, zie dat dan maar eens vol te houden.  
Iedereen heeft weleens een poging in deze 
richting gedaan en vaak met een teleurstel-
lende afloop.

Voor degene die zich hierin herkennen en 
moeite hebben met een actieve leefstijl, er 
blijkt een genetische aanleg te zijn voor lui-
heid. Na onderzoek waarin eeneiige en twee-
eiige tweelingen worden vergeleken blijkt dat 
er een set genen bestaat dat bepaald of we 
al dan niet aan sporten gaan doen. Ook een 

    

Van Dulken 
14

onderzoek met apen en met ratten toont dit 
aan. Als je ouders geen sporters zijn is er 
een grote kans dat jij dat ook niet bent. Al is 
het wel dat het genetische aspect maar voor 
ongeveer vijftig procent is. De andere vijftig 
procent is bepaald door omgevingsfactoren.  
Dus het is geen legitieme reden om op de 
bank te blijven zitten. 

Nu is er ook een verschil tussen volwassenen 
en kinderen.
De omgevingsfactoren spelen met name 
bij kinderen een grote rol. Ouders die hun 
kinderen motiveren te sporten en dit ook 
aanmoedigen blijken en bepalende rol te 
hebben voor het kind. Een positief effect op 
de actieve leefstijl in de toekomst, mits dit met 
mate gebeurt natuurlijk. 

    

Spel en Sport
DRV

15

  

Optisport
Mijdrecht

03

  

Aikido
Groene Hart

06

Tennishal
De Ronde

Venen
07

    

Airdiving
Vinkeveen

08

Waarom kom ik niet van die bank af?

 
Dus als niet sportende ouder is het nog 
meer van belang je kind te stimuleren om te 
sporten. Hoe ver van je bed of bank show 
dit ook is. Zeker omdat de verleiding van het 
ongezonde eten en het liever op de bank blij-
ven liggen steeds meer zal toenemen. En de 
genetische aanleg is hopelijk in de jongeren-
jaren te overrompelen.  

Bas Hoeven

    
SV

Chung Do Kwan
ITF
09

  

Best Buy Bikes 
Mijdrecht

10



 03www.sportkrantamstelland.nl



04 www.sportkrantamstelland.nl

Dat beachvolleybal een van de snelst groeiende 
sporten is was al een tijdje bekend. Bij The 
Beach Aalsmeer is dat niet anders! Beach Club 
Aalsmeer is de vereniging die de trainingen en 
toernooien aanbied voor jong en oud. Nu 5 we-
ken onderweg zit ons winter trainingsprogramma  
bijna vol. De jeugdtrainingen zijn ook van start 
gegaan. Op dit moment volgen 20 jongens en 
meiden de jeugdtraining in The Beach. De trai-
ning staat onder leiding van Rene en Chantal van 
volleybalvereniging Oradi/Omnia uit Aalsmeer. De 
sporters zijn ontzettend enthousiast! 

Er is nog plek voor een aantal jongens en meiden 
met de leeftijd tussen 10 en 15 jaar!

Naast de recreanten zijn ook de topsporters 
begonnen met het winterprogramma! De dames- 
en heren koppels bereiden zich voor op het NK 
Beach 2015 dat op 3 en 4 januari plaats zal 
vinden in The Beach. Onder andere, huidige 
nummer van 2 van Nederland, Sven Vismans is 
dagelijks te vinden op het verwarmde zand van 
The Beach! 

“Afgelopen jaar moest ik samen met mijn broer 
Jeroen nog genoegen nemen met een 5e plaats 
op dit prachtige toernooi. Dat gaat mij dit jaar niet 
weer gebeuren! Met mijn beachpartner Wessel 
Keemink ga ik voor de eindoverwinning!” zegt 
Sven. 

3 en 4 januari: 
NK Beach 2015

In samenwerking met de Nevobo zal er voor de 
derde keer een Nederlands Kampioenschap 
beachvolleybal georganiseerd worden in Aals-
meer. De organisatie van The Beach is druk bezig 
met de laatste voorbereidingen voor dit geweldige 
evenement! 

Naast de topsport zal er tijdens dit weekend ook 
ruimte zijn voor de breedtesport! 
Zet dus een groot kruis in je agenda op 3 & 4 
januari want dit evenement mag je niet missen! 

Meer informatie op www.beach.nl! 
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Aikido Groene Hart
“Twee jaar geleden alweer stond er een artikel 
in de Sportkrant Amstelland over Aikido Centrum 
Woerden (ACW). Bij onze vereniging is er veel 
gebeurd sinds die tijd. 
Per januari 2015 opent Aikido Centrum Woerden 
haar vijfde locatie in het Groene Hart. We geven 
dan les op de locaties: Woerden (hoofdkwartier), 
Kamerik, Wilnis, Loenen en Vleuten. Het kon 
haast niet anders dan de naam van de vereniging 
te wijzigen naar een naam die meer de lading 
dekt, qua spreidingsgebied. Deze nieuwe naam 
is een logische want alle locaties liggen in dit 
gebied: Aikido Groene Hart,” aldus Peter van Lier 
de hoofdinstructeur.

Ontwikkelingen bij de aikido kinderen
Wat is er allemaal gebeurd sinds die tijd? 
“Op de locatie Woerden is er de voorbije periode, 
vanwege de grote toestroom kinderen en jeugd, 
een splitsing - en daarmee een uitbreiding van de 
groepen gekomen. Met een vijftal vaste helpers 
hebben we een Kids-team geformuleerd om een 

compleet nieuw lesprogramma te creëren. Tege-
lijkertijd werd in die periode door de bond Aikido 
Nederland een geweldig boekje uit het Italiaans 
vertaald: ‘Aikido voor de jeugdige beoefenaars’. 
Met tekst en beeld wordt uitleg gegeven aan rol-
len, vallen, technieken, etiquette et cetera. 
Dit boekje is de kern geworden van de lessen.
De resultaten zijn merkbaar aan de werklust 
in de groep, maar vooral goed zichtbaar in de 
ontwikkeling van de kinderen. Weerbaarheid 
en assertiviteit zijn bijvoorbeeld thema’s die 

Aikido Groene Hart
regelmatig  terugkomen in de lessen. We werken 
in reeksen van lessen, waarna de mini aikidoka’s 
nu een examen afleggen na elke reeks en een 
diploma krijgen. We komen nog steeds maande-
lijks bij elkaar om te evalueren en te evolueren. 
Heel inspirerend. De tweede kinderlocatie is pas 
geopend in Kamerik door Benjamin Langendoen. 
Hij gebruikt hetzelfde programma. Het is een 
doorlopend experiment waar we steeds opnieuw 
werkvormen combineren en ontwikkelen, vertelt 
Peter.”

Opleiden van nieuwe aikido leraren
Hoe kom je aan deze groep leraren? 
Peter: “Een aantal van de leerlingen bij onze 
vereniging had het in zich om verder te groeien. 
Deze zijn door ons gespot of hebben zichzelf 
aangemeld met deze wens. Om deze zelfont-
plooiing te stimuleren is er een intern opleidings-
traject in elkaar gezet waar we deze aankomende 
leraren ervaring kunnen laten opdoen en waarin 
we ze maximaal begeleiden. 

Vervolgens hebben we een extra lesavond op de 
maandag in het leven geroepen. Deze leraren 
draaien nu om toerbeurt een les op de maandag. 
Dat was een mooie oplossing voor hen, want het 
kost veel tijd om dit naast je huidige werk te doen. 
Een viertal mensen uit deze pool hebben aange-
geven wel een eigen groep mensen om zich heen 

te willen verzamelen. Dat is een mooie uitdaging 
om mee aan de slag te gaan. 

De eerste leraar met deze wens was Richard ten 
Katen uit Wilnis. Om dit verlangen nu te kunnen 
realiseren, hebben we een formule gevonden 
waar de vereniging feitelijk de voorinvesterin-
gen doet en de risicodrager is. De opbrengsten 
van de locatie stoppen we in de kosten voor de 
opleiding van de betreffende leraar: een EHBO 
opleiding en het volgen van de Rijkserkende 

lerarenopleiding bij de bond Aikido Nederland. 
Na een periode van vier jaar kunnen ze besluiten 
op welke manier ze verder willen met hun eigen 
locatie. Het staat ze dan vrij om zelfstandig te 
worden of bij ons te blijven. Het voordeel van een 
overkoepelende verenging is dat zij niets te ma-
ken hebben met alle administratieve rompslomp 
en zich maximaal kunnen oriënteren op hun eigen 
vooruitgang.”

De toekomst van Aikido Groene Hart
Hoe ziet de toekomst van de vereniging Aikido 
Groene Hart eruit? 
Peter: “Per januari 2015 hebben we straks vijf 
locaties. Afgelopen september was de opening 
van de vierde locatie van Martijn Bakker uit 
Loenen. Vanaf januari 2015 start de vijfde locatie 
van John de Jong in Vleuten. Het bijzondere is 
dat er steeds weer nieuwe aanmeldingen bin-
nenkomen om les te willen geven. De interne pool 
van leraren die uitstromen naar een eigen dojo 
worden dus automatisch opgevuld met nieuwe 

Op elke locatie kun je altijd een gratis proefles meedoen. 
Meld je s.v.p. even aan via de website van Aikido Groene Hart
en je ontvangt van ons een uitnodiging. 

Meer informatie? 
Contactpersoon: Peter van Lier

Email: info@aikidogroenehart.nl
Website: www.aikidogroenehart.nl

Dag van de week Locatie Doelgroepen
Maandag Woerden Vanaf 15 jaar
Dinsdag Loenen Vanaf 15 jaar
Woensdag Woerden Vanaf 5 jaar
Donderdag Vleuten Vanaf 15 jaar
Vrijdag Woerden Vanaf 10 jaar
Zaterdag Kamerik Van 5 t/m 10 jaar
Zondag Wilnis Vanaf 15 jaar

Aikido Groene Hart geeft les op:

enthousiastelingen. Als daar wederom kandida-
ten bij zitten die een eigen locatie willen starten, 
zijn wij vanuit de vereniging altijd bereid om te 
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.”
Aikido is een prachtige krijgskunst voor deze 
tijd. Het leert je zowel fysiek als mentaal naar 
een oplossing te zoeken zonder te vechten en 
zonder elkaar te beschadigen. Dat is een heel 
ander vertrekpunt dan waar de meeste mensen 
nu van uitgaan. Tijdens onze workshop op de 
scholen zijn leerlingen altijd verrast als ik vertel 
dat ‘aikido een vechtkunst is, waar het de kunst 
is om juist niet te vechten.’ Als ik demonstreer 
dat wij de ander met gemak uit balans halen als 
deze aanvalt - en dat er bij die ‘aanvaller’ geen 
negatief gevoel overblijft na een actie, roept dat 
altijd weer verbazing en verwondering op. Onze 
leraren dragen met plezier en passie dergelijk 
gedachtengoed uit. Het naleven en -streven van 
deze filosofie, daar wordt volgens mij iedereen 
alleen maar beter van.”
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Baanbundels:
• Bundels van 40, 50 en 70 uur mogelijk
  zie www.tennishalderondevenen.nl

Speeltijden winterseizoen
• Dinsdag t/m Vrijdag 08.00 - 09.00 uur

• Vrijdag   12.30 - 24.00 uur

• Zaterdag   08.00 - 19.00 uur

• Zondag   08.00 - 24.00 uur

Contract banen
• Een vast uur het hele seizoen:
  Overdag, weekend of ‘s avonds
  Nu nog mooie uren beschikbaar:
• Reservering losse baanhuur via internet:
  www.tennishalderondevenen.nl
  
Activiteiten:
• Damesdubbel toss
• Losse toss maandagmiddag
  (deelname per keer)

Tennishal De Ronde Venen
comfortabel overdekt tennissen
Tennishal De Ronde Venen

Tennishal de Ronde Venen • Doctor J. van der Haarlaan 3 (naast wijk wickelhof) • 3641 JW Mijdrecht • Tel.: 0297 - 285 636 

www.tennishalderondevenen.nl 

Competities:
• Mixed team competitie
• Heren team competitie
• Heren/Dames enkel competitie

Tennislessen:
• Groep- of Privé-lessen
• Overdag of ‘s avonds
• Geen lidmaatschap vereist

Historie
Ongeveer 55 jaar geleden maakte een internist in 
Schiedam voor de tweede keer kennis met tennis. 
Na een kleine 10 jaar had hij het hele gezin, zijn 
echtgenote en drie zoons, aangestoken met zijn 
enthousiasme. Alle zoons kwamen in de fase te-
recht toen districtstraining geheten. Twee van de 
drie werden A speler en één een goede B1 speler. 

Er ontsproot toen al het pioniers idee om een 
specifieke tennishal op te zetten. Het kostte 6 
jaar om een geschikte locatie te vinden, totdat 
er ineens twee tegelijk beschikbaar kwamen 
Zoetermeer en Mijdrecht. De oprichter verkoos 
opportunistisch de tweede, omdat die als eerste 
gerealiseerd kon worden. Hij had via connecties 
in Amsterdam vernomen, dat er plannen op tafel 
lagen van de plaatselijke juwelier, die een ballon-
hal wilde bouwen. Deze plannen kwamen echter 
niet door de gemeenteraad. De bouw van een 
vaste tennishal werd met open armen ontvangen 
en door de toenmalige burgemeester Haitsma 
gestimuleerd. 

Niet alleen het tennisniveau van de zoons ging 
omhoog. Ook het niveau van de naburige tennis-
verenigingen, waar het nog gebruikelijk was dat 
de finale om het hoogste niveau bij de clubkam-
pioenschappen tussen een jongen en een meisje 
ging. 

Tien jaar later waren er 40 B spelers op de club. 
En liep er talent rond zoals Dennis van Scheppin-
gen, Kim de Weille, Saskia Slagboom, Ruud van 
der Helm, Sandra Wiers, Tom Briels, Angelique 
de Graaf en Nathalie v. der Garde. 

Dit familiebedrijf dat  is overgegaan van Dhr. 
K. Panman naar zijn zoon Adriaan Panman en 
Erna Panman heeft in de afgelopen 40 jaar een 

hoop veranderingen meegemaakt. Een nieuwe 
ondergrond, nieuw dak en een nieuwe horeca 
gelegenheid zijn hier goede voorbeelden van. 
Ook qua producten is er een hoop vernieuwd. 
Vroeger kwamen de tennissers alleen een ten-
nisbaan huren om vrij te spelen of om tennisles te 
nemen. Vandaag de dag organiseert Tennishal de 
Ronde Venen veel activiteiten voor zowel voor de 
particuliere als de zakelijke markt.

Particuliere markt:
Wintercompetitie
De Wintercompetitie wordt gehouden op zondag-
middagen tussen 12.30 uur en 16.30 uur in de 
periode van medio november t/m maart. Elk team 
(min.4 spelers) komt gedurende deze periode 
6 keer in actie. Er wordt op 2 banen tegelijk 
gespeeld, daardoor is de ontmoeting 2 uur achter 
elkaar zonder wachttijden. 
 
Contractbanen
U kunt voor het hele seizoen een vast uur reser-
veren. Na afloop kunt u genieten van een drankje 
en een hapje in de gezellige kantine.

Baanbundels
U kunt met een bundel 25, 35, 40, 50 of 70 uur 
aanschaffen die voor 21 maanden geldig zijn en 
waarmee u via internet 1 week van te voren uren 
kunt reserveren.

Tennislessen
Een los lesje boeken of een heel seizoen trainen, 
het is allemaal mogelijk bij Tennishal de Ronde 
Venen. Kijk voor meer informatie op website.

Open KNLTB Toernooi
Al meer dan 16 jaar wordt er aan het einde van 
het winterseizoen een officieel KNLTB open 
indoor toernooi georganiseerd. Dit toernooi dat 

Veel activiteiten bij Tennishal de Ronde Venen
in de regio en daarbuiten bekend staat om zijn 
gezelligheid is de perfecte voorbereiding op de 
voorjaarscompetitie. 

Zakelijke markt:
Door de horeca verbouwing van een paar jaar 
geleden is er veel mogelijk voor het organiseren 
van evenementen. Zo organiseert Tennishal de 
Ronde Venen sinds een aantal jaren geheel ver-
zorgde bedrijfsevenementen. Bij deze evenemen-
ten kan er gekozen worden tussen verschillende 
pakketten. Evenementen met tennis of zonder, 

met eten of zonder eten. Voor elke behoefte is er 
een pakket samengesteld voor de bedrijven.

TVM Bar
Tennishal de Ronde Venen is sinds april afge-
lopen jaar ook trots pachter van de TVM Bar 
bij Tennisvereniging Mijdrecht. De leden van 
Tennisvereniging Mijdrecht hoeven hierdoor geen 
bardienst meer te draaien en kunnen terecht bij 
het barpersoneel van de tennishal die ‘s zomers 
werken voor TVM Bar. 
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Beeld je eens in; je gaat met je hoofd onder 
water en je ziet alles scherp… je kunt ademhalen 
en je zweeft door het water. Jouw avontuur kan 
beginnen!

Waar kan je duiken? 
Nu denk je misschien; ja lijkt me leuk, maar in 
Nederland is toch niets te zien. Dan heb je het 
mis. De Noordplas van de Vinkeveense plassen, 
is één van de helderste plassen van Nederland. 
Er is zelfs een aparte duikzone (zandeiland 4) 
ingericht met allerlei bezienswaardigheden, zoals 
wrakjes en een stadsbus, die je van binnen en 
buiten kunt bekijken. Ook qua onderwaterleven 
is het daar leuk vertoeven. Snoeken, snoekbaar-
zen, grote baarzen, kreeftjes en palingen kun je 
tot heel dicht benaderen. Kortom, een fantasti-
sche duikstek. 

Bij wie kun je terecht? 
Ooit wel eens gehoord van Airdiving? 
Aan de rand van voornoemde duikzone ligt duik-
centrum Airdiving. Bij ons kun je terecht voor: 
• introductieduiken zomers in het buitenwater,     
  winters in het zwembad. 
• opleidingen van open water tot assistent
  instructeur
• duik- en snorkelmaterialen in alle soorten en
  maten
• onderhoud van duikmaterialen van diverse
  merken
• keuren van duikcilinders
• verhuur van volledige duikuitrustingen
• cilinders vullen met zowel lucht (tot 300 bar) 
  als Nitrox (200 bar)
• deskundig advies

In ons centrum is het mogelijk om materiaal te 
testen dat Airdiving in de verkoop heeft. Zo weet 
je zeker dat de spullen die je aanschaft ook bij 
jou passen. Het vulstation buiten is 24 uur per 
dag 7 dagen per week te gebruiken. 

Voor wie? 
Vroeger was duiken een sport voor de mannen, 
de echte bikkels. Tegenwoordig zie je steeds 
meer vrouwen en kinderen de sport beoefenen. 
Ook gehandicapten kunnen een open water 
brevet halen en toetreden tot de fascinerende 
onderwaterwereld, al dan niet met aangepaste 
apparatuur en/of extra begeleiding. 
Ook kinderen vanaf 8 jaar kunnen bij Airdiving 
diverse opleidingen volgen. Tot 12 jaar volgen 
zij opleidingen die speciaal voor kinderen zijn 
geschreven (Dolphin Rangers). Vanaf 12 jaar 
kunnen zij hun junior open water brevet halen. 

Als extra faciliteit verzorgt Airdiving, op bepaalde 
dagen in het jaar, kinderpartijtjes en introductie-
duiken voor kinderen vanaf 10 jaar (buitenwater) 

of 8 jaar (zwembad). Personeelsuitjes of vrijge-
zellenfeestjes behoren eveneens tot de mogelijk-
heden. Daarnaast organiseert Airdiving minimaal 
3 x per jaar diverse clinic dagen. Een voorwaarde 
is wel, dat je minimaal een open water brevet op 
zak hebt om zo’n dag te volgen. 

Welke opleidingen zijn mogelijk? 
Veel duikers hebben alleen een open water 
brevet gehaald. Dit brevet opent de wereld naar 
het vrije duiken over de hele wereld. 

De opleiding open water leert je de verschillende 
basis technieken om tijdens daglicht veilig te 
kunnen duiken met je buddy tot een diepte van 
18 meter. Duiken doe je nooit alleen, tijdens de 
cursus leer je met een buddy te communiceren 
en te duiken.

DUIKEN IETS VOOR JOU? 

Wat leert de staf van Airdiving je nog meer? 
Je leert om te gaan met duikmaterialen en maakt 
ervaringsduiken in het buitenwater. 

Na het behalen van het open water brevet zijn 
er ook andere brevetten te halen, zoals Advan-
ced open water, Rescue Diver,  Divemaster en 
Assistent instructeur. Bij elke opleiding leer je je 
skills uit te breiden. Bij Airdiving kun je diverse 
specialty’s behalen, waaronder de diepduik--, 
nachtduik-, droogpak, de ijsduikspecialty, Nitrox 
Diver en nog veel meer. Elke cursus en specialty 
is modulair opgebouwd, overzichtelijk en leuk om 
te volgen. 

Zoals eerder vermeld, er zijn legio mensen die 
alleen hun open water brevet hebben gehaald. 
Airdiving geeft cursussen van de duikorganisaties 
IDD, NAUI en PADI. Mocht je al een brevet heb-
ben van een andere organisatie en een vervolg-
opleiding willen volgen, ook dan ben je bij ons 
van harte welkom. De koffie staat klaar.

Samenwerking met duikvereniging Scubadoe 
en activiteiten winter en zomer. 
Duikvereniging Scubadoe is een gemoedelijke 
vereniging, die samenwerkt met duikcentrum 
Airdiving. 
Na het behalen van je open water brevet kun je 
lid worden van die vereniging om zo in de winter-
maanden elke vrijdag te werken aan je conditie, 
duiktechniek of je vintechniek in het zwembad ’t 
Kikkerfort in Breukelen. 
Het winterseizoen start en wordt afgesloten met 
een familieavond. Tijdens deze avond is het hele 
gezin welkom in het zwembad. 

In de zomermaanden komen de leden van de 
vereniging wekelijks bij elkaar om op diverse 
duikstekken in Nederland te duiken. Twee maal 
per jaar gaan ze een weekend naar Zeeland 
waar in de buurt van het Grevelingenmeer ge-
kampeerd wordt en diverse duikstekken worden 
bezocht voor een duikje. 

Nieuwsgierig geworden?
Weet je nog niet zeker of duiken iets voor jou is, 
maar je wil het toch een keer proberen? Geef 
je dan op voor een INTRODUCTIEDUIK in het 
zwembad. 

Stuur een mail naar info@airdiving.nl of bel ons 
tijdens de hieronder vermelde openingstijden op 
onderstaand telefoonnummer.

Duikcentrum Airdiving
Baambrugse Zuwe 143 B te Vinkeveen 
(naast Zandeiland 4)
Telefoonnummer: 0294 - 291 030
www.airdiving.nl 
www.facebook.com/airdiving 

Openingstijden
Vanaf 1 mei 2014 tot en met 31 oktober 2014
maandag gesloten.
Dinsdag tot en met vrijdag van 12:00 uur tot 
17:00 uur en van 18:30 uur tot 20:00 uur.
Vrijdag en zaterdag van 8:00 uur tot 19:00 uur.
Vanaf 1 november tot en met 30 april 2015
maandag en dinsdag gesloten. 
Woensdag tot en met vrijdag van 12:00 uur tot 
18:00 uur.
Zaterdag en zondag van 10:00 uur tot 16:00 uur.

Bij Airdiving is ruime parkeergelegenheid 
aanwezig. 

Als u interesse heeft in een cursus, binnenkort 
start er weer een (junior) open water cursus. 
Deze cursus bestaat uit 8 theoriemodules, 6 
zwembadmodules en 6 buitenwatermodules. 

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.airdiving.nl bij opleidingen. 
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Deze sportvereniging staat onder leiding van 
Sabum David Chung (Taekwondo, Kyuktooki, 
Karate) die de groepen leidt en onderwijst.
De nadruk ligt op zelfbeheersing, agressieregu-
latie en discipline, echter; samen plezier maken 
tijdens het trainen hoort daar vanzelfsprekend 
ook bij! 

De lessen bevatten uiteenlopende elementen 
waaronder o.a. cardio & stretching, motorische 
oefeningen, pad & bag workout en het onderdeel 
sparring (light contact, point fighting en semi-
contact). Andere voorkomende onderdelen zijn 
bijvoorbeeld Tuls (vormen), breektesten, hosinsul 
(zelfverdediging) en combi traptechnieken. 

Sportvereniging Chung Do Kwan ITF 
Taekwon-Do & Korean Kickboxing 

in Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn

De kunsten zijn te leren door jong en oud, ieder 
traint naar zijn of haar eigen capaciteit met de 
motivatie om langzaamaan op te bouwen naar 
een hoger gewenst trainingsniveau. Er is geen 
tijdschema: iedereen traint en behaalt de niveau’s 
op zijn of haar eigen tempo, waarmee het gemak-
kelijker vol te houden is i.p.v. de lat onnodig hoog 
te leggen. Hiermee voorkom je ook onnodige 
teleurstellingen en kun je de sport makkelijker 
integreren in je dagelijkse leefpatroon, zeker 
wanneer je bijvoorbeeld al tijden niets aan sport 
hebt gedaan of geblesseerd bent geweest.

De Kyuk Too Ki (Korean Kickboxing) lessen 
worden verzorgd in groepslessen waarbij de 
lessen zijn ingedeeld naar doelgroepen (jeugd, 
tieners, dames, gemengd en clinics).
De lessen zijn een pittige workout, waarbij het 
onderscheid gevonden kan worden in de lage 
blessure intervallen. Er wordt op een beheerste 
manier getraind en de sparringsonderdelen ge-
schieden middels goede bescherming en duide-
lijke onderlinge afspraken en trainings-etiquetten, 
hierdoor hoef je dus niet systematisch bont en 
blauw op het werk of op school te verschijnen 
(met dank aan het semi-contact systeem).
Cardio onderdelen als core training, rope jum-
ping, padtraining.

Korean kickboxing en weerbaarheidslessen 
voor tieners vanaf 12/13 jaar (J/M) 
Deze lessen starten weer eind september. Je 
kunt je aanmelden via david@chungdokwan.nl. 
Voor informatie kijk ook op www.chungdokwan.nl 
of bel 06 - 2543 3375

De Kleine krijgers
Wij bieden trainingen onder de naam “de kleine 
krijgers” welke de kinderen op speelse wijze 
weerbaarder, zelfverzekerd en zowel fysiek en 
mentaal sterker zullen maken! 

Het programma bevat onderdelen uit het 
Taekwon-Do, Karate en het Koreaans Kickboxen, 
waarbij de kinderen op een veilige maar Wook 
speelse manier zich bepaalde essentiële weer-
baarheidstechnieken eigen zullen maken. Denk 
hierbij ook aan val- en roloefeningen, weerbaar-
heid bij duwen en trekken, weerbaarheid bij slaan 
of schoppen en spelonderdelen als “ je mag niet 
pesten, je mag niet roddelen”.

De kinderen werken o.a. met memory opdrach-
ten, teambuildingsopdrachten en solo-opdrachten 
en zullen daarnaast ook kleine opdrachten mee 
naar huis nemen. Er worden examens afgeno-
men waarbij de kinderen een andere gestreepte 
kleur of hele band kunnen verdienen. Ook krijgen 
de kinderen een rapport mee naar huis, die 
wordt ondertekend door de ouders en de school, 
aangaande de prestaties en het gedrag voordat 
er examen mag worden gedaan.

De kinderlessen en cursussen worden aange-
boden in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en 
Kudelstaart.

Trainingstijden:

Locatie Kudelstaart: Gymzaal De Rietpluim 
(boven de RK-Antoniusschool),
Zonnedauwlaan 61 / 1433 WB Kudelstaart

• Dinsdag 17:30-18:30 uur (Niveau 1)
• Dinsdag 18:30-19:30 uur (Niveau 2)
• Dinsdag 19:30-20:30 uur Kyuktooki 
  (na Taekwondo )

Locatie Aalsmeer: Sportzaal De Mikado
Catharina-Amalialaan 66 / 1432JT Aalsmeer

• Zaterdag 12:00-13:00 (niveau 1)
• Zaterdag 12:30-13:30 (niveau 2)

Locatie Uithoorn: Gymzaal De brede school
Randhoornweg 39 / 1422 WX Uithoorn

• Vrijdag van 14:40-15:30 (de kleine krijgers)
• Vrijdag 16:00-17:00 (Alle Niveaus)

Locatie Uithoorn: Het Buurtnest
Arthur van Schendellaan 59 / 422 LB Uithoorn

• Vrijdag 9:00-10:00 
  (Korean kickboxing voor vrouwen)

Voor andere locaties en trainingstijden zie onze 
website www.chungdokwan.nl.

Aanmeldingen voor gratis en vrijblijvende proefles 
gaarne per email naar: david@chungdokwan.nl.
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Best Buy Bikes:  de motorzaak met echte motorpassie en sfeer!

Als ik weer eens binnenloop bij Best Buy Bikes zie ik dat de showroom en werkplaats er toch weer 
anders uitzien. Als eigenaar Ed Heining aan komt lopen steekt hij vragend zijn armen uit: ”Wat vind je 
ervan?” Als liefhebber van klassieke motoren kan ik niet anders zeggen: prachtig joh. Ook het sfeer-
volle race-cafe is gezellig in retrostijl. Aan de bar kun je natuurlijk koffie en thee gratis tappen maar 
zijn er ook versnaperingen te verkrijgen en liggen er de nodige boeken en tijdschriften over klassie-
kers en huidige motoren. Ed vervolgt: “We richten ons op zowel de oudere als jongere generatie die 
de retro-motoren, caferacers of echte klassiekers een warm hart toedragen. Ook de huidige motoren 
hebben wij ruimschoots op voorraad. Gemiddeld staan er veertig occassions van uiteenlopende types 
en prijsklassen in de showroom”. Ik vraag mij inmiddels af of ik een andere motorzaak ken waar ik 
deze geweldige combinatie van heden en verleden tegenkom. Het antwoord is mij snel duidelijk, nee!

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

Dunlop bandenaktie geldig t/m 30 november!

Indien u door ons één band laat vervangen ontvangt u 15% korting op een band. Maar als u een 
set banden laat monteren krijgt u maar liefst 20% korting en berekenen wij slechts € 35.- voor het 
monteren en balanceren van de hele set. Ga veilig de winter in en pak uw voordeel !

Geen winterslaap voor uw motor?   

Wie in november een afspraak maakt om een onderhoudsbeurt uit te voeren in de maanden novem-
ber tot en met februari, ontvangt 10% korting op het factuurbedrag. Ook wordt uw motor of scooter 
gratis gehaald en gebracht.

Veilige winterstalling

Zoekt u een veilige plaats om uw motor tijdens de winterperiode te stallen? 
Best Buy Bikes biedt u hiervoor interessante mogelijkheden.                                                                                                    

Voor slechts € 7,50 per week staat uw motor droog, verwarmd en beveiligd. 
Voor slechts € 1.- per week meer huurt u er een druppellader voor uw accu bij. 
Indien wij gedurende de winterstalling ook een onderhoudsbeurt aan uw motor mogen uitvoeren 
ontvangt u één maand winterstalling en een druppellader-huur gratis.

Reserveer NU en bel 0297 - 255 076 of stuur een mail naar info@bestbuybikes.nl

Eindejaarsopruimdagen 7 en 8 november: tot wel 70% korting!

Voorraad balanceren aan het eind van het jaar? Daar hebben wij een hekel aan! Daarom houden we 
opruiming. Hoge kortingen op helmen, kleding, laarzen en handschoenen welke kunnen oplopen tot 
70%. Bieden mag natuurlijk ook!

Gratis wintercontrole van uw motor of scooter op 7 en 8 november

Ga veilig de winter door op uw motor of scooter. Op 7 en 8 November controleren wij uw motor of 
scooter gratis op alle belangrijke punten om betrouwbaar en veilig de winter door te kunnen rijden. 
Mochten er toch reparaties noodzakelijk zijn dan maken wij vooraf een prijsopgaaf voor u, zo komt u 
nooit voor verassingen te staan en gaat u weer veilig op pad. U kunt zo binnenrijden, de koffie staat 
klaar en u kunt gelijk onze interessante aanbiedingen bekijken.

Best (Buy) Bike van de maand

Honda CB600F Hornet   NU: € 4.250,-
Bouwjaar: 2007 / Km stand: 27.000 km / Garantie: 6 maanden

Gratis 10-Days all-risk verzekering!
Eerste onderhoudsbeurt na aflevering 20% korting op het factuurbedrag!

Motorfietsrestauratie

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 ons naar de mogelijkheden of kom eens lang som de onderhanden zijnde restauraties te 
bekijken. Ook spuitwerk en poedercoaten kunnen wij voor u verzorgen.

BEST BUY
BIKES

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Best Buy Bikes
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Sport effectief: train functioneel
Hoe effectief zijn jouw sportactiviteiten? Als je 
sport doe het dan goed!

Traditionele apparaten
Fitnesscentra staan er vol mee: krachtappara-
ten waarop je statische oefeningen doet om je 
spieren sterker te maken. Deze apparaten zijn 
ontwikkeld om op een veilige manier sterkere 
spieren te ontwikkelen wat bijdraagt aan een 
snellere stofwisseling. Dat helpt vervolgens om af 
te vallen. Maar bereik je met deze apparaten ook 
het beste resultaat?  

Functioneel trainen 
Het is goed om verschillende spiergroepen te 
trainen op de traditionele apparaten, maar het is 
effectiever om functionele oefeningen te doen. 

Functionele oefeningen zijn doelgericht. Dit kan 
zijn om rugklachten te verminderen, af te vallen of 
sportprestaties te verbeteren. 

Functioneel trainen verbetert je coördinatie, 
flexibiliteit, uithoudingsvermogen, het dagelijks 
functioneren en werkt preventief tegen blessures. 

Je kunt individueel trainen of in groepsverband. 
Hierbij maak je gebruik van je eigen lichaam, 
maar je kunt ook voorwerpen als touwen, kettle 
bells (koeienbellen), elastieken of powerbags 
(soort zandzakken) gebruiken.  

Kies voor de juiste sportclub, kies voor kwaliteit
Low-budget clubs bestaan voornamelijk of alleen 
uit traditionele apparaten. Logisch, want functio-
neel trainen vereist professionele begeleiding. 

Kies niet voor prijs maar voor resultaat. Zonder 
resultaat is het weggegooid geld en verspilde tijd 
en energie. 

Have Fun!
Functioneel trainen is niet alleen effectiever het is 
ook veel leuker! Het is dynamischer, uitdagender 
en vermoeider. De programma’s zijn vaak kort en 
snel, de tijd vliegt voorbij. Weet je niet zeker of 
het iets voor je is? Probeer het dan gewoon een 
keer en have fun! 

Voor iedereen
Functioneel trainen is goed voor iedereen. Zo 
zijn er speciale lesprogramma’s en oefenin-
gen voor ouderen voor het verbeteren van de 
balans en coördinatie. Maar ook zijn er speciale 
programma’s voor jongeren in de leeftijd van 12 
t/m 14 jaar. 

Waar? 
Functioneel trainen kun je in principe overal 
doen, ook thuis. Maar wil je echt resultaat? Ga 
dan naar een kwalitatieve sportclub met profes-
sionele begeleiding. 

In Aalsmeer kun je terecht bij Fitness Aalsmeer 
voor een gratis proefles of een vrijblijvend advies-
gesprek. Ook kun je 3 maanden proef sporten en 
krijg je zelfs je geld terug als je niet tevreden bent 
met jouw resultaat. 

Kijk voor meer informatie op 
www.fitness-aalsmeer.nl 

In The Beach is op vrijdagmorgen van 9.30 - 11.30 uur een wekelijkse instuifochtend gestart; een 
bijzonder en nieuw beweeg-aanbod! 

Deze instuifochtenden op de vrijdag zijn bedoeld voor actieve zestigers, zeventigers en zeventig-
plussers die deel willen nemen aan een gevarieerd programma. De essentie van het programma 
is fit en vitaal blijven waarbij Plezier, Kracht, Conditie, Souplesse en Spel centraal staan.
 
Groepslessen
Deelnemers kunnen gezamelijk een groepsles volgen met een wisselend thema: BBB, conditie, 
reactievermogen en balans.
 
Individuele fittraining
Ook kan er onder deskundige begeleiding 
in het speciale functioneel trainingscentrum, 
getraind worden op basis van het eigen 
lichaamsgewicht. Hierbij zullen alle oefe-
ningen gericht zijn op de dagelijkse bewe-
gingen als bijvoorbeeld staan, zitten, weg- 
of omhoogduwen.

Beachvolleybal
Daarnaast wordt iedere week beachvolleybal of lijnbal gespeeld. Voor de deelnemers die het 
rustiger aan willen doen is er de mogelijkheid om jeu de boules te spelen of te biljarten.
 
De kosten voor deze instuif bedragen 6 euro per keer.Wilt u meer weten, neem dan contact op 
met Andrea Knop (06-10354982) of Cisca van der Straaten (cisca@lastrata.nl)
 
Tot ziens op vrijdagochtend om 09.30 uur!
Volg ons ook op Facebook: beach.instuif

Dit initiatief wordt gesteund door Vita Welzijn en Advies en The Beach Aalsmeer.

Adres: THE BEACH, 
Oosteinderweg  247 A, 1432 AT Aalsmeer

Beach-Instuif 
Aalsmeer

Na het CIOS Sport & Bewegen, zijn HBO Peda-
gogiek en zijn KNVB TC II diploma besloot Tom 
Verhoek in juli 2013 voor zichzelf te beginnen. 
“De opleidingen zeggen het eigenlijk al, ik wil 
Sport en Pedagogiek met elkaar verbinden en 
heb daar inmiddels een mooie combi in weten te 
vinden. Zo ben ik actief als Sportpedagoog in 
Amsterdam, een project waar ik trainers, kader en 
individuele spelers begeleid met alle randzaken 
om het voetbal heen. De trainers regelen het 
technisch en tactische gedeelte en ik onder-
steun de vereniging met het bieden van struc-
tuur, bewustwording van gedrag en een veiliger 
sportklimaat. Omdat sommige kinderen hun eigen 
gedrag niet in de hand hebben en openstaan voor 
hulp is het prettig dat Altra Jeugd & Opvoed-
hulp is aangesloten bij dit project.’’, aldus Tom 
Verhoek. 

Daarnaast is Tom ook actief op (middelbare) 
scholen. Hier geeft hij Faalangsttrainingen, 
Rots en Water trainingen en andere gedrags-
trainingen. “Laatst was ik op een school in 
Amsterdam Zuidoost waar veel gepest werd in 
de klas, één van de leerlingen vertelde mij bij een 
vereniging in Amsterdam lid te zijn waar ik actief 
ben als Sportpedagoog en de problemen die 
zich daar vanuit school voortzetten. Dit bevestigt 
voor mij maar weer eens dat het belangrijk is dat 
scholen en sportverenigingen zoveel mogelijk met 
elkaar moeten samenwerken om problemen op 

Wat Hoek Events heeft bereikt in 1 jaar tijd!
te lossen’’.
Inmiddels is Tom ook alweer bijna een jaar 
locatiemanager van verschillende locaties van 
Voetjebal en is hij sinds kort op projectbasis ook 
Sales & Marketing medewerker. 

“Voetjebal is een technisch speelconcept voor 
kinderen van 2 t/m 5 jaar. Tijdens de lessen op 
zaterdag vervullen de ouders een actieve rol en 
ondersteunen zo de trainer bij de begeleiding 
van hun eigen kind. De kinderen maken op een 
gestructureerde en speelse wijze kennis met de 
bal en ontwikkelen alle delen van de voet. Boven-
dien ontwikkelen de kinderen zich op motorisch, 
technisch en cognitief gebied. Daarnaast worden 
de lessen ondersteund door kindermuziek “ 

Locaties: Amstelveen Lindelaan en Amstel-
veen Zonnestein (nieuwe locatie). Inschrijven 
kan via www.voetjebal.com 

Alsof Tom nog niet druk genoeg is organiseert hij 
ook nog een aantal keren per jaar voetbal bedrij-
ventoernooien. “2 jaar geleden ben ik hier mee 
begonnen bij Amstelhof, inmiddels heb ik er voor 
gekozen om De Bloemhof in Aalsmeer als locatie 
te gebruiken. Sportcafé De Midi’s zorgt ervoor 
dat alle bedrijven voor het voetbaltoernooi voor 9 
euro p.p een hapje kunnen eten. De bedrijven uit 
de regio hebben zo een goedkoop, inschrijving 
kost 70 euro per avond, en sportief teamuitje! De 
toernooien vinden plaats op 15 november 2014 
en 7 maart, 2 mei 2015!” 

Inschrijven kan door te mailen naar 
info@hoekevents.nl 
Voor meer informatie kunt u terecht op 
www.hoekevents.nl. 

Sportieve bedrijfs-
uitjes voor bedrijven 
uit de regio en Voet-
jebal in Amstelveen 
voor kinderen van 2 
t/m 5 jaar.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/Best Buy Bikes
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Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer 
Voor fysiotherapie en gezond bewegen

Het team van Fysio en Fitness Kudelstaart biedt fysiotherapie, manuele therapie en veel  fysiothera-
piespecialisaties aan. Naast fysiotherapie kunt u ook voor fitness terecht. Niet zomaar fitness, maar 
optimaal begeleid door onze fysiotherapeuten.

Alles onder één dak
U haalt gegarandeerd optimaal resultaat en bent u altijd in vertrouwde handen. Ideaal voor mensen 
met klachten, maar ook als u gezond bent en/of specifieke wensen heeft.

TIP! Geen eigen risico bij de fysio
Fysiotherapie gaat in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekering en kost u dus geen eigen 
risico. Dat scheelt weer.

MTC Mijdrecht - Fysiotherapie doet mee aan 
een landelijk onderzoek naar fysiotherapie bij 
artrose. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de 
Universiteit van Tilburg en het NIVEL (Nederlands 
Instituut voor Onderzoek van de Gezondheids-
zorg) in Utrecht. Mensen die bekend zijn met 
knie en heupartrose kunnen zich bij deze praktijk 
aanmelden voor deelname aan het onderzoek.

Artrose kenmerkt zich door een achteruitgang 
van de kwaliteit van het kraakbeen, wat voor de 
patiënt gepaard gaat met pijn en stijfheid. In de 
praktijk kan het gebeuren dat patiënten door deze 
klachten fysieke activiteit gaan vermijden. Regel-
matig bewegen houdt de gewrichten soepel en de 
spieren sterk. De fysiotherapeut kan u helpen om 
stap-voor-stap meer te gaan bewegen, rekening 
houdend met de artrose.

In het onderzoek worden twee vormen van 
fysiotherapie vergeleken; reguliere fysiotherapie 
en fysiotherapie in combinatie met een website 
waarop persoonlijke beweegopdrachten en infor-
matie staat. Onderzoeker en fysiotherapeute Co-

relien Kloek: “Uit eerder onderzoek weten we dat 
fysiotherapie bij artrose gunstige effecten heeft 
op de klachten in het dagelijks leven. Nu willen 
we kijken wat de effecten zijn van de combinatie 
fysiotherapie met een online programma ten 
aanzien van kosten en effectiviteit.” Patiënten die 
meedoen aan het onderzoek krijgen vragenlijsten 
over hun artrose-klachten, de kosten die gemaakt 
worden rondom hun artrose en de hoeveelheid 
lichaamsbeweging. Dit laatste wordt ook gemeten 
met een beweegmeter.

Mensen met knie en heupartrose (leeftijd 40-80) 
die graag op een actieve manier met hun artrose 
willen omgaan, kunnen zich aanmelden bij MTC 
Mijdrecht - Fysiotherapie: 

Tel.: 0297-286093 
e-mail: info@mtcmijdrecht
Internet: www.mtcmijdrecht.nl

Indien u geen fysiotherapie in uw aanvullende 
verzekering heeft, komen de fysiotherapiekosten 
voor eigen rekening.

Wetenschappelijk onderzoek naar 
fysiotherapie bij artrose 

Ons team staat dagelijks voor u klaar!

van Dijklaan 6 | 1427 AE Amstelhoek | T: 0297 56 63 86 / 06 23 69 89 19

info@fysiotherapieamstelhoek.nl | www.fysiotherapieamstelhoek.nl

Bekkenfysiotherapie is er voor:
• Problemen met plassen of ontlasten
• Verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder 
   of darmen
• Instructie rondom buik/bekken operaties
• Buikpijn, bekken(bodem)pijn, pijn rondom    
   anus
• Erectiestoornis, pijn bij vrijen, vaginisme
• Individuele begeleiding rondom zwanger-
   schap(klachten)

Oedeemfysiotherapie behandelt 
vochtophoping als gevolg van:
• Aangeboren afwijkingen van het lymfesysteem
• Wegnemen of bestraling lymfeklieren
• Operatie, ongeval of sportblessure
• Hart- en vaataandoeningen
• Lipoedeem
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FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Wat zijn koolhydraten?
Voor veel mensen is eiwitten, koolhydraten en 
vetten een raadsel. Want wat is dat nou alle-
maal? Hier volgt een korte uitleg over koolhydra-
ten.

Koolhydraten: Ze zijn de belangrijkste bron van 
het lichaam. Koolhydraten geven jou namelijk de 
hele dag energie dus zie het als een soort brand-
stof. En een auto kan ook niet zonder benzine of 
gas rijden!

Waar zit het in?
Een goede greep uit voedingsmiddelen met 
koohydraten: Volkorenbrood, volkorenpasta, 
peulvruchten, granen, groenten, fruit, aardappels.

Verteerbaar?
In de verschillende voedingsmiddelen zitten 
verteerbare en onverteerbare koolhydraten in. 
Verteerbare zijn de zetmeel en suikers en niet 
verteerbare zijn de voedingsvezels die je bijvoor-
beeld nodig hebt voor de stoelgang.

Teveel
Producten waar veel suikers in zitten zijn zoals 
frisdranken, koekjes, snoepjes, ijs bevatten 
misschien wel veel koolhydraten, maar dit zijn de 
verkeerde koolhydraten, er zitten namelijk teveel 
calorieën in.

Hoe werkt het?
Het lichaam maakt glucose (suiker) aan van de 
verteerbare koolhydraten (de zetmeel en suikers) 
Het bloed en darmen nemen de glucose op en de 
glucose levert dan onze energie in ons lichaam 
bijvoorbeeld aan onze hersenen. Alle voe-
dingsmiddelen met koolhydraten verhogen ons 

bloedsuikergehalte, het ene product iets meer als 
de ander.

Glycemische index
Om aan te geven hoeveel energie en product 
levert gebruikt men tegenwoordig de GI (Gly-
cemische index). Hoe langzamer glucose wordt 
opgenomen, hoe lager die GI. Gezonde vezelrijke 
(zo min mogelijk bewerkte) voeding heeft over 
het algemeen een lage GI. GI is heel ingewikkeld, 
alles is afhankelijk van wat je eet, wat je drinkt, 
hoeveel je eet, welke koolhydraten je neemt etc. 
In de praktijk lijkt goede voeding met een lage 
GI erg op een gezond eetpatroon, veel groente, 
fruit, peulvruchten, volkoren producten en weinig 
toegevoegde suikers.

De stoelgang
Van de niet verteerbare koolhydraten kan ons 
lichaam geen glucose maken. Deze worden wel 
afgebroken in de dikke darm. De niet verteerbare 
koolhydraten zijn voedingsvezels die zorgen voor 
een vol gevoel en goed zijn voor de stoelgang. Je 
vindt ze vooral in volkerenproducten.

Koolhydraten en sport
Als je koolhydraten omgezet worden krijg je dus 
glucose in je bloed, maar ook spierglycogeen 
en leverglycogeen. Spierglycogeen is belangrijk 
voor een sporter want het geeft ons na een 
zware training of wedstrijd herstel en zorgt ervoor 
dat je prestatievermogen wordt verhoogd. Voor 
sporters zijn koolhydraten hun belangrijkste vorm 
van energie. Het lichaam kan meer presteren 
en de suikers worden sneller verbrand door het 
sporten. Daarom eten sporters veel rijst, pasta, 
aardappelen en peulvruchten eten. Suikers zijn 
ook koolhydraten maar zijn sneller opgebrand en 
je hebt er weinig effect van. Je kan hier juist dik 
van worden.

Hoeveel?
Kijk naar je lichaam. Wat sport je? En hoeveel? 
Of juist niet? (Is dit de reden om nu te beginnen 
zodat je de kersttafel al even voor bent?) Wat 
voor werk doe je?

In een van mijn laatste artikels in sportkrant Am-
stelland (vetten en cholesterol) kun je lezen hoe 
je vetten, koolhydraten en eiwitten kan combine-
ren, succes! 
Voor vragen kan je ons altijd mailen.

Voor de meeste Nederlanders is de tijd van 
sinterklaas tot en met nieuwjaarsdag ideaal om 
familiebanden te versterken en gezellig oud en 
nieuw te vieren. Maar voor miljoenen Nederlan-
ders is het ook een lastige tijd om op gewicht te 
blijven. Nog even fanatieker sporten voor die tijd 
terwijl december een “run”wordt voor iedereen. 
Te druk en te weinig tijd voor sporten, zichzelf en 
alleen maar bezig met het eten en de cadeautjes.

Ik krijg veel vraag naar tips dus hierbij er een 
paar op een rijtje: 
 
*Hou je in december aan je gewone voedings-
patroon, behalve met de feestdagen daar kan je 
dan de extraatjes nemen.
*Tel de dagen van de feestdagen, dan valt het 
toch wel mee?
*Blijf ondanks de drukke tijd bewegen! Hou je 
vaste avond sporten vrij voor jezelf, ook om even 
je hoofd leeg te maken. Loop wat vaker met de 
hond of ga wandelen.

*Sla geen maaltijden over, calorieën besparen 
dat helpt niet!
*Drink veel water tussendoor, is het niet voor de 
hoeveelheid alcohol maar ook voor je honger.
*Verspreid je gerechten. Eet je veel in korte tijd, 
dan gaat je bloedsuikerspiegel stijgen. Dit geeft 
je een duf en vermoeid gevoel en zorgt voor het 
opslaan van voedsel als vet.
*Maak je maaltijden wat bewuster. Tegenwoordig 
is het gezond eten de trend en lekker! Bijv meer 
groenten, fruit, vis.
*Proef wat je eet en geniet!
*Begin met een gezond ontbijt, ook al eet je 
daarna je kerstontbijt.
*Neem rode sauzen ipv van witte (ketchup, chili 
of maak ze zelf met bijv: kwark of yoghurt)
 
Maar bovenal geniet!
Houd je je de andere dagen aan je voeding, stop 
dan met dingen te laten staan, geniet ervan!

De feestdagen staan 
voor de deur en nu?

Pak daarna meteen weer je sporten en normale 
voeding op en geniet van een mooi en gezond 
2015!

Iedereen hele fijne feestdagen.
En een heel gezond en sportief 2015
Jolanda Beuving - Just Believe
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Ik ben Ewoud van Dulken, geboren in Amsterdam 
en opgegroeid in Amstelveen. Mijn sportachter-
grond: zwemmen, reddingszwemmen, turnen, 
voetbal, duiken, hardlopen, boksen, fitness en 
judo.

Ik begon op mijn 10e met judo en ben in een 
kleine 6 jaar zwarte band judo geworden. Tijdens 
mijn eigen judolessen ben ik gaan assisteren 
om zo de medeleerlingen en mijn leraar Cees 
Buenting jr. te kunnen helpen. 
Het lesgeven beviel zo goed dat ik naast mijn 
eigen trainingen, school en werk een eigen judo-
groep opstartte. Na het behalen van mijn Mavo 
diploma ben ik verder gaan studeren op het CIOS 
te Haarlem. Tijdens deze geweldige opleiding 
ben ik 2e en 3e dan (zwarte band) geworden en 
heb ik tevens ook mijn lesgeefbevoegdheden 
(Judoleraar A en B) behaald. 

Voor en tijdens mijn opleiding aan het CIOS 
heb ik in vele landen geproefd van de judocul-
tuur waaronder: Japan, Zuid-Afrika, Frankrijk, 
Duitsland, Tsjechië, België, Polen, Denemarken, 
Noorwegen, Finland en Zweden. 

Door al die ervaringen in het buitenland leer je 
judo op diverse manieren kennen. Je leert diverse 
lesmethodes te combineren, nieuwe manieren 

van lesgeven en veel verschillende variaties op 
de lesstof.

Tijdens mijn studie ben ik naast judo mij ook 
gaan ontwikkelen in de fitnessindustrie. Ik heb 
mijn stages gelopen bij grote sportscholen en in-
stanties waar ik Judo en Fitness kon combineren. 

In mijn vakanties kon ik assisteren als begeleider 
in de fitness. Ik heb dat met beide handen aange-
grepen en ben uiteindelijk beland in de grootste 
fysiotherapie praktijk in de omgeving. Daar ben ik 
in aanraking gekomen met de combinatie tussen 
fysiotherapie en fitness. Dat bevalt tot op heden 
heel erg goed, omdat ik mijn voldoening haal uit 
de prestaties van de cliënt. Door de diversiteit 
van de cliënten, doelstellingen en leeftijden blijft 
dit werk erg aantrekkelijk. Ik werk o.a. met alge-
mene klachten, sportblessures, COPD, hartfalen 
en hartklachten, citofys, neurologische klachten, 
diabetes, obesitas, sporters en gezonde mensen.

In september 2014 ben ik, na jaren voor diverse 
werkgevers in de sportindustrie te hebben ge-
werkt, dan toch voor mijzelf begonnen. Met veel 
plezier ga ik deze uitdaging aan!

Wat biedt van Dulken:
Personal training
Het trainen met een gediplomeerd en zeer 
ervaren personal trainer is geen overbodige luxe. 
Bij elk individu een ander trainingsschema. Het is 
van belang om de juiste oefeningen te doen en 
deze in alle perfectie uit te voeren. Een doel voor 
ogen of bewust trainen? Het is mogelijk!

Judo voor jong en oud
Judo is een juiste basis voor de ontwikkeling 
van een kind. Vallen, rollen, kruipen, winnen en 
verliezen. Het hoort er allemaal bij. Respect, 
normen en waarden staan hoog in het vaandel 
om judo te beoefenen. Judo is er al voor kinderen 
vanaf 4 jaar. 

Judo clinics
Op school, bij de buiten schoolse opvang, op je 
verjaardagspartijtje, tijdens een werk uitje, geen 
weg te ver. Judo is geschikt als het gaat om 
teambuilding en samenwerking. 

Heeft u er altijd al over zitten denken om kin-

deren of collega’s gezamenlijk aan het sporten 
te zetten? Dit is een leuk, leerzaam en sportief 
alternatief.

Sportlessen verzorgen
Als het gaat om krachttraining, conditietraining of 
sportspecifieke training dan kan dit wel eens een 
uitkomst zijn. Dit hoeft niet altijd fitness te zijn. 

Ook kunt u onder andere terecht voor algemene 
trainingen zwemmen, hockey, volleybal, hardlo-
pen, boxen, frisbee etc. Vraag naar de diverse 
mogelijkheden.

Sportevenementen organiseren
Van Dulken biedt u de kans om een sportevene-
ment, sportdag of sportweekend te organiseren. 
Aan alles wordt gedacht. Locatie en toebehoren 
worden geregeld. 

Jeugdjudo
Tijdens de lessen Jeugdjudo leren ze vallen, rol-
len, kruipen, opstaan, respect, normen en waar-
den, winnen, verliezen, regels en de basis van 
judo. Ze leren op een juiste manier hun krachten 
te bundelen (hun zwakke en sterke punten te 
gebruiken) om de ander te controleren. 
Ze leren door kleine handige trucs een ander 
te sturen. Ze ontwikkelen kracht en motorische 
vaardigheden. Ze leren winnen en verliezen. Ze 
leren op een juiste manier te vallen zodat wan-
neer ze buiten de judomat vallen, ze er zonder 
kleerscheuren vanaf te komen. 
De judoka’s krijgen ook les in: respect voor ieder 

ander. Naast al dit moois leren ze ook het spelle-
tje judo. Judo is geen vechtsport, judo is één van 
de meest fysiek zware sporten die er is en alles 
draait om controle, veiligheid en evenwicht. 

Na de basis groeien ze door naar het werpen en 
geworpen worden. Dan begint het echte werk en 
is de mogelijkheid daar om door te groeien.

Judo cursussen worden gegeven op diverse 
locaties: 

Karelrijk (De Brede School Westwijk)
Jane Addamslaan 11
1187 DA Amstelveen

Gymzaal Zonnestein
Zonnestein 66
1181 LZ Amstelveen

Ewoud van Dulken
T. +31 (0)622663775
E. info@dulken.nl
www.dulken.nl
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Spel en Sport DRV niets voor u? Of… toch wel?
Spel en Sport, niets voor mij, het zou kunnen 
dat u dat denkt. Dat is iets voor ouderen, voor 
mensen die niet meer zo fit zijn, voor mensen 
die moeilijk bewegen. En dat is deels waar. Ook 
als bewegen moeilijker wordt, kun je bij Spel en 
Sport DRV terecht om zo fit mogelijk te blijven. 
Maar dat is niet alles wat Spel en Sport DRV 
biedt, we zijn er ook voor mensen die fit zijn en 
dat willen blijven! Wat dacht u van conditietrai-
ning, badminton, volleybal, dansen? Dat zijn 
activiteiten, waarbij je je echt wel behoorlijk moet 
kunnen inspannen!

Spel en Sport is…
Conditietraining 
Om een goede conditie te houden, is het belang-
rijk om regelmatig te trainen. In de Sportiefgroe-
pen doet u elke week oefeningen voor de grote 
spiergroepen en werkt u aan uw uithoudingsver-
mogen. De deskundige docenten zorgen voor 
een afwisselende opbouw van de lessen. Er 
wordt gebruik gemaakt van diverse materialen als 
gewichtjes en dynabanden.

Hebt u een heel behoorlijke conditie en wilt u die 
bijhouden, dan is de Super Sportiefles op donder-
dagavond van 20.30 tot 21.30 uur in de Willisstee 
in Wilnis een goede keus.
Hebt u een goede conditie of wilt u die opbou-
wen, dan kunt u terecht bij de Sportieflessen, 
die overal in De Ronde Venen gegeven worden, 
overdag en ’s avonds. Tijden en plaatsen vindt u 
op www.spelensportdrv.nl

Recreatiesport
Niet voor de competitie, soms wel om te winnen, 
maar vooral om je eens even lekker in te span-
nen in een wedstrijd, ook daarvoor kun je bij Spel 
en Sport DRV terecht.

Badminton
Elke woensdagmiddag wordt er in de Willisstee 
twee uur gebadmintond, van 13.30 tot 15.30 uur. 
De dubbelspelwedstrijden duren 20 minuten. 
Afhankelijk van wat je zelf wilt en het aantal 
deelnemers, kun je daarna meteen de volgende 
wedstrijd spelen, of even uitrusten en naar de 
wedstrijden kijken.
De docent deelt de partijen zo in, dat er gelijk-
waardige teams tegenover elkaar staan. Ook 
geeft hij instructie over de technieken.

Volleybal
Op donderdagavond om 21.00 uur staan in sport-
hal De Brug in Mijdrecht de volleyballers klaar 
om hun wedstrijden te spelen. Het gaat er soms 
fanatiek aan toe. Hoewel het plezier in het spelen 
van mooie rally’s voorop staat, wil niemand 
verliezen en probeert iedereen elke bal te halen. 
Ook de docent speelt graag het spel mee.

Wandelsport
Twee keer per week kunt u sportief bezig zijn 
door een stevige wandeling te maken, met 
oefeningen om de conditie en looptechniek te 
verbeteren. Maandag om 10 uur start een groep 
bij de Willisstee in Wilnis, dinsdag om 11 uur 
een andere groep vanaf Sporthal De Phoenix in 
Mijdrecht. Elke dag een half uur matig intensief 
bewegen, dat is de gangbare beweegnorm. 
Een uurtje Sportief Wandelen draagt daar zeker 
aan bij. En u kunt natuurlijk ook aan allebei de 
groepen meedoen!

Maar Spel en Sport is ook…
Aangepaste conditietraining 
Mogelijk kunt u door een beperking of na een 
ziekte wat minder intensief bewegen. Ook voor 
u zijn er toch mogelijkheden om uw conditie te 
verbeteren. 

In de Sportief Extralessen komen alle spier-
groepen aan bod en werkt u ook aan uw uithou-
dingsvermogen, maar de hele training is wat 

rustiger opgebouwd. Voor de oefeningen wordt 
gebruik gemaakt van zachte materialen.

Heel populair is de Watergymnastiek. Dat is be-
paald geen spelen met de bal: allerlei spiergroe-
pen worden geoefend, schouders, benen, armen. 
“In het water kun je je gewrichten gemakkelijker 
gebruiken, je heupen draaien beter, er is geen 
enkele belasting,” aldus docente Ans Bruggeman. 
“Deze gymnastiek is niet speciaal voor mensen 
met een beperking, het is vooral ook gemak-
kelijker bewegen en oefenen. In het water kun 
je bijvoorbeeld veel grotere bewegingen met je 
benen maken.”

Recreatiesport
Onderlinge wedstrijden, toernooien of een seri-
euze competitie spelen, ook dat kan bij Spel en 
Sport DRV.

Senioren Bowlen
Elke dinsdagmiddag zijn alle 12 banen in Bowling 
Mijdrecht gereserveerd voor het senioren bowlen 
van Spel en Sport DRV. 

“Er spelen steeds drie mensen op een baan. 
Elke middag doen we een hele serie, dat zijn drie 
games van elk 10 beurten. En de beste 20 series 
tellen dan mee voor onze competitie”, vertelt Ge-
rard Monshouwer, coördinator en al deelnemer 
vanaf het begin, nu twintig jaar geleden. “Veertig 
procent van de deelnemers is er al vanaf het 
begin bij. Het gaat niet alleen om het bowlen, het 
zijn ook altijd twee gezellige uren met elkaar.” 

Maar de competitie is ook belangrijk. 
Er wordt gewerkt met de officiële handicaps van 
de Bowlingbond. “We spelen op drie niveaus en 
door die handicaps maakt iedereen een kans om 
de competitie te winnen.” En dat wordt dan ook 
gezellig gevierd,” aldus Gerard, die er meteen bij 
vermeldt, dat een paar nieuwe leden van harte 
welkom zijn. “U kunt een keer gratis meedoen en 
dan krijgt u ook nog koffie of thee erbij.”

Stoelhonkbal
Elke maandagmiddag spelen de deelnemers een 
aantal innings en beleven daar veel plezier aan.
De kunst is om de zachte bal in een van de gaten 
van de bak te gooien. Het middelste gat is een 
homerun, gooi je in de bovenste gaten, dan ben 
je uit. De andere gaten stellen de overige honken 
voor. De deelnemers zijn verdeeld in twee 
ploegen, de Bikkels en de Stee-Inners, die tegen 
elkaar spelen. Maar ze spelen ook tegen teams 
uit de regio en elk jaar is er een toernooi in de 
Argonkantine.

Spel en Sport, niets voor u?
Of… toch wel?
Spel en Sport DRV biedt u een breed scala aan 
mogelijkheden. Wilt u ook regelmatig gaan bewe-
gen en weet u niet, wat voor u de geschikte les 
is, doe dan in januari mee aan onze Fit-test.

Hoe is uw conditie? Door het doen van een 
aantal testen krijgt u hier inzicht in. Ook wordt er 
gekeken naar enkele gezondheidsfactoren zoals 
uw BMI. Aan het begin van de test meet een arts 
of verpleegkundige uw bloeddruk om risico’s 
tijdens de fit-test te vermijden. Deze keer is de 
Fit-test bestemd voor mensen tussen de 60 en 
70 jaar.

Week van de Chronisch Zieken 
7 – 13 november

Met deze aangepaste lessen doen we mee 
met deze speciale week. Een goede moge-
lijkheid om kennis te maken met mogelijk 
voor u geschikte lessen! 

We doen u een mooi aanbod:
Voor € 15,- kunt u vijf lessen meemaken.

Vanaf dinsdag 11 november kunt u om 12 
uur terecht bij de Watergymnastiek in het 
Veenzijdebad in Mijdrecht. 
De Sportief Extra lessen waar u naar toe 
kunt gaan, zijn op donderdag om 10.15 
uur in de Willisstee in Wilnis. De eerste 
kennismakingsles is op 13 november. Wilt u 
meedoen, geef u dan op bij Sandra Wijhe, 
SportService Utrecht, 030-20 99 998.
Doe het snel, er is maar een beperkt aantal 
plaatsen!

Fit-test 2013 in de bibliotheek
Na deze test biedt Spel en Sport DRV u zes ken-
nismakingslessen aan, waarin allerlei sporten en 
beweegvormen aan bod komen. 
Afhankelijk van uw conditie en van wat u leuk 
vindt, kunt u dan een keus maken voor een 
bepaalde sport, training of beweegles. 
We hopen natuurlijk dat u dat dan ook doet, want 
sporten en bewegen is goed voor iedereen!

De Fit-test is op een zaterdag eind januari, 
nadere informatie volgt in de streekbladen en op 
www.spelensportdrv.nl

Supersportiefles

Op www.spelensportdrv.nl vindt u ook alle 
informatie over Spel en Sport DRV, zoals de drie 
verschillende danslessen op maandag, de speci-
ale lessen voor wie niet meer zo lang kan staan, 
bijzondere activiteiten en de tijd, plaats en kosten 
van alle 40 groepslessen. 

Spel en Sport DRV is er ook 
voor u!




