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Welkom terug vakantiegangers!

Genoten van alle pizza’s, ijsjes en wijntjes? 
Ik in ieder geval volop!  Het geluk wil dat mijn 
fiets dit als prima brandstof ervaart en ik dus 
hard mijn best kon doen om alle smaken 
Italiaans ijs met elkaar te vergelijken, zonder 
dat ik daarna extra kilo’s bergop mee moest 
zeulen. 

Helaas lusten auto’s over het algemeen 
geen ijsjes, waardoor  velen na de vakantie 
toch stiekem met net een zwembandje extra 
terugkomen…en die zijn nou net niet nodig 
wanneer we weer veilig, droog binnen zitten. 
Verhalen over hoe dit  voorkomen kan worden 
hebben nu weinig zin meer. Belangrijker is. 
Hoe kom je weer lekker in je vel te zitten om 
energiek het najaar in te gaan.

Over wat u wel of niet zou moeten eten kan 
ik niks nieuws vertellen, want elk blad wat je 
openslaat geeft tegenwoordig wel iets van 
voedingsadvies en deze komen lang niet al-
lemaal met elkaar overeen. Ik wil het dan ook 
meer over het bewegen hebben.

Na drie weken luieren of vele avonden naast 
de BBQ in de tuin is het heel lastig om de 
stap richting het bewegen weer te zetten. Leg 
de lat dan ook niet te hoog, maar zorg dat je 
drie maal per week 30 min tot een 1 uur laag 
belast gaat bewegen in de vorm van cardio-
training (bv. Flink door wandelen, fietsen, 
voetballen of cardiotraining in de sportschool).  
Cardio training is het langdurig handhaven 
van een constante belasting waarbij de 
hartslag gelijkmatig verhoogt wordt. Tijdens 
dit soort training worden er veel calorieën 
verbrand.
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Houdt hierbij rekening met de volgende tips:

• De hartslag moet tijdens cardio training mini
  maal 20-30 min gehandhaafd blijven 
• Plaatselijke  vetverbranding bestaat niet
• Als je regelmatig cardiotraining doet, zorg dan
  wel dat het lijf voldoende voedingsstoffen
  binnen krijgt en dat je niet te streng gaat diëten
  tijdens het trainen
• Cardiotraining gaat om tijdsduur en niet om
  weerstand
• Combineer cardio training met krachttraining
  om te voorkomen dat de spieren als brandstof
  worden gebruikt en hun explosiviteit verliezen
• Meet de resultaten met een meetlint en niet met
  de weegschaal. Een weegschaal meet alleen
  je gewicht en niks over je lichaamssamenstel
  ling (vet, vocht, spieren, botten, etc.). 
• Eén koekje extra= één keer extra de trap op
  lopen.

Dit was helaas mijn laatste bijdrage voor de 
Sportkrant in Mijdrecht. Vanaf september ga ik 
mijn energie volledig storten in onze praktijk in 
Zeist. Hopelijk lukt het me daar ook om men-
sen plezier in te bewegen te geven en te laten 
behouden. Hier zal ik het stokje overdragen aan 
Bas (Fysiotherapeut bij Argon) Willeke (bekken-
fysiotherapeut i.o.) en Karlijn (fysiotherapeute en 
fysiosporttrainer ).

Met sportieve groet,
Rienke Wiersma
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Sportclub HSV ’69 uit De Hoef gaat sportief 
op weg naar een geweldig seizoen. 
Waar een dorp als De Hoef met z’n allen de 
schouders onderzet is het sportieve bestaan 
van hun sportclub. Een voetbal- en een 
handbalvereniging in één. Hierdoor is het in 
het clubhuis reuze gezellig. Naast de voetbal 
competitie van de diverse teams op zaterdag 
en zondag onder de vlag van de KNVB en de 
handbalcompetitie onder de vlag van het NHV 
worden er diverse evenementen georgani-
seerd. Voor de jeugdleden is er het sinter-
klaasfeest en een sport- en spelweekeind. 
Verder is er het vriendjes- en vriendinnetjes-
toernooi. Ook zijn er in mei en juni diverse 
activiteiten zoals een beachvolleybal toernooi 
met gemengde teams, het veilingweekeinde 
met veel activiteiten en de jaarlijkse fiets-
tocht, viswedstrijd en barbecue.

Een stukje geschiedenis van het begin
Op 30 mei van het jaar 1969 besloot de Hoefse 
gemeenschap om een sportvereniging op te 
richten. Nadat de gemeente toegezegd had om 
het stukje grond langs de Schattekerkerweg als 
speelweide voor de jeugd te mogen gebruiken 
is het eerste bestuur, dan wel werkcommissie 
opgericht om de sportcommissie gestalte te 
geven. De mensen die hierbij betrokken waren 
zijn: Joop van Bemmelen, Joop van Wijk, Joop 
Janmaat, Koos en Bert van Bemmelen, Piet 
Slingerland, Hen Kandelaar, Joke Koeleman 
en Trudie Keijzer. Zij hebben als team diverse 
besluiten genomen: de clubkleur, de aanvraag 
voor de KNVB en de NHV en de inrichting van 
de locatie. 
Op 17 maart 1970 kon HSV ’69 voor het eerst 
in KNVB verband uitkomen. Het eerste elftal 
speelde het seizoen 1970/1971 in de 3e klasse 
afdeling Utrecht. De locatie bestond uit een 
tot kleedkamer omgebouwd oud kippenhok en 
deze deed ook dienst als kantine. Ook was er 
een waterslang om je te douchen. De handbal 
kreeg na een tijdelijke erkenning als sportclub op 
1 april 1970 een officiële status. Eerst werd er 
gespeeld op gras en tijdens het binnenseizoen 
werd er gebruik gemaakt van de Sporthallen 
Zuid in Amsterdam. 

Gelukkig is dit geschiedenis en hebben de leden 
van HSV ’69 er met z’n allen voor gezorgd dat er 
een mooi clubhuis staat met een goed werkende 
kleedkamer accommodatie. De tegenstanders 
verbazen zich vaak over de gemoedelijke sfeer 
binnen de club en de landelijke uitstraling. Menig 
doelpunt wordt gescoord door de veranderlijke 
wind en de snelle grasmat. Aan de andere kant 
van het clubhuis is het handbalveld. Na het 
sporten is het goed toeven in de kantine. Hier 
worden alle winsten schromelijk uitvergroot en 

de verliezen vergeten. Samen luisteren naar 
muziek en bijkletsen. Sport verbroedert en dat 
geldt in De Hoef ook. 

Handbal binnen HSV ‘69:
De afdeling is aangesloten bij de NHV en doet 
mee in de jeugdcompetitie en de seniorencom-
petitie. Ook is er de mogelijkheid om bij de recre-
anten mee te trainen en te spelen. Dit betekend 
dat zowel de training als ook de wedstrijden door 
de weeks zijn. 
Op het sportcomplex hebben we een handbal-
veld voor de wedstrijden in de openlucht. Daar 
maken we van eind augustus tot de herfstvakan-
tie gebruik van. Vanaf april wordt er weer buiten 
gespeeld. In de tussenliggende periode spelen 
we binnen in een zaal in de omgeving. Zowel 
de trainingen als ook de wedstrijden worden in 
de winter binnen gespeeld. De handbal draait 
op volle toeren met een nieuw team met jonge 
jeugd dat ontstaan is vanuit het georganiseerde 
vriendjes- en vriendinnetjestoernooi. Vanaf daar 
is het bouwen aan kwaliteit.  
Omdat we de enige handbalvereniging zijn in De 
Ronde Venen is het fijn om te kunnen rekenen 
op een mooi aantal spelers. Zij vertegenwoor-
digen het handbal in de omtrek. Dames 2 van 
2012 is kampioen geworden en is hiervoor ook 
genomineerd als sportteam van het jaar voor dit 
seizoen. Vind je spelen in de buitenlucht heerlijk 
en is balgevoel geen probleem, draai eens een 
training mee. Voor de handbal kun je terecht bij 
Lyanne van Loenen, tel: 0297 593 328

De voetbalafdeling van HSV ’69:
Naast de zondagcompetitie spelen de A-junioren 
ook op zondag. Hiervoor is er ruimte gekomen 
op de zaterdag en de mogelijkheid gecreëerd 
en kunnen enkele seniorenteams op zaterdag 
spelen. De overige jeugd speelt allemaal op 
zaterdag de wedstrijden. 
Voor de jongste F spelers is er een competitie in 
de buurt, de VSV-competitie verenigd in een sa-
menwerkingsverband van kleine clubs genaamd 
het voetbal samenwerkingsverband Vechtstreek. 
Zij organiseren een competitie en enkele toer-
nooien. Hieraan is vaak een goed doel gekop-
peld. Meer informatie hierover kunt u vinden op 
www.voetbalsamenwerkingvechtstreek.nl. De 
overige jeugd speelt in de KNVB competitie regio 
West I. Dit jaar zijn we erg succesvol. Zowel de 
C1 als ook de D1 is kampioen geworden van 
hun klasse. Voor meer informatie over de voetbal 
senioren kun je terecht bij Martien Röling: 0297 
214 888 en de junioren Edward Bouwmeester: 
0297 533 013
Doordat veel van de werkzaamheden binnen de 
vereniging door de leden zelf worden gedaan 
kunnen we de lidmaatschapskosten laag houden. 
Ook de sponsoren van de club helpen ons hierbij 
een handje. Bijvoorbeeld de borden langs het 
veld hangen aan de openbare weg. Altijd goed 
zichtbaar voor langsrijdende weggebruikers. Nu 
zul je in De Hoef aan de Schattekerkerweg niet 
snel in de file staan, de omgeving is er zo mooi 
dat menigeen even om zich heen kijkt. 

HSV ’69

een handbal en voetbal 
vereniging in één!

De laatste twee jaar is de voetbal sterk uitge-
breid, er spelen nu vijf senioren teams en acht 
jeugdteams. Helaas vallen er soms gaten op 
specifieke plaatsen. Bij de herenelftallen zijn we 
naarstig op zoek naar keepers. Omdat er bij de 
jeugd per leeftijdsgroep wordt doorgeschoven 
ontstaan er lege plekken in sommige jeugd 
elftallen. Vooral de E junioren kunnen volgend 
seizoen versterking gebruiken. 
Met name jongens van 9 á 10 jaar voortge-
zet worden met open armen ontvangen. De 
trainingen worden door de weeks gegeven, vaak 
aan het begin van de avond. Op dit moment 
komen de leden van HSV ’69 uit De Hoef en uit 
de wijde omgeving. Er is altijd wel iemand in de 
buurt waarmee je mee kunt rijden of mee kunt 
carpoolen. 

Informatie over de teamleiders handbal, voetbal 
en jeugd kun je vinden op onze website:
www.hsv69.nl of bel Tettie van Os: 0297 287 118.

HSV ‘69 C1 kampioen
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Voor elke leeftijd en elk niveau is er wel een 
leuke groep te vinden of je nu beginner of 
gevorderd bent. Zo zal bijvoorbeeld een 6 jarige 
nooit bij een 10 jarige in de groep komen. Maar 
vinden wij het wel heel belangrijk dat vriendjes of 
vriendinnetjes samen in een groep komen. Het 
dansplezier staat echt voorop.

Voor de liefhebbers is er eind van het seizoen 
een grote eindshow waar iedereen aan mee 
mag doen en waar iedereen zich even artiest 
kan voelen op een enorm podium met het juiste 
licht en geluid en met twee keer een volle zaal 
publiek.

Ook doet de dansschool veel mee met wedstrij-
den waarbij al vele prijzen zijn gewonnen. Er 
komen geregeld gastdocenten, charity dagen, 
dolle dwaze dansdagen, optredens, modeshows, 
enz.  

Als je echt talent hebt en je bent enthousiast 
genoeg dan kun je doorstromen naar de selec-
tiegroepen. De selectiegroepen vanaf 12/13 jaar 
worden klaargestoomd voor optredens in het 
hele land. Toch, al kom je niet in een selectie-

Dansen met plezier!

groep dan geen nood. Je bent lekker aan het 
dansen, kan optreden als je dat wilt en je voelt je 
goed met vrienden om je heen.

Een dansles bestaat uit het opwarmen van de 
spieren, lenigheid-, techniek- en coördinatieoefe-
ningen en natuurlijk dans. Elke les wordt er een 
nieuw stuk dans aangeleerd zodat je een stok 
achter de deur hebt om wel elke week te komen. 

Graag zouden wij ook nog meer jongens zien. 
En nee, die hoeven niet in een strak broekje op 
toneel!

Het nieuwe dansseizoen start 9 september 
a.s. Iedereen die een proefles wil nemen of het 
gewoon eens wil proberen kan zich aanmelden 
via email: nicole@showballetnicole.nl, of stap 
gewoon eens binnen voor informatie. Via de bar 
van de dansschool kan je door een glazen wand 
naar de les kijken.  En is je kind aan het dansen 
en wil je ondertussen zelf liever fitnessen? Ook 
geen probleem.  De buurvrouw Beuving Sport 
heeft zelfs kortingskaarten voor leden van de 
dansschool.

Jazz- en showballet Nicole is in haar 26-jarige bestaan een begrip geworden in de Ronde Ve-
nen. Honderden leden dansen of hebben gedanst bij deze dansschool vanaf de peuters (vanaf 
2 jaar!) tot en met de senioren. De dansschool is laagdrempelig, gezellig, actief maar heeft 
vooral een eigen stijl. De dansschool danst! Je wordt er niet alleen fit of lenig of sterk, maar 
je danst! En daar word je blij van! Of dit nu streetdance, jazz- of showballet is, de dansgroep 
kiest de stijl veelal zelf. 

Jazz- & Showballet Nicole
Amethist 4  - 3643 AR Mijdrecht

Tel 0297 257506
Lokatie: Groot Mijdrechtstraat 2, Mijdrecht
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zwemdiploma

Onze kwaliteit:

• Geen wachtlijst

• Kleine lesgroep (6 - 8 kinderen)

• Veilige & schone omgeving

• Progressie & plezier

• Uw kind is in goede handen Inschrijving is gestart!

Noorddammerweg 30 Uithoorn | t 0297-531855
zwemmen@amstelhof.com | www.amstelhof.com

Je A-diploma haal je bij Amstelhof!
Bel voor de mogelijkheden!

Wij bieden voor kinderen die beginnen of kennis 
willen maken met paardrijden 5 Starterslessen 
aan. Dit zijn kleinere groepjes waar de kinderen 
op een ontspannen manier de beginselen van 
het paardijden leren en kunnen bekijken of het 
paardrijden leuk is. Na deze lessen kunnen de 
kinderen doorstromen naar de reguliere groeps-
lessen. 

Daarnaast organiseren wij ook diverse activitei-
ten voor de kinderen waaronder:

De Vakantiedag:
Dit is voor kinderen vanaf 5 jaar met en zonder 
ervaring. Tijdens deze dag gaan de kinderen 
pony poetsen, met de pony”s wandelen, ponyrij-
den, knutselen, een vragentocht door de stallen 
maken en nog veel meer! Indeling naar ervaring 
en leeftijd. 

De Dagpony:
De activiteit dagpony is bestemd voor kinderen 
met ervaring vanaf 8 jaar die minimaal in de 
A-groep rijden.

Poets-theorieles:
De theorie zijn lessen voor kinderen in alle 
leeftijden om zo naast het paardrijden, ook leren 
opzadelen, verzorgen, vlechten en om te gaan 
met een paard of pony.

Ponystappen:
Op zaterdag, vanaf maart t/m juni en september 
t/m november, tussen 14:00 en 15:00 uur.
Kinderen van alle leeftijden kunnen rondjes stap-
pen op een pony.

Kinderpartijtjes: 
Diverse pony of paardrijdpartijtjes.

Ruiterkampen Te kootwijk: 
Voor kinderen vanaf 12 jaar waar we prachtige 
buitenritten maken door bossen en heide. 

Instructiekamp ‘De Vosseburch’: 
Een instructiekamp is een unieke kans om veel 
ervaring op te doen met pony´s en paarden, en 
uiteraard het berijden en verzorgen hiervan. 

Ook Geven wij gehandicapten paardrijles.

Nieuw! Bewegings/pensionstal: 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.vosseburch.com

Manege de Vosseburch

Baanbundels:
• Bundels van 40, 50 en 70 uur mogelijk

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

• Vrijdag   12.30 - 24.00 uur

• Zaterdag   07.30 - 20.00 uur

• Zondag   08.00 - 24.00 uur

Contract banen

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

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 

Tennisles:

• Groep- en/of privélessen
• Overdag of ‘s avonds
• Geen lidmaatschap vereist!
• Incl. gratis zomerbundel 2014 t.w.v. € 80,- 

Activiteiten: 

• Diverse competities
• Dames dubbel toss



www.sportkrantamstelland.nl06

groepslessen

Onze kwaliteit:

• Uitgebreid lesprogramma
BodyPump, XCO, GRIT, Spinning, RPM, Sh’Bam, 
BodyCombat, boksen, Pilates, Yoga en veel meer!

• Te volgen zonder vast contract

• 7 dagen per week geopend

• Gediplomeerde instructeurs

Noorddammerweg 30 Uithoorn | t 0297-531855
info@amstelhof.com | www.amstelhof.com

2 weken proberen voor €29,95
Bel voor de mogelijkheden!

Wat doe jij dit najaar?Wat doe jij dit najaar?

 

De afgelopen 2 maanden hebben we een gezel-
lige drukte gehad op de haven. Veel mensen 
kwamen een bootje huren, brachten een bezoek 
aan ons terras, kochten een lekker ijsje of 
kwamen voor de activiteiten van de zeilschool. 
Elke dag zorgden de gekleurde zeilboten van 
Zeilschool de Vinkeveense Plassen weer voor 
een prachtig gezicht vanaf de N201. De kinderen 
hebben het allemaal ontzettend leuk gehad en 
er zijn weer enorm veel vorderingenstaten en 
diploma’s uitgereikt! 

Wat een heerlijke zomer!

Tevens is er volop gebruik gemaakt van onze 
bed & breakfast voorzieningen, gelegen in Out 
in the Garden. We zien hier een toename van 
gasten die op de fiets of per boot naar ons 
toekomen. 

Wat is er dit najaar te doen bij 
Vinkeveen Haven?
Ook na de zomer zitten wij bij Vinkeveen Haven 
natuurlijk niet stil. Wij bieden tal van leuke 
mogelijkheden voor zowel de particuliere als de 
zakelijke  klant. Deze evenementen / activiteiten 
vinden plaats op en rond de prachtige Vinke-
veense Plassen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
een geheel verzorgde dag waarbij u met uw 

familie of collega’s op 1 of meerdere van onze 
platbodems lekker gaat varen. Aansluitend kunt 
u genieten van een borrel, barbecue of buffet bij 
1 onze  accommodaties gelegen direct aan de 
plassen. Maar ook een kinderfeestje behoort tot 
de mogelijkheden. Het bouwen van vlotten, een 
toren maken van bamboe of een GPS speur-
tocht. Na gedane arbeid kunnen zij bijkomen 
tijdens het eten van overheerlijke pannenkoeken! 
Natuurlijk bent u bij ons ook aan het juiste adres 
als u nog op zoek bent naar een unieke locatie 
voor een vergadering of training. Wij beschik-
ken over verschillende vergaderaccommodaties 
met meer dan voldoende faciliteiten. Met daarbij 
natuurlijk de mogelijkheid om de intensieve trai-
ning te onderbreken voor een boottochtje of af te 
sluiten met een lekkere borrel op ons strandje. 
Wist u trouwens dat u bij Vinkeveen Haven ook 

kan overnachten met zowel kleine als grote 
gezelschappen?  Op het terrein van Vinkeveen 
Haven is onze groepsaccommodatie Het Droog-
dok te vinden met een capaciteit tot maximaal 
75 personen. Daarnaast staan er diverse knusse 
pipowagens op het terrein waar voor kleine 
gezelschappen Bed & Breakfast mogelijk is. Kijk 
voor alle mogelijkheden op onze website: www.
vinkeveenhaven.nl of neem contact op met ons 
havenkantoor op 0297 261990. 

Zeilen in het najaar
In het najaar is het nog heerlijk vertoeven op 
de Vinkeveense Plassen. Naast de dagelijkse 
verhuur van zeilboten bieden wij natuurlijk ook 
de mogelijkheid voor het boeken van privéles-
sen op dagen en tijdstippen die zelf gekozen 
kunnen worden. Deze lessen worden gegeven 
in alle voorkomende boottypes. Ook het leren 
windsurfen behoort tot de mogelijkheden. De 
laatste mogelijkheid van dit seizoen voor deel-
name aan een echt zeilkamp zal plaatsvinden 

tijdens de Herfstvakantie. Gewoon om lekker 
een paar dagen buiten te zijn, nieuwe vrienden 
te maken, kennis te maken met de zeilsport of 
om de laatste vorderingen af te kunnen strepen 
van het volgende CWO diploma. De cursus start 
op maandag 21 oktober om 9.30 uur en wordt 
afgesloten op vrijdagmiddag om 17.00 uur met 
de diploma uitreiking. Deze najaarscursus kan 
zowel intern als extern geboekt worden. 
Meer informatie over het cursusaanbod van 
Zeilschool de Vinkeveense Plassen is te vinden 

op de website van de zeilschool, 
www.zeilschoolvinkeveen.nl. 
Maar natuurlijk kunt u tijdens werkdagen ook 
contact opnemen met ons kantoor op 
0297 262200. We helpen u graag verder!

Vinkeveen Haven BV / 
Zeilschool de Vinkeveense Plassen
Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
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Amstelhof, meer dan alleen een sportschool

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

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

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

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

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

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

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

Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30
1424 NX De Kwakel
www.amstelhof.com
0297-531855
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Verscholen tussen de bibliotheek en par-
tycentrum de Meijert ligt de grootste en de 
oudste tennisvereniging van Mijdrecht: 
T.V. Mijdrecht. Al meer dan 40 jaar is de 
club een begrip voor iedereen die tennis 
een warm hart toedraagt. Begonnen als een 
club met twee banen en een bouwwagen als 
kleedruimte, is de club uitgegroeid tot een 
vereniging met tien banen en een volwaardig, 
onlangs gerenoveerd, clubhuis. Naast zes 
gravelbanen zijn dat vier smashcourtbanen, 
waarop het hele jaar door gespeeld kan 
worden. 

Jeugdtennis
Kinderen zullen bij binnenkomst op het park 
meteen de mini-baan opvliegen. Tijdens toer-
nooiweken en competitiedagen is deze baan het 
drukst bezet en worden de fanatiekste wedstrijd-
jes en mooiste punten afgewisseld met gelach, 
sportiviteit en zakjes snoep. Het spelplezier spat 
er vanaf en de mini-baan is ook nog eens een 
mooie plek om te starten met de tenniscarrière.
Vanaf dit jaar krijgt ieder kind les volgens de 
nieuwe Tennis Kids-methode. Deze methode wil 
kinderen het spel eerst laten beheersen op een 
kleine baan, met kleinere rackets en een grotere 
bal. Zowel de trainers, kinderen en ouders zijn 
zeer enthousiast over deze methode, omdat de 
vooruitgang beter zichtbaar is en het doel van 
sommige oefeningen beter kan worden uitge-
legd.

Junioren worden getraind door gediplomeerde 
trainers en zodra zij daar klaar voor zijn, zul-
len de trainers aangeven dat de kinderen ook 
wedstrijden kunnen spelen in competitieverband 
of op toernooien van andere verenigingen. Door 
Tenniskids kan je al beginnen te tennissen vanaf 
4 jaar.
 
Open Jeugd Toernooi
Voor de iets oudere jeugdleden is het open 
jeugd toernooi (OJT) een jaarlijks terugkerend 
hoogtepunt. Een hele week lang wordt dit 
toernooi georganiseerd door oudere junior- en 
jonge seniorleden aangevuld met vrijwilligers uit 
de jeugdcommissie. Deelnemers aan dit toernooi 
kunnen zelfs punten verdienen voor de nationale 
ranglijst. Maar, dit is niet wat dit toernooi uniek 
maakt. Dat zijn de onvermoeibare jonge vrijwil-
ligers en de heerlijke sfeer die zij jaar in jaar uit 
weten te creëren. Speurtochten organiseren, 
levend stratego, buikglijden, round-the-court, 
wedstrijden inplannen en optreden als scheids-
rechter, ze doen het allemaal, zeven dagen 
lang en dat met een enthousiasme waar zelfs 
de meest fanatieke tennisouder uiteindelijk van 
geniet. Want waar de meeste tennistoernooien 
iedere dag  een activiteit voor de deelnemers 
organiseren, lukt het de OJT-commissie om 
iedere dag minimaal vier activiteiten te organise-
ren. Hierdoor vermaken ook de niet-tennissende  
vriendjes en vriendinnetjes zich. 

Bijzonder aan de activiteiten die worden 
georganiseerd is het extra spelelement dat is 
toegevoegd: casinogeld. De kinderen zijn van ‘s 
ochtends vroeg tot ‘s avonds laat aan de gang 
om aan het eind van de toernooiweek loten te 
kopen voor de loterij. Deze loten worden betaald 
met het in de week verdiende casinogeld. 
Goed, het OJT was voor de schrijver van dit 
stukje vaak het hoogtepunt van de zomer. Er 
kon geen vakantie tegenop. Maar natuurlijk zijn 
er ook andere leuke activiteiten om aan deel te 

nemen als junior zoals de trainingen, competitie, 
de clubkampioenschappen of gewoon rondhan-
gen op de club. 

Senioren
Senior ben je vanaf je achttiende en  dat  
betekent dat je niet meer deel mag nemen 
aan jeugdtoernooien. Gelukkig zijn er genoeg 
enthousiaste leden die zich vrijwillig inzetten om 
voor de senioren minstens  zoveel leuke activi-
teiten als voor de jeugd  te organiseren. 
Ook voor de senioren is het open toernooi een 
jaarlijks terugkerend feestje waarbij de compe-
titieve spelers naast de recreanten hun wed-
strijden staan te spelen. Mooie partijen worden 
afgewisseld met een hoop gezelligheid aan de 
bar of op het terras. Hetzelfde tafereel zie je 
terugkeren tijdens de voor- en najaarscompetitie.  
Competitie spelen kan bijna elke dag van de 
week. Doordeweeks en in het weekend wordt 
er veelal overdag gespeeld. TVM probeert met 
de introductie van de vrijdagavond competitie in 
te spelen op de steeds voller wordende agenda 
van haar leden. 
Verder wordt er al jarenlang een mixedavond 
georganiseerd op de dinsdagavond en een 
dubbelavond op de donderdagavond. Alle 
spelers worden dan per half uur met wisselende 
partners, zoveel mogelijk op sterkte ingedeeld. 

TVM bruist!

Naast het tennissen is de gezelligheid na afloop 
natuurlijk minstens even belangrijk. Voor nieuwe 
leden zijn deze avonden bij uitstek geschikt om 
andere leden te leren kennen. 

Seniorplus tennis
Op  woensdagochtend wordt er getosst door 
de seniorplussers. Hier worden korte ballen en 
listige services afgewisseld met een bak koffie 
en een stuk gebak.  Iedere vrijdagochtend is er 
bovendien een open tossochtend waarbij ook 
leden van verenigingen uit de omgeving van 
harte welkom zijn. Daarnaast zijn er nog vele 
andere activiteiten die de seniorpluscommisie 
organiseert.  Kom gerust een keer langs om de 
sfeer te proeven op het park!

Iedereen kan tennissen
De eerste paar keer zal een racket onwennig 
aanvoelen. Je zal een paar keer een bal missen 
of een bal over het hek slaan, maar vergeet niet 
dat ieder lid ooit zo is begonnen. Iedere speler 
gaat vooruit en na een aantal lessen is het al 
heel goed mogelijk om aan wedstrijden mee te 
doen en jezelf een beetje Nadal of Federer te 
voelen. De trainingen die iedereen nodig heeft 
om beter te worden, worden verzorgd door de 
trainers Auke Ykema en Matthijs Deken. Zij zijn 
in staat iedereen het spelplezier te laten ervaren 

en jouw spel naar een hoger niveau te tillen.

Gezondheid
660.000 Nederlanders zijn je al voorgegaan 
en tennissen regelmatig. Tennis is flexibel in te 
passen in je dagelijkse schema en het is goed 
voor de gezondheid. Onderzoek wijst uit dat ten-
nissers gemiddeld gezien slanker zijn, een beter 
uithoudingsvermogen hebben en minder risico 
lopen op hart- en vaatziekten. 

Sociaal
Tennis staat misschien bekend als een individu-
alistische sport, maar een rondje over onze club 
maakt duidelijk dat dit eigenlijk niet klopt. Bijna 
iedere tennisser heeft een vast groepje waar hij 
of zij regelmatig mee afspreekt om te tennissen 
of wat te drinken op het terras. 
Nieuw dit jaar is dat de bar van TVM verpacht is 
aan de eigenaren van de tennishal. Hierdoor is 
het voor leden niet langer nodig om bardiensten 
te draaien in de vrije tijd en is men verzekerd van 
een professionele service.  

Enthousiast?
Overtuigd en zin gekregen om ook (weer) te 
gaan tennissen?  Alle informatie kunt u vinden 
op www.tvm-mijdrecht.nl of kom gewoon eens 
langs voor een drankje op het mooie terras!  

foto: www.sportinbeeld.com

foto: www.sportinbeeld.com

foto: www.sportinbeeld.com



 09 09 09www.sportkrantamstelland.nl

•  Nieuwe motoren en eersteklas topoccasions van o.a.
    Honda, Yamaha, Suzuki en Kawasaki
•  Nieuwe scooters van o.a. Kymco, Vespa, Yamaha, Sym
    Piaggio en Honda.
•   Inruil van uw motor of scooter.
•  Uitstekende persoonlijke service.
•  Onderhoud en reparatie van uw motor of scooter.
•   Schade-expertise en schadeherstel van uw motor of
    scooter.
•  Restauratie klassieke motoren.
•  Kleding, helmen en accessoires.

Adres:
Best Buy Bikes  Tel.: 0297 - 255 076
Handelsweg 2b  E-mail: info@bestbuybikes.nl
3641 RC Mijdrecht  www.bestbuybikes.nl

Openingstijden:
Maandag   13.00 - 18.00 uur
Dinsdag t/m Vrijdag 08.30 - 18.00 uur
Van 1 maart t/m 1 nov.
Vrijdag koopavond  tot 21.00 uur
Zaterdag   09.00 - 17.00 uur

BEST BUY
BIKES

Best Buy Bikes is jarig en is in 10 jaar uitgegroeid tot een prachtig familiebedrijf waar het team  te-
recht trots op  kan zijn.  Ooit begonnen in de achtertuin is het bedrijf nu uitgegroeid tot een zaak waar 
u voor al uw wensen op het gebied van verkoop van motoren, scooters, kleding, helmen en acces-
soires terecht kunt. Maar ook voor onderhoud, schadeherstel en restauratie bent u bij Best Buy Bikes 
aan het goede adres. 

Wij nodigen u uit dit bij ons te vieren op  zaterdag 21 September. Natuurlijk onder het genot van een 
hapje en drankje, maar belangrijker: wij geven de cadeaus aan u!  Kijk voor onze cadeautjes  maar 
vast eens op pagina 2 en 3 van deze special. 

Note van de redactie: Ter voorbereiding van dit artikel liepen we binnen bij Ed en valt het op dat het 
heden en verleden  je tegemoet stralen. Van Ed zijn privé-verzameling racemotoren, trofeeën, boeken 
en foto’s over de GP-wegraces tot prachtige motoroccasions van allerlei bekende merken. Maar ook 
nieuwe scooters van Vespa , Kymco, Piaggio en Honda staan in de showroom.

Best Buy Bikes vertegenwoordigt al vanaf  de start in 2003 het motorkledingmerk Evolution maar 
inmiddels ook de merken RICHA, GRAND-CANYON en IXON. Voor wat betreft de helmen heeft u 
de ruime keuze uit de merken SHARK, SCORPION, NITRO en PREMIER.  Ook laarzen staan op de 
plank van o.a. SIDI en FALCO.  Met dit aanbod kan Best Buy Bikes elk type motorrijder van top tot 
teen voor een goede prijs/kwaliteitverhouding aankleden.

Best Buy Bikes bestaat 10 jaar 
Vier het mee op zaterdag 21 September

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

Het Best Buy Bikes team staat voor u klaar!

V.l.n.r. Denny Buring, Scott Polotto, Henriëtte en Ed Heining.
Nieuwsbrief
Wilt u een paar maal per jaar de Nieuws-
brief van Best Buy Bikes ontvangen?                                       
Meld u dan aan via info@bestbuybikes.nl

BEST (BUY) BIKE VAN DE MAAND

Suzuki SV650S 

Bouwjaar 2009, KM. stand 7920. 

Normaal € 5450,-       Nu € 5250,-  
• geen afleveringskosten van € 249.- 

• gratis een accudruppellader gemonteerd. 
• gratis all-risk verzekering gedurende de eerste 10 dagen.

Uw directe voordeel € 500,- 
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Dunlop RoadSmart II 
> De beste grip in zijn klasse, onder droge én natte 
   omstandigheden
> Uitmuntende duurzaamheid door Multi-Tread technologie
> Perfecte feedback onder alle hellingshoeken
> Breed inzetbaar: van lichte Supersports tot zware 
   tourmotoren

 

Dunlop TrailMax TR91
> JointLess Belt-constructie voor optimale stabiliteit en  
   schokdemping
> Specifiek blokontwerp voor de beste prestaties on- en   
   off-road
> Uitgebreid getest op een brede reeks populaire 
   dualpurposemotoren

DUNLOP ACTIE: 25% korting op een set banden
en omdat we jarig zijn ontvangt u een gratis controlebeurt!

Dunlop SportSmart
> Tour, weg, circuit: Deze multi inzetbare band voldoet 
    aan alle wensen
> NTEC-constructie versterkt de mechanische grip
> Afgeleid van de uiterst succesvolle D211 GP-raceband
> Multi-Tread-technologie
> Leverbaar in alle gangbare maten

 
Dunlop Qualifier II
> Profiel zorgt voor soepelere prestaties en minder slijtage
> Multi-Tread (MT) compounds zorgen voor grip zonder   
   concessies aan de duurzaamheid van het profiel
> Profielen ontworpen voor een consistent contactvlak en  
   optimaal stuurgedrag

Restaureren

Best Buy Bikes restaureert complete motorfietsen. Door de jarenlange ervaring 
en passie voor klassieke motoren zijn zij in de gelegenheid complete restauraties 
van uw motor uit te voeren. Elke motor heeft zijn specifieke eigenschappen en 
soms bijbehorende problemen. Bij een restauratie wordt er vooraf een goed plan 
opgezet. Wat is het doel? Wil je een special bouwen of juist een zo origineel mo-
gelijk? Wat is er nog te krijgen of te maken? Wat is het budget? Is er voldoende 
kennis in huis van de originele toegepaste materialen en onderdelen?  
Bent u in het bezit van een motor welke u weer geheel of gedeeltelijk in nieuw-
staat wilt laten maken? Neem gerust contact met ons op, wij maken graag een 
vrijblijvende prijsopgaaf.

Speciaal voor de doorrijders:  
Oktober: Najaarscontrole-aktie!

De zomerperiode is weer bijna achter de rug. Voor de meeste van ons geldt dat 
de motor niet of nauwelijks is gebruikt. Maar voor de doorrijders gedurende de 
winterperiode heeft Best Buy Bikes een speciale actie. Als u veilig de komende 
winterperiode wilt doorrijden adviseer Best Buy Bikes u een aantal vitale delen 
aan uw motor of scooter te laten controleren. Zo voorkomt u dat er onnodig 
onveilige situaties kunnen 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 verouderd waardoor de remwerking onvoldoende wordt? 
Allemaal belangrijke punten die in orde moeten zijn voor maximaal rijplezier en 
uw veiligheid. Speciaal voor u heeft Best Buy Bikes in de maand oktober een na-
jaarscontrole-aktie georganiseerd. Deze controlebeurt kost dan slechts € 19.50. 
Naar aanleiding van deze controlebeurt brengt Best Buy Bikes, indien nodig, 
een reparatieadvies uit met prijsopgave voor de noodzakelijke werkzaamheden. 
Zo weet u precies vooraf waar u aan toe bent en wordt u niet met onverwachte 
kosten geconfronteerd. Indien er onderdelen vervangen moeten worden dan 
biedt Best Buy Bikes u tevens korting op banden, accu’s, kettingsets en remde-
len. Maakt u nú alvast een afspraak en voorkom dat uw motor er onveilig bijstaat 
voor het nieuwe seizoen.

Accu druppellader Optimate3+ 
van €59.90 voor €49.90 

met gratis montage 

Accudruppellader CTEK xs0.80 
van €59.90 voor €49.90 

met gratis montage

Onze technici  zijn gediplomeerd en worden regelmatig bijgeschoold over de 
nieuwste technieken. U kunt bij ons terecht voor alle onderhoudswerkzaamhe-
den en reparaties aan bijna alle motormerken en scooters. Wij maken u graag 
een persoonlijke offerte zodat u vooraf weet waar u aan toe bent en niet voor 
nare verrassingen komt te staan.

Geen winterslaap voor uw motor?

Wie in September of  Oktober een afspraak maakt voor een onderhoudsbeurt uit 
te voeren in de maanden November tot en met Februari, ontvangt 10% korting 
op het factuurbedrag. Ook wordt uw motor of scooter gratis gehaald en gebracht.

Winterstalling
                                                                                                                                       
Zoekt u een veilige plaats om uw motor tijdens de winterperiode te stallen? Best 
Buy Bikes biedt u ook 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 erbij. En omdat we jarig 
zijn geven wij uw motor een gratis controlebeurt! Indien wij gedurende de 
winterstalling ook een onderhoudsbeurt aan uw motor mogen uitvoeren krijgt u 
één maand winterstalling en druppellader-huur gratis. 

Reserveer NU 
bel 0297-255076 of mail naar info@bestbuybikes.nl

Gun de accu van uw motor een langer leven!  Indien uw motor langere tijd stil 
staat zal de accucapaciteit afnemen waardoor hij misschien niet meer aanslaat 
als u dat verwacht. Om deze ongewenste tegenvaller te voorkomen kunt u door 
ons een accudruppellader laten monteren voor slechts €49.90. Hiermee verlengt 
u de levensduur van de accu welke in de meeste gevallen veel meer kost dan de 
druppellader en het scheelt ergernis. 

Door een nauwere samenwerking tussen Dunlop en Best Buy Bikes zijn wij in de gelegenheid uw motorfiets of scooter bijna altijd direct van het juiste type band te voorzien. En dan ook nog eens te-
gen een zeer scherp tarief. Dit kunnen wij realiseren omdat  wij de meest gangbare types en maten op voorraad hebben. Vraagt u onze door Dunlop geschoolde technici naar het voor uw motor beste 
type band en een prijsopgaaf. U zult merken dat  de beste kwaliteit niet duur hoeft te zijn. Wij leveren  een set banden met 25% korting. Deze actie is geldig bij de volgende banden:

Best Buy Bikes • Handelsweg 2b • 3641 RC Mijdrecht • Tel: 0297-255076 • E-mail: info@bestbuybikes.nl • www.bestbuybikes.nl
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Best Buy Bikes bestaat 10 jaar 
speciale acties in september en oktober

Helmen: 

Op onze gehele voorraad helmen geven wij minimaal 10% korting maar kan wel 
oplopen tot 50%. Bevorder nu uw veiligheid met een nieuwe helm van één van 
onze topmerken helmen Shark, Scorpion, Nitro, Radium en Premier. 

Enkele actie voorbeelden:

Shark S600 € 150.- met gratis extra 
zonnevizier t.w.v. € 49.90

Shark S700 met geïntrigeerd 
zonnevizier van € 249.- voor € 200.-

Scorpion EXO 1000 met  
geïntrigeerd zonnevizier en pomp-
systeem van € 329.90 voor € 275.-

Scorpion EXO 500 met 
geïntrigeerd zonnevizier en pomp-
systeem van € 229.90 voor € 195.-

Radium N959 “Pomp” 
Bij deze systeemhelm is het mogelijk 
om de wangstukken op te pompen 
en aan te passen naar eigen smaak 
en comfort. Het pompsysteem zit 
verwerkt in de achterzijde van de 
binnenvoering en is makkelijk te be-
dienen. Deze systeemhelm beschikt 
over alle noviteiten zoals een helder 
antikras vizier en een ingebouwd 
bedienbaar zonnevizier. 

September en oktober: kledingmaanden! 

Ga veilig, warm en waterdicht de herfst- en winterperiode tegemoet.
Bij aanschaf van een textiel jack of een textiel broek uit onze voorraad van EVO-
LUTION, RICHA, Grand-Canyon of IXON ontvangt u 10% korting. Maar koopt u 
een combinatie dan verdubbelen wij de korting!

Diverse type sportieve leren jacks van Evolution van € 299.- en € 329.- 
Nu voor slechts € 175.- Ook hebben wij nog  enkele leren jacks en broeken 
voor bijna weggeefprijzen. Doe een leuk bod en het is van u!

Handschoenen:

Diverse type handschoenen van het 
merk IXON en EVOLUTION, zowel 
dames als voor heren, bij ons al vanaf 
€ 39.-!

Met de prijs van slechts € 149,95 is deze systeemhelm uniek in zijn prijs-
klasse! In September en Oktober  ontvangt u bij ons € 30,- cadeau bij 
aankoop van deze helm, u betaalt dan slechts  € 119,95!

Laarzen:

In September en Oktober geven wij 
op alle Sidi laarzen die we op voor-
raad hebben 25% korting! 
           
Diverse andere merken vanaf € 99.-

Sloten:

Oxford Patriot schijfremslot ART4 
gekeurd € 45.00
Oxford Magnum beugelslot ART4 
gekeurd € 45.00

Motorhoezen:

vanaf  € 39.50 Onderhoudsproducten: 

Zowel voor de doorrijders als voor 
winterstallingklanten hebben wij 
een onderhoudspakket samenge-
steld bestaande uit: een flacon Mo-
towash, een spuitbus MPF-spray 
ter bescherming van het lakwerk en 
aluminium en een spuitbus ket-
tingspray. Normaal bij elkaar 
€ 39,95 nu voor slechts € 32,50!

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

Kom 21 september naar onze verjaardag. Het verkeerscollege is aanwezig om u 
te informeren over de diverse mogelijkheden en een proefles. 

Een nieuwe scooter kopen? Nu doen!

Koop in de maanden september en oktober een nieuwe scooter met als 
slagroom op de verjaardagstaart een gratis ART3 slot t.w.v. € 99,-, en de eerste 
1000km - onderhoudsbeurt na aflevering wordt door ons gratis uitgevoerd! 

Motoroccasions met veel verjaardagsvoordeel!

Al onze occasions worden geleverd met een onderhoudsbeurt, volle tank en drie of zes maanden garantie. 
Normaal brengen wij hiervoor € 249,- in rekening. 

Koopt u echter een motoroccasion in september of oktober dan krijgt u die € 249.- van ons cadeau. Bovendien 
leveren wij de motor met 10 dagen gratis allriskverzekering en ontvangt u een tegoedbon van 10% op het factuur-
bedrag voor de eerstvolgende onderhoudsbeurt na aflevering. 

Best Buy Bikes Classic Racing doet mee!

7 en 8 September: International Post Classic Races  - TT-circuit van Assen 

14 en 15 september: Jaarlijkse HIBRA classic race-evenement - Aalsmeer

Op 7 en 8 September neemt Ed Heining deel aan de Pre-Classic motorraces op het TT-circuit en rijdt daarbij weer mee 
op zijn eigen Yamaha’s uit de negentiger jaren. Als voorbereiding hierop heeft Ed al weer getraind op dit wereldberoemde 
circuit.  Ook rijden Scott Polotto en Ed op het jaarlijkse classic race-evenemt van de HIBRA te Aalsmeer op 14 en 15 sep-
tember. Hier zullen zij deelnemen aan de drie-urenwedstrijd op zaterdagavond met een Honda Boldor uit begin tachtiger 
jaren en zondag rijden met onze Yamaha en Aprilia Racers uit de negentiger jaren. 

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

€ 7995,-Honda CBR600F
NU voor € 4700,-

Bouwjaar 2007 - 39.000 KM

Suzuki GSX750
NU voor € 3350,-

Bouwjaar 2004 - 22.900 KM

Honda CB750
NU voor € 2750,-

Bouwjaar 1998 - 50.000 KM
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racketsporten

Onze kwaliteit:

• 6 indoor tennisbanen

• 7 outdoor tennisbanen

• 3 squashbanen

• Badminton inloopuur

• Ruime openingstijden 

• Onbeperkt gebruik van de banen

Noorddammerweg 30 Uithoorn | t 0297-531855
info@amstelhof.com | www.amstelhof.com

2 weken proberen voor €29,95
Bel voor de mogelijkheden!

De nederlandse toppers zijn uiteraard allang weer 
bezig met de voorbereiding. Het hoogtepunt moet 
natuurlijk de Olympische spelen worden in Sotchi. 
Daar moeten de prestaties worden neergezet.

Voor de leden van de schaatsclubs gaat het ijs-
seizoen ook weer van start, maar ook zij zijn druk 
bezig geweest met lopen, fietsen en skeeleren 
om de prestaties op het ijs weer te verbeteren. 

Vanaf begin oktober gaan de ijsbanen weer open 
en kan iedereen weer zijn rondjes gaan draaien. 
Lekker individueel of in een groep. Afgelopen 
winter hebben we wederom kunnen genieten van 
natuurijs, niet lang, maar toch was het weer een 
waar feest. Prachtig om te zien dat Nederland 
verandert als de temperatuur omlaag gaat. 

Natuurlijk hopen we weer op een mooie winter in 
Nederland en anders is er nog de mogelijkheid 
om uit te wijken naar Oostenrijk om op de Weis-
sensee het natuurijs te proeven. 

Wie geen zin heeft in het rijden van rondjes op 
de kunstijsbaan kan deze winter weer terecht op 
Flevonice. De Baan in Biddinghuizen gaat weer 
open, zij het in verkorte vorm. (3 ipv 5 km).

Haal de ijzers maar weer uit het vet!
Om goed beslagen ten ijs te komen is het aan te 
raden om voor het seizoen nog even een bezoek 
te brengen aan Jan van der Hoorn schaatssport. 
Om uw schaatsen na te laten kijken en de nieuw-
ste ontwikkelingen op het schaatsgebied te bekij-
ken. Viking heeft onder andere zijn assortiment 
uitgebreid met een meegroei combi noor voor 
de kinderen en een speciale natuurijs schaats in 
navolging van de Free skate, de natuurijs topper 
van de afgelopen jaren. 

Ook in de kleding en andere schaatsartikelen zijn 
er wel weer wat nieuwtjes te ontdekken. De hele 
collectie schaatsen is inmiddels weer op orde, 
dus als u vóór de winterdrukte geslaagd wilt zijn, 
is het nu de tijd om langs te komen!

Sinds het voorjaar heeft Jan van der Hoorn 
schaatssport ook een webshop met een uitge-
breide catalogus. Dus alles is in gereedheid voor 
de komende winter! U bent van harte welkom in 
de winkel.

Noteer alvast in uw agenda: 
Jan van der Hoorn schaatssport marathon
16 november Haarlem. 
Landelijke marathon schaatsers geven dan acte 
de préséance. Zoals Jorrit Bergsma en regio top-
per Kevin Regeling.
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info@fysionoorden.nl

fysiotherapie	 kinderfysiotherapie	 psychosomatische
manuele	therapie	 sportfysiotherapie	 fysiotherapie
fysiofitness	 revalidatie	 hydrotherapie

Nu ook:personal training!

Herkent u dit..?
In het verleden heeft u wel eens een druppel urine verloren, maar meer ook niet. Of wellicht nog 
helemaal nooit. Dan gaat u sporten, want bewegen is in alle opzichten goed voor een mens en dan 
gebeurt het. U gaat hardlopen en verliest opeens een scheut urine. De kans is groot dat wanneer dit 
vaker gebeurt u helemaal geen zin meer hebt om te sporten. Maar bewegen is toch goed voor een 
mens…?  Lichte paniek slaat toe en  i.p.v. verder te genieten denk u alleen maar aan de blaas die u 
begint te voelen en of het inlegmateriaal wel voldoende is om niet door te lekken.

Vaak is er wat aan te doen. Met behulp van de bekkenfysiotherapeut kan u erachter komen hoe de 
functie van de bekkenbodemspieren is en wat u kunt doen om deze functie te verbeteren. Ook komt 
het voor dat sporten een krampachtig gevoel in het kruis of rond de anus geeft. Meestal zijn een paar 
behandelingen voldoende om bovenstaande momenten in de toekomst te voorkomen. 

Voor meer informatie of behandeling kunt u terecht bij geregistreerde bekkenfysiotherapeut 
Annette Immens van Fysiotherapie Noorden. 

De bekkenfysiotherapeut behandelt zowel mannen als vrouwen bij klachten van de bekkenbodem, 
rond operaties van verzakkingen of prostaat, rond zwangerschap en bevalling en bij langdurige lage 
rugklachten op basis van instabiliteit en/ of coördinatieproblemen al dan niet sport-gerelateerd.

 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:

Kom in balans in 2013!
Al meer dan 30 jaar hebben wij, Fysio & Fitness Kudelstaart, met sporters te maken: wij zijn betrok-
ken in beweging. Sporten of bewegen levert een belangrijke bijdrage aan het lichaam en de geest: 
het brengt het nodige in balans. Balans of eigenlijk het ontbreken daarvan, is ook waar het om draait 
bij blessures: is de belasting te hoog of de belastbaarheid van het lichaam te laag, dan ligt het gevaar 
van een blessure op de loer. 

Wilt u ook in het nieuwe jaar in beweging blijven of heeft u last van een blessure die het sporten in de 
weg staat ? Kom dan langs bij onze praktijk om de blessure goed in kaart te brengen en om met een 
uitgekiend programma ervoor te zorgen dat u blessures de baas bent en buitenspel zet. 
Ook in 2013 blijven wij betrokken in beweging. Wij wensen U een voorspoedig nieuw jaar .
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(genoemde prijzen per behandeling)

FIT & GEZOND
 door: Jolanda Beuving

Voeding, hoe zit dat nou?

Ik help veel mensen hun levensstijl te verande-
ren. Niet alleen met hun training maar ook met 
hun voeding. Door kleine aanpassingen en een 
goede training kan je snel resultaat behalen.
Ik heb zelfs vrouwen (en mannen) die al 30 kilo 
zijn afgevallen! En dit door enkel een paar kleine 
aanpassingen/veranderingen in hun voeding.
Ik ben geen voorstander van crash diëten. Crash 
diëten zorgen voor een schommeleffect en zijn 
niet goed voor je lichaam. Je lichaam heeft voe-
dingsstoffen nodig! Met crash diëten is het vaak 
dat je veel afvalt doordat je minimale calorieën 
per dag binnen krijgt.
Waar ik vaak tegenaan loop is dat mensen niet 
weten wát ze moeten eten. Ze willen wel afvallen 
maar weten niet wat ze moeten eten. Daarom 
volgt hier een kort lijstje met goede eiwitten, 
koolhydraten en vetten.

Eiwitten:
Ieder mens heeft eiwitten nodig. Zeker als je 
traint zijn eiwitten van groot belang! Van eiwitten 

zit je ook sneller vol! Goede eiwitten: kipfilet, kal-
koenfilet, vis (tonijn, koolvis, heilbot, kabeljauw, 
zalm), kaas,  magere kwark, griekse yoghurt, 
mager rundvlees, hele eieren en eiwit, whey ei-
witten, caseine eiwitten, tartaar, biefstuk, gerookt 
vlees, rosbief, noten (ongezouten), eiwit shakes, 
eieren en sojabonen.

Koolhydraten:
Ieder mens heeft koolhydraten nodig. Koolhy-
draten is een verzamelnaam voor zetmeel en 
suikers. Belangrijk is dat je op rustige dagen de 
koolhydraat inname beperkt. Veel mensen den-
ken dat je van koolhydraten dik wordt, maar dit is 
alleen het geval als de koolhydraat inname groter 
is dan de eiwitten, daar kun je inderdaad van 
aankomen.Goede koolhydraten: zilvervliesrijst, 
havermout, volkoren pasta, volkoren granen, 
bruine bonen, fruit, groente, bonen, brinta, volko-
ren brood, granen, aardappelen, zoete aardap-
pelen en quinoa. 

Vetten:
In het kort: vroeger was vet eten taboe maar je li-
chaam heeft ook vetten nodig. Niet alleen voor je 
spieropbouw maar ook voor een betere werking 
van je insuline en je energie. Je hebt goede en 
slechte vetten. Hier een lijstje van goede vetten:
lijnzaad olie, olijfolie, pindakaas, kokos olie, 
borage olie, zalm (bevat ook goede eiwitten), 
eierdooiers (bevatten ook goede eiwitten), visolie 
(de vetten die in vis zitten), noten, zonnebloem 
olie, maïskiem olie en advocado (de groenten).

Tegenwoordig kan je gezonde voeding ook heer-
lijk variëren. Bijv. lekkere smoothies met raw food 
(Healthy voedingssupplementen zoals spirulina, 

chlorella, cacao, wheat grass, power boost 
etc). Wij verkopen dit ook op de sportschool, de 
smoothies met raw food voor extra vitaminen en 
je eiwitten. 

Hou rekening met de calorie inname. De een is 
de ander niet. De een zit de hele dag op kantoor 
en de ander is de hele dag in beweging. De 
een sport veel en de ander een keer per week. 
Vergeet ook niet 2 tot 3 liter water per dag te 
drinken.

Mocht je nog een vraag hebben of wil je iets 
weten over voeding en training, mail ons gerust! 
Een Healthy dag en Just Believe!

Op vrijdag 13 september is een speciale open 
les voor kinderen met een beperking. Per 
januari 2013 wordt bij Aikido Centrum Woerden 
les gegeven aan deze bijzondere doelgroep. 
Het gaat om jongeren van 11 t/m 16 jaar met 
leerproblemen, een motorische achterstand, 
een stoornis in het autistisch spectrum, licht 
verstandelijke beperking… Dit is een doelgroep 
die het bij de reguliere sporten net niet volhoudt 
en daar wilden wij graag helpen. Het werktempo 
in deze groep is daarom wat aangepast en de 
technieken worden nog zorgvuldiger opgebouwd. 
Tijdens de lessen zijn extra instructeurs aanwe-
zig om de kinderen te ondersteunen.  

www.sportkrantamstelland.nl

Open Aikido les 
kinderen met 
een beperking

Naast rollen, vallen en aikido technieken, komen 
vooral de elementen Bewegen, Motoriek en 
Weerbaarheid (BMW-aikido) aan bod. Plezier in 
het bewegen staat bij ons voorop. Bovendien is 
er aandacht voor sociale vaardigheden, samen-
werken en het elkaar met respect behandelen. 
Lijkt het je leuk om aikido eens te proberen, meld 
je dan s.v.p. even aan op de website 
www.aikidowoerden.nl (bij Gratis Proefles).

Open les BMW-aikido
vrijdag 13 september

Als de eerste les je bevalt, kun je nog vier lessen meetrainen voor maar € 25,00. 
Als je besluit om lid te worden, krijgt deze doelgroep van sponsors 

een gratis aikido pak aangeboden!

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

Nieuwe groepen starten per 12 september
leeftijd vanaf 5 jaar (J/M)

Voor meer informatie: david@chungdokwan.nl
www.chungdokwan.nl Nieuw!
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Tennishal de Ronde Venen 
al 40 jaar meer dan alleen een Tennishal!

met open armen ontvangen en door de toenma-
lige 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 op het hoogste niveau bij de clubkampi-
oenschappen tussen een jongen en een meisje 
ging. Tien jaar later waren er veertig  B spelers 
op de club. En er liep veel talent rond zoals 
Dennis van Scheppingen, Kim de Weille, Saskia 
Slagboom, Ruud van der Helm, Sandra Wiers, 
Tom Briels, Angelique de Graaf en Nathalie v. 
der Garde. 

Het 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 on-
dergrond, een 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 verschillende activiteiten 
voor zowel voor de particuliere als de zakelijke 
markt.

  Historie
  September dit jaar viert 
  Tennishal de Ronde Venen
  zijn jubileum. 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 3 zoons, 
aangestoken met zijn enthousiasme. Alle zoons 
kwamen in de fase terecht, toen districtstraining 
geheten. Twee van de drie werden A speler en 
1 een goede B1 speler. Toen al ontsproot 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 beschik-
baar kwamen, in Zoetermeer en in 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 ballonhal wilde bouwen. Deze 
plannen kwamen echter niet door de gemeente-
raad. De bouw van een vaste tennishal werd wel 

Groot 40 jarig jubileumfeest in Tennishal de Ronde Venen 
Zaterdag 21 september 2013 

Iedereen is welkom om op deze dag deel te nemen aan de verschillende activiteiten. 
U kunt o.a. meedoen aan een prijsvraag, een clinic, ‘het koppel met de langste rally’ en
er is een demonstratie dubbelwedstrijd op hoog niveau. 

Het programma loopt van 12.00-17.00 uur. 
Inschrijven voor deze dag is niet nodig u kunt gewoon binnen lopen. 
Het definitieve programma zal nog vóór 1 september op de website 
www.tennishalderondevenen.nl bekend worden gemaakt. 

Particuliere markt:

Wintercompetitie
De Wintercompetitie wordt gehouden op zon-
dagmiddag tussen 12.30 uur en 16.30 uur in de 
periode van november 2013 t/m maart 2014. Elk 
team (min.4 spelers) komt gedurende deze peri-
ode 6 keer in actie. Er wordt op 2 banen tegelijk 
gespeeld, daardoor is de ontmoeting 2 uur achter 
elkaar zonder wachttijden. Inschrijven kan t/m 
21 oktober.
 
Gezelligheidstoernooien
Op de zaterdagavonden worden er regelmatig 
gezelligheidstoernooien georganiseerd. Iedereen 
is welkom ook introducees. Er zijn 3 zaterdag-
avonden gepland. Het eerst volgende gezellig-
heidstoernooi staat gepland op 16 november.
We nodigen u graag uit om met uw vrienden en/
of kennissen een gezellige en sportieve zater-
dagavond te hebben voor 23,50 p.p. all-in. Dit 
bedrag is incl. tennis, drankjes en hapjes. 

Baanbundels
U kunt met een bundel 25,40, 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: 
www.tennishalderondevenen.nl

Open KNLTB Toernooi
Al meer dan 15 jaar wordt er aan het einde van 
het winterseizoen een officieel KNLTB open 
indoor toernooi georganiseerd. Dit toernooi, dat 
in de regio en daarbuiten bekend staat om zijn 
gezelligheid, is de perfecte voorbereiding op de 
voorjaarscompetitie. 

Sportieve Spellendagen
Om de jeugd in de leeftijdsgroep van 6 t/m 12 
jaar in de vakantie op een sportieve manier te 
entertainen worden er sportieve spellendagen 
georganiseerd. Bij deze dagen staan er meer 
sporten op het programma dan alleen tennis. 

Zakelijke markt:

Bedrijfscompetitie
Gedurende de bedrijfscompetitie speelt u in een 
team van minimaal vier spelers per ontmoeting. 
De wedstrijden zijn verspreid over het hele 
winterseizoen. Het team komt zes keer in actie 
tegen andere bedrijven uit de regio. 
De wedstrijden worden altijd eens in de maand 
op vrijdagavond gespeeld. Iedereen speelt twee 
dubbels van 1 uur achter elkaar. De samenstel-
ling van de teams kan verschillen. Alle combi-
naties zijn mogelijk, het maakt niet uit hoeveel 
dames of heren er opgesteld worden. Voor uw 
personeel vormt het een sportieve uitdaging 
om tegen andere bedrijven te tennissen en om 
elkaar op een andere manier te ontmoeten.  
In september start er weer een nieuwe ronde. 
Voor bedrijven, die zich als nieuwe deelnemer 
willen inschrijven, zijn er nog enkele plaatsen.

Bedrijfsevementen
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 
verzorgde bedrijfsevenementen. Bij deze 
evenementen kan er gekozen worden tussen 
verschillende pakketten. Evenementen met ten-
nis 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 dit jaar 
ook trots pachter van de TVM Bar bij Tennisver-
eniging Mijdrecht. De leden van Tennisvereniging 
Mijdrecht hoeven hierdoor geen bardienst meer 
te draaien en kunnen terecht bij het professio-
nele barpersoneel van de tennishal die ‘s zomers 
werken voor TVM Bar. 

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

3641 JW Mijdrecht • Tel.: 0297 - 285 636 
www.tennishalderondevenen.nl 



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

Welkom in de wereld van

Levering van sport- en wandelschoenen

Aanpassingen aan sport- en wandelschoenen

Sportvoetbedden

Reparatie van sport- en wandelschoenen 
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Burgemeester Colijnweg

Afslag 5 Amstelveen

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

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

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

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

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



Ook voor oudere senioren verzorgt Spel en Sport 
DRV wekelijks groepslessen. Uiteraard komen 
er met de leeftijd beperkingen, lang staan en het 
lopen worden moeilijker. Toch is het goed mo-
gelijk om ook als u wat ouder bent de spieren te 
oefenen. Bij Spel en Sport DRV is dat niet alleen 
gezond, maar ook gezellig!
De lessen van Sportief Extra zijn algemene 
lessen, maar in een rustiger tempo en met extra 
aandacht voor coördinatie en beweeglijkheid.

Zitgymnastieklessen beginnen met een warming 
up, en daarna volgen allerlei oefeningen, ook 
met stokken en ballen. Er wordt veel gelachen 
tijdens de lessen. Ook is er bijvoorbeeld bij oefe-
ningen met hoepels aandacht voor het reactie-

www.sportkrantamstelland.nl18

BEWEGEN IS GEZOND...EN GEZELLIG!
Bewegen is goed voor iedereen, of u nu 40 of 80 bent. Spel en Sport DRV zet zich in om zoveel 
mogelijk mensen aan het bewegen te krijgen. Daarom bieden wij veel verschillende soorten 
lessen aan. Lessen voor mensen die al behoorlijk fit zijn, maar ook voor hen, voor wie bewe-
gen niet zo gemakkelijk meer is en voor iedereen daar tussen in. En bij alle lessen geldt, dat 
plezier in bewegen net zo belangrijk is als het bewegen zelf!

Een greep uit de lessen van Spel en Sport DRV

Elke woensdagmiddag wordt er 2 uur lang 
gebadmintond, steeds 20 minuten spelen en dan 
weer even uitrusten en bijpraten met de andere 
deelnemers.

Bij de Spel en Sportgroepen wordt ook vaak ge-
badmintond en gevolleybald, en sinds een jaar is 
er een aparte volleyballes waar (ont)spannende 
wedstrijdjes worden gespeeld.

Swing en Sport laat de deelnemers lekker 
swingen op allerlei soorten muziek. Ook bij Line 
Dance en Werelddansen staat de muziek het 
hele uur aan.

Dinsdagmiddag is er bowling, waar ieder op zijn 
of haar eigen niveau mee doet. Aan het eind van 
het seizoen is er een gezellige prijsuitreiking.

En daarna is er koffie…

Optisport en Spel en Sport DRV hebben de 
handen ineen geslagen om u een gezond 
aanbod te kunnen doen: het OPTI-SPEL-
abonnement, een jaar lang elke week uur naar 
de Optisport Health Club  én een seizoen lang 
elke week meedoen aan een activiteit van 
Spel en Spel DRV voor slechts 42,50 euro per 
maand. Voor dit aanbod kunt u zich tot 31 
oktober inschrijven.

Wat kunt u kiezen?
Met het OPTI-SPEL-abonnement kunt u kiezen 
voor elke les van Spel en Sport DRV, zowel 
overdag als ’s avonds, op diverse tijdstippen 
en in bijna alle kernen van De Ronde Venen. 
Bijvoorbeeld de Spel en Sportgroepen of het wat 
uitdagender Swing en Sport en Supersportief. 
Ook Line Dance en Sportief Wandelen zijn goede 
mogelijkheden om op een prettige manier aan 
uw conditie te werken. Wilt u liever wedstrijdjes 
spelen, dan kan dat met badminton overdag en 
volleybal ’s avonds. Ons complete aanbod kunt u 
vinden op www.spelensportdrv.nl.
Daarnaast kunt u dus 52 keer per jaar gebruik 
maken van alle faciliteiten van de Healthclub van 
Optisport, ook zwemmen, sauna en zonnebank.

Hoe werkt het?
U meldt zich aan bij Optisport, voor een 52 “rit-
tenkaart”, een jaar lang elke week een uur.
Met de trainer bespreekt u een persoonlijk 

Voor wie wat minder mobiel is... 

Watergym is bepaald geen spelen met de bal: al-
lerlei spiergroepen 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 gemakkelijker bewegen en oefenen.

Een heel andere beweeg- en ontspanningsles is 
het stoelhonkbal. Elke maandagmiddag spelen 

Wilt u kennismaken met onze lessen? Dat kan! Voor 18 euro kunt u 6 keer meedoen met de les 
van uw keuze, en daarna beslissen of u blijft komen.

programma voor de komende weken. Welke 
oefeningen u gaat doen en hoe vaak, wordt 
geprogrammeerd op uw persoonlijke sleutel. 
Ook krijgt u daar een aanmeldingsformulier voor 
Spel en Sport DRV. U kiest uit een van de lessen 
en zodra u daar bent ingeschreven, wordt de 
sleutel geactiveerd en kunt u zowel bij Optisport 
als bij Spel en Sport DRV aan de gang.
Dit combinatieabonnement kost u € 42,50 per 
maand.

“Voor elke leeftijd is regelmatig bewegen be-
langrijk. Het komt je gezondheid ten goede. Wie 
lichamelijk fit is, voelt zich ook beter. We hopen 
dan ook, dat mensen van elke leeftijd gebruik 
zullen maken van dit aanbod,” aldus Jos Kooij-
man van Spel en Sport DRV. “Ik hoop samen 
met mijn trainers veel mensen van een persoon-
lijk schema te voorzien en u te verwelkomen bij 
een van onze vele activiteiten,” vult Sandra Mur 
van Optisport aan.

Een uur je inspannen op je eigen tijd én een 
vast uur met alle voordelen van samen sporten, 
elkaar stimuleren en onderling plezier, het OPTI-
SPEL-abonnement is vast ook iets voor u.
Kijk op onze websites www.spelensportdrv.nl en 
www.optisporthealthclub/ronde venen, of kom 
eens langs bij Optisport, Ontspanningsweg 1, 
bij het Veenweidebad en laat u informeren over 
deze unieke mogelijkheid.

NIEUW: Combi-abonnement OPTI-SPEL

vermogen. Bij de Sta/zitgymnastieklessen wordt 
een deel van de oefeningen staande achter de 
stoelen gedaan. En natuurlijk is er voor of na de 
les koffiedrinken.

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 
Een paar keer per jaar gaan de stoelhonkballers 
ook naar toernooien toe, waar ze regelmatig 
prijzen winnen.

Ook als u wat ouder bent, zijn er bij Spel en 
Sport DRV genoeg mogelijkheden om in een 
gezellige sfeer te bewegen!



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

 

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

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

Lekker eten, drinken en bowlen! 
 

Wij hebben de volgende arrangementen voor  
u samengesteld, inclusief 1 uur bowlen: 

per persoon 

1 uur bowlen en gezellig dineren in ons bowlingrestaurant 
met keuze uit de hoofdgerechten op onze menukaart!  

per persoon 

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

per persoon 

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

Dagpony

Ponykamp

Starterslessen vanaf 6 jaar

Kinderpartijtjes

Ponystappen

Vakantiedag vanaf 5 jaar

Poets-theorieles

Manege De Vosseburch
Langeraarseweg 160a
2461 CN Langeraar
Telefoon: (06) 30 75 35 96
www.vosseburch.com
manege@vosseburch.com

COUPON
1 x GRATIS 

STARTERSLES!

Bij aankoop van 5 starterslessen.
Actie geldig t/m 31 december 2013.

✂

MEER DAN PAARDRIJDEN ALLÉÉN!
WWW.VOSSEBURCH.COM




