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Een kleine 17 miljoen Nederlanders heeft 
er momenteel last van: Lentekriebels. De 
vroege lentedagen van begin maart zijn een 
welkome verassing en men heeft zijn of haar 
activiteiten direct naar de buitenlucht ver-
plaatst. De hardloper gaat de lentekriebels te 
lijf met joggen!

Hardlopen wordt gezien als een gezonde 
activiteit met positieve effecten op het car-
diovasculaire systeem en geeft ook sociaal 
en mentaal gunstige effecten. Maar er is ook 
de keerzijde van de medaille. Recente cijfers 
gepubliceerd vanuit de overheid (Veilig-
heidNL) laten zien dat 2,1 miljoen mensen 
in 2013 regelmatig aan hardlopen deden en 
dat het aantal blessuregevallen in dat jaar 
uitkwam op maar liefst 640.000.

De primaire oorzaak van een hardloopbles-
sure is een dysbalans tussen de loopbe-
lasting en tijd voor herstel en aanpassing 

Column

Lentekriebels? Hardlopen, de sportieve remedie!
(adaptatie) van het houdings- en bewe-
gingsapparaat (trainingsfouten). De meeste 
overbelastingsblessures in het hardlopenzijn 
multifactorieel maar de belangrijkste oorzaak 
van blessures is overbelasting: too much, too 
fast, too soon.

Als we gaan kijken naar welke essentiële 
componenten een belangrijke rol spelen bij 
sportprestaties kunnen we deze onderver-
delen in de volgende items: tactiek, mentaal, 
techniek en fysiek.
Als we deze factoren in relatie brengen tot 
een topsporter zijn deze waarschijnlijk direct 
herkenbaar en is de importantie hiervan te 
bedenken. Maar ook voor de recreant spelen 
ze een belangrijke rol.

Een aantal tips: 
- Reserveer tussen de verschillende 
  trainingen genoeg rust (minimaal 24 uur) 
  en verdeel deze gelijkmatig over de week.

- Bouw de afstand en de snelheid langzaam
  op, laat je schoenen door een professional
  beoordelen.
- Variëer per training veel in afstand en
  snelheid. Het doen van intervaltrainingen
  zorgt voor kwalitatief verantwoorde trai-
  ningen waarbij je fris kan blijven lopen met
  een goede techniek. De monotonie van de
  loopbelasting is je grote vijand. Luister goed
  naar de signalen van je lichaam. 
- Naast pijn is stijfheid van bepaalde regio’s 
  ook een vroegtijdige waarschuwing voor 
  dreigende overbelasting.

Voor adviezen rondom (primaire) blessure-
preventie kunt u contact opnemen met een 
sportfysiotherapeut. Meer informatie kunt u 
vinden op www.salvedo.nl.

Rik Geus 
(sport)fysiotherapeut

Rik Geus is Mpt. sportfysiotherapeut bij Salvedo Health Clinic 
en tevens eigenaar van Bureau SportZorg.

Salvedo Health Clinic
Maalderij 38
1185 ZC Amstelveen
Tel: 020 - 700 93 43
info@salvedo.nl
www.salvedo.nl

www.sportkrantamstelland.nl
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AmstelveenHeemraad is een middelgrote, 
financieel gezonde, voetbalvereniging van 66 jaar 
oud en met een rijke historie. De afgelopen jaren 
heeft de vereniging een nieuwe impuls gekregen 
door de bouw van een nieuw clubhuis en de 
aanleg van 2 kunstgrasvelden. Deze vernieuwde 
accommodatie op onze vertrouwde stek aan de 
Sportlaan-Oost past bij de koers die de vereni-
ging al enige tijd vaart, zorgt inmiddels voor een 
gestage groei van ons ledental en geeft ons de 
gelegenheid naar de toekomst toe een bredere 
functie te hebben dan alleen voetbal.

Op de eerste plaats zijn we natuurlijk wel een 
voetbalvereniging. Een voetbalvereniging waar 
plaats is voor zowel prestatief als recreatief voet-
bal, waar plaats is voor mannen en vrouwen, voor 
jongens en meisjes in elke leeftijdscategorie.
 
De vereniging bestaat momenteel uit 500 jeugd-
leden in de leeftijdscategoriën van 4 (Eurokik-
kers) tot en met 18 jaar (A-Junioren). Ieder team 
heeft zijn eigen begeleider voor trainingen en 
wedstrijden. De jeugdtrainers bezitten minimaal 
een KNVB trainersdiploma of krijgen een KNVB 
cursus  door de club aangeboden, zodat we een 
goede kwaliteit van onze jeugdopleiding kunnen 

waarborgen. De trainers worden begeleid door 
een Technische Commissie die tevens mede 
verantwoordelijk is voor een goede indeling/
selectie van de jeugdspelers. Het is de kunst om 
iedere  speler in het team in te delen  waar hij/zij 
het beste tot zijn/haar recht komt.

Momenteel voetballen er bij AmstelveenHeem-
raad inmiddels meer dan 70 vrouwen en meisjes, 
met de doelstelling om in iedere leeftijdscategorie 
met één of meerdere teams aan de competitie 
deel te nemen. Alle teams trainen twee keer in de 
week op ons mooie complex. Het plezier tijdens 
de trainingen is groot waardoor de prestaties 
niet achterblijven; de meiden MD-pupillen spelen 
sinds dit voorjaar in een jongenscompetitie mee, 
omdat het bij de meisjes wel erg makkelijk ging 
en ook hier winnen zij hun wedstrijden. 
Daarnaast werd door het Vrouwen 1 team de 
afgelopen twee seizoenen de halve finale van de 
KNVB-beker bereikt!

AmstelveenHeemraad is een vereniging waar ook 
kinderen met een beperking terecht kunnen om 
te voetballen bij onze G-force teams, onze grote 
trots. 

AmstelveenHeemraad: een bloeiende voetbalvereniging 
met een maatschappelijke drijfveer

Het G-Force team is een heel diverse groep van 
20 kinderen. De jongste is net zes en de oudste is 
zestien. Het maakt niet uit of de spelers lichame-
lijke of verstandelijke beperkingen hebben. Daar 
kijken ze zelf het makkelijkst overheen. Het gaat 
er vooral om dat ze lekker kunnen sporten en 
plezier hebben. Elke zaterdagochtend traint team 
G-force met elkaar. Zelfde tijd, zelfde veld, zelfde 

begeleiders en áltijd kleedkamer 10. Eigenlijk ziet 
de training er hetzelfde uit als bij alle andere kin-
deren. Alleen zijn de oefeningen iets simpeler. Er 
is veel aandacht voor trappen, aannemen en na-
tuurlijk partijvormen. We sluiten áltijd af met een 
partijtje! Al na een paar maanden zien de trainers 
en ouders zichtbaar verschil bij de spelers. Niet 
alleen voetbaltechnisch, maar ook conditioneel 
en motorisch. Bovendien is sporten goed voor de 
sociale vaardigheden, dus ook voor het G-Force 
team van AmstelveenHeemraad.

Een Technische Commissie zorgt voor een uitge-
kiende jeugdopleiding die voor de langere termijn 
van sportief levensbelang is voor de vereniging.
Elke leeftijdscategorie kent selectievoetbal in 
samenwerking met Ajax-geschoolde trainers en 
begeleiders. Alle jeugdtrainers voetballen zelf bij 
de club, vaak op hoog niveau. We organiseren 
voor de jeugd regelmatig spelregelavonden en 
leiden zelf onze jeugdscheidsrechters op. 
“Zonder scheidsrechters geen voetbal”. Vandaar 
dat er door middel van het begeleiden van en 
faciliteren door de KNVB al vele KNVB jeugd-
scheidsrechters opgeleid en  actief zijn om het 
voetbalspel in goede banen te leiden. Naast deze 

jeugdscheidsrechters zijn een aantal ervaren 
bond-scheidsrechters actief bij de vereniging, 
die hen intensief begeleiden. Jeugd- en bonds-
scheidsrechters leiden de wedstrijden met plezier, 
omdat de vereniging een goede atmosfeer heeft 
gekweekt waarin alle scheidsrechters hun taken 
kunnen uitvoeren.
Binnen de vereniging bestaat aldus al lange tijd 
extra aandacht voor onze bloeiende jeugdafde-
ling.  De jeugdcommissie oraniseert allerlei festi-
viteiten voor onze jeugdleden, van toernooien tot 
jeugddagen en de eerder genoemde opleidingen.
Naast het voetbal heeft de vereniging ook oog 
voor maatschappelijke ontwikkelingen en wilt ze 
ook hier een rol spelen. Immers, de maatschappij, 
dat zijn wij!

Onze G-force teams waren een eerste stap, ge-
volgd door maatschappelijke stages voor en door 
middelbare scholieren. Inmiddels zijn we lid van 
de ‘Alliantie Taal voor het Leven’ ter bestrijding 
van laaggeletterdheid en bieden we onderdak 
aan een initiatief voor huiswerkbegeleiding waar 
onze jeugdleden voorafgaand aan een training 
ook gebruik van kunnen maken. 
De komende jaren blijven we inzetten op alle 
hiervoor genoemde onderwerpen. Extra aandacht 
gaan we besteden aan onze maatschappelijke 
rol. De overheid trekt zich steeds verder terug als 
aanbieder van (jeugd)zorg en ondersteuning. Par-

ticipatie en informele zorg zijn de nieuwe thema’s. 
Wij willen daar een rol in spelen, bijvoorbeeld 
door onze accommodatie in samenwerking 
met de gemeente beschikbaar te stellen voor 
ontmoetingen (buurthuisfunctie). We zullen leden 
stimuleren vormen van informele zorg aan te 
bieden en als (sport)vereniging willen we samen 
met de gemeente invulling geven aan participatie 
door werkervarings- en participatieplaatsen aan 
te bieden. Zo kunnen we ook ons vrijwilligers-
korps ondersteunen.
Kortom, AmstelveenHeemraad is een bloeiende 
voetbalvereniging met een brede kijk en een 
gezonde ambitie naar de toekomst toe!
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Sporten willen we allemaal, het zorgt ervoor dat 
je je gezond en fit voelt, vermindert stress en 
het geeft energie. Voor vrouwen die zwanger 
of moeder worden is sporten echter één van de 
eerste dingen die erbij inschieten. En dit terwijl je 
je energie als jonge moeder juist zo hard nodig 
hebt. 

Zonde, vond Josine Gräfe, oprichtster van de 
EnergieBrigade, en daarom ontwikkelde zij spe-
ciale sportprogramma’s voor zwangere vrouwen, 
recent bevallen moeders en moeders met kleine 
kinderen. 
Deze programma’s biedt zij aan vanuit haar be-
drijf, de EnergieBrigade, dat zij in 2014 lanceer-
de. Samen met haar Brigade helpt ze vrouwen 
goed voor zichzelf te zorgen, stress te reduceren 
en elkaar te inspireren. 
Steek energie in jezelf en elkaar en je krijgt er 
energie voor terug. Alle sportprogramma’s van de 

EnergieBrigade vinden plaats in de buitenlucht. 
Bij slecht weer is er een binnenlocatie, zodat de 
lessen altijd door kunnen gaan.  

De lessen zijn al enige tijd succesvol in Amster-
dam en komen vanaf maart 2015 ook naar Am-
stelveen, waar de EnergieBrigade samenwerkt 
met Kinderrijk. 

Het aanbod bestaat uit::
 • BellyBoost: trainingsprogramma voor zwangere
   vrouwen 
• MamaBoost: trainingsprogramma voor recent
   bevallen moeders 
• BabyBoost: trainingsprogramma voor moeders
   met babies 
• KidsBoost: trainingsprogramma voor moeders
   met peuters/kleuters 
• EnergyBoost: gevarieerde workouts voor meer 
energie  

Nieuw sportaanbod speciaal voor 
zwangere vrouwen en moeders uit regio Amstelveen

De programma’s BellyBoost en MamaBoost zijn 
zorgvuldig samengesteld en gescreend door 
een verloskundige, bekkenbodemspecialist en 
personal trainer. Alle oefeningen zijn dus veilig en 
worden gegeven door gediplomeerde trainsters.  

De programma’s BabyBoost en KidsBoost zijn 
nieuwe programma’s, samengesteld door de 
EnergieBrigade. De oefeningen zijn bedoeld om 
de moeders een stevige workout te geven en de 
kleintjes lekker te laten meedoen op hun eigen 
niveau. Bewegen in de frisse lucht geeft moeders 
en hun (ongeboren) kind een gezonde dosis 
energie.  

Naast de trainingen geeft de EnergieBrigade ook 
workshops over gezonde voeding, omgaan met 
stress, opvoeding en andere relevante onderwer-
pen.  

Proeflessen zijn gratis. 
Locaties, meer informatie en aanmelden op
www.energiebrigade.nl. 

Vragen? 
info@energiebrigade.nl.  

De EnergieBrigade, sport en coaching voor 
(aanstaande) moeders en kinderen

Comfortabel en blessurevrij sporten
Sporten en bewegen hebben een positief effect 
op de gezondheid. Toch lopen jaarlijks duizenden 
sporters een blessure op. In veel gevallen blijken 
verkeerde of verouderde schoenen een belang-
rijke oorzaak.
 

NIEUW bij Intersport DUO Amsterdam-Buitenveldert:
Fit4Run camerabeelden en voetscan

Het ultieme sportschoenadvies
Bij het kiezen van de juiste hardloopschoen 
spelen tal van factoren een rol. Denk bijvoorbeeld 
aan voettype, je gewicht, de ondergrond, de 
intensiteit waarmee je sport, en eventuele fysieke 
ongemakken die je ondervindt.

 Snel, objectief en deskundig
Bij Intersport DUO - Fit4Run krijg je geen ingewik-
kelde verhalen, maar een helder en duidelijk 
advies. Met behulp van voetscan, Fit For Feet 
software en camerabeelden wordt snel en objec-
tief vastgesteld welke schoeneigenschappen voor 
jou belangrijk zijn. Door middel van de kleurco-
dering zie je vervolgens welke schoenen voor jou 
geschikt zijn.
 
Voorkom blessures
Laat je gratis en vrijblijvend adviseren door één 
van onze runningspecialisten. Voor het optimale 
advies adviseren wij om je oude loopschoenen 
mee te nemen.
 
Kom langs of bel nu voor een afspraak met één 
van onze Fit 4 Run specialisten: 
Intersport DUO
Gelderlandplein 44
1082 LB Amsterdam-Buitenveldert
Winkelcentrum Gelderlandplein
Tel. 020 - 6 442 442

Foto: Celine Nuberg

Foto: Celine Nuberg
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Op zaterdag 28 maart gaan, ter afsluiting van 
het binnenseizoen, weer de gezellige Rabobank 
Open Indoor Kampioenschappen van start.  

Het toernooi is een waardige afsluiting van de 
binnencompetitie en een goede voorbereiding 
voor de buitencompetitie. Er zal bij de 17+ en de 
35+ (behalve bij de 50+) op rating ingedeeld wor-
den. Dus alle spelers zullen dichtbij hun niveau 
ingedeeld worden. 
Natuurlijk kunt u ook alleen komen kijken om van 
de spannende partijen te genieten. Op zondag 5 
april (1e Paasdag) en maandag 6 april (2e Paas-

dag) zullen de meeste finales worden gespeeld. 
Er wordt rekening gehouden met de buitencom-
petitie. De buitencompetitie zal dan ook van start 
gaan. Bij T.V. Mijdrecht kunt u op het ruime terras 
onder het genot van een hapje en drankje naar 
de competitiewedstrijden komen kijken. 

Tijdens etenstijd zullen er ook eenvoudige maal-
tijden opgediend worden, verzorgd door TVM Bar 
eten & drinken. 

Iedereen kan zowel actief als passief deelne-
men aan de tennissport. Een echte “passieve” 
aanrader is de door Tennishal De Ronde Venen 
georganiseerde twee-daagse bustour naar 
Roland Garros. 

U vertrekt op vrijdag 29 mei vroeg in de ochtend 
met de bus naar Parijs om in de ochtend al aan te 
komen bij Roland Garros. U hoeft geen minuut te 
missen van de wedstrijden. Na een hele dag van 
de partijen genoten te hebben wordt u om 20:00 
uur naar het hotel gebracht. 
De volgende dag heeft u de hele dag voor uzelf in 

Tennishal De Ronde Venen: 
Komende maanden voor elke tennisliefhebber wat wils

Parijs, om op zaterdag 30 mei om 23:30 uur weer 
in Mijdrecht te arriveren. 

Veel leuke activiteiten bij tennishal De Ronde 
Venen om aan deel te nemen. 

Kijk ook op www.tennishalderondevenen.nl



Wij zijn er klaar voor! De bootjes liggen weer in 
het water en wij zijn inmiddels gestart met onze 
instructeursopleiding. Kortom de voorbereidingen 
voor een nieuw zeilseizoen zijn in volle gang. 
Graag maken wij jullie attent op onze activiteiten.

Introductiedagen
Voor iedereen tussen 7 en 18 jaar die nog nooit 
gezeild heeft maar wil ontdekken of hij/zij het zei-
len leuk vindt of voor degene bij wie de zeilkrie-
bels alweer ruimschoots aanwezig zijn, bieden wij 
ook dit voorjaar weer de introductiedagen.

Op 25/26 april en 9/10 mei 2015 kun je een dag 
komen varen op de Vinkeveense Plassen onder 
begeleiding van onze enthousiaste instructeurs.

Op 9 en 10 mei bieden wij ook de mogelijkheid 
kennis te maken met het windsurfen. Wij bieden 
de introductiedag aan voor maar € 30! 
Ben je al een keer bij ons geweest, dan kun je 
zelfs gratis een vriendje of vriendinnetje meene-
men die onze zeilschool nog niet kent, om hem of 
haar kennis te laten maken met jouw zeilschool!

Cursussen
We starten al vroeg in het seizoen met onze 
voorjaarsweek van 4 t/m 8 mei. Daarna zijn er 
tijdens de Hemelvaart-, Pinkster- en zomervakan-
tie weer volop mogelijkheden om te komen zeilen 
of surfen. 

Ook bieden wij weer onze zondagcursus aan. 
Geliefd bij veel cursisten, omdat deze bestaat 
uit 5 losse zeildagen. Al onze cursussen worden 
gegeven op verschillende niveaus. Er wordt 
gekeken naar zeilervaring en leeftijd. Uiteraard 
houden wij bij het maken van de groepsindeling 
ook rekening met voorkeuren ten aanzien van 
vriendjes en vriendinnetjes!

Het cursusaanbod van Zeilschool de Vinkeveen-
se Plassen is zeer breed. Er kan gekozen worden 
uit de volgende disciplines (boottypes):

Optimisten (1 mans jeugdboot), Askeladden (2 
mans jeugdboot), Laerling (jeugd kielboot), Laser 
Pico of Open Bic (1-mans zwaardboot), RS Feva 
of Laser Vago (2 mans zwaardboot), Catamarans, 
Valken (kielboot) en Windsurfplanken. Kortom 
voor elke cursist is er een passende boot te 
vinden. 

Tijdens onze cursussen kan er op basis van ver-
schillende varianten verbleven worden; dagcur-
sus (alleen zeilen), extern (zeilen, theorieavond 
en bonte avond), extern+(zeilen, avondeten en 
avondprogramma) of intern (volledig verzorgd).  

Een compleet overzicht van onze mogelijkheden 
vindt u op onze website 
www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Schipperscursus platbodem varen
Heb je altijd al eens op een platbodem willen 
leren zeilen? Dat kan bij ons gedurende vijf 
zondagen het komende voorjaar, de cursus start 
zondag 31 mei. Er wordt gezeild tussen 10:00 
en 17:00 uur met maximaal 6 deelnemers per 
platbodem. 
Bij de schipperscursus leer je varen op histo-
rische vrachtschepen tussen de elf en vijftien 
meter. Onze platbodems werden in vroegere 
tijden gebruikt voor het vervoeren van vracht over 
de Hollandse Plassen, voornamelijk naar de grote 

Zeilschool Vinkeveen: Het voorjaar kan beginnen!
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steden. Nu, één eeuw verder, worden de platbo-
dems, naast de schipperscursus, ook veelvuldig 
met groepen gebruikt. Er is geen vaarbewijs op 
deze schepen nodig, maar enige zeilervaring is 
wel wenselijk.

Week van de Watersport
Van 4 tot en met 8 mei 2015 is er landelijk de 
Week van de Watersport en hebben wij Open 
Huis bij Zeilschool de Vinkeveense Plassen. U 
bent van harte welkom om tussen 10.00 - 17.00 
uur langs te komen om onze accommodatie, 
haven en boten te komen bekijken. 

Tijdens deze week vindt de voorjaarscursus 
plaats dus er is meer dan vol-
doende te beleven en te zien.

Op woensdag 6 mei is iedereen 
welkom voor een gratis kennis-
making / proefles van een uur 
in de Optimist, de Askeladden 
of de Valk. Aanmelden is niet 
nodig. Bij grote drukte kan het 
zijn dat je even moet wachten 
maar het terras van Pannenkoe-
kenrestaurant Het Voordek is 
geopend.

Watertaxi Vinkeveen
Voor het komende seizoen gaat 
Vinkeveen Haven de taxiboot 

VH144 in gebruik nemen. De boot is voorzien 
van kajuit en overdekte achterkuip (10 tot 12 
zitplaatsen) met heteluchtverwarming. Ook  met 
iets minder mooi weer kan er lekker gevaren 
worden over de Vinkeveense Plassen. Naast het 
verzorgen van georganiseerd vervoer (rondvaar-
ten op reservering) over de Vinkeveense Plassen 
gaan we gedurende de weekenden en in de 
schoolvakanties een vaste route varen tussen 
verschillende horecagelegenheden en recreatieve 
voorzieningen (zandeilanden).

Hiermee introduceren wij een laagdrempelige 
voorziening. Naast een ticket voor een rondvaart 
over de Vinkeveense Plassen zullen wij ook een 
zogenaamd “hop on hop off” ticket gaan aanbie-
den waardoor passagiers gedurende de dag op 

verschillende stopplaatsen van boord kunnen 
om te recreëren of gebruik te maken van de 
aanwezige horeca voorzieningen.Meer informatie 
over de Watertaxivinkeveen binnenkort via de 
volgende facebookpagina: Watertaxivinkeveen.

Kinderfeestje bij Zeilschool Vinkeveen
Bij de zeilschool ben je ook aan het juiste adres 
voor een leuk, spannend of sportief kinderfeestje, 

verjaardagsuitje of jeugdactiviteit. Wij beschikken 
over ruim 35 jaar ervaring in het verzorgen van 
activiteiten voor jeugd en jongeren. 

Naast watersportactiviteiten hebben we ook een 
ruime keuze uit niet watergebonden activiteiten. 
Wat denk je van een zeil-, kano- of wakeboard-
clinic of het spannende Expeditie Robinson? 
Aansluitend eten in Pannenkoekenrestaurant het 
Voordek en het feestje is compleet. De partijtjes 
kunnen geboekt worden op alle dagen van de 
week en worden begeleid door onze enthousiaste 
instructeurs.

Kijk op onze website www.vinkeveenhaven.nl 
voor een overzicht van alle activiteiten! 
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens 
kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00 / 
26 19 90. 

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

Namens het gehele team, 
Koen Bolt
Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
T 0297 - 26 22 00
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Mijn naam is Sebastiaan Blesgraaf. Trotse vader 
van 3 kinderen en zelf inmiddels 38 jaar jong. 

Vanaf mijn 10e bespan ik tennisrackets. Eerst 
voor mijzelf en al snel ook voor anderen. Inmid-
dels ben ik specialist op tennisgebied en dan met 
name de verkoop en het bespannen van tennis-
rackets. Daarnaast bied ik een ruim assortiment 
schoenen, tassen, tennisballen, kleding, grips  
en andere artikelen. Naast tennisrackets, kunt u 
ook bij ons uw badminton- of squashracket laten 
bespannen.

Mijn winkel op tenniscentrum De Kegel is mijn 
vaste basis en van daaruit bedien ik meerdere 
tennisparken, zoals Buitenveldert, Startbaan, 
TCA, Ijsbaanpad, TC Ouderkerk en nu ook 
DVH. Voor merken zoals Prince, Tecnifibre, Pro 
Kennex, Dunlop, Pacific (fischer), Diadora, Fila, 
Tretorn, Slazenger, Yonex, Head en Babolat ben 
ik officieel dealer. Met enige trots kan ik vertellen 
dat ik één van de 25 dealers in Nederland ben die 
het nieuwste racket van Babolat mag verkopen, 
de Babolat Pure Drive PLAY en sinds kort ook 
de Aero Pro Drive Play. Ook door Dunlop en Pro 
Kennex zijn wij geselecteerd als speciaal dealer 
voor unieke producten die niet in alle [tennis]
winkels verkrijgbaar zijn.

Na 3 jaar actief te zijn geweest tijdens de Natio-
nale tenniskampioenschappen op Sportpark de 
Kegel voor onder andere het bespannen van de 
rackets voor de spelers, wat een mooie ervaring 
is geweest, is hier sinds 2013 het Amstelveen 

Future tennis toernooi . Om op de ATP ranking 
lijst te komen, moet een speler Future toernooien 
spelen. Het niveau is hoog, zowel van de spelers 
als van de eisen die worden gesteld aan het 
materiaal. Het was een enorm leuke ervaring om 
tijdens dit toernooi te bespannen en het materiaal 
van de spelers weer in goede conditie te brengen. 
Ik kijk uit naar het volgende Future toernooi waar 
ik dit jaar wederom ga bespannen

Uit mijn verhaal kan je wellicht al opmaken dat 
kwaliteit voor mij hoog in het vaandel staat. Het 
juiste racket of de juiste snaar kan een groot 
verschil maken in tennisplezier. En dat laatste 
is waar het uiteindelijk om draait, lekker spelen 
met veel plezier. Zoals ik zelf ook het liefste doe 
en mijn dochters van 5 en 7 ook probeer mee te 
geven als zij naar tennisles gaan. 

Wil jij advies over een racket of bespanning dat 
past bij jouw manier van spelen, kom dan gerust 
eens langs of neem contact op via 
www.qdtennis.nl. De winkel is te vinden aan de 
Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen en ik ben te 
bereiken op tel. 06 1892 1064. 
Wij hebben naast hele aardige kortingen ook 
een spaarkaart speciaal voor het bespannen van 
rackets. Bij een volle spaarkaart ontvang je 10% 
korting op je volgende bespanning. Graag tot 
ziens, Sebastiaan Blesgraaf.

Voor het laatste nieuws en aanbiedingen, kunt u 
ons volgen via facebook: 
www.facebook.com/QDTennis

QD Tennis heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan

De rust is weergekeerd in huize Vismans. Bijna 
een week lang dreunde het winnen van een wild-
card voor het WK beachvolleybal, dat komende 
zomer in Nederland wordt gehouden, nog na. 

Vrijdag 6 maart vormden De Amstelvener Sven 
Vismans en zijn Schiedamse partner Wessel 
Keemink het koningskoppel tijdens het wildcard-
toernooi in Lindobeach in Den Haag. Drie keer 
op rij won het duo en dat leverde het felbegeerde 
startbewijs op.

Een week na dato kijkt Sven Vismans glunderend 
richting de velden van The Beach in Aalsmeer. 
Geboren Amsterdammer, opgegroeid in Amstel-
veen en leren volleyballen in Aalsmeer. De sport 
zit in zijn genen. Pa Ruud Vismans en ma Irene 
van Uden waren fanatieke zaalvolleyballers. Bijna 
een kwart eeuw geleden openden zij in de mo-
numentale voormalige bloemenveilinghallen het 
indoor beachsportcentrum The Beach. Als kleuter 
beschikte Sven daardoor over een zandbak ter 
grootte van drie beachvolleybalvelden en daar 
maakte hij dankbaar gebruik van.

Met het toenemen van zijn lengte, groeide ook 
zijn liefde voor beachvolleybal en dat bleef niet 
zonder resultaat. Tien jaar na zijn eerste of-
ficiële wedstrijd, toen nog als tiener, staat Sven 
nationaal aan de top. Dat bewees de Amstelve-
ner in Den Haag, waar hij met Wessel Keemink 
de eerste wildcard voor het wereldkampioen-
schap beachvolleybal in de wacht sleepte. Acht 
herenkoppels streden die bewuste vrijdag in het 
Haagse Lindobeach en elke wedstrijd was een 
finale op zich, want verliezen betekende douchen 
en omkleden.

“Er is nog een wildcard beschikbaar hoor”, vertelt 
Sven. “Er komen nu drie eredivisierondes en het 
hoogst nog niet geplaatste koppel in de ranking 
na die serie toernooien, ontvangt eveneens een 
ticket voor het WK. Wessel en ik hadden het 
volste vertrouwen dat we het in de eredivisie wel 
zou lukken, maar dit is natuurlijk een stuk relaxter. 
We kunnen ons vanaf nu volledig focussen op het 
WK. Dat betekent dat alles vanaf april, Wessel 
heeft nog indoorverplichtingen, in het teken staat 
van het evenement. Er is een enorme last van 
onze schouders gevallen.”

En die last drukte zwaar op de schouders van 
de jonge beachvolleyballer. In de aanloop naar 
het wildcardtoernooi deed Sven geen oog dicht. 
“Ik analyseerde elke nacht alle tegenstanders 
tot in de kleinste details.” En het ging goed. De 
route naar het WK-ticket vrijdag startte met twee 
overtuigende zeges op de koppels Bouter/Van 
Steenis (21-15, 21-14) en Feenstra/Van Pruissen 
(21-17, 21-19) en eindigde met een zinderende 
finale tegen het duo Dirk Boehlé en Jannes van 
der Ham, dat Lindobeach als thuisbasis heeft.

Drie zenuwslopende sets (17-21, 21-13 en 17-15) 
waren nodig om definitief het mondiale startbewijs 
binnen te halen. En toen kwam de ontlading, een 
emotionele ontluchting van een week vol span-
ning. “Normaliter ben ik best wel nuchter, maar 
nu kwam alle spanning er in een keer uit”, lachte 
de opgeluchte Amstelveense beachvolleyballer. 
“Maar het ticket is binnen en we kunnen aan de 
slag. Dat betekent straks drie keer in de week 
teamtraining met Richard de Kogel en natuurlijk 
gaan we voluit in de eredivisie meedoen. We wil-
len laten zien dat dit geen incident is, maar zullen 

de eredivisie ook als veredelde training gebrui-
ken. Daarnaast willen we, afhankelijk van (moge-
lijk nieuwe) sponsoren, ook aan twee of drie sterk 
bezette buitenlandse toernooien meedoen.”

En dan: “Amsterdam, here we come!!”  Op de 
Dam begint het WK-avontuur van Vismans en 
Keemink pas echt. Nederland is gastland voor de 
internationale beachvolleybalelite, die verdeeld 
over vier steden (Den Haag, Apeldoorn, Rotter-
dam en Amsterdam) van 26 juni tot en met 5 juli 
gaat strijden voor het mondiale goud. Vismans en 
Keemink spelen de pouleronde in ieder geval in 
de hoofdstad. “Dichtbij huis, dus hopelijk met een 
grote groep supporters voor ons op de tribune”, 

lacht Sven, die zijn ouderlijk huis in Amstelveen 
al enige tijd geleden verlaten heeft voor een ap-
partement in Amsterdam.

Als het WK ter sprake komt, gaan zijn ogen 
glinsteren. De finale van het wildcardtoernooi 
heeft hij inmiddels al tientallen keren afgespeeld 
in zijn hoofd. “Door de spanning wist ik totaal niet 
meer hoe de laatste fase van de derde set was 
gelopen. Maar ik heb alles via filmpjes van ande-
ren en via de Social Media al weer teruggezien. 
Alles is weer helder hoor. Het feit dat ik straks 
met Wessel op het WK sta is tot al mijn vezels 
doorgedrongen. Man, wat een heerlijk gevoel.”

WK-avontuur is begonnen voor Amstelveense
beachvolleyballer Sven Vismans

foto: Pim Waslander

door Nol de Vries
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Schermschool Tréville, is opgericht door Pascal 
Kenter en heeft drie trainingslocaties; Amstel-
veen, Amsterdam en Uithoorn. De vereniging is 
Sportvereniging van het jaar 2014 in Amstel-
veen en zeer actief met het promoten van de 
schermsport op basisscholen. Afgelopen jaar 
heeft de vereniging zeker 700 kinderen laten ken-
nismaken met schermen. Het is een onbekende 
sport maar volgens de gemeente een initiatief 
dat als voorbeeld geldt voor ontwikkelingskansen 
voor de sport in Amstelveen.

Pascal Kenter begon op tienjarige leeftijd met 
schermen en heeft dit zeer fanatiek gedaan, ging 
veel naar wedstrijden in binnen- en buitenland. Hij 
bracht het tot jeugdkampioen van Nederland, ging 
naar het WK in Turkije en was kandidaat voor de 
Olympische spelen van 2008. Zover is het niet 
gekomen, door blessures en motivatieproblemen 
hield hij op met schermen. Schermen vond hij 
nog altijd leuk maar het wedstrijdelement stond 
hem tegen. In 2007 volgde hij, naast zijn oplei-
ding aan de PABO, de vereiste docentenopleiding 
bij de KNAS en in 2007 mocht hij zich bevoegd 
schermleraar noemen. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot de oprichting van zijn eigen schermschool in 
oktober 2011. 

Schermvereniging Tréville 
daagt je uit!

De zoektocht naar een passende naam bracht 
hem, bijna vanzelfsprekend, bij de drie muske-
tiers. Het is schermschool Tréville geworden, 
genoemd naar Jean-Armand du Peyrer graaf van 
Tréville, kapitein van de drie musketiers. Tréville 
is een vereniging die tot doel heeft de scherm-
sport in de omgeving Amstelveen in de breedte te 
promoten. 

Schermen is een hele intelligente sport waarbij je 
intensiteit combineert met nadenken.
Snelheid, reactievermogen en discipline zijn erg 
belangrijk maar schermen is vooral ook een heel 
veilige sport door de beschermende kleding. 
Soms wordt schermen wel vergeleken met levend 
schaken, het is de kunst om de tegenstander te 
slim af te zijn door strategisch inzicht, snelheid 
en techniek. Je zou het niet meteen denken maar 
kinderen pakken het schermen heel snel op, na 
een paar lessen kunnen ze al een wedstrijdje 
doen en daarom vinden kinderen het vaak ook 
zo leuk. Vanwege de veiligheid wordt er uiteraard 
geschermd in een complete uitrusting, scherm-

vest, masker, handschoen en wapen. Deze hoeft 
niet zelf aangeschaft te worden maar kan van de 
vereniging gebruikt worden.

Buiten aandacht voor kinderen heeft onze vereni-
ging ook aandacht voor de oudere sporter, zo is 
er een brede vereniging ontstaan waar er balans 
is in leeftijd en ervaring. Het jongste lid is zes 
jaar en de oudste zestig. Ook resultaten blijven 
niet uit, de vereniging heeft een groep jonge 
wedstrijdschermers die vele podiumplaatsen in 
binnen- en buitenland halen.

Bij ons is het de gewoonte dat ouders die dat 
willen altijd aanwezig mogen zijn tijdens de les-
sen/trainingen. Iedereen krijgt een kopje koffie of 
thee, de kinderen krijgen tussendoor een glaasje 
limonade want sporten maakt dorstig. We vinden 
het belangrijk dat de scherm(st)ers zich houden 
aan de waarden die gewoon zijn in de scherm-
sport, op je woorden letten en respect voor je 
tegenstander en de leraar hebben.

Eén keer per jaar organiseren we de club-
kampioenschappen in een sporthal omdat de 
trainingslocaties hiervoor te klein zijn. Iedereen 
schermt in zijn eigen leeftijdscategorie en heeft 

kans om te winnen. Binnen de vereniging zijn 
er scherm(st)ers die alleen op recreatief niveau 
bezig zijn maar er zijn er ook die meer uitdaging 
willen en wedstrijden schermen, het kan allemaal.

De wapens
De floret is een steekwapen met een flexibele 
kling, die oorspronkelijk als trainingswapen dienst 
deed. Omdat er tijdens het oefenen met sabel of 
degen te veel doden en gewonden vielen, werd 
de floret uitgevonden. Geldige treffers kunnen en-
kel toegebracht worden met de punt. Het geldige 
trefvlak bestaat alleen uit de romp.

De degen lijkt het meest op het klassieke duelwa-
pen. De degen is ook een steekwapen en relatief 
onbuigzaam. Geldige treffers kunnen enkel toe-
gebracht worden met de punt. Het geldige trefvlak 
beslaat het hele lichaam. Aanval en verdediging 
hebben een even belangrijke rol.

De sabel is een slag- en steekwapen. Treffers 
kunnen toegebracht worden met de punt, de 

snijkant en de platte kanten van het wapen. Het 
geldig trefvlak bestaat uit de romp (boven de 
middel), het hoofd en de armen. Schermen met 
de sabel kenmerkt zich door een vlot wedstrijd-
verloop en veel aanvallen op de tegenstander. 
Alles boven de (denkbeeldige) gordel is raakvlak, 
exclusief de beide handen.

Alle wapens zijn voor zowel dames als heren een 
Olympische sport.
 
Traditioneel is de kleur van de uitrusting wit, om 
het makkelijker te maken voor de scheidsrechters 
om de treffers te zien. Dat kan wellicht worden 
teruggevoerd naar de tijd voor de elektrische 
trefferaanduiding, toen soms roet of gekleurd krijt 
werd aangebracht aan de klingen om treffers op 
de kleding van de tegenstander aan te duiden. 
Recent zijn de FIE-regels (wereldschermbond) 
wat versoepeld zodat ook kleuren worden toe-
gelaten, behalve zwart dit is de traditionele kleur 
voor schermmeesters, en dus niet toegestaan 

voor schermers.
Pascal geeft ook schermlessen op vele basis- en 
middelbare scholen in de omgeving van Amstel-
veen om kinderen met deze mooie sport kennis 
te laten maken. Schermles op de naschoolse 
opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

Schermen is een originele, sportieve en uitda-
gende invulling van bijvoorbeeld een verjaardags-
feestje, vrijgezellenavond, bedrijfsuitje, familie-
dag, schoolproject, clinic of workshop.
 
Is uw interesse gewekt? 
Wij hebben nog voldoende plaats voor iedereen 
die de schermsport eens wil proberen. Er zijn al-
tijd twee gratis proeflessen mogelijk maar gewoon 
een keer kijken kan ook. 

Kijk voor een indruk van de vereniging eens op 
onze website: www.schermschool-treville.nl of bel 
Pascal Kenter op 06-52840411 of het secretariaat 
0297-566865
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Meer energie en minder stress, verlichting van 
pijn en depressie
De hierboven genoemde, maar ook vele andere 
positieve effecten van het dragen van een mag-
neetsieraad worden gemeld door veel van onze 
klanten. Al duizenden jaren zweren mensen bij 
het gebruik van magneten voor genezende doel-
einden of juist ter voorkoming van ziekte. Het is 
fascinerend, dat magneetkracht met succes voor 
zoveel verschillende klachten kan worden ge-
bruikt en dat er vaak een positief effect optreedt, 
zodra magneten ingezet worden. De wetenschap 
kan dit niet langer negeren en dus worden er 
steeds meer klinische experimenten uitgevoerd, 
waarvan de positieve resultaten wel tot verder 
onderzoek moeten leiden.

Zo hebben bijvoorbeeld wetenschappers van 
de Universiteit van Virginia o.a. het volgende 
ontdekt:

• Magneten stimuleren de doorbloeding of kunnen
  een regulerend effect hebben op de doorstro
  ming van het bloed
• Door de magneten krimpen uitgerekte aders en
  vernauwde bloedvaten ontspannen
• Magneten verhogen de toevoer van zuurstof en
  voedingsstoffen naar de individuele cellen
• Toxines (afvalstoffen) worden op natuurlijke
  wijze sneller afgevoerd
• De energiebalans verbetert en de zelfgenezen
  de krachten van het lichaam worden versterkt
• Zwellingen en ontstekingen verdwijnen en
  wonden genezen sneller en beter
• Bij behandelingen van sportblessures waren de
  resultaten zo indrukwekkend, dat de onderzoe
  kers het advies geven om bij verstuikingen, 
  builen of schrammen afwisselend met ijs en
  magneten te behandelen

Is magneetkracht werkelijk een genezend 
middel bij vele klachten?

Heel veel mensen zijn hiervan overtuigd, omdat 
zij dat zelf lijfelijk ervaren. En is daarvoor dan één 
duidelijke verklaring? De wetenschap ontrafelt da-
gelijks nieuwe geheimen in de microkosmos. Er 
zijn inmiddels meerdere plausibele verklaringen, 
maar hard wetenschappelijk eenduidig bewijs kan 
(nog niet) geleverd worden. 

Wel is duidelijk dat er een aantal factoren positief 
van invloed zijn en daarom nader onderzocht 
dienen te worden: bloed, zenuwen, stofwisseling, 
water, koper en het aardmagnetisch veld.

Hoe dan ook: de ontelbare positieve ervaringen 
met magneetsieraden, die door onze klanten 
gemeld worden, zijn zó indrukwekkend, dat wij 
u van harte adviseren om het gewoon zelf uit te 
proberen en de effecten te ervaren.
 
Werking magneetsieraden ENERGETIX

Wereldwijd maken al miljoenen mensen gebruik 
van magneetsieraden.

• om hun algemene gevoel van welzijn te
  verbeteren
• omdat zij pijnverlichting ervaren
• omdat hun klachten afnemen of zelfs helemaal   
  verdwijnen
• omdat zij zich meer in balans voelen en minder   
  stress ervaren
• omdat zij een verbetering van hun energie   
  ervaren

Werking ENERGETIX MAGNEETSIERADEN voor veel mensen positief
• omdat zij beter slapen en/of meer uitgerust 
  wakker worden
• omdat zij het gevoel hebben meer aan te 
  kunnen
• Magneten kunnen de pijn verlichten maar  
  lossen geen mediche problemen op.

BESTEL NU!
Kijk voor meer informatie of bestellen op 
www.sportkrantamstelland.nl/sportsieraden.

Daniël Giacon uit Aalsmeer speelde als kind 
altijd met zwaarden. Piraten en ridders waren zijn 
helden en iedere stok, pen of pollepel werd als 
zwaard gebruikt. Toen hij 6 jaar oud was, ging 
hij op aanraden van een kennis eens kijken bij 
SchermCentrum Amsterdam (SCA). Daar werd hij 
in no time verliefd op het floretschermen. 

In de eerste jaren schermde hij een uurtje op 
woensdagmiddag en zat hij ook op voetbal. 
Steeds vaker deed hij echter aan een recreatieve 
schermtoernooien mee. In 2009 ging hij deelne-
men aan wedstrijden en werd er twee avonden in 
de week getraind. 

Het eerste toernooi schreef Daniël gelijk op zijn 
naam en ook het Nederlands Jeugdkampioen-
schap wist hij een maand later in zijn categorie 
(tot 10 jaar) te winnen. Daniël kreeg de smaak te 
pakken en het combineren van schermwedstrij-
den en voetbalwedstrijden werd steeds lastiger. 
In de zomer kreeg hij de keuze: verder met scher-
men of met voetballen. Dat was geen moeilijke 
beslissing voor hem. De voetbalschoenen werden 
ingeruild voor eigen floretten. 

Voor de toernooien moest steeds verder gereisd 
worden. Was in 2009 Roermond al heel ver weg 
voor een toernooi, in de loop der tijd ging hij via 
plaatsen in het Ruhrgebied en Parijs naar heel 
Europa om meer tegenstand te zoeken. 

De goede resultaten bleven binnen stromen, met 
in 2013 een geweldige 3e plaats van 222 deelne-
mers in Wroclaw (Polen) en in 2014 een 8e plaats 
op het grootste jeugdtoernooi van Europa, het 

Daniël Giacon: een passie voor de schermsport
CEP in Parijs met maar liefst 432 deelnemers in 
zijn categorie. Behalve in 2013 is hij elk jaar Ne-
derlands Jeugdkampioen in zijn leeftijdscategorie 
geweest en in 2014 zelfs Nederlands Kampioen 
met het SCA Equipe bij de senioren. 

Daniël vindt vooral de combinatie van techniek, 
tactiek en snelheid heel leuk en hij kent geen 
angst voor zijn tegenstanders. Hoe sterker de 
tegenstander is, hoe meer hij geniet.

Inmiddels is Daniël 14 jaar en heeft hij zich door 
middel van kwalificatietoernooien in onder meer 
Manchester (UK), Györ (Hongarije) en Cabriës 
(Zuid Frankrijk) geplaatst voor het Europees 
Jeugd Kampioenschap voor Cadetten (jongens 
t/m 17 jaar). Hij heeft de laatste maanden hier-
voor bijna alle werkdagen getraind. 

Eind februari vloog Daniël met andere schermers 
en coaches af naar het EJK in Maribor (Slovenië). 
Daar wist hij individueel een 7e plaats te verove-
ren, dat heel bijzonder is voor een eerstejaars ca-
det. Zijn coach Daniël Nivard zei hierover: ”Daniël 
schermde vandaag de wedstrijd van zijn leven. 
Ondanks het feit dat dit zijn eerste ervaring was 
op een internationaal titeltoernooi, voelde hij zich 
volledig thuis op dit hoge niveau. Een seizoen 
lang hard werken aan sportieve en technische 
ontwikkeling betaalt zich vandaag uit. Dit is het 
begin van een mooie schermcarrière!”

Wilt u Daniël volgen, ga dan naar zijn website 
www.danielgiacon.nl. Daar kunt u ook voor
 € 30,- een FanCard aanvragen om Daniël 
financieel te steunen. Foto: Dora Barens Fotografie
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Dé sportkrant in uw regio!
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Gratis uw sportvereniging promoten?
Bel: 0297 - 242 432  
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Uw advertentie bij 29.000 huishoudens onder de aandacht!
Email: info@sportkrantamstelland.nl

Huis aan huis krant voor Amstelveen

Sportkrant Amstelland.nl

Sportkrant Amstelland is al jaren een begrip in De Ronde Venen e.o.! 

Nu óók in Amstelveen!
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Duikteam Thamen is op 1 oktober 1975 opgericht 
en was tot 1988 gevestigd in Uithoorn. Vanaf  
1980 beschikten zij over een eigen clubhuis in 
Uithoorn, maar na de sloop van het clubhuis 
bleek een nieuw of ander clubhuis financieel niet 
haalbaar en tot op de dag van vandaag doen zij 
het zonder. 

De Waterlelie
Sinds het begin wordt er voor de opleidingen en 
trainingen gebruik gemaakt van Zwembad De 
Waterlelie in Aalsmeer. Het zwembad beschikt 
over een prima restaurant waarvan Duikteam 
Thamen gebruik maakt. 

De vereniging telt op dit moment rond de 60 
leden, variërend in de leeftijd van 20 tot 75 jaar. 
Duikteam Thamen is lid van de NOB, Neder-
landse Onderwatersport Bond. De opleidingen 
worden dan ook gegeven volgens de richtlijnen 
van de NOB. 

Verder beschikt Duikteam Thamen over negen 
instructeurs die de 1, 2 of 3 ster opleidingen ver-
zorgen. Vanaf 14 jaar kun je bij Thamen al leren 
duiken. De opleidingen starten altijd half oktober. 

Een lidmaatschap bij Duikteam Thamen kost 
€ 18,50 per maand. Voor dat bedrag kun je elke 
donderdagavond komen zwemmen of trainen 
en deelnemen aan alle activiteiten. Wanneer je 
nog geen duikopleiding heb gedaan komen daar 
nog wel de kosten voor je boek en de medische 
keuring bij. Tot het eerste brevet gehaald is, is het 
gebruik van duikflessen, trimvest, automatenset 
en lood inbegrepen bij de opleiding. Een duikpak, 
bril, vinnen, schoenen en handschoenen moet je 
zelf aanschaffen. 

Duikteam Thamen geeft ook opfriscursussen.
Iedere donderdagavond wordt er getraind in 
zwembad de waterlelie in Aalsmeer van 21.30 tot 
22.30 uur.

Actief
Duikteam Thamen wordt regelmatig gevraagd om 

Jubileumjaar  Duikteam Thamen 
1975 - 2015

bij activiteiten aanwezig te zijn om de veiligheid 
te waarborgen. Zo zijn ze een paar jaar achter 
elkaar betrokken geweest bij  “Peur ‘m erin” in 
Kudelstaart, maar ook afgelopen jaar bij de NK en 
WK bommetje in zwembad de Waterlelie.

In 2004 werd aan Duikteam Thamen hulp ge-
vraagd voor “Ophelia aan de Poel”. Dit was een 
toneelstuk op het water dat rond de Watertoren 
van Aalsmeer afspeelde.Hierbij lagen een aantal 
duikers te water voor de veiligheid, maar ook 
om onder andere de bloemen “tot leven te laten 
komen”.

Duikteam Thamen is een actieve vereniging die 
naast het wekelijks duiken op dinsdagavond 
en zondagochtend, ook nog diverse andere activi-
teiten organiseert. Zo organiseren zij een aantal 
“themaduiken” zoals bijvoorbeeld de “snertduik”, 
waarbij iedereen na een “ijsduik” (als het weer 
meezit) een kom snert krijgt. Of de “carnavals-
duik”, waarbij de duikers (verantwoord)verkleed te 
water gaan. Verder hebben ze nog de peperno-
tenduik, saté duik, oudjaarsduik enz. 

Vorig jaar werd voor de eerste keer de “marathon 
duik” georganiseerd. Duiken op vier verschillende 
locaties in de omgeving op één dag (Spiegel-
polder, Vinkeveen,Hoofddorp en Alphen aan de 
Rijn) Inclusief een verdiend certificaat, lunch en 

aflsuitend diner was dit zo’n groot succes dat het 
dit jaar herhaald zal worden. 

Jaarlijks in september organiseert de vereniging 
dan nog het Zeelandweekeinde. Van vrijdag t/m 
maandag wordt er dan gedoken op verschillende 
locaties in Zeeland en op zaterdagavond traditie-
getrouw de Barbeque met vuurkorf.,

Ook worden er door de lecen zelf wel eens reizen 
naar het buitenland georganiseerd om daar te 
duiken.

Duikteam Thamen vindt het belangrijk om ook de 
familieleden bij de vereniging te betrekken. Om 
die reden worden er familie uitjes georganiseerd, 
bijvoorbeeld naar Artis, Duinrell of klootschieten, 
dit wordt dan gecombineerd met een jaarlijkse 
BBQ. 

Dan is er elk jaar de “Thamennacht”, waarbij 
allerlei spelletjes in en onder water georganiseerd 
worden, hierbij zijn ook de familieleden welkom 
om mee te doen of als jury.

Veiligheid staat bij Duikteam Thamen hoog in het 
vaandel. Ieder jaar worden er reanimatie opleidin-
gen gegeven en worden er simulatie oefeningen 
gedaan. 

Jubileumjaar 2015
Het jaar 2015 staat voor duikteam Thamen in het 
teken van ons 40 jarig bestaan. Op onze nieuw-
jaarsreceptie, zondag 4 januari, hebben we het 
startschot gegeven voor een jaar vol feestelijkhe-
den. We willen dit jaar nog meer uitpakken met 
leuke en bijzondere activiteiten. 

Op 15 maart stond een bezoek aan het aqua-
centrum in Den Helder gepland. We gingen daar 
duiken in de Triton 12, deze duiktoren is uniek 
in Europa. De duiktoren “Triton 12” wordt door 
CZSK als een zeer goede aanvulling gezien voor 
het 21 meter diepe duikbassin “Triton 21” dat 

momenteel op het mijnendienst complex in de 
haven is gesitueerd. 

Op zondag 12 april gaan de aankomende 1 ster 
duikers voor de eerste keer echt in het buiten-
water duiken. Dan mogen ze alles wat ze in het 
zwembad geleerd hebben voor de eerste keer in 
de praktijk laten zien.

Op 28 juni viert de vereniging het jubileumfeest 
en ook de “verjaardag” van Thamen op 1 oktober 
zal niet onopgemerkt voorbij gaan. 

Verder staan er nog tal van leuke activiteiten 
gepland voor het komende jaar.

Kijk voor meer informatie, foto’s en de actuele 
agenda op www.thamen-diving.nl
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Wat is korfbal? 
Korfbal is een balsport ,waarbij geprobeerd wordt 
om de bal zo vaak mogelijk door de korf van de 
tegenstander te gooien. Elk team heeft een korf 
die op een hoogte van 3,5 meter is opgehangen 
aan een paal. Bij de jeugd gelden aangepaste 
hoogtes van de korf: 2,0 / 2,5 / 3,0 meter. Je mag 
niet lopen als je de bal in je handen hebt. Het is 
dus erg belangrijk om goed samen te spelen!

KVA: meer dan alleen korfbal

Korfbalteams bestaan normaal gesproken uit acht 
spelers: vier vrouwen en vier mannen. Bij de al-
lerjongsten wordt er met een viertal gespeeld.

Korfbal Vereniging Amstelveen
KVA is de enige korfbalclub in Amstelveen. KVA 
staat voor Korfbal Vereniging Amstelveen en 
is op 1 juli 1995 ontstaan uit een fusie tussen 
de korfbalverenigingen DEVD (opgericht op 28 
september 1907) en Amstel (opgericht op 20 
oktober 1947).

De club heeft ongeveer 300 leden. Er zijn acht 
seniorenteams, twee juniorenteams, drie aspi-
rantenteams, zes pupillenteams, Kangoeroes (de 
allerjongsten) en een recreantenteam.  

Wedstrijden spelen kan al vanaf 6 jaar. Er is 
voor elke leeftijdsgroep een passend team om 
competitie te spelen.  Je hebt teams die vooral 
op prestaties gericht zijn, zoals de selectie, maar 
ook teams die gezelligheid hoog in het vaandel 
hebben. Bij de jeugdteams staat het leren cen-
traal. Leren om zo goed mogelijk in teamverband 

te spelen en tegelijkertijd het beste uit jezelf te 
halen. 

Het KVA-veld ligt op het sportcomplex-Startbaan. 
De club beschikt over een grote moderne kantine. 
Er liggen drie prachtige kunstgrasvelden recht 
voor het clubhuis. Maar in de wintermaanden zijn 
de korfballers van KVA in de Nieuwe Bankrashal 
te vinden. Korfbal wordt namelijk zowel buiten als 
binnen gespeeld. 

Mee trainen?
Bij KVA weet iedereen al lang hoe leuk, actief en 
leerzaam korfbal is. We oefenen op conditie, tac-

tiek, techniek en samenspel. Maar het belangrijk-
ste is plezier maken! Wil jij een keer mee komen 
trainen? We trainen op de dinsdag- en vrijdag-
avond. Je bent altijd welkom! 

Kijk voor meer informatie over trainingstijden op: 
www.kvaweb.nl.

KVA is meer dan alleen korfbal
Verder wordt er binnen KVA een hoop georga-
niseerd. Sinterklaasfeest, doe-je-dingetje show, 
Halloween, Paasbingo en nog veel meer voor 
de jeugd. Voor de senioren en junioren zijn er 
regelmatig knallende thema-feesten. Ook worden 
er dart- en klaverjastoernooien en nog veel meer 
activiteiten georganiseerd. 

Een hoogtepunt is het ieder jaar terugkerende 
Pinksterkamp, wanneer de gehele jeugd van KVA 
met elkaar vier dagen lang op pad gaat. 

Kortom: KVA is een club, waar topsport en gezel-
ligheid goed samengaan, en waar iedereen zich 
thuis kan voelen. 
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Het Sportbedrijf heeft als doel de inwoners 
van Amstelveen in beweging te brengen en te 
houden.

BOOST! 

Mensen stimuleren meer te bewegen begint 
bij het Sportbedrijf al op heel jonge leeftijd. Het 
Sportbedrijf is bijvoorbeeld partner in BOOST!.
BOOST! richt zich op kinderen in de leeftijd 0-4 
jaar, met specifieke aandacht voor kinderen 
met kans op overgewicht. BOOST! motiveert 
ouders om met hun kinderen al op zeer jonge 
leeftijd te gaan bewegen. Samen met partners 
zoals bijvoorbeeld consultatie bureaus, diëtisten, 
huisartsen en de kinderopvang wordt geprobeerd 
zo snel mogelijk jonge ouders hulp te bieden bij 
een gezonde leefstijl. Daar hoort een passend 
beweegaanbod van onder andere Amstelveense 
sportverenigingen natuurlijk bij. 
Wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar 
info@sportbedrjfamstelveen.nl.

Zwembad De Meerkamp: Van zwemmen voor 
zwangeren tot Meer bewegen voor ouderen

Het beweegaanbod van Zwembad De Meerkamp 
sluit naadloos aan op de doelstelling iedereen 
meer te laten bewegen. 

In het activiteitenprogramma van De Meerkamp 
vindt u zwemmen voor zwangeren, baby- en 
peuterzwemmen, zwemlessen en activiteiten voor 
kinderen van 4 tot 18. Voor volwassenen is er een 
beweegactiviteit voor elk niveau, beginnend bij 
Hydrofit voor de beginnende sporter en uitlopend 
naar zwemles, conditietraining, Aquarobic en 
Aqua thaibox. 

Met de Eau zo slank cursus kunt u niet alleen 
sporten zoveel en wanneer u wenst, maar krijgt 
u tevens begeleiding van een diëtiste en een 
lifestyle coach. 

Sportbedrijf Amstelveen: Beweeg mee in Amstelveen!

Tenslotte biedt De Meerkamp ook een groot aan-
bod van activiteiten voor senioren. Er zijn diverse 
lessen op verschillende intensiteitsniveaus, waar-
bij er niet alleen een lesje gegeven wordt, maar 

ook ruim aandacht is voor sociale interactie: Op 
maandag en vrijdag ochtend kan er gezwommen 
en na gepraat worden onder genot van een gratis 
kopje koffie. Als u niet het type bent dat graag les-
sen volgt, dan kunt u natuurlijk gewoon recreatief 
zwemmen in het golfslagbad. 
Kijk op www.meerkamp.nl voor meer informatie.

Wel sporten maar niet vastzitten aan een 
abonnement of vereniging?

Als u liever niet vastzit aan een sportmoment, 
kunt u bij het  Sportbedrijf op incidentele basis 
een sportzaal huren. 
Zo kunt u per week beslissen of u gaat voetballen 
met uw collega’s, volleyballen met uw vrienden of 
gewoon lekker gaat trainen. Met een e-mail naar 
verhuur@sportbedrijfamstelveen.nl, huurt u een 
gymzaal of sporthal (indien beschikbaar) en kunt 
u lekker gaan sporten. 

Ook een sportief kinderfeestje kunt u makkelijk 
organiseren in een gymzaal. Wat is er nu leuker 
dan kinderen lekker laten bewegen? Een gymzaal 
is te huur voor € 21,36 per uur. Indien gewenst 
regelt het Sportbedrijf er een sportinstructeur voor 
u bij! Kijk op www.sportfacilityamstelveen.nl voor 
meer informatie.

Kortom: Kom in beweging! 
Wilt u meer informatie over bewegen, sportvereni-
gingen en gezond leven?

Kom naar de sport en verenigingsmarkt op 
zaterdag 20 juni. Daar staan sportverenigingen, 
welzijns- en sportaanbieders klaar om u te 
informeren!




