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Herkenbaar? Je bent lekker aan het 
sporten, maar dan ineens krijg je last van 
je schouder. Het begint met een zeurende 
pijn na het sporten en het is niet erg 
genoeg om te stoppen. Maar dan begin 
je het ook te voelen tijdens het sporten 
en wordt het steeds erger. Dit kan zo erg 
worden dat het je zelfs hindert tijdens 
werk of school, zelfs zo erg dat je een 
ontsteking krijgt in je schouder. Achteraf 
gezien bedenk je pas dat je het niet zover 
had moeten laten komen. Wat had je dan 
beter wel kunnen doen, of wat kan je nu 
doen? 

Het schoudergewricht lijkt in eerste in-
stantie vrij simpel in elkaar te zitten, maar 
toch is het een erg complex geheel. 
Je nek, elleboog, pols, schouderblad, 
bovenrug en zelfs je onderrug hebben 

Column

Sport jij pijnvrij?
invloed op je schouder. Als je ergens 
wat stijver wordt door bijvoorbeeld een 
verkeerde houding kan dat leiden tot een 
overbelasting in je schouder. De eerste 
tekenen hiervan zijn pijn na het sporten. 
Als je er op dit moment gelijk naar laat 
kijken is het snel te verhelpen met de 
juiste behandeling. 
Ook als je toch al meer klachten hebt 
gekregen of een ontsteking hebt kunnen 
we je helpen bij Salvedo Health Clinic. 
Met ons team van chiropractoren en 
fysiotherapeuten kunnen wij de juiste, op 
maat gemaakte behandeling aanbieden 
die in veel gevallen kan helpen met het 
weer pijnvrij sporten. 

Ik behandel al jaren topsporters, waar-
onder de Paralympische zwemselectie 
van Nederland, waarbij schouderklachten 

vaak voorkomen. Gelukkig kan je met de 
juiste zorg heel veel klachten wegnemen. 
 
Salvedo Health Clinic is een paramedisch 
centrum waarbij chiropractoren, fysio-
therapeuten en andere paramedische 
disciplines nauw samen werken. Door 
deze geïntegreerde behandelingen kun-
nen we sporters helpen weer naar hun 
oude niveau of zelfs een hoger niveau te 
krijgen. 

Zorg dat je pijnvrij kan sporten, zo niet 
neem contact met ons op om te kijken wat 
we voor je kunnen betekenen. We helpen 
je graag om weer goed en verantwoord te 
kunnen sporten!
 
Tamar Bakker
(sport)chiropractor

Tamar Bakker werkt als (sport)chiropractor bij Salvedo Health Clinic, ze is daarnaast 
ook werkzaam bij de Paralympische zwemploeg van Nederland.

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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De geschiedenis van het karate
Karate is een eeuwenoude vechtkunst die vanuit 
China op het eiland Okinawa, ten zuiden van 
Japan, belandde. Op Okinawa heeft het karate 
zich verder ontwikkeld. De grondlegger van het 
Shotokan Karate, Gichin Funakoshi, (1868-1957), 
heeft aan het begin van deze eeuw het karate 
aangepast aan de moderne tijd en tot bloei 
gebracht. In 1922 heeft hij het karate in Japan ge-
introduceerd. Zijn leerlingen, van wie Masatoshi 
Nakayama (1913-1987) de bekendste is, hebben 
er via de Japanse Karate Associatie (JKA) voor 
gezorgd dat karate bekendheid kreeg over de 
hele wereld.

Bij karate onderscheidt men verschillende stijlen. 
Onderscheidend voor de diverse stijlen zijn de 
diverse kata, een min of meer eigen filosofie en 
eigen wedstrijd-reglementen. De Federation of All 
Japan Karatedo Organization erkent 4 zoge-
noemde traditionele stijlen (de Yondai Ryuha). Dit 
zijn Shotokan, Goju-ryu, Shito-ryu en Wado-ryu. 

Bij het karate maakt men gebruik van een 
bandensysteem van verschillende kleuren, om 
leerlingen van verschillende graad te kunnen 
onderscheiden. De kleurbanden noemt men in 
het karate de kyu-graden. De zwarte band rekent 
men tot de dan-graden.

Shotokan karate
In het Shotokan karate zie je traditie, lichaamscul-
tuur (karate als bewegingskunst), zelfverdediging 
en sport verenigt, zodat iedereen het kan beoe-
fenen. ‘Karate’ betekent letterlijk lege (kara) hand 
(te). Dat houdt in dat de beoefenaar geen wapens 
gebruikt. Karate is van oorsprong een vorm 
van ongewapende zelfverdediging, waarbij de 
beoefenaar door middel van afweertechnieken en 
tegenaanvallen met armen en benen zijn lichaam 
tot wapen maakt. De filosofie van het karate zegt 
dat karate alleen voor zelfverdediging gebruikt 
mag worden en zoals de stelling  luidt: “Karate Ni 
Sente Nashi”, ofwel “In karate is er geen eerste 
aanval”.

Karate bestaat in de basis uit drie hoofdonderde-
len. Deze onderdelen zijn kihon, waarbij de basis-
technieken van het karate getraind worden; kata, 
wat bestaat uit een vaste set van technieken die 
een denkbeeldig gevecht uitbeelden en kumite, 
waarbij  het vrije gevecht wordt geoefend.

Bij het Shotokan Karate ligt de nadruk op de 
correcte uitvoering en controle van de technieken. 

Shotokan Karate Vereniging Amstelveen
Daardoor is de kans op blessures minimaal (veel 
minder dan bij andere vechtsporten of bijvoor-
beeld balsporten). Beheersing van technieken, 
lichaam en geest zijn belangrijke aspecten 
waaraan tijdens de training veel aandacht wordt 
besteed.
 
Shotokan Karatevereniging Amstelveen
Bij Shotokan Karatevereniging Amstelveen 
(SKVA) wordt karate beoefend volgens de Shoto-
kan stijl van Gichin Funakoshi. SKVA is opgericht 
in 2004 en telt circa 50 leden, vanaf 7 t/m 60 jaar. 
SKVA maakt onderdeel uit van de Agerbeek-
scholen, een samenwerkingsverband van 8 
karatescholen verspreid over Noord Holland 
en verenigd door de oprichter Max Agerbeek. 
Door deze unieke samenwerking kunnen leden 
van SKVA ook meetrainen bij de aangesloten 
Agerbeek-scholen SKCA in Amsterdam, Shoto-
kan Karate-do ASK in Alkmaar, Karate-do Nieuw-
koop, Budoclub Chisei in Krommenie, American 
Fitness in Amsterdam, Zanshin in Heemstede en  
Naifanchi in Heerhugowaard.

Bij SKVA wordt op dinsdagavond, donderdag-
avond en zaterdagochtend getraind in onze dojo 
(trainingsruimte). Hiervoor maken we gebruik 
van de gymzalen van het Keizer Karel College, 
gelegen in het Oude Dorp van Amstelveen vlakbij 
afslag 5 van de A9. Tijdens deze trainingen wordt 
door onze leden met veel toewijding, passie 
en plezier getraind in het aanleren van nieuwe 
technieken en het verbeteren van al aangeleerde 

technieken. Bij de trainingen komen wisselend 
de hoofdonderdelen van het karate (kihon: basis, 
kata: schijngevecht en kumite: vrije gevecht) aan 
bod, aangevuld met conditie- en krachttraining en 
stootzaktraining, waarbij in tweetallen karatetech-
nieken getraind worden op stootkussens.

Binnen onze eigen vereniging worden tweemaal 
per jaar semesterwedstrijden georganiseerd. 
Tijdens deze vriendschappelijke wedstrijden, 
waarbij de leden ingedeeld worden op bandkleur, 
wordt er door de leden onderling gestreden 
op de onderdelen kihon, kata en kumite (voor 
hogere banden) en de winnaar mag zich een jaar 
lang clubkampioenschap van SKVA noemen. 
Deze semesterwedstrijden worden gebruikt als 
voorbereiding voor het examen en de Agerbeek-
cup, het jaarlijks terugkerende toernooi voor alle 
Agerbeekscholen. Ook hier wordt onderling op 
de onderdelen kata en kumite gestreden om de 
felbegeerde Agerbeekcup.

Voor nieuwe leden biedt SKVA tweemaal per jaar, 
in oktober en begin maart, een beginnerscursus 
aan. In deze cursus van 10 lessen worden de 

basisbeginselen van het karate behandeld en 
getraind, zodat beginners ieder op hun eigen 
niveau met de karatesport kennis kunnen maken. 
Deze cursussen worden gegeven op dinsdag-
avond. De eerste les op 3 maart is een gratis, 
open les dus iedereen kan vrijblijvend komen 
kennismaken met karate. De beginnerscursussen 
is toegankelijk voor iedereen vanaf 7 jaar.

Naast de reguliere karatetrainingen worden vanuit 
SKVA verschillende initiatieven genomen om ook 
op andere manieren met (karate)sport bezig te 
zijn. Zo zijn er geregeld stages en gasttrainingen 
van nationale en internationale karateleraren, 
zodat we ook van hun visie op de karatesport 

kunnen leren en wordt er (vrijwillig) meegedaan 
met landelijke dan-trainingen, georganiseerd door 
de Karate-do Bond Nederland (KBN). 
Ook wordt er door een aantal leden tijdens de 
zomerstop in juli en augustus hardgelopen in 
het Amsterdamse bos om de conditie op peil te 
houden voor het nieuwe seizoen.

Mocht je na het lezen van dit stuk interesse 
hebben gekregen in de karatesport, dan ben je 
altijd van harte welkom om eens bij een van onze 
trainingen te komen kijken, of gewoon een keer 
mee te doen. Kijk voor meer informatie op onze 
website www.skva.info. We hopen je snel een 
keer bij ons in de dojo te mogen begroeten!

foto: Minai Viju Photography
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Ik ben Ewoud van Dulken, geboren in Amsterdam 
en opgegroeid in Amstelveen. Mijn sportachter-
grond: zwemmen, reddingszwemmen, turnen, 
voetbal, duiken, hardlopen, boksen, fitness en 
judo.

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

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

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

van lesgeven en veel verschillende variaties op 
de lesstof.

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

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

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

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

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

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

Heeft u er altijd al over zitten denken om kin-

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

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

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

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

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

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

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

Judo cursussen worden gegeven op diverse 
locaties: 

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

Gymzaal Zonnestein
Zonnestein 66
1181 LZ Amstelveen

Ewoud van Dulken
T. +31 (0)622663775
E. info@dulken.nl
www.dulken.nl



Met het koppel Reinder Nummerdor / Christi-
aan Varenhorst op de deelnemerslijst schatte 
beachvolleyballer Sven Vismans in, dat een 
tweede plek het hoogst haalbare zou zijn bij het 
NK indoor afgelopen weekeinde. En zo gebeurde. 
In zijn thuishal The Beach in Aalsmeer won de 
Amstelvener met zijn partner Wessel Keemink 
het zilver, want hij zag het allerminst als goud 
verliezen.
 “Reinder en Christiaan zijn op dit moment nog 
een maatje te groot”, erkende Vismans ruiterlijk. 
“Maar je gaat altijd voor de winst. Je weet het 
natuurlijk nooit. Ook zij kunnen even niet lekker 
draaien. Daarom zijn we ook super gefocust de 
finale ingegaan.” Helaas voor de Amstelvener 
lieten Nummerdor en Varenhorst geen grove 
steken vallen. Cadeau kregen ze het niet, want 
Vismans en Keemink maakten het de favorieten 
knap lastig.
Dat deden ze in een heroïsche finale, nadat ze 
slechts een paar uur eerder nog een energievre-
tende halve finale hadden gespeeld. Dat bleek 
uiteindelijk een mooie opwarmer voor het in 
grote getalen opgekomen publiek, dat ongekend 
luidruchtig als één man achter Sven Vismans 
ging staan. “Weergaloos”, reageerde de beach-

volleyballer. “Dat geeft zo’n enorme boost. Ik zat 
er fysiek flink doorheen, maar als je dan een rally 
winnend afsluit en het publiek hoort, dan ben je 
die vermoeidheid in een klap vergeten.”

Vismans en Keemink, die vorig jaar op bij het NK 
indoor besloten het samen te proberen, lijken 
elkaar te hebben gevonden. Het koppel kan 
in ieder geval terugkijken op een sterk eerste 
seizoen. “Het eerste toernooi in Arnhem werden 
we gelijk derde en daarna speelden we ons elke 
evenement in de prijzen met als bekroning van 
het seizoen 2014 de 2e plaats bij het NK Beach-
volleybal in Scheveningen achter de wereldkam-
pioenen Alexander Brouwer / Robert Meeuwsen”, 
kijkt Vismans terug.
Het beachduo richt zich nu op het WK, dat 
komende zomer in Nederland wordt gehouden. 
Nederland mag bij de mannen vijf teams inschrij-
ven. Drie plekken zijn al bezet, de vierde plek 
wordt verdeeld op basis van de internationale 
ranking. Voor de laatste plek wordt een kwalifi-
catie gehouden. “Op het WK staan is ons eerste 
doel”, vertelt de Amstelveense beachvolleybal-
ler. “En dan... wie weet zorgen we wel voor een 
mooie verrassing.”

 05www.sportkrantamstelland.nl

Welkom in de wereld van

Levering van sport- en wandelschoenen
Aanpassingen aan sport- en wandelschoenen

Sportvoetbedden
Reparatie van sport- en wandelschoenen 

Bovenkerkerweg 43
1185 XA  Amstelveen
T  020 -  64 15 308
F 020 -  45 39 256
E info@schiedon.nl
I  www.schiedon.nl

MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 - 17.30 UUR

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”
Deze sportschoen is uitstekend geschikt voor uw persoonlijke voetbedden.

WelWelW kom in de wwereldereldereld vvanan

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”

Amstelvener Sven Vismans goed voor zilver op NK beachvolleybal

foto: Pim Waslander



Dé sportkrant in uw regio!
www.sportkrantamstelland.nl

Gratis uw sportvereniging promoten?
Bel: 0297 - 242 432  

Mobiel: 06 - 109 09 293

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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Reinder Nummerdor heeft zijn vorig jaar ver-
overde nationale titel bij het NK beachvolleybal 
indoor geprolongeerd. In The Beach in Aalsmeer 
was hij met partner Christiaan Varenhorst met 2-0 
te sterk voor Sven Vismans en Wessel Keemink. 

Nummerdor ontving de medaille van zijn voorma-
lige partner Richard Schuil, met wie hij in 2014 
nog op de hoogste trede van het ereschavot 
stond. Schuil, die vorig jaar een punt achter zijn 
volleybalcarrière zette, trad in The Beach op als 
toernooidirecteur.

Hij zag eerder op de dag zijn vrouw Elke Schuil-
van Wijnhoven met Mered de Vries kampioen 
worden bij de vrouwen. Het beachvolleybalkoppel 
versloeg in de finale van het evenement in The 
Beach in Aalsmeer de favorieten Roos van der 
Hoeven en Michelle Stiekema met 2-0. 

Mered de Vries vertaalde het succes bij het NK 
in de voorbereiding op de duels. “We wisten elke 
keer het vooraf bedachte plan goed uit te voeren. 
Hadden een idee van wat de tegenstander zou 
doen en vervolgens deden ze dat ook. Daar 

hebben we goed op geanticipeerd. We groeiden 
steeds beter in het toernooi. Alles lukte, alles viel 
als een puzzel in elkaar.”

Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst 
voldeden bij de mannen aan de verwachtingen 
door genadeloos op te stomen naar de finale en 
de titel op te eisen. Een makkie wilde Varenhorst 
het niet noemen, maar “de overwinning is ook 
geen moment in gevaar geweest. We maakten 
het eerder onszelf soms moeilijk. Vaak onnodig, 
Met name de laatste twee wedstrijden speelden 
we niet optimaal. Maar uiteindelijk is de toernooi-
zege niet in gevaar geweest.”

Hij erkende wel de opkomst van een aantal 
talentvolle koppels op het NK. “Er komt een leuke 
lichting aan ja. Er loopt veel talent rond. Ze spe-
len alleen nog niet stabiel, nog te veel pieken en 
dalen. Maar dat is leerproces waar ze doorheen 
moeten. Dat heb ik ook meegemaakt.”

Zo’n 5000 man, verdeeld over twee dagen, wisten 
de weg naar The Beach te vinden in het weekend 
van 3 - 4 januari 2015. 

Reinder Nummerdor / Christiaan Varenhorst en
Elke Schuil-Wijnhoven en Mered de Vries

Nederlands kampioen beachvolleybal indoor

 

foto: Pim Waslander
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Beeld je eens in; je gaat met je hoofd onder 
water en je ziet alles scherp… je kunt ademhalen 
en je zweeft door het water. Jouw avontuur kan 
beginnen!

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

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

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

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

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

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

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

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

DUIKEN IETS VOOR JOU? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bij Airdiving is ruime parkeergelegenheid 
aanwezig. 

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

Kijk voor meer informatie op onze website 
www.airdiving.nl bij opleidingen. 
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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 naar EK Schermen
De 14-jarige Daniël Giacon uit Aalsmeer heeft al jaren één grote passie: floretschermen. Als klein 
kind gebruikte hij alles was hij kon vinden als zwaard. Met amper zes jaar ging hij kijken bij Scherm-
Centrum Amsterdam (SCA) en hield hij zijn eerste floret in zijn handen. Vanaf dat moment was hij 
verkocht; dit was wat hij wilde en hij is nooit meer weggegaan bij de club. De afgelopen vijf jaar heeft 
hij zich ontpopt tot een echte wedstrijdschermer en inmiddels heeft hij flink wat Nederlandse jeugdti-
tels op zijn naam staan. Maar Daniël wil meer dan roem in Nederland. Zijn grote droom is om aan de 
Olympische Spelen deel te nemen.

Die droom komt binnenkort weer een stukje dichterbij: Daniël is geselecteerd voor het EK Schermen 
voor de categorie Cadetten (jongens geboren in 1998 en later), dat eind februari in Maribor wordt 
gehouden. Hij heeft de meeste punten van alle Nederlandse floretschermers behaald tijdens de 
selectietoernooien in onder andere Manchester (UK), Györ (Hongarije) en Cabries (Frankrijk). Daniël 
zal Nederland zowel individueel als in een equipe met drie andere schermers vertegenwoordigen. 
De komende tijd wordt er extra hard getraind en neemt hij nog deel aan een aantal internationale 
toernooien om de perfecte vorm te bereiken. Hij heeft er enorm veel zin in!

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

Leeftijd vanaf 4 jaar (J/M)

Nieuwe groepen worden gevormd.

Mail voor meer informatie: 
david@chungdokwan.nl
www.chungdokwan.nl 

Foto: Dora Barens - Kinderfotografie 
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Wat doe jij
  deze zomer?

jeugdboot

catamaran

zwaardboot

kielboot

surfen

Meer informatie:  Zeilschoolvinkeveen.nl of bel 0297-26 22 00Meer informatie:  Zeilschoolvinkeveen.nl of bel 0297-26 22 00

ZEILCURSUSSEN VOOR JEUGD EN JONGEREN 

GEDURENDE DE SCHOOLVAKANTIES

  deze zomer?

 “Plezier in zeilen” is inmiddels al meer dan 35 
jaar het belangrijkste motto van Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen. Zowel beginnende als 
gevorderde zeilers en surfers, in de leeftijd van 
7 tot boven de 70 jaar, beleven veel plezier 
tijdens de lessen die gegeven worden door het 
gemotiveerde instructeursteam. En als wij er voor 
zorgen dat jij plezier hebt tijdens het zeilen dan 
gaat het leren een stuk gemakkelijker. Wist je dat 
zeker 90% van onze instructeurs hun zeilcarrière 
ooit is begonnen als cursist bij Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen? En daar zijn wij natuurlijk 
trots op!

Introductiedagen
Voor iedereen tussen de 7 en 18 jaar die nog 
nooit gezeild heeft maar wil ontdekken of hij/zij 
het zeilen leuk vindt of voor degene bij wie de 
zeilkriebels alweer ruimschoots aanwezig zijn, 
bieden wij ook dit voorjaar weer op de Vinkeveen-
se Plassen de introductiedagen. Op 25/26 april 
en 9/10 mei 2015 kun je een dag komen varen in 
Vinkeveen onder begeleiding van onze enthousi-
aste instructeurs. De dag begint om 9.30 uur met 
een kennismaking met de instructeur en de an-
dere deelnemers. Direct daarna gaan we lekker 
het water op. Tussen de middag lunchen we op 
de zeilschool, iedereen neemt zijn eigen broodje 
mee en wij zorgen voor thee, melk en een stuk 
fruit. Na de lunch weer lekker varen waarna we 
de dag rond 17.00 uur weer afsluiten. Wij bieden 
de introductiedag aan voor maar € 30! 

Cursussen
Het cursusaanbod van Zeilschool de Vinke-
veense Plassen is breed te noemen. In de Mei-, 
Hemelvaart-, Pinkster- en zomervakantie bieden 
wij weer zeilcursussen aan, waar een hoop ple-
zier en avontuur aan te pas komt. Deze cursus-
sen worden gegeven op verschillende niveaus. 
Er wordt gekeken naar zeilervaring en leeftijd. 
Uiteraard houden wij tijdens de groepsindeling 
ook rekening met voorkeuren ten aanzien van 
vriendjes en vriendinnetjes. Voor elke cursist is er 
een passende boot te vinden. Zo kan er gekozen 
worden voor de Optimist, Askeladde (2 mans 
jeugdboot), Laerling (jeugd kielboot), Laser Pico 
of Open Bic (1-mans zwaardboot), RS Feva of 
Laser Vago (2-mans zwaardboot), Catamaran, 
Valk of Windsurfplank.

Eén van de nieuwe initiatieven dit jaar is de sa-
menwerking met het NPJ, het Nationaal Platform 
Jeugdwedstrijdzeilen. Graag laten wij kinderen 
en jongeren die zeilen leuk vinden kennis maken 
met zeilen in een competitie. Zeilen houdt niet op 
na het behalen van een CWO diploma, dus na 
de zeilschool! Naast de reguliere lessen krijg je 

theorie- en praktijklessen die zich richten op het 
wedstrijdzeilen en ga je de competitie aan met 
je medecursisten. Aan het einde van de week 
worden er wedstrijdjes gevaren. 

Deelname is mogelijk bij de volgende disciplines: 
optimisten, 1-mans jeugdzwaardboot, 2- mans 
zwaardboot, catamaran en valk. Voorwaarde is 
wel dat je minimaal op het CWO I niveau moet 
kunnen zeilen. Er zijn geen kosten verbonden 
aan de optie om deze wedstrijdtraining te volgen.
Wedstrijdzeilen doe je samen en bij gebrek aan 
andere inschrijvingen met de optie ‘NPJ pro-

Het voorjaar kan beginnen!

gramma’ kunnen we het helaas niet aanbieden. 
Zodra de groepsindeling bekend is zal je worden 
geïnformeerd of het gelukt is om een groep 
samen te stellen. 

Voor privé zeillessen (jeugd, jongeren en volwas-
senen) ben je bij ons ook aan het goede adres! 
Deze lessen worden in onze boten  gegeven, 
maar kunnen ook aan boord van jouw eigen schip 
gegeven worden. 

Terug van weggeweest: in samenwerking met Het 
Duikhuis bieden wij weer duikweken aan tijdens 
onze zomerweken. Uniek in Nederland, omdat 
weekcursussen nog nergens worden gegeven. 
De duikcursus is geschikt voor jeugd en jongeren 
van 10 t/m 18 jaar en zal worden geïntegreerd in 
het programma van de zeilweken. In de weken 
28, 29, 33 en 34 kun je een externe, extern plus 
of interne duikweek boeken. Overdag verzorgt 
het Duikhuis de duiklessen en daarbuiten draai je 
gezellig mee in het programma van de zeilschool. 

Opleiding van (hulp)instructeurs
In het weekend van 14 en 15 maart start de in-
structeursopleiding van 2015. Iedereen die deze 
zomer 17 is kan deelnemen aan het selectie-
weekeind. Tijdens dit week-
eind wordt gekeken naar het 
enthousiasme en het zeilniveau 
van de deelnemers. Wanneer 
besloten wordt dat een deelne-
mer geschikt is om instructeur te 
worden, volgen er nog 8 dagen 
van training. 
Tijdens deze weekeinden wordt 
er op een hoog niveau getraind 
en wordt er lesgegeven in het 
theoretische gedeelte achter 
het zeilen en lesgeven. De 
instructeursopleiding wordt altijd 
afgesloten met een praktijkexa-
men zeilen en een Proeve van 
Bekwaamheid met betrekking tot 

het lesgeven. Op deze manier zorgen we ervoor 
dat onze instructeurs op een hoog niveau kunnen 
functioneren.

Voor iedereen die nog geen 17 is, maar wel 16 
jaar wordt in de zomer bieden we de hulpinstruc-
teursopleiding aan. Deze opleiding duurt totaal 
drie dagen en ook tijdens dit weekeind wordt 
bekeken of iemand geschikt is om in ons team te 
functioneren. Een hulpinstructeur zal niet de eind-
verantwoordelijkheid over de cursisten dragen. 
Toch heeft ook de hulpinstructeur zijn verant-
woordelijkheden, deze taken komen tijdens de 
opleiding natuurlijk uitgebreid aan bod. Daarnaast 
zal er veel aandacht worden besteed aan het 
verwerven van praktische vaardigheden zoals het 
optuigen van de verschillende zeilboten en het 
varen met een motorboot. Een hulpinstructeur zal 
in de regel een jaar later de instructeursopleiding 
volgen.

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

Cursus Klein Vaarbewijs I
Ook dit voorjaar verzorgt Zeilschool de Vinke-
veense Plassen weer de theoretische vaar-
opleiding ‘Klein vaarbewijs I’. Dit vaarbewijs is 
verplicht bij het varen met schepen boven de 15 
meter of bij schepen die sneller kunnen varen 
dan 20 km per uur. De cursus wordt gegeven 
door een ervaren CWO (Commissie Watersport 
Opleidingen) erkend docent en vindt plaats op 
vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. 
De eerste avond staat gepland op woensdag 11 
maart. De deelname kosten bedragen € 165 per 

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

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

Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
T 0297 - 26 22 00
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Na jarenlang les te hebben gegeven bij turn-
vereniging ODIN werd het tijd voor iets nieuws 
en niet zomaar iets nieuws geen andere club 
of een nieuw bestuur maar tijd voor een 
echte nieuwe uitdaging. Een eigen turnclub. 
Hetgeen waar je als klein meisje (turnster) al-
leen maar van kan dromen wordt dan opeens 
werkelijkheid. En dat is het begin van i-Turn. 

i-Turn bestaat sinds 5 maart op papier en heeft 
haar deuren mogen openen in de eerste week 
van september. i-Turn is een turnclub en geen 
vereniging. Uiteraard bieden wij wel de gezel-
ligheid, warmte en activiteiten aan die over het 
algemeen ook bij een vereniging te vinden zijn. 
Het enige verschil en voordeel van i-Turn is dat 
zij geen bestuur heeft, waardoor beslissingen 
snel genomen kunnen worden en het lijntje naar 
het aanspreekpunt ook zeer kort is. Kortom altijd 
duidelijkheid over bij wie je moet zijn: gewoon bij 
Melissa. 

Melissa is degene die achter de hele club ver-
scholen zit. Verschuilen is eigenlijk niet het juiste 
woord! Zij is juist overal te zien, alle lessen wor-
den momenteel door haar verzorgd en ook voor 
informatie over de lessen kunt u bij haar terecht. 
Zij verzorgt naast de lessen ook vele activiteiten 
voor zowel de recreatie- als wedstrijdgroepen. 
Want turnen bij i-Turn is meer dan slechts een 
uurtje gymen. I-turn daagt de kinderen uit om 
ook eens mee te trainen in een echte turnhal met 
valkuilen, grote trampolines en spanbruggen. 
Ook gezelligheid staat centraal bij i-Turn, zo heb-
ben de kinderen van de recreatieve groepen voor 
de kerstvakantie samen gegeten in de gymzaal 
met zelf gemaakte hapjes. 

Ook aan de kleintjes word natuurlijk gedacht. 
Een gezamenlijke pietengym met papa en mama 
waar de kinderen met trots kunnen laten zien wat 
zij kunnen. En waar de ouders zich zelf kunnen 
uitdagen om eens te kijken wat zij zélf nog kun-
nen, dit is een jaarlijks terugkomend evenement 
bij i-Turn. 

Een artikel in Sportkrant Amstelland is een mooie 

gelegenheid om mijzelf even aan u voor te stel-
len. Zoals u hierboven heeft kunnen lezen ben 
ik Melissa Ockhuysen, 22 jaar oud en woon ik in 
Amstelveen. Turnen is altijd al mijn grote passie 
geweest. Hoewel ik vroeger leuk kon turnen heb 
ik nooit tot de beste behoord, maar dat heeft mij 
nooit tegengehouden om dit te bereiken. Al vanaf 
mijn vierde ben ik bezig met deze sport,  begon-
nen als turnster, toen voorturnster en daarna 
echte trainster. Het was een lange weg maar ik 
heb van elk moment evenveel genoten. 

Op mijn 15e mocht ik bij ODIN mijn eigen groep 
gaan lesgeven, maar zo gedreven als ik was in 
de sport werd dat in mijn ogen al snel “saai” en 
was ik op zoek naar meer. Als ‘’brutale’’ puber 
stapte ik op het bestuur af en vertelde hen dat ik 
wel meer uitdaging wilde en een eigen selectie-
groep wilde opstarten. Die kans heb ik gekregen. 
Jaren heb ik moeten knokken om mijn kennis op 
te schroeven. Ik ging van club naar club om te 
kijken hoe het er daar aan toe ging, elk turnfilm-
pje op youtube heb ik bekeken en ik volgde veel 
cursussen om het mijzelf aan te leren. En dat 
is gelukt! Ik ben nu de trotse trainster bij mijn 
eigen club van ontzettend leuke en enthousiaste 
meisjes die met veel plezier komen turnen. Maar 
ook van een groep die ik zelf heb opgericht, 
in ben meegegroeid, waarmee ik meedraai in 
zowel de regionale- als de landelijke- competitie 
en waarmee we vele medailles weten binnen te 
slepen! En dat met ontzettend veel plezier. Want 
het mag dan wel een individuele sport zijn maar 
de selectiegroep van i-Turn is een echt team 
en zonder elkaar zouden we het nooit zover 
geschopt hebben en daar ben ik trots op! 

Als je bij i-Turn turnt weet je zeker dat je les 
krijgt van enthousiaste leiding met passie voor 
de turnsport en liefde voor kinderen. De leiding 
wordt ook altijd bijgestaan door jonge meiden die 
zelf ook altijd hebben geturnd en deze kennis 
graag op de kinderen overbrengen. Uiteraard is 
de leiding altijd verantwoordelijk voor de lessen 
maar door het werken met assistentes komen de 
kinderen vaker aan de beurt. 

Wij bieden natuurlijk alle vormen van turnen aan: 
de langemat (ook wel vloer genoemd), brug/rek-

Melissa Ockhuysen (22) en het succes van haar turnclub i-Turn

stok, kast springen, trampoline springen, de balk 
en natuurlijk ringen zwaaien. Al deze aspecten 
komen bij zowel kleutergym als turnen aan bod 
en alle vormen zijn aangepast op het niveau van 
het kind. 

Kleutergym bij i-Turn
Kleuters hebben over het algemeen veel plezier 
in bewegen en zien dan ook overal de uitdaging 
in om te bewegen en ontdekken. Het ontwikkelen 
van hun motorische vaardigheden is in deze pe-
riode dan ook erg belangrijk. Over een verhoogd 
stoeprandje lopen is dan ook ontzettend leuk, 
maar het evenwicht bewaren nog veel belangrij-
ker. En dat is juist waar i-Turn zijn steentje aan 
bij wil dragen. Bij kleutergymnastiek proberen 
wij aan de bewegingsbehoefte te voldoen van 
elke kleuter. De één is bang om ergens vanaf te 
springen en de ander heeft angst om over de kop 
te gaan.

Tijdens kleutergymnastiek worden er verschil-
lende situaties aangeboden die passen bij de 
kinderen en die elk kind op zijn eigen niveau kan 
uitvoeren. Daarbij speelt de trainster natuurlijk 
ook een belangrijke rol om het kind zo elke keer 
een stapje verder te laten gaan. Maar ook u als 
ouder kunt daar natuurlijk op speelse wijze aan 
meewerken tijden het buitenspelen of een andere 
leuke beweegactiviteit met uw kind.

Elke turnles zal weer anders worden aangebo-
den om zo de kinderen optimaal plezier te laten 
beleven in het bewegen. Kom gerust eens kijken, 
want ALLE kleuters vanaf groep 2 zijn welkom.

Vanwege de succesvolle start heeft i-Turn haar 
groepen uitgebreid en biedt zij op maandag nu 
een extra les aan. Na de zomervakantie zal zij 
ook een groep starten in Amstelveen Noord om 
ook daar kinderen de kans te bieden te komen 
turnen bij de leukste club van Amstelveen. 

Onderstaande groepen zijn hetzelfde als de 
groepen op school:
Maandag 15.45-16.45: groep 4 
Maandag 16.45-17.45: groep 5&6
Maandag 17.45-18.45: Groep 7&8

Dinsdag 15.45-16.45: groep 2&3

Bovenstaande lessen vinden plaats in Amstel-
veen zuid:Jane Addamslaan 11 (naast de karel 
Eykman School). Selectie lessen zijn in overleg 
en op verschillende dagen van de week. 
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Goed voorbereid 
op wintersport

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

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

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

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

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

Beginnen met oefeningen
Als je oderstaande oefeningen doet, is het be-
langrijk om te starten met een warming-up. Begin 
bijvoorbeeld met een looppas op de plaats. Eerst 
rustig en bouw het tempo op. 

Spierversterkende oefeningen:

Beenspieren
Ga in een ruime spreidstand staan, buig je knieën 
en laat je tenen naar buiten wijzen. Buig je knieën 
tot je niet verder kunt, maar hou je rug recht en 
je knieën boven je tenen. Houd deze stand 20 
seconden vast en rust 15 seconden. Herhaal de 
oefening vijf keer. Ga op je rechterzij liggen met je 
benen op elkaar. Steun met je rechterarm op de 

grond zodat je bovenlichaam iets omhoog komt, 
laat je linkerhand voor je op de vloer liggen. 
Beweeg je linkerbeen in 4 seconden tot 45 gra-
den omhoog en laat hem in 4 seconden ook weer 
langzaam zakken zonder je rechterbeen te raken. 
Herhaal de oefening 20 keer en train vervolgens 
je andere been door op je linkerzij te gaan liggen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bron: www.gezondheidsnet.nl
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“Niets smaakt zo lekker,
als slank zijn voelt”

Afslanken met het Prodimed proteïnedieet 
voor hem en haar

• Verlies van 6 tot 10 kg per maand
• Geen verlies van spiermassa
• Persoonlijke begeleiding
• Medisch onderbouwd
• Gegarandeerd resultaat
• Geen hongergevoel
• Energiek en fi t

Martine Hoogendijk,
Gewichtsconsulente

www.dietsolutions.nl
Praktijk Abcoude, tel. 06-52437598

Vele Nederlanders zullen ook deze winter 
weer gaan genieten van een welverdiende 
wintersport-vakantie. Zorgvuldig worden de 
diverse bestemmingen met elkaar vergeleken op 
sneeuwzekerheid, aanwezigheid van apres-ski, 
aantal kilometers piste etc. etc. Echter wordt 
het belangrijkste vaak vergeten of pas op het 
laatste moment geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voorkomen dient uw 
ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie te 
verkeren. De medewerkers van Intersport DUO 
staan voor u klaar om de technische staat van uw 
materiaal vrijblijvend te beoordelen. 

Van donderdag 29 januari t/m zaterdag 7 februari 
a.s. organiseert Intersport DUO een ski-, en 
snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. 
Gedurende deze dagen wordt een groot aantal 
gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en 
snowboardschoenen te koop aangeboden. Om 

alvast in de juiste stemming te komen staat er na-
tuurlijk voor u een glaasje Glühwein of Prosecco 
klaar!

Ook aan particulieren wordt de mogelijkheid 
geboden om wintersportmateriaal op deze beurs 
te koop aan te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt geaccepteerd bij
Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in Uithoorn 
(0297-560329). Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewerkers, in overleg 
met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal 
zal worden uitgekeerd in waardebonnen. Inter-
sport DUO brengt geen provisie in rekening.

Naast het occasion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbie-
dingen.
Zie ook de advertentie op de achterpagina van 
deze krant.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
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De komende maanden is er in Mijdrecht weer 
veel te beleven op tennisgebied. Te beginnen 
met ieder jaar terugkerende evenementen, de 
Rabobank Open Indoor Kampioenschappen in 
tennishal ‘De Ronde Venen’, met gelijk daaropvol-
gend de voorjaarscompetitie van  T.V Mijdrecht, 
een tweedaagse busreis naar Roland Garros 
(Parijs) en de TVM bar Open op het park van T.V. 
Mijdrecht. 

Voor de Rabobank Open Indoor Kampioenschap-
pen is uit wijde omtrek veel belangstelling. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk aangezien dit toernooi 
in de week van 28 maart t/m 6 april tot één van 
de weinige toernooien vlak voor de competitie 
in Nederland behoort. Het toernooi dat in de 
leeftijdscategorieën 17+ en 35+ op Rating en 
bij de 50+ volgens het “oude systeem” volgens 
pasjessterkte gespeeld wordt, behoort dan ook tot 
één van de sterkste toernooien uit de regio. 

Kijk op www.tennishalderondevenen.nl om u in te 
schrijven voor dit toernooi. In dit toernooi wordt 

rekening gehouden met de voorjaarscompetitie, 
die weer vroeg tijdens het finaleweekend van het 
toernooi  begint. De finales van de Rabobank 
Open Indoor Kampioenschappen worden dan 
ook op zowel zondag 5 april als maandag 6 april 
(2e Paasdag) gespeeld. De voorjaarscompetitie, 
die in april en mei gehouden wordt is altijd een 
interessante periode om een kijkje te nemen op 
de buitenparken. 

Ook wanneer u nog geen lid van de vereniging 
bent kunt u kijken naar goede wedstrijden. En 
wellicht, dat u door de tennissport gegrepen 
wordt. Wanneer u in het weekend (vrijdag, 
zaterdag en zondag) rond etenstijd op het park 
van T.V. Mijdrecht komt, dan kunt u tijdens het 
kijken van de laatste wedstrijden op het terras 
van een goede maaltijd voor een schappelijke 
prijs genieten.

Wegens succes vervolgt de tweedaagse busreis 
Roland Garros 2015 + dag Parijs. 

De bus vertrekt op vrijdagochtend 29 mei vanuit 
tennishal ‘De Ronde Venen’ met de luxe Win-
toursbus met 40 ruime zitplaatsen. 

U ontvangt een stadionkaart voor Suzanne 
Lenglen, één van de twee hoofdtribunes of Court 
1 met de vrijheid om alle buitenbanen te bekijken. 
Bij het inslaan van de eerste wedstrijd komt u het 
stadion binnen, dus mist u geen minuut tennis. 
U verblijft tot 19:30 uur op het park en van daaruit 
vertrekt u rechtstreeks richting het hotel. 

Dit comfortabele hotel is uitgezocht op locatie: 
vlakbij een metrostation waardoor het centrum, 
de Montmartre en Versailles makkelijk bereikbaar 

zijn voor de 2e dag waarop u op eigen gelegen-
heid Parijs kunt verkennen. 
Zaterdag 30 mei om 17:00 uur gaat u weer rich-
ting Nederland. Tijdens de tussenstop  kunt u om 
19:00 uur in België avondeten in een wegrestau-
rant. 

Dit geweldige arrangement komt met alleen 
buitenbanen slechts op € 195,- per persoon, met 
Court 1 op € 215,- per persoon en met Stadion 
Suzan Lenglen op €  235,- per persoon. 
Reserveert u vóór 1 mei dan ontvangt u € 10,- 
korting. Inschrijven kan, via de website middels 
een  inscchrijfformulier of bel: 0297 285636.

Tennishal ‘De Ronde Venen’ het middelpunt van tennis in Nederland
Na de competitie van 13 t/m 21 juni wordt het eer-
ste buitentoernooi van het seizoen in de regio de 
TVM Bar Open 2015 op T.V. Mijdrecht gehouden. 

Alle enkelpartijen zullen op rating gespeeld wor-
den. U kunt zich vanaf 1 april hiervoor opgeven. 
We verwachten dat het een groot spektakel wordt 
waarbij de inwendige mens, verzorgd door TVM 
Bar eten & drinken, niet vergeten zal worden. 

Ook voor dit evenement geldt: iedereen is 
welkom om in de zon b.v. op het terras onder het 
genot van een hapje en een drankje van prachtig 
tennis te genieten.
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Sporten is niet alleen leuk maar ook belangrijk. Mensen willen fit zijn en vitaal, het voorkomt gezond-
heidsklachten en is een goede manier om te herstellen van een ziekte of een ongeval. 
Bewegen wordt al belangrijker. Zeker in deze tijd van overgewicht, toenemende aantallen mensen met 
diabetes en stress.
 
Wil jij hieraan bijdragen en werken bij fitnesscentra, sport- en gezondheidscentra of als personal- en 
gezondheidscoach? Kom dan bij ons de opleiding Sport & Gezondheid volgen!
 
Je leert:
• Wat voeding met je lichaam doet
• Het actief in beweging brengen van doelgroepen voor wie bewegen moeilijk is
• Organiseren van activiteiten gericht op preventie en herstel van ziekten
• Sportmassages geven
• Managementvaardigheden/ondernemerschap
• Fitnessprogramma’s opstellen
• Het geven van beweeginstructies aan groepen en individuen
 
Wil je verder studeren? Je kan doorstromen naar:
-HBO Lifestyle Sport en Bewegen
-HBO Fysiotherapie
-HBO Sportmanagement
-HBO Sportacademie
-HBO Vrijetijdsmanagement
-HBO Voeding en Diëtiek

Ook hebben we interessante samenwerkingsverbanden met gerenommeerde (stage)partners zoals 
Ajax, Ronald McDonald Centre, Sportbedrijf Amstelveen en Heliomare. 
Bijzonder aan onze opleiding is dat studenten breed worden opgeleid. Je leert je te richten op ver-
schillende doelgroepen als kinderen, volwassenen en ouderen. Ook wordt er aandacht besteed aan 
het in beweging krijgen van zieke en herstellende mensen. Dit in combinatie met het begeleiden van 
fanatieke en getalenteerde sporters. 

Nieuw!!!
Wil je je CV oppimpen en de tijd van je leven 
hebben? Kom dan bij ons studeren! Dit school-
jaar starten we namelijk met een internationaal 
stageprogramma! Er worden stages aangebo-
den bijvoorbeeld in Noorwegen, België of Italië. 
Superleuk! En vergroot hiermee je kans op de 
arbeidsmarkt! Marielle Blijboom, manager Sport & 
Bewegen: ‘Het MBO College Amstelland vindt het 
een verrijking voor de studenten om over grenzen 
heen te kijken, ook in letterlijke zin’. 

Waar krijg je les?
De opleiding Sport & Gezondheid is gevestigd in MBO College Amstelland in Amstelveen. Met een 
inpandig fitnesscentrum en het Amsterdamse Bos in de buurt zijn er voldoende mogelijkheden voor 
sportactiviteiten. Ook is er veel accommodatie in de directe omgeving waar de opleiding gebruik van 
maakt.Op het MBO College Amstelland worden voornamelijk niveau 4 opleidingen aangeboden. Deze 
zijn kwalitatief hoogwaardig en modern. Er worden veel vakken gegeven die zorgen voor een goede 
doorstroom naar het hbo. 

Zoals op veel scholen, heeft ook MBO College Amstelland een studentenraad. Wil je als student 
meedenken over hoe het onderwijs beter, leuker of anders kan? 
Voor meer informatie kijk op: www.rocvastudentenraad.nl of www.rocva.nl. 

Wil je op de hoogte blijven van de opleiding? Word dan lid van onze Twitter of Facebook-pagina. 
We plaatsen er nieuwtjes, vacatures en toffe stageplekken.
                    
              MBO College Amstelland-Sport en Welzijn                   @SportAmstelland

Is de opleiding Sport & Gezondheid iets voor jou? Kom van 16.00 - 20.00 uur naar onze Open 
Dag op dinsdag 10 maart! Zet het alvast in je agenda.

Stage
Vorig jaar liepen twee van onze Sport & Gezondheid-studenten stage bij het Kennemer Gasthuis 
in Haarlem. Mathijs Wiggers en Barry Klein bedachten samen een manier om dialyse patiënten in 
beweging te krijgen. Ze schoven een speciale fiets voor de behandelstoel. Mathijs: ‘Bewegen is voor 
deze patiënten extra belangrijk. Het was een uitdaging met deze patiëntengroep aan de slag te gaan. 
Sommigen willen meteen op de fiets, anderen moeten we overtuigen.’ Ze kregen 30% van de dialyse 
patiënten aan het fietsen. Barry: ‘Het fietsen is belangrijk, maar daarnaast vindt iedereen het fijn om 
ook gewoon even een praatje te maken.’ Aan het einde van hun stage hebben de mbo-studenten 
de verpleegkundigen in het ziekenhuis geleerd hoe ze de speciale fiets konden gebruiken bij hun 
behandelingen.

Breng jij mensen in beweging?
Nieuw!
Wil je je CV oppimpen en de tijd van je leven hebben? Kom dan bij ons studeren! Dit schooljaar star-
ten we namelijk met een internationaal stageprogramma! Er worden stages aangeboden bijvoorbeeld 
in Noorwegen, België of Italië. Superleuk! En vergroot hiermee je kans op de arbeidsmarkt! Mariëlle 
Blijboom, manager Sport & Gezondheid: ‘Het MBO College Amstelland vindt het een verrijking voor de 
studenten om over grenzen heen te kijken, ook in letterlijke zin’. 

Topsporters als docent
Sanne Honselaar (27) en Marloes van Leen (32) zijn beiden topsporters volleybal en docent op de 
opleiding. Hun ervaringen in de topsport dragen zij uit naar de studenten. Marloes: ‘Doorzettings-
vermogen, enthousiasme, discipline en plannen zijn belangrijk in topsport. Ik merk dat ik dit ook van 
onze studenten verwacht.’ Sanne is tevens Topsportbegeleidster op het MBO College Amstelland en 
Airport. Dat zijn in totaal 12 talentvolle topsporters. Sanne: ‘Het doel van de topsportbegeleiding is dat 
de topsporters de beste prestaties kunnen behalen en daarnaast ook aan hun toekomst werken door 
een opleiding af te ronden.’

Fit!vak A&B
Onderdeel van de opleiding is het vak Fitness. Als student kan je een officieel erkend fitness diploma 
halen: Fit!Vak A en Fit!Vak B. Deze zijn ontwikkeld en worden geëxamineerd door de brancheorgani-
satie Fit!vak. Met een diploma van Fit!vak heb je de grootste kans op werk in de branche.
Tijdens de lessen leer je: voedingsleer, anatomie, trainingsleer, leiding geven en omgaan met klanten. 
Met het Fit!Vak B-diploma op zak kan je als ambitieuze (fitness)instructeur doorgroeien tot een erkend 
personal trainer! Het is een afwisselend beroep waarin vakkennis belangrijk is; een groot voordeel 
voor de cliënten!

Sportmassage
Als sportprofessional krijg je vaak te maken met blessures en beperkingen waardoor bewegen 
moeilijker gaat. Sportmassage is daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de lessen 
behandelen we de verschillende soorten blessures aan pezen, spieren en gewrichten. We bespreken 
ziektebeelden en operaties.
Daarna gaan we dieper in op hoe blessures ontstaan, hoe ze voorkomen kunnen worden en leer je de 
eerste symptomen van blessures te herkennen.
In de praktijklessen leer je het masseren van benen, nek, schouders en armen. Ook is er aandacht 
voor het tapen en bandageren van spierblessures. 
Aan het einde van de opleiding:
• Kun je mensen helpen die klachten hebben met sporten en bewegen 
• Kun je mensen adviseren om blessures te voorkomen
• Kun je mensen helpen met oefeningen en eventueel begeleiden met tapen en bandageren. 




