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We zijn nu al in de 2e maand van 2016. 
Had jij goede voornemens? Hoe staat het 
nu met deze voornemens? Grote kans dat 
deze naar de achtergrond zijn verschoven 
en vaak ligt dat aan je motivatie. Wat is 
nu het geheime ingrediënt voor meer 
motivatie?

Mindset
Vaak is je motivatie niet het probleem als je 
niet consequent bent in je gezonde leefstijl, 
maar je mindset. Als je een gezonde leefstijl 
wilt, denk je meestal in goed en fout. De ene 
voeding is goed en de ander is fout. Sporten 
is goed, een keer niet sporten is fout. En dan 
bedenk je dat je meer discipline nodig hebt, 
dus dan ga je meedoen in groepslessen, 
zoals bootcamp en bodypump. Dat is prima 
als je het leuk vindt, begrijp me niet verkeerd 
hoor. Alleen er is niemand zo streng voor 
jou als je zelf bent over je (zelfbedachte) 
tekortkomingen. Op een bepaald punt twijfel 
je aan jezelf of het wel lukt om een gezonde 
leefstijl aan te nemen. En welke gedachte 
is schadelijk voor je motivatie? Ja juist, die 
laatste.

Mensen die een gezonde leefstijl heb-
ben, hebben niet veel meer discipline en 
wilskracht. Zij hebben gewoonten gecreëerd 

Het geheime ingrediënt voor meer motivatie

en ze zijn aardig voor zichzelf. In plaats van 
zichzelf allerlei verwijten te maken als er 
iets verkeerd is gegaan, vragen ze zichzelf 
af hoe het de volgende keer anders kan. Zij 
hebben een probleem-oplossend mindset. 
In plaats van zichzelf te verwijten dat ze niet 
voor werk naar de sportschool zijn gegaan, 
denken ze “ik was erg moet vandaag en 
daardoor versliep ik me. Misschien kan ik de 
volgende keer eerder naar bed gaan.” Dus 
ze zien geen problemen, maar kijken naar 
oplossingen.

Probleem-oplossende mindset
De kracht van deze mindset is, is dat 
emoties buiten beschouwing worden gelaten 
en dat je naar de realiteit kijkt. In plaats van 
het veroordelen van jezelf, geef je nu een 
oordeel over de situatie. Wat kan je doen om 
de volgende keer niet meer zo moe te zijn, 
zodat je het sporten niet meer overslaat? 
Hoe zorg je ervoor dat je uitgerust bent? 
Dan ga je beter voor jezelf zorgen in plaats 
van streng voor jezelf te zijn waardoor je nog 
moeier kunt worden. En als je beter voor 
jezelf zorgt, zul je ook beter presteren en 
makkelijker een gezonde leefstijl kunnen vol-
houden. Dus dan ga je sporten en dan lukt 
het om gezonde voedingskeuzes te maken.

Het geheime ingrediënt van motivatie
Het heeft dus geen zin om jezelf allerlei 
verwijten te maken. Zou je deze verwijten 
ook maken naar een ander als die dezelfde 
‘fouten’ maakt? Ik weet wel zeker van niet. 
Dus behandel jezelf, zoals je een ander 
behandelt. Zo los je problemen op en ben je 
aardig voor jezelf. Door te denken in het op-
lossen van problemen in plaats van verwijten 
naar jezelf maken, geef je jezelf duidelijk-
heid, helderheid en emotionele afstand om je 
motivatie goed te houden en om de volgende 
keer je gedrag anders te doen.

Dus wat zijn jouw oplossingen? En als je 
hierbij hulp nodig hebt, wees dat ook niet 
bang om dat te vragen. Je bent echt niet de 
enige!

www.sportkrantamstelland.nl
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Ewoud van Dulken, geboren in Amsterdam en 
opgegroeid in Amstelveen, heeft een sportach-
tergrond van: zwemmen, turnen, voetbal, duiken, 
hardlopen, boksen, fitness en judo. 

“Ik begon op mijn tiende jaar met judo en binnen 
6 jaar haalde ik de zwarte band. Naast mijn eigen 
trainingen, school en werk ben ik een eigen judo- 
groep gestart. Na het behalen van mijn MAVO 
diploma ben ik verder gaan studeren op het CIOS 
in Haarlem. Voor en tijdens mijn opleiding aan het 
CIOS heb ik in vele landen geproefd van de judo-
cultuur 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. Zo breidde 
ik mijn kennis uit en ontwikkelde mijn eigen 
lesmethodes. Tijdens mijn studie ben ik mij ook 
gaan specialiseren in fitness en ging werken bij 
de grootste fysiotherapie praktijk in de omge-
ving. Daar ben ik in aanraking gekomen met de 
combinatie tussen fysiotherapie en fitness. Door 
de diversiteit van de klanten/cliënten, doelstel-
lingen en leeftijden blijft dit werk erg aantrekkelijk. 
Ik werk o.a. met algemene gezondheidsklachten, 
sportblessures, COPD, hartfalen en hartklachten, 
cytofys, neurologische klachten, diabetes, obesi-
tas, sporters en gezonde mensen.” 
“In september 2014 ben ik, na jaren voor diverse 

werkgevers in de sportindustrie te hebben ge-
werkt, uiteindelijk toch voor mijzelf begonnen en 
met succes! Na ruim één jaar als zelfstandige zijn 
er al veel dingen veranderd. Van 3 uren per week 
judoles geven naar 23 uren per week, clinics, 
sportevenementen, sport verjaardagsfeestjes, 
groepstrainingen, personal trainingen, judowed-
strijden, samenwerkingen met onder andere 
HealthCity, Kinderrijk en Stichting Sportbedrijf 
Amstelveen.”

Wat heeft Van Dulken u te bieden:

Personal training
Het trainen met een gediplomeerd en zeer erva-
ren personal trainer is geen overbodige luxe. Bij 
elk individu hoort 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! 

Kinderfeestjes, sportlessen en clinics
Bewegen is uitermate geschikt als het gaat om 
teambuilding en samenwerking. Heeft u er altijd 
al over zitten denken om kinderen of collega’s 
gezamenlijk aan het sporten te zetten? 
Op school, bij de buitenschoolse opvang, met een 
verjaardagspartijtje of tijdens een werkuitje, geen 
brug te ver. 

Het is een leuk, leerzaam en fysiek. Ook kunt u 
onder andere terecht voor algemene trainingen, 
judo, zwemmen, hockey, volleybal, hardlopen, 
boxen, frisbee etc. Vraag naar de diverse moge-
lijkheden. 
Jeugdjudo en judolessen
Tijdens de lessen jeugdjudo leren kinderen 
vallen, rollen, kruipen, opstaan, respect, normen 
en waarden, 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 tegenstander onder 
controle te krijgen. 
Na de basis leren de kinderen werpen en 
geworpen worden met diverse judo technieken 
en ontwikkelen de leerlingen fysieke conditie en 
kracht, mentale weerbaarheid en beheersing.

Een veel voorkomen vraag bij de sport judo is: 

Wat is nou de bedoeling, hoe werkt het?
Judo is een sport waarbij je binnen 5 minuten 
(bij jeugd 2-3 minuten) de tegenstander onder 
controle moet krijgen door hem/haar vast te 
pakken aan het judopak en vervolgens plat op de 
rug te werpen. Vaak is dat erg moeilijk en komt de 
tegenstander niet volledig op de rug terecht, het 
gevecht zal dan op de grond verder gaan.  
Er zijn drie mogelijkheden om te winnen tijdens 
het grondgevecht: een houdgreep, een verwur-
ging en een armklem.
Een houdgreep is een greep waarbij de te-
genstander 25 seconde op de rug gehouden 
moet worden. Bij het jeugdreglement is dat 20 
seconden. Wanneer de tegenstander op de buik 
draait dan is de houdgreep verbroken en zal het 
gevecht weer staand worden hervat.
Verwurgingen en armklemmen mogen alleen uit-
gevoerd worden bij judoka’s van 12 jaar en ouder. 

Dit omdat hierbij uiterst nauwkeurig gehandeld 
dient te worden en het gevaarlijk is.

Judo is een vechtsport zonder de elementen 
schoppen en slaan, deze zijn verboden. Daardoor 
het een kindvriendelijke sport en uiterst goed 
voor kinderen die wat motorische vaardigheden 
missen, druk zijn of als tweede sport. Leren vallen 
is namelijk erg goed om blessures te voorkomen 
tijdens welke sport dan ook. Judo kan al vanaf 
3,5 - 4 jaar worden beoefend en is de juiste basis 
voor ieder kind. 
Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens een les 
of doe mee met een vrijblijvende proefles.
Sinds augustus jl. bestaat de mogelijkheid om 

uw kind te laten judoën tijdens het verblijf bij 
Kinderrijk Amstelveen. Er zijn heel wat ouders die 
gebruik maken van deze buitenschoolse opvang. 
Dit door hedendaagse drukte en de geweldige 
mogelijkheid om gebruik te maken van de facilitei-
ten die Kinderrijk het kind te bieden heeft. 
Nu is er een geweldige combinatie mogelijk!
Tijdens het verblijf op de BSO kunnen de 
kinderen tussendoor een uurtje judoën. Dit is 
niet alleen leuk, maar ook ontzettend makkelijk 
te combineren voor de ouders en verzorgers. De 
kinderen worden gehaald, gebracht en hoeven 
niet over straat. Op alle locaties waar de lessen 
judo worden gegeven is een BSO van Kinderrijk 
aanwezig.
Kwaliteit, plezier en veiligheid

Boven alles is plezier het meest belangrijk binnen 
elke tak van sport. Met een veilige omgeving kun 
je plezier maken en kwaliteit zal daaruit voort-
vloeien. 
De sportlessen hebben een hoge kwaliteit 
en daar streeft ik naar. Kwaliteit kun je alleen 
genereren op het moment dat alle puzzelstukjes 
bij elkaar komen en op elkaar aansluiten. Het 
is geweldig om te horen dat kinderen zich elke 
keer weer verheugen op de lessen judo. Zeker 
wanneer je de judoka’s ziet groeien en de lesstof 
aanslaat. Worpen worden beter en de wedstrijden 
serieuzer. De rol van een veilige omgeving is ui-
terst belangrijk om alle resultaten te behalen. De 
regels zijn duidelijk en voor iedereen hetzelfde. 

Judo cursussen worden gegeven op diverse 
locaties: 

Karelrijk (De Brede School Westwijk) 
Jane Addamslaan 11
1187 DA Amstelveen 
Brede School Michiel de Ruyter
Laan Rozenburg 4
1181 ER Amstelveen

Brede School Roelof Venema
Laan Rozenburg 15
1181 ER Amstelveen
Ewoud van Dulken 
T. +31 (0)622663775 
E. info@dulken.nl 

www.dulken.nl 
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De schaatsvereniging
Al tientallen jaren verzorgen de gediplomeerde 
trainers van Schaatsvereniging Amstelland 
trainingen voor zowel jeugd, jongeren als 
volwassenen. De vereniging bestaat uit 80 
leden, van beginnend tot gevorderd, waarbij het 
plezier in de sport voorop staat. De leden van de 
vereniging schaatsen op door de schaatsbond 
KNSB gehuurde tijden op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam en op de IJsbaan Haarlem. Dat bete-
kent dat er gereden wordt op topkwaliteit ijs met 
volop rust en ruimte voor de ontwikkeling van de 
schaatstechniek. Het jeugdschaatsen (7-12 jaar)  
is op zaterdagochtend (9:30 uur) en is gericht 
op het bijbrengen van de basisbeginselen van 
het schaatsen. De jongeren (12-17 jaar)  trainen 
aan het begin van de zaterdagavond waarbij het 
spelelement wordt ingewisseld voor een trainings-
element gericht op het verbeteren van techniek, 
conditie en snelheid. Voor de meeste senioren 
ligt de uitdaging in het verbeteren van hun 
schaatstechniek zodat zij in geval van natuurijs 
beter uit de voeten kunnen. Wanneer er natuurijs 
ligt, wordt bij voorkeur gereden op het ‘eigen’ 
Zijdelmeer. De laatste jaren ontbreekt het echter 
aan strenge winters, waardoor enkele leden van 
de schaatsvereniging graag uitwijken naar het na-
tuurijs van de Weissensee. Naast de schaatsles-
sen op de ijsbaan worden door de schaatsvereni-
ging diverse gezellige activiteiten georganiseerd, 
zoals de clubkampioenschappen, de traditionele 
seizoensafsluiting en de droogtrainingen in de 
zaal en in het bos. Op de Facebook pagina van 
Schaatsvereniging Amstelland Uithoorn krijg je 
een goede indruk van deze activiteiten.

Jeugdschaatsen
Een vroege, frisse zaterdagochtend op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam. De zomer is al enige 
tijd achter de rug en het voorjaar zal nog lang 
op zich laten wachten. Het is windstil, tussen 
de bomen schijnt een zwak zonnetje en enkele 
achtergebleven vogels fluiten er vrolijk op los. 
Het meeste geluid is echter afkomstig van de 
ijsbaan en bestaat uit het gekras van schaatsen 
en enthousiaste kreten van tientallen krioelende 
schaatsertjes. Aan de rand van de ijsbaan, 
bijna de laatste in Nederland zonder overkap-
ping, kijken ouders toe hoe twee schaatsertjes 
door de knieën in de schaatshouding zakken 
en wegsprinten. De snelheid wordt verhoogd tot 
maximaal, waarna er met luid gekras en uit alle 
macht wordt afgeremd om het rondje om de pylon 
te maken. Het ene schaatsertje redt het met wild 
meezwaaiende armen en de andere ploft zachtjes 
op het achterwerk op het ijs. De trainer helpt het 
enthousiaste schaatsertje overeind en snel sluiten 
de twee achteraan in de rij om het nog een keer 
te proberen. Na een uur verschillende oefeningen 
gedaan te hebben, stormen de schaatsertjes 

de 400-meterbaan op. Wat is er immers mooier 
dan de idolen van TV na te doen met het rijden 
van rondjes op de grote baan? Moe en voldaan 
ploffen de schaatsertjes op de banken neer en 
krijgen ze alleen nog met hulp van de ouders de 
schaatsen uit. Missie volbracht!
Al meer dan een halve eeuw is dit het decor 
waarin talloze kinderen de eerste slagen op het 
ijs maken. De schaatsbeweging is vrij lastig, maar 
eenmaal onder de knie is het jong-geleerd-is-oud-
gedaan en heb je er je hele leven plezier van. Met 
de schaatsertjes wordt op speelse wijze gewerkt 
aan onder meer het recht op de schaatsen 
staan, de schaatshouding, bochten rijden en 
het remmen om aan het einde van het seizoen 
een schaatsproef te doen met daaraan gekop-
peld voor iedereen een heus schaatsdiploma! 

Schaatsseizoen in volle gang 
bij Schaatsvereniging Amstelland Uithoorn

Daarnaast organiseren de schaatsverenigingen 
op de Jaap Edenbaan voor de jeugd gezamenlijk 
activiteiten zoals onder meer de Schaats-Loop-
Schaats, laat de Goedheiligman zijn gezicht zien 
en is er jaarlijks een Elfstedentocht met Friese 
stempelhuisjes, een echte Bonkevaart en een 
welverdiend Elfstedenkruisje.

Jongeren
Aan het begin van de zaterdagavond wordt de 
voor de Jaap Edenbaan kenmerkende ‘kerstver-
lichting’ ontstoken. Een grote groep Amstelland 
schaatsers, onder wie veel jongeren, staat te 
wachten tot de zamboni gereed is met de baan-
verzorging waarna de training kan beginnen. De 
jongeren trainen vrijwel uitsluitend op de volledige 
400-meterbaan en voeren zelfstandig oefeningen 
uit. Naast de immer terugkerende basiselementen 
van het schaatsen wordt gewerkt aan het verbe-
teren van techniek en conditie, maar daarnaast 
ook het verhogen van de snelheid. Een aantal 
snelheidsduivels uit deze groep heeft zelfs zoveel 
plezier in het schaatsen gekregen dat zij met een 
KNSB-licentie deelnemen aan langebaanwedstrij-

den en marathons. Verbeteringen van persoon-
lijke records (PR’s) leiden tot meer plezier om te 
trainen en daarmee nog hogere snelheden. Om 
die reden wordt er binnen de vereniging reikhal-
zend uitgekeken naar de wedstrijduitslagen en 
is er een zogenoemd PR-klassement. Bij zowel 
de dames als bij de heren mag degene met de 
grootste PR-verbetering in het schaatsseizoen, 
een prijs in ontvangst nemen.

Senioren
Het schaatsuur op de zaterdagavond wordt door 
Schaatsvereniging Amstelland druk bezocht 
omdat niet alleen de jongeren, maar ook hun 
ouders trainen. Een win-win combinatie omdat de 
ouders in plaats van toekijken, zelf mee kunnen 
schaatsen! Aan het begin van de training gaat 
het min of meer gelijk op, maar al snel rijden de 
jongeren bij de ouders vandaan en worden de ge-
bruikelijke trainingsgroepen gevormd. Niet alleen 
op de zaterdagavond, ook op de zaterdagochtend 
(8:00 uur) is er een seniorengroep van de ver-
eniging actief op de baan.  Alle schaatsers rijden 
gedurende de trainingen hetzelfde programma, 
maar wel op eigen snelheid. Het trainingspro-
gramma wordt gezamenlijk doorgenomen waarna 
er persoonlijke aandacht wordt gegeven aan 
het verbeteren van de schaatstechniek. Voor de 
één is het schaatsen een vorm van ontspanning, 
voor de ander is de training de voorbereiding 
op een langebaan of marathon wedstrijd. En 
dat gaat prima samen! Naast de trainingsgroe-
pen op zaterdag rijden enkele senioren op het 
toerschaatsuur in Haarlem. Dit uur is direct na de 
drukke publieksuren. Bij het toerschaatsen wordt 
geen schaatstraining gegeven.

Proeflessen
Door Schaatsvereniging Amstelland worden voor 
jeugd, jongeren en senioren op diverse tijdstippen 
proeflessen op de Jaap Edenbaan aangeboden. 
Er zijn aparte proeflessen voor Jeugdschaatsen 

en voor Jongeren/Senioren.

Proeflessen Jeugdschaatsen
De proeflessen voor het Jeugdschaatsen worden 
aangeboden in samenwerking met ‘What’s Up 
Naschools’ Uithoorn, kijk voor meer informatie en 
data op onze website!

Schaatslessen volwassenen
De training voor volwassenen vindt plaats op de 
Jaap Edenbaan op zaterdagochtend van 08.00 
tot 9.20 uur, een KNSB-trainingsuur. In dit gezel-
lige trainingsuur schaatsen we samen met leden 

van IJsclub Centrum Oostzaan. Ook is er een 
trainingsuur voor volwassenen op zaterdagavond 
van 18.15-19.20 uur.
Er zijn 2 mogelijkheden: met en zonder wedstrij-
den. Bij een keuze voor wedstrijden moet naast 
een wedstrijdabonnement ook nog een KNSB-
licentie worden aangevraagd.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de schaatsvereni-
ging en de proeflessen op www.svamstelland.nl 
en uiteraard kun je Schaatsvereniging Amstelland 
Uithoorn ook vinden op Facebook!
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De 15-jarige floretschermer Daniël Giacon uit 
Aalsmeer heeft al van jongs af aan een droom: 
meedoen aan de Olympische Spelen. 
Daniël had vorig jaar al een goed seizoen met als 
beloning een mooie 7e plaats op de Europese 
Jeugdkampioenschappen (EJK) in de categorie 
Cadetten (tot 17 jaar). Daardoor heeft hij als 
enige Nederlandse Cadet de Nationale Status 
van het NOC-NSF verworven.

In seizoen 2015/2016 is de schermer echt begon-
nen aan de opmars naar de top. In september be-
haalde hij een 7e plaats en in november een 3e 
plaats op een Europees Kwalificatietoernooi voor 
de Cadetten. Hiermee wist hij een plaats voor 
het EJK zeker te stellen dat eind februari in Novi 
Sad gehouden wordt. Hij voerde mede door deze 
resultaten ook een tijdje de Europese Ranglijst 
van de Cadetten aan. Daarnaast behaalde hij bij 
de categorie Junioren (tot 20 jaar) ook buitenge-
wone resultaten, waardoor hij zich zelfs voor deze 
categorie kwalificeerde voor het EJK. 

Begin januari wist Daniël weer te stunten. Op een 
Junioren Wereldbekerwedstrijd behaalde hij een 
bronzen medaille. Dit is een zeer uitzonder-
lijke prestatie voor een Cadet en hij heeft hier-
mee een goede stap gezet richting de Wereld-
kampioenschappen voor Junioren.  Zijn Olym-
pische droom wordt steeds meer een realistisch 
doel.
Hoewel schermen een individuele sport is, is 
er inmiddels een heel team dat deze resultaten 
mogelijk maakt. Daniël traint bijna dagelijks bij 
SchermCentrum Amsterdam met zijn trainer/
coach Daniël Nivard en wordt verder begeleid 

door bondscoach Andrea Borella en trainers van 
het Floret Begeleidings Team. 

Daarnaast wordt hij om de week behandeld door 
fysiotherapeute Anna van Randen van Fysical 
Solutions en krijgt hij gerichte training bij Fysio 
World in het Frans Otten Stadion. 
Het Alkwin Kollege steunt Daniël, die in de 
3e klas VWO zit, door flexibiliteit als hij naar 
buitenlandse toernooien gaat. Verder zijn er vele 
mensen die allen op hun eigen manier helpen 
en natuurlijk de Fans, die financieel een steentje 
bijdragen door een FanCard aan te schaffen via 
www.danielgiacon.nl.  
Daniël en zijn ouders, die ook veel tijd en energie 
in de sport van hun zoon stoppen, zijn enorm 
blij met al deze mensen want zij maken mede 
Daniëls droom waar! 
Het enige dat nog mist in dit fantastische team 
om Daniël heen zijn sponsors.

Voor de financiering van het EJK en WJK is 
Daniël dringend op zoek naar sponsors die zijn 
team komen versterken en die bijvoorbeeld zijn 
schermuitrusting of zijn verblijf kunnen bekosti-
gen. Uiteraard stelt Daniël daar iets tegenover: 
uw logo op zijn schermoutfit, vermelding van 
uw bedrijf in media-uitingen of bijvoorbeeld een 
schermles. Alles is bespreekbaar.

Wilt u deel uit maken van Daniëls weg naar de 
top? Neemt u dan contact met hem op via dgia-
con@hotmail.com en ontdek waar Daniël en uw 
bedrijf in ambitie elkaar raken. 

Wie steunt Daniël Giacon op weg naar de top?

fotograaf Dóra Barens

Vele Nederlanders zullen ook deze winter weer 
gaan genieten van een welverdiende wintersport-
vakantie. Zorgvuldig worden de diverse bestem-
mingen met elkaar vergeleken op sneeuwze-
kerheid, aanwezigheid van apres-ski, aantal 
kilometers piste etc. Echter wordt het belangrijk-
ste vaak vergeten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen genieten en om 
blessures te voorkomen dient uw ski- of snow-
boarduitrusting 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 4 t/m zaterdag 13 februari a.s. 
organiseert Intersport DUO een ski-, en snow-
board-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. Geduren-
de deze dagen wordt een groot aantal gebruikte 
ski’s, skischoenen, snowboards en snowboard-
schoenen te koop aangeboden. 
Om alvast in de juiste stemming te komen staat 

Wintersport occasionbeurs bij Intersport DUO Uithoorn
er natuurlijk 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 Winkelcentrum Zijdelwaardplein 
Uithoorn (0297-560329). 
Na controle op veiligheid van het materiaal wordt 
door de medewerkers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal worden 
uitgekeerd in waardebonnen. Intersport DUO 
brengt geen provisie in rekening.

Naast het occasion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbiedin-
gen.

Bezoek: www.intersportDUO.nl
Zie ook de advertentie elders in deze krant.
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 “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. Dit jaar breiden 
wij het aantal introductiedagen uit. Op 23 en 24 
april, 21 en 22 mei en 11 en 12 juni is het moge-
lijk om te komen zeilen. Wij bieden dit jaar halve 
dagen aan. De kosten bedragen € 20,00 per 
persoon. Ben jij reeds cursist bij ons, dan mag je 
ook dit jaar een vriendje of vriendinnetje die onze 
zeilschool nog niet kent gratis meenemen!

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.

Dit jaar hebben wij onze website geheel ver-
nieuwd. Met deze nieuwe website introduceren 
wij ook onze nieuwe boekingsmodule. Het beves-
tigen van de boeking zal plaatsvinden doormiddel 
van het doen van een aanbetaling met iDEAL. De 
website geeft online een actueel overzicht van de 
beschikbaarheid van ons cursusaanbod. Tevens 
is het tijdens het boekingsproces duidelijk tegen 
welke kosten er wat bijgeboekt kan worden. Voor 
het beantwoorden van al uw vragen, verwijzen wij 
u graag naar onze website: 
www.zeilschoolvinkeveen.nl

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. 

Na een succesvolle start in 2015 gaan wij het 
aanbod van duikcursussen dit jaar verder uitbrei-
den. Naast een volledige duikcursus bieden wij 
een combinatie aan van duiken en kielboot zeilen 
voor de leeftijdsgroep 12-18 jaar! Deze cursussen 
worden aangeboden in samenwerking met Het 
Duikhuis en alleen tijdens onze zomerweken. Het 
actuele aanbod vindt u op onze website.

Opleiding van (hulp)instructeurs
In het weekend van 19 en 20 maart start de 
instructeursopleiding van 2016. Iedereen die voor 
eind juni minimaal 16 jaar is kan deelnemen aan 
het selectieweekeind. Tijdens dit weekeind wordt 
gekeken naar het enthousiasme en het zeilniveau 
van de deelnemers. Wanneer besloten wordt dat 
een deelnemer geschikt is om instructeur te wor-
den, volgen er nog 8 dagen van training. Tijdens 
deze weekeinden wordt er op een hoog niveau 
getraind en wordt er lesgegeven in het theoreti-
sche gedeelte achter het zeilen en lesgeven. De 
instructeursopleiding wordt altijd afgesloten met 

Het voorjaar kan beginnen!

een praktijkexamen zeilen en een Proeve van Be-
kwaamheid met betrekking tot het lesgeven. Op 
deze manier zorgen we ervoor dat onze instruc-
teurs op een hoog niveau kunnen functioneren.

Voor iedereen die voor eind juni 2016 nog geen 
16 is, maar bij voorkeur wel 16 jaar wordt in 2016 
bieden we de hulpinstructeursopleiding 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 hulpinstruc-
teur zal niet de eindverantwoordelijkheid over 
de cursisten dragen. Toch heeft ook de hulpin-
structeur zijn verantwoordelijkheden, deze taken 
komen tijdens de opleiding natuurlijk uitgebreid 
aan bod. Daarnaast zal er veel aandacht worden 
besteed aan het verwerven van praktische vaar-
digheden 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@zeilschoolvinkeveen.nl. 

Zeilschool de Vinkeveense Plassen is een door 
de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) 
erkende vaarschool. De opleidingen vinden 
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 
9 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 beschikbaarheid 
en 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 rondlei-
ding behoort natuurlijk tot de mogelijkheden. Wij 
hopen ook jou binnenkort te mogen ontmoeten op 
de Vinkeveense Plassen!

Koen Bolt
Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
T 0297 - 26 22 00
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Wil je afvallen, fitter worden, je zelfverzekerder 
voelen, sterker worden, energieker voelen of 
vitaler voelen? Het kan allemaal, maar je moet 
je hiervoor wel inzetten. De uitdaging is om op 
zoek te gaan naar een voedings- en beweegpa-
troon waar jij je happy bij voelt. Daar kan ik je bij 
helpen! 

Tegenwoordig is het lastig om te bepalen wat 
een goed voedingspatroon is en welke sport je 
het beste kunt doen om in vorm te komen. Er is 
zoveel informatie te vinden dat het lastig is om te 
bepalen wat je zal gaan doen. Mijn missie is om 
je te laten zien en ervaren dat je makkelijk een 
gezonde leefstijl kan aannemen.  Een gezonde 
leefstijl wordt bepaald door  vier factoren: voe-
ding, sport, mindset en ontspanning. Doordat ik 
gewichtsconsulent, personal trainer en sportpsy-
choloog ben, kan ik je met alle factoren helpen. 
Ik geef voedingsadviezen, personal trainingen 
en groepstrainingen en ik help je om je mindset 
te veranderen. We gaan samen realistische en 
haalbare doelen stellen en ik laat je nadenken 
over je eigen gedrag.  

Voeding: Puur Gezond
In een onderzoek van Yale uit 2014 is onderzocht 
welk dieet het beste is voor je gezondheid*. Ze 
hebben onder andere gekeken naar een ‘low 
carb’-dieet, paleo-dieet, veganistisch dieet en 
mediterraans dieet. Ook  hebben ze gekeken 
naar diëten die bepaalde voedingsgroepen 
weglaten; denk hierbij aan glutenvrij, lactosevrij 
en ‘raw diet’. De conclusie was dat niet één dieet 
het beste  is voor je gezondheid. Het belangrijk-
ste was dat je voeding zo min mogelijk bewerkt 
was en het liefst direct uit de natuur kwam. Dus 
voeding dient puur en onbewerkt te zijn en een 
groot deel van je voeding dient bij voorkeur 
plantaardig te zijn. Daarom werk ik volgens de 
methode van Puur Gezond (www.puurgezond.
nl). Met deze methode kun je lekker eten, zijn er 
geen verboden voedingsmiddelen en eet je wat je 
lichaam nodig heeft. 

Wil jij een leefstijl die je de rest van je leven 
kunt volhouden? 
Een dieet is vaak een ‘alles-of-niets’-methode 
en leidt meestal tot niets. Voor je het weet val je 
weer terug in je oude patroon. Nieuwe gedragin-

gen hebben de tijd nodig om een gewoonte te 
worden. Daarom werken we stap voor stap. Met 
de Puur Gezond methode leer ik je elke week een 
nieuwe eetgewoonten aan. Je gaat je energieker 
voelen en geeft je lichaam wat het nodig heeft. 
Zowel letterlijk als figuurlijk ga je beter in je vel 
zitten. Je eet gewoon koolhydraatproducten, want 
die zorgen voor je energie. Eiwitten zorgen voor 
een verzadigd gevoel en behoud van je spieren. 
En de goede vetten heb je nodig voor een mooie 
huid, aanmaak van hormonen, je immuunsysteem 
en meer. 

Dus wil jij je fitter voelen, afvallen en energieker 
worden? Neem dan contact met mij op zodat we 
samen kunnen kijken naar je voedingspatroon. 
We gaan op zoek naar een patroon dat jij de rest 
van je leven kunt volhouden en waarbij je in prin-
cipe alles kunt eten wat je wilt. Dit kan zowel via 
face-to-face gesprekken als via online coaching. 
Het voordeel van online coaching is dat je het 
kunt doen wanneer het jou uitkomt. Bij face-to-
face gesprekken heb je meer een stok achter de 
deur . Wat wil jij? Kijk voor meer informatie op 
www.anoekdevoogd.nl en op 
www.anoeksportenvoeding.nl.

Personal training/groepstraining
Wil jij net die stap verder gaan tijdens je trainin-
gen? Of heb jij een stok achter de deur nodig, 
zodat je blijft trainen en regelmatig traint? Met 
personal training/groepstrainingen word je gesti-
muleerd net een stap verder te gaan om jezelf te 
verbeteren. De uitvoering van de oefeningen is  
beter  vanwege onmiddellijke correcties. Verder 
train je gevarieerd en op de juiste intensiteit. Dit 
leidt tot betere resultaten en meer motivatie om te 
sporten. Personal trainingen/groepstrainingen zijn 
voor iedereen geschikt. Je hebt net dat steuntje in 
de rug en het is een goede investering in jezelf.  
Op de woensdagavond geef ik een groepstraining 
in het Amsterdamse Bos. Tijdens deze training zul 
je een stukje rennen, in circuitvorm krachtoefenin-
gen doen en we sluiten altijd af met rekoefenin-
gen. Je kunt je eigen tempo en intensiteit volgen 
en het is mogelijk dat oefeningen aangepast 
worden aan jouw niveau. Ik noem deze training 
bootycamp. De nadruk ligt op de benen, billen en 
buik. Uiteraard komt  de rest van het lichaam ook 
aan bod. De eerste les kun je gratis meedoen om 

te kijken of het wat voor jou is. Dus doe jij mee? 
Geef dat aan via info@anoekdevoogd.nl.

Tijdens de personal training werken we aan de 
vijf factoren van conditie. Deze factoren zijn uit-
houdingsvermogen, kracht, coördinatie, flexibiliteit 
en snelheid. Afhankelijk van jouw doelstellingen 
stel ik de trainingen samen en werken we stap 
voor stap naar het bereiken van je doelen. Je zult 
door deze trainingen merken dat je sterker wordt 
en in het dagelijks leven makkelijker taken en ac-
tiviteiten kunt volhouden. Je hebt  minder pijntjes 
en klachten en voelt je zelfverzekerder. 

Leefstijl
Wil jij tips en tricks voor een gezonde leefstijl? 
Kijk dan op mijn site www.anoeksportenvoeding.
nl. Op deze website plaats ik recepten en blogs 
over voeding, mindset, sport en beweging. Wil  je 
op de hoogte  blijven? Dan kun je je inschrijven 
via www.anoeksportenvoeding.nl/boodschap-
penlijst. Je ontvangt dan ook een boodschap-
penlijst voor de voorraadkast en vriezer. Met deze 
voedingsmiddelen kun je altijd snel en makkelijk 
een gezonde maaltijd op tafel zetten. Daarnaast 
ontvang je een voorbeeld van een gezond voe-
dingspatroon.

Fit zwanger elke dinsdagavond
Tijdens een zwangerschap gebeuren er veel 
dingen met je lichaam. Wat belangrijk is, is dat 
je tijdens je zwangerschap fit blijft. Waarschijnlijk 
kun je niet meer trainen, zoals je gewend was, 
maar blijven trainen is sowieso goed. De intensi-
teit van de training zal aangepast moeten worden 
en bepaalde oefeningen kunnen niet meer en/
of zullen anders uitgevoerd moeten worden. Wat 
ook belangrijk is, is het trainen van je (onder)
rugspieren, omdat deze steeds meer belast gaan 
worden. Verder zitten er nog vele andere gezond-
heidsvoordelen aan trainen tijdens je zwanger-
schap. Verder herstel je sneller van de bevalling.
Vanaf februari is er elke week op dinsdag een 
training Fit Zwanger waarbij je ongeveer een half 
uur cardiotraining doet en een half uur krachttrai-
ning. Dit zal in groepjes van max. 6-8 personen 
zijn. Je kunt kiezen of je om 18 uur begint of om 
18.30 uur. Je kunt één keer gratis meedoen. 

Locatie: 
Jumph Fysiotherapie
Keizer Karelweg 489 te Amstelveen 
Dag en tijd:
Dinsdagavond van 18u tot 19.30u

Prijs:
15 euro per persoon per losse les

Over Anoek de Voogd Sport & Exercise:
Heb jij vragen over dit artikel of de diensten die 
ik aanbied? Neem dan contact met mij op via 06-
51912732 of e-mail naar info@anoekdevoogd.nl. 
Als gewichtsconsulent ben ik aangesloten bij de 
beroepsvereniging (BGN) waardoor je  deze be-
geleiding (deels) vergoed kunt krijgen. Informeer 
daarvoor bij je zorgverzekeraar. 

Mijn personal trainingen geef ik bij Jumph te 
Amstelveen (www.jumph.nl). Indien gewenst kan 
het ook bij jou thuis of in het Amsterdamse Bos. 
De bootycamp geef ik in het Amsterdamse Bos. 
Voedingsadviezen geef ik in Uithoorn en Amstel-
veen. En ik kan je dus ook via online coaching 
begeleiden.

Kijk voor meer informatie op mijn websites: 
www.anoekdevoogd.nl en 
www.anoeksportenvoeding.nl. 

* Bron:Katz, D. L. & S. Meller (2014). Can we say what diet is 
best for health? Annu. Rev. Public Health, 35, 83–103.

10-rittenkaart: 125 euro
1e training is gratis
     
Contact:
Tel: 06-51912732 
Mail: info@anoekdevoogd.nl
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Met 16 bowlingbanen en 22 tennisbanen (waar-
van 10 indoorbanen en 8 badmintonbanen) is er 
op sportief vlak genoeg te beleven op Sportpark 
de Kegel aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstel-
veen. In de zalen van het bowlingcentrum huizen 
op maandagavond ook de KLM Schermvereni-
ging en de KLM Salsa Vereniging Flamingo.

Burger Bowlen
Bowling de Kegel biedt een aantal nieuwe 
arrangementen om de wintermaanden door 
te komen. Speciaal voor tieners is het Burger 
Bowlen samengesteld, bestaande uit 1 uur disco 
bowlen, een goede 125 grams Black Angus 
hamburger met friet en een frisdrank naar keuze. 
‘Het arrangement is gericht op tieners, maar kan 
voor iedere leeftijd gereserveerd worden. Het is 
ook erg leuk om bijvoorbeeld als teamuitje met de 

Sportief & recreatief 
bij Sportpark de Kegel

sportclub te doen.’ Burger Bowlen is te reserveren 
voor € 12,00 per persoon.

Grill arrangementen
In de Oud Hollandse zaal ‘De Deel’ kunt u genie-
ten van drie verschillende grill arrangementen: 
een gezellig uur bowlen in combinatie met zelf 
vlees grillen. Hierbij is er keuze uit het satégrill 
arrangement, het tafelgrill arrangement of het 
tafelgrill deluxe arrangement. Naast het vlees ge-
niet u bij deze arrangementen van onbeperkt friet, 
een saladebuffet, stokbrood en diverse sauzen.

Meer weten? Kijk op www.bowlingdekegel.nl 
voor een overzicht van alle arrangementen en 
actuele prijzen.
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Inmiddels is Sportschool Chung Do Kwan niet 
meer weg te denken uit de de regio Amster-
dam, Amstelland-Meerlanden en de Gooi & 
Vechtstreek. De school heeft de afgelopen 
jaren hard aan de weg getimmerd en is  
uitgegroeid tot een waar begrip op het gebied 
van Martial Arts, weerbaarheid en vrijetijdsbe-
steding. De school doet  veel op welzijnsvlak. 
Zij richt zich niet uitsluitend  op de competitie, 
maar zet zich ook belangeloos in voor de 
zwakkeren in onze samenleving. Het motto 
van de school is dat iedereen van jong tot oud 
welkom is. Dat is tevens één van de redenen 
waarom de school unaniem is uitgeroepen tot 
Amstelveense sportvereniging van 2015!

Unieke programma’s voor jong en oud
Chung do Kwan doet diverse welzijnsprojecten 
en biedt unieke programma’s aan zoals Special 
Needs voor mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking en het AUTIS-DO dat  is 
toegespitst op het Autisme(spectrum). Voor senio-
ren is er Sekwondo. Hier leren ouderen zich (ook 
met kruk of rollator) op basis van Taekwon-do  
verdedigen. Deze lessen worden ook in bejaar-
denhuizen aangeboden. Voor de allerjongsten 
(3-4 jarigen) is er het programma van de Kleine 
krijgers. Daarnaast biedt Chung Do Kwam samen 
met Drs. Barbara te Boekhorst (Bijzondergewoon.
com) de Power Tijgers aan. Dit is een uniek pro-
gramma waarbij kinderen leren dat je sterker bent 
dan je denkt. Ze leren hoe ze weerbaarder zijn 
en zich beter kunnen concentreren. Het is een 

Sportschool CHUNG DO KWAN  
“School of Korean Martial arts”  
is veel meer dan alleen een sportschool!
unieke combinatie van Taekwondo, Mindfulness 
en gezamenlijk muziek maken. Dit is ook geschikt 
voor scholen. Voor bedrijven zijn er trainingen 
MindPower at Work. Dit is een combinatie van 
Martial arts, NLP en mindfulness.

2015, een bijzonder intens jaar!
2015 was  een zéér goed jaar voor Sportschool
Chung Do Kwan, aldus Sabum (leraar) David 
Chung, die inmiddels ook breed wordt onder-
steund door een sterk en hecht team van (as-
sistent) instructeurs.

De school werd afgelopen jaar maar liefst vijf keer 
bezocht door de Koreaanse Grootmeesters van 

de eigenaar David Chung. Afgelopen zomer had 
de school een primeur door KUMMOOYEH naar 
Nederland te halen. Dit is een unieke Koreaanse 
kunst. Letterlijk betekent Kummooyeh “de weg 
van het zwaard en de Koreaanse boog”. 

Sportschool Chung Do Kwan is momenteel (nog) 
de enige school in Nederland die het Kummooyeh 
mag geven. Sabum David Chung, die door de fe-
deratie in Korea is benoemd tot de hoofdinstruc-
teur van Nederland, ondersteund en leidt de 
instructeurs op zodat zij de lessen straks elders 
in het land op hun eigen locatie kunnen geven. 
Alsof dit nog niet genoeg was heeft Sportschool 
Chung Do Kwan ook gelijk het eerste Europese 
seminar in het Kummooyeh voor zijn rekening 
genomen. Hierbij was niet alleen de Koreaanse 

Grootmeester Jang overgekomen, maar ook 
diverse andere gasten en genodigden uit  binnen- 
en buitenland (o.a. uit Duitsland, Groot-Brittanië, 
Italië en Australië).

De maand die daarop volgde is Grootmeester 
Kim overgekomen uit Seoul. Hij is ook een groot-
meester en leraar van Sabum David Chung. Deze 
grootmeester onderwijst onder andere de kunsten 
van het Taekwon-do en Korean Kickboxing. Naast 
de gegevens seminars vonden er ook graduaties 
plaats voor de leden van Sportschool Chung Do 
Kwan in de vorm van een groot examen, waarbij 
de leden hard aan het werk werden gezet. Ook 
Sabum David werd onderworpen aan diverse 
examens en behaalde daarmee zijn volgende 
niveaus in de lesbevoegdheden (zowel in het 
Taekwon-do alsmede in het Kyuktooki/Koreaans 
Kickboksen).

Sportschool Chung Do Kwan is een school voor 
Koreaanse gevechtskunsten, met lessen voor 
jong én oud. Voor iedereen is er wel een plek te 
vinden binnen Chung Do Kwan, mits hij of zij zich 
houdt aan de gedragdscode van de vechtkun-
sten, en elkaar (en ieder ander) altijd met respect 
blijft behandelen. Dit gedachtengoed is sterk 
bij Sabum David ingeprent door zijn Koreaanse 
leraren. Hij is dan ook van mening dat dit het 
wezenlijke verschil maakt tussen Chung Do Kwan 
en andere sportscholen, zoals bijvoorbeeld de 

moderne kickboks-scholen die tegenwoordig als 
paddestoelen uit de grond riizen. Deze bevinding 
wordt eveneens gebasseerd op de zeer diverse 
samenstelling van de beoefenaars binnen Chung 
Do Kwan. De kunsten binnen Chung Do Kwan 
kennen een graduatie systeem, waarbij ook wordt 
verwacht dat men de bijbehorende terminologie 
en de achterliggende gedachten van de martial 
arts zal leren, en zich dus ook weet te gedragen 
buiten de mat. Zo wordt er voor het Kummooyeh 
een verklaring omtrent het gedrag vereist daar de 
school selectief en voorzichtig dient te zijn m.b.t. 
de geïnteresseerden en beoefenaars van deze 
kunst. De technieken van het zwaard en/of boog 
kunnen immers zeer gevaarlijk zijn indien deze in 
handen vallen van de verkeerde personen.

Aankomende zomer zal Sabum David terugkeren 
naar Zuid Korea waar hij wederom een maand zal 
verblijven voor interne trainingsprogramma’s, die 
worden verzorgd door zijn leraren en Grootmees-
ters.

De trainingen, workshops en (school)clinics 
vinden plaatsen in Aalsmeer, Amstelveen, Am-
sterdam, Gooi & vechtstreek, Gemeente Ouder-
Amstel, Kudelstaart en Uithoorn.
Voor vrijblijvende proeflessen, workshopaanvra-
gen en/of meer informatie kijk op:
www.chungdokwan.nl  of stuur een mail naar: 
david@chungdokwan.nl



Amateurvoetballers hoeven niet meer 
anoniem hun wedstrijden te spelen. Echte 
Voetballers biedt spelers en hun fans vanaf 
vandaag een eigen platform waar ze met 
elkaar en andere liefhebbers hun mooiste 
voetbalmomenten kunnen delen. ‘Scoren met 
video’s’ wordt de nieuwe competitie in de 
voetbalcompetitie.

Echte Voetballers (www.echtevoetballers.nl) 
wordt hét sociale medium voor amateurvoetbal-
lers in Nederland. Gebruikers kunnen op het 
platform filmpjes van mooie voetbalacties delen 
en kunnen die per type actie (doelpunt, panna, 
vrije trap, redding, etc.) en per filmer, speler en 
per club raadplegen. 

Echte Voetballers heeft ook ranglijsten voor de 
best gewaardeerde en meest bekeken video’s, 
filmers, spelers en clubs. Op basis daarvan 
worden Filmers, Spelers en Clubs van de Maand 
verkozen. Spelers zien op het platform de hoogte-
punten van hun wedstrijden terug en (her)beleven 
de geweldige voetbalmomenten met elkaar en 
hun vrienden. De aantrekkelijkste acties van een 
speler komen op zijn of haar persoonlijke pagina 
te staan. Ook clubs hebben een eigen pagina.

In de schijnwerpers
‘Echte Voetballers is dé plek waar al het mooie 
van het amateurvoetbal samenkomt’, zegt Edwin 
van Rooyen, oprichter van het platform. ‘Op de 
amateurvelden zie je ieder weekend schitterende 
acties en doelpunten, zeker bij de jeugd. Maar we 
zien daar nooit wat van terug. Met Echte Voetbal-
lers brengen we daar verandering in. We zetten 
de spelers en hun clubs in de schijnwerpers.’ 
Beroemde spelers
Op Echte Voetballers (ondertitel: ‘Scoren met 

Lancering sociaal medium Echte Voetballers:
Eindelijk al het mooie van amateurvoetbal op één plek

video’s!’) maakt iedereen evenveel kans om met 
zijn of haar acties in de belangstelling te komen. 
Het maakt niet uit of iemand in de D1, de B5 of 
de F8 speelt, iedere speler kan een hit scoren 
– als zijn of haar actie maar mooi of opmerkelijk 
genoeg is. Echte Voetballers biedt daarmee niet 
alleen een plek waar spelers hoogtepunten kun-
nen (her)beleven, maar ook een nationaal podium 
waar ze zelfs beroemd kunnen worden. 

De ranglijsten voegen een spelelement aan het 
platform toe. Zo ontstaat een competitie met 
video’s in de voetbalcompetitie.
Filmers als helden
Van Rooyen heeft het concept van Echte Voetbal-

lers al op kleine schaal uitgeprobeerd. 
Hij merkte dat het delen van korte voetbalfilmpjes 
veel enthousiasme bij spelers teweegbrengt. 
Dit vergroot hun voetbalplezier en versterkt hun 
binding met de club waar ze spelen. 

Degenen die filmen maken nadrukkelijk deel uit 
van het voetbalplezier. ‘Zij worden de nieuwe 
helden. De vader, moeder, broer, zus, vriend, 
vriendin of clubgenoot die zijn of haar smart-
phone pakt en even filmt, die maakt zich razend 
populair.’ Langs de lijn kan iedereen met een 
smartphone prachtige opnames maken. 

‘Echte Voetballers 
is dé plek waar al 
het mooie van het 
amateurvoetbal 

samenkomt’

Als je een aantal vuistregels volgt, is het filmen 
‘supersimpel’, zegt Van Rooyen. Daarnaast is het 
ook ‘ontzettend leuk’ om te doen. ‘Telkens weer 
voel je een prettige spanning: welke mooie acties 
ga ik deze keer met mijn camera vangen? Het is 
het moderne vissen.’ 

Maatschappelijke rol
Echte Voetballers is een beginnend bedrijf dat 
zich zeer bewust is van zijn maatschappelijke rol. 
‘Met Echte Voetballers willen we in alle opzichten 
goed doen’, zegt Van Rooyen. ‘We promoten 
het amateurvoetbal, bieden een platform dat het 
voetbalplezier vergroot en een actieve sportbeoe-

fening van kinderen en jongeren stimuleert.’ Naar 
zijn mening hoort het bij de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van het bedrijf dat verkopers 
van producten die niet bij een gezonde levensstijl 
passen, niet op Echte Voetballers kunnen adver-
teren. ‘De fabrikanten van cola en chips hoeven 
zich niet bij ons te melden.’

Maatschappelijke projecten
Echte Voetballers heeft inkomsten uit sponsoring 
en advertenties nodig om het platform te beheren 
en verder te ontwikkelen. Het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van Echte Voetballers 
houdt ook in dat straks, als er inkomsten zijn, een 
nader te bepalen percentage van de bedrijfswinst 
ter beschikking komt van maatschappelijk waar-
devolle initiatieven. 

Van Rooyen wil een apart platform inrichten waar 
indieners van projectvoorstellen hun plannen 
kunnen presenteren. De projecten met de meeste 
‘likes’ krijgen dan financiering van Echte Voetbal-
lers.

Bètaversie
Echte Voetballers is een web-based applicatie, 
die dus online te benaderen is via een web-
browser. De website is ook responsive, waardoor 
het op alle apparaten kan worden gebruikt, van 
laptop tot mobiele telefoon. Het platform wordt 
vandaag in zijn bètaversie gelanceerd. 

Van Rooyen: ‘We hebben de website uiteraard 

getest, op verschillende apparaten en met een 
groep testers, maar we weten dat de gebruikers 
nog veel wensen zullen hebben. De komende 
periode gebruiken we om die wensen in kaart te 
brengen. Stap voor stap gaan we verbeteringen 
doorvoeren.’   

Meer informatie: 
Edwin van Rooyen (directeur): 06 818 83 257
Ron Simon (marketing): 06 414 53 997

www.echtevoetballers.nl
info@echtevoetballers.nl 
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Amstelveen, 21 januari 2016 - In de Emergohal 
zijn tijdens de huldiging van de Amstelveense 
kampioenen 34 kampioenen, 2 hockeyteams 
en 3 dansteams gehuldigd. 

Gehuldigd zijn onder meer Wereld kampioen, Eu-
ropees kampioen en Nederlands kampioen judo 
Jos Wennekers, Wereldkampioen en Nederlands 
kampioen achtervolging tandem Patrick Bos en 
9-voudig Nederlands kampioen zwemmen Petra 
Benani-Wolsing. 

Zoals elk jaar werden ook diverse sportprijzen 
uitgereikt.

Sportvereniging van het jaar
Sportvereniging van het jaar 2015 is geworden 
Chung Do Kwan. De vereniging won van Jeu de 
Boules vereniging De Bulderbaan en schaak-
vereniging Zukertort. Alle drie de verenigingen 
werden in het jury rapport geroemd om hun inzet 
voor de Amstelveense gemeenschap.

Rabobank talentprijzen 
De Rabobank Stimuleringsprijs 2015 voor Jong 
Talent jongens: Davy Heijsteeg, Rabobank 
Stimuleringsprijs 2015 voor Jong Talent meisjes: 
Felice Albers. 

Rabobank Aanmoedigingsprijs voor Jong Talent 
2015 jongens: Suhayl Nawar. Rabobank Aan-
moedigingsprijs voor Jong Talent 2015 meisjes: 
Nienke van Dok 

BETONmonteur Sportvrijwilliger van het jaar
De BETONmonteur prijzen voor Sportvrijwilliger 

Huldiging van de Amstelveense sportkampioenen

van het jaar gingen naar: Theresia de Jong 
(vvAMstelveen), Nicole Wendel (KLM-zwemver-
eniging) en Jan Tromp (Amstelveen Heemraad).
Amstelveen Spo(r)tlight Awards
De Sportbedrijf Amstelveen Spo(r)tlight Awards 
gingen naar: Tim van Leeuwen (Nuon Solar 
Challenge), Julian Brandes (Ajax) Victor Frequin 
(ALTC Aemstelburgh) en Pieter Monkelbaan 
(Sporting Martinus).

Het Sportbedrijf feliciteert alle kampioenen en 
winnaars. Meer informatie over de huldiging 
leest u op onze website: 
www.sportbedrijfamstelveen.nl of op onze 
Facebook pagina.





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!



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 
voorkomen. Bij in de sneeuw wandelen, langlau-
fen, alpineskiën en snowboarden gebruik je je 
spieren anders dan in het dagelijks leven. Zorg 
dan ook dat vóór vertrek je beenspieren ver-
sterkt 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 
  versterken.
• 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

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
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