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Het is alweer ruim een maand 2017. Hoe zit 
het met jouw goede voornemens of ben je er 
toch niet mee begonnen omdat het toch niet 
werkt? Of misschien ben je al gestopt met 
je goede voornemens? Stop doe dit niet! In 
deze column geef ik je tips om het wel vol te 
houden. 

Waarom dan die goede voornemens?
Een goed voornemen geeft ons een goed 
gevoel. Voor velen is december een stress-
volle maand geweest met veel afspraken, 
verplichtingen, werk dat af moet, etc. 
Stress maakt ons brein gevoeliger voor 
verleidingen. Door toe te geven aan deze 
verleidingen voel je je rot of schuldig en je wilt 
je weer goed voelen. Een logische reactie om 
je dan weer goed te voelen, is het voornemen 
om te veranderen. En… een goed voornemen 
is geboren. Je hebt weer hoop. 

Je gaat fantaseren hoe alles zou zijn als het 
anders is en waarom zou je klein fantaseren? 
Je kan heel goed groot dromen, maar met 
doelen stellen is het wel belangrijk om rea-
listisch te blijven. Een goed voornemen wekt 
een goed gevoel op en geeft hoop, alleen 
het is valse hoop. Een goed voornemen is 
bedoeld om je goed te voelen. Dus als je je 
goed wilt voelen, zijn de goede voornemens 
de manier. Als je ook daadwerkelijk bereid 
bent om je gedrag te gaan veranderen, ga 
dan doelen stellen en plannen maken.

De beslissing van het gaan veranderen 
leidt tot onmiddellijke bevrediging, maar het 
daadwerkelijke veranderen valt vaak vies 
tegen. Het is bv. hard werken daar in die 
sportschool (en je moet er ook nog naar toe). 
En vergeet het aanpassen van je voedings-
patroon niet. Als jij bent zoals het grotendeel 
van de mensen richt je je vooral op resultaat. 
Ik kan je nu al vertellen dat je deze niet zo 
snel bereikt als gehoopt en met deze eerste 
tegenslagen verandert het goede gevoel van 
het voornemen om meer te gaan sporten in 
teleurstelling en frustratie. Het goede gevoel 
van het voornemen is dus uitgewerkt en het 
bijltje wordt er vaak bij neergegooid, totdat je 
weer aan de volgende cirkel begint. 

Pessimistisch optimistisch
Door je eerdere ervaringen weet je wat wel 
werkt en wat niet werkt. Denk eens na over 
jouw eigen reden om te veranderen en hoe 
dit eruit zou zien. Wil je alleen veranderen 
als je je rot voelt? Is het maken van goede 
voornemens/doelen prettig, omdat je dan kunt 
fantaseren over het goede gevoel. Als je echt 
wilt veranderen, dien je ook pessimistisch te 
zijn. Als je namelijk van tevoren weet wat er-
voor kan zorgen dat je je goede voornemens 
niet haalt, kun je plannen bedenken over wat 
je gaat doen om je goede voornemens wel te 
halen. Dus wat ga je doen als je op je vaste 
sportdag een belangrijke afspraak hebt? Wat 
doe je als je maar weinig tijd hebt? En zo zijn 
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er meer momenten te verzinnen waarop het 
een uitdaging is om naar de sportschool te 
gaan (of een andere manier van bewegen te 
doen). Maak een als… dan… plan voor elke 
uitdaging waarvan je weet dat je die gaat 
tegenkomen. Doe dat echt voor elk obstakel, 
zowel groot als klein. Dus wees wel wat pes-
simistisch over goede voornemens. Dan kun 
je een plan maken en ga je het volhouden! 

Door je te focussen op het plan in plaats van 
het resultaat blijf je veel meer gemotiveerd en 
dan komt het resultaat echt wel.
Als je merkt dat het lastig blijft om echt door 
te zetten, neem dan contact met me op en 
dan gaan we samen op zoek naar wat werkt 
voor jou. 

Bron: De kracht van wilskracht. Hoe zelfbeheersing werkt 
en wat je eraan kunt doen. Kelly McGonigal.

Wees pessimistisch optimistisch 
over goede voornemens
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De veelzijdigste sportclub van Uithoorn is 
Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter. De 
watersporters hebben een bloeiende jeugdaf-
deling maar ook actieve roeiers van boven de 
tachtig bedwingen nog wekelijks de golven van de 
prachtige Amstel. En natuurlijk is er plek voor alle 
leeftijden tússen de jeugd en de senioren. 

Bij Michiel de Ruyter durft iedereen hardop te 
zeggen dat de club gevestigd is op de allermooi-
ste locatie van de hele gemeente. De statige 
Amstel is in elk jaargetijde mooi, terwijl rondom de 
club wijd-gestrekte natuurlandschappen vechten 
om de verbluffendste aanblikken. Te midden van 
al deze natuur is het natuurlijk overheerlijk recre-
eren. Toerroeiers en toerkanoërs zijn er op hun 
plek. Maar de vereniging investeert ook al jaren in 
de beste topsportfaciliteiten. Zo is het krachthonk 
onlangs helemaal vernieuwd. Deze investeringen 
hebben ertoe geleid dat de club al jaren kano-
ers uitzendt naar de wereldkampioenschappen 
kanopolo. 

Zowel de fanatieke sporters als de recreanten 
beamen dat de echte kracht van MdR in de 
niet-sportieve activiteiten ligt. Sociaal verband is 
extreem belangrijk. Als een lid onverhoopt in het 
ziekenhuis terecht komt, zorgt de club voor een 
bloemetje. Maar ook voor heuglijke zaken weet 
men elkaar te vinden. Het jaar wordt aangevan-
gen met een officiële Unox-nieuwjaarsduik en 
afgesloten met een groot feest in de kantine. Tus-
sendoor zijn er BBQ’s, verhalendiners, presenta-
ties en nog veel meer gezellige activiteiten.

Roeien
Of je nu 10 jaar bent of 80, roeien is voor ieder-
een. Ga je graag in een eenpersoonsboot, de 
skiff, of liever met een ploeg het water op? Ben 
je prestatie of recreatief ingesteld? Er is voor 
ieder wat wils. Het enige wat je nodig hebt om 
te starten met roeien, is een zwemdiploma. Bij 
mooi weer of met wind en regen, het gevoel als je 
met de boot soepel door het water glijdt is niet te 
beschrijven, dat moet je ervaren! Daarnaast train 
je met roeien al je spieren, maar is de kans op 
blessures klein omdat je lijf geen harde klappen 
of onverwachte draaiingen hoeft op te vangen. 
Roeien is een veilige sport voor alle leeftijden.
Bij Michiel de Ruyter vind je voor elk wat wils:
• Recreatief roeien, anderhalf uur per week op
  de Amstel of Kromme Mijdrecht, met koffie en
  gezelligheid na.
• Toertochten van 20 tot 30 kilometer bv. in 

  Amsterdam, naar de Woerdense Verlaat of naar
  de Vinkeveense Plassen. 
• Marathontochten van 45 tot 60 kilometer in het
  Groene Hart van Holland of de Weerribben. 
• Roei-ergometers voor training en instructie, en
  indoortraining in de wintermaanden, in de 
  plaatselijke sportschool of in ons eigen pas 
  vernieuwde krachthonk.

Onze vereniging kent ook fanatieke wedstrijd-
teams die het opnemen tegen teams uit andere 
roeiverenigingen in den lande, vaak met klinken-
de resultaten.
En niet te vergeten: het jeugdroeien! Jongeren 
van 10 tot 18 jaar leren roeien van ervaren 
instructeurs, en doen mee aan jeugdwedstrijden. 
Een groep enthousiaste, ervaren instructeurs leert 
de jeugd de roeibeweging aan, om na verloop 
van tijd veilig en zelfstandig te kunnen roeien. 
Er wordt onderscheid gemaakt in “jeugd” van 10 
tot 14 jaar en “junioren” van 15 tot 18 jaar. Leren 
roeien gaat spelenderwijs, met (om)vallen en (op)

staan, soms  met een nat pak als het mooi weer 
is. Dat gaat het best in eenpersoons skiffjes, maar 
lukt ook goed in de dubbeltwee. Jongeren leren 
op die manier met elkaar én aan elkaar de han-
digheidjes van het roeien, maar ook om samen 
te werken. Samen de boten aan het vlot leggen, 
samen de boot in, en samen weer afdrogen en 
opruimen. De meer ervaren leerlingen helpen 
de beginnelingen die gedurende het seizoen 
binnenstromen. Doordat je jong bent, leer je snel 
en goed ‘acteren’ in een bijvoorbeeld een skiff. 
 
Kanoën
De kanoafdeling is een bijzonder actieve tak met 
ongeveer honderd leden in leeftijd variërend van 
12 tot 75 jaar. De kanosport is een zeer veelzijdi-
ge watersport. Binnen de vereniging worden de 
volgende vormen beoefend:
• Toerkanoën  
Toervaren is actief-ontspannend. Een manier om 
op je gemak te genieten van de mooie plekjes 
waar je normaal gesproken niet een-twee-drie 
komt. Met deze tak van sport kun je in geheel 
eigen tempo je kennis en ervaring  opbouwen. 
Vanaf maart tot en met oktober organiseert de 
toercommissie iedere maand toertochten.
• Wildwatervaren 
Een spectaculaire tak van de kanosport. Je moet 
hierbij denken aan watervallen, rotsen, avontuur 
én.. aan het buitenland. Helaas wonen wij in een 
landje waar er geen natuurlijke wildwaterstroom-

pjes zijn. Op de wildwaterbaan in Zoetermeer en 
Harderwijk na zijn er geen mogelijkheid om in ons 
eigen land te gaan  varen op een wilde stroom. 
MdR organiseert elk jaar een beginners wildwa-
tercursus voor ouder en kind. Eén van de unieke 
kenmerken van kanoën en wildwaterkanoën in 
het bijzonder is dat volwassenen en kinderen 
dit even goed kunnen. De snelheid die gevaren 
wordt, wordt in belangrijke mate bepaald door de 
stroming van de rivier. Vanuit dit gegeven organi-
seert MdR een fantastische wildwatercursus wat 
een spannende ervaring is voor zowel kinderen 
(vanaf 12 jaar) als volwassenen. Deze cursus is 
een unieke gelegenheid voor ouders en kinderen 
om op gelijk niveau te sporten. De cursus start 
op de Amstel om de basisvaardigheden te leren 
die nodig zijn voor stromend water. Zo wordt een 
goede vaartechniek alsook veiligheidssteunen 
geoefend. Eén les wordt gewijd aan de theorie 
van het wildwatervaren en veiligheid zodat deel-
nemers goed voorbereid de rivier opgaan. Tijdens 
de cursus gaan we naar echt wildwater in Neder-
land, Duitsland en wordt de cursus eind oktober 
afgesloten met een weekend in de Ardennen waar 
op wildwater wordt gevaren. De vereniging orga-
niseerde de afgelopen jaren zelfs een zomerva-
kantie. Afgelopen zomer zijn er vijfenvijftig leden 
van MdR in Bovec, Slovenië, geweest. Aldaar is 
er onder deskundige leiding op de rivier de Soca 
gevaren, een rivier met veel grote keien en fikse 
stroomversnellingen. Een fantastische uitdaging 
en ervaring voor alle wildwater niveaus. 

Kanopolo
Kanopolo is een dynamische balsport, een mix 
van waterpolo en rugby in de kano. Twee teams, 
met per team vijf spelers op het veld, spelen twee 
keer tien minuten een wedstrijd. De spelers zijn 
beschermd door dikke zwemvesten en helmen 
met gezichtsbeschermers. 

Kanopolo is (nu nog) een relatief onbekende maar 
snel groeiende sport. Het wordt binnen Europa 
(Duitsland, België, Frankrijk, Italië en Ierland) als 
aan de andere kant van de wereld in onder ande-
re in de Verenigde Staten, Canada, Thailand, Iran 
en Nieuw Zeeland gespeeld. 
Momenteel telt onze club zes teams. Daarmee 
heeft onze vereniging één van de grootste 
kanopolo afdelingen in Nederland. De verschil-
lende teams nemen in de weekenden deel aan 
de competitie en vele toernooien in binnen- en 
buitenland. 
Ieder voorjaar georganiseerd MdR zelf het ‘Am-
sterdam Open”, een groot internationaal kano-
polotoernooi. Op dit toernooi hebben we al vele 
gasten mogen ontvangen uit: België, Duitsland, 
Frankrijk, Polen, Italië, Ierland, Engeland, Taiwan 
en de Verenigde Staten!
Sinds 2007 wordt onze vereniging goed vertegen-
woordigd in onze nationale teams. Drie spelers 
van MdR kwamen in 2012 uit tijdens de Wereld-
kampioenschappen en wonnen met het Neder-
landse team goud, een absoluut hoogtepunt voor 
onze vereniging.  MdR was in 2016 op de Wereld 
Kampioenschappen Kanopolo in Syracuse, Italië, 
met negen spelers en twee bondscoaches sterk 
vertegenwoordigd. 

Woon je in Uithoorn of in de wijde omgeving en 
vind je het leuk om te sporten in de buitenlucht, 
op en rond het water, op een mooie zomerse 
avond of bij weer en wind in november, dan is 
roeien of kanoën bij de Uithoornse Roei- en Ka-
novereniging Michiel de Ruyter echt iets voor jou! 

Op zaterdagochtend zijn er altijd roei,- en kanole-
den aanwezig op de club om je eventuele vragen 
te beantwoorden of een rondleiding te geven. Je 
kunt ook contact opnemen via secretaris@mdr.nu 
of voor meer informatie www.mdr.nu 

Foto: Hans Dehé

Foto: Theo Prins

Foto: Theo Prins
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Amstelveens Sportgala 2017
Sportbedrijf Amstelveen heeft ter ere van de 
sportkampioenen 2016 op vrijdag 20 januari 2017 
het Amstelveens sportgala georganiseerd. 

Sportkampioenen
Het was een goed sportjaar voor Amstelveen. Er 
zijn 46 kampioenen, 3 teams en 86 titels behaald 
in 12 verschillende sporten door de sporters in 
Amstelveen. De meeste van deze sporters zijn 
Nederlands kampioen in hun sport geworden, 
maar er zitten ook bijzondere titels bij. Voor de 
volledige lijst van sportkampioenen 2016, kijk op 
www.sportbedrijfamstelveen.nl.

Daniel Gebru won dit jaar onder meer goud op de 
Paralympische Spelen, waar ook Patrick Bos een 
bronzen medaille aan zijn lijst van titels mocht 
toevoegen, beiden op het onderdeel wielrennen. 
Op de Olympische spelen won Kelly Jonker 
met het Nederlands hockeyteam dit jaar zilver. 
Amstelveen mocht ook een Wereld-kampioen 
bijschrijven: Femke Markus won deze titel in de 
ploegenachtervolging schaatsen junioren A.

Olaf Staal won verreweg de meeste titels dit jaar, 
hij mocht 8 Nederlands kampioenschappen op 
zijn naam schrijven bij het kanovaren. 

Dat sport geen leeftijd kent, bewijzen Kees Schr-
euder en Huub Dumoulin. Zij werden Nederlands 
kampioen tennis in de categorie 85-90 jaar oud.

Sportbedrijf Amstelveen feliciteert al deze 
kampioenen met hun behaalde titels en wenst 
deze kampioenen en nieuwe kampioenen een 
succesvol 2017, zodat zij volgend jaar weer op 
het podium staan!

Sportvereniging van het jaar
Tijdens het Amstelveens Sportgala werd ook de 
sportvereniging van het jaar 2016 in Amstelveen 
bekend gemaakt.

Maar liefst 12 verenigingen hebben zich aange-
meld door antwoord te geven op de volgende 
vragen:
• Heeft uw vereniging aandacht voor (groepen)
  jongeren, senioren (55+), vrijwilligers en/of 
  mensen met een handicap?
• Levert uw vereniging een bijdrage aan 
  bevordering van samenwerking, integratie en/of

  gemeenschapszin in onze samenleving? 
  Voert u  bijvoorbeeld een actief beleid tegen
  discriminatie van homoseksuelen?
• Heeft uw vereniging het afgelopen jaar speciale
  evenementen georganiseerd?
• Hebben leden van uw vereniging het afgelopen
  jaar uitzonderlijke sportieve prestaties laten 
  zien?
• Heeft uw vereniging deelgenomen aan samen-
  werkingsprojecten waarin school en/of de buurt
  centraal staan?
• Heeft uw vereniging aandacht voor talentontwik-
  keling?
• Heeft uw vereniging aandacht voor innovaties
  en/of past uw vereniging vernieuwende inzichten
  toe binnen de vereniging?
• Heeft uw vereniging een in het oog springende
  toekomstvisie?
• Heeft uw vereniging een groeiend aantal Amstel
  veners aan het sporten/bewegen gekregen?

De jury bestond uit:
• Rob Ellermeijer (RE)
• Robert Zuidbroek (RZ)
• Stieneke Kruijer (SK)
• Sandra van Engelen (SvE)
• Tjipke Bokma (TB)

Olaf Staal - 8 x Nederlands Kampioen Kanovaren

De jury is tot de volgende conclusie gekomen:

1. AV Startbaan (winnaar)
Als geen andere sportvereniging verbinden zij 
jong en oud actief in het beweging krijgen. Met 
name de vele ouderen, slecht ter been (met een 
rollator) of rolstoel gebonden, weten zijn uit de 
dagelijkse sleur te krijgen. Daarbij en daarnaast 
nemen de jongeren een actieve rol in. Ook de 
vele elementen die zij jaarlijks organiseren (o.a. 
het bevrijdingsvuur in de nacht van 4 op 5 mei 
van Wageningen naar Amstelveen overbrengen) 
zijn complimenten waard. (SvE)

Deze atletiekvereniging heeft een prima aanbod 
voor jong en oud en geeft goed inhoud aan zowel 
de breed-tesport als de topsport. Zij zijn zichtbaar 
in en betrokken bij de Amstelveense samenleving 
(Run to share, bevrijdingsfeest e.d.). Verder is be-
langrijk dat zij groeien in het segment van 16-19 
jarigen. Een groep in een lastige leeftijd waarvan 
het belangrijk is dat zij worden gestimuleerd tot 
sporten. (RE)

Wil Koot van Atletiekvereniging Startbaan

AV Startbaan is actief in het organiseren voor 
diverse groepen en met behulp van maatschap-
pelijke groepen. Werkt ook actief mee in oplos-
singen en durft het aan de eerste Amstelveense 
Lentemarathon in 2017 te organiseren. (TB)

Verschillende leden hebben actief deelgenomen 
aan toernooien. Mooie prestaties als Amstel-
veners op een nationaal podium kunnen excelle-
ren. Ik vind het mooi om te zien dat de vereniging 
zich komend jaar wil inzetten om meer atleten uit 
Amstelveen op nationale kampioenschappen te 
krijgen. Dat is een mooie uitdaging! Verder geven 
ze aan om meer de breedtesport op te willen 
zoeken. Veel jonge mensen die lid worden en 
leden blijven lang verbonden met de vereniging. 
Die binding houden is moeilijk. Daarom goed dat 
dit gebeurt. (RZ)

2. ARC
ARC is een groeiende vereniging voor diverse 
groepen. Vooral het op de kaart zetten van 
sporten voor LHBT-ers is een prestatie, met als 
voorlopig hoogtepunt het (mede) binnenhalen van 
Bingham Cup naar Amstelveen.(TB)
Ze hebben veel actieve leden, zowel jeugd als 
senioren. Zet zit ook actief in voor de groep LHB-
TI en dat is zeker te prijzen. Ze zijn daarmee ook 
buiten Amstelveen bekend! Zaken als rolstoel-
vriendelijk zijn voorzien binnen de vereniging. 
Ze hebben verschillende acties gedaan dit jaar, 
waaronder voor goede doelen. Een erg actieve 
vereniging voor alle doelgroepen en wat mij 
betreft staan ze daarom op nummer 1. (RZ)

De vereniging heeft als één van de weinigen 
aandacht voor homoseksuelen binnen sport. (SK)

3. JBV Bulderbaan (gedeelde derde plaats)
Deze club gaat voor beweging en ontspanning 
voor de veelal oudere inwoner van Amstelveen. 
Gelukkig weten ook jongeren voor een ontspan-
nen moment de weg naar deze buitensport in ons 
prachtige Broersepark te vinden. (SvE)

Deze vereniging heeft een toegankelijk aanbod 
voor jong en oud, maar ook vooral voor ouderen. 
Het is een groeiende vereniging die verdere 
aanmoediging zeker verdiend. Belangrijk ook is 

de maatschappelijke rol in Amstelveen (Broerse-
park familie festival, Indië herdenking e.d.). Een 
kleine vereniging die nog te weinig aan-spreekt 
om te winnen, maar zeker een aanmoedigende 
vermelding verdiend. (RE)

JBV Bulderbaan – Laten zien dat sport ook op 
oudere leeftijd nog kan. Zetten zich er voor in om 
ook oudere mensen actief te laten zijn op een re-
laxte manier. Het is laagdrempelig wat ik zo lees. 
En ze creëren ook een sfeer van gezelligheid: 
Sporten doe je samen. Ik vind het goed dat ze zo 
de nadruk leggen op dit sociale aspect. Dat lijkt 
me een belangrijke motivator voor mensen om er 
te gaan sporten. (RZ)

3. Bushido Dojo (gedeelde derde plaats)
Deze sport is een voor iedereen zeer toeganke-
lijke sport, waarbij er nauwelijks drempels zijn 
om mee te doen, behalve dan dat je geen ‘ zin 
in hebt’ om mee te doen In de breedste zin van 
het woord  “verbroedert en verbindt” deze sport 
(gehandicapten, jong - oud). Daarbij staan de 
normen en waarden om elkaar met respect te 
behandelen hoog in het vaandel. Ook de antiver-
krachtigingstechnieken binnen deze sport zijn een 
op zich staande nominatie waard. (SvE)

De activiteit antiverkrachtingstechnieken voor 
vrouwen is zeer te prijzen. (SK)

Dave Offenbach (rechts) (directeur Sportbedrijf 
Amstelveen) enthousiast tijdens het Sportgala 2017





Groepslessen rooster

Maandag 13.30 - 14.40 uur  Hatha Yoga
Dinsdag 19.15 - 20.15 uur  Pilates
  20.30 - 21.40 uur  Yin Yoga
Woensdag 09.15 - 10.15 uur  Pilates
  10.30 - 11.40 uur  Yin Yoga
  20.30 - 21.40 uur  Yin Yoga try out
Donderdag 09.30 - 10.40 uur  Hatha Yoga
  19.15 - 20.15 uur  Pilates
  20.30 - 21.30 uur  Flow Yoga
Vrijdag  09.15 - 10.15 uur  Pilates
  10.30 - 11.30 uur  Poweryoga

 • PILATES & YOGA groepslessen
 • Flexibiliteit: steeds wisselen van lestijd of juist 
  doorplannen op vaste tijd en dag met het online
  reserveringssysteem. 
 • Losse lessen en rittenkaarten: je zit nergens
  aan vast.
 • Kwaliteit: ervaren docenten en maximum aantal 
  deelnemers
 • Extra workshops, lezingen, klanksessies en
  gastlessen
 • Massage
 • Privéles & groepstrainingen op maat.
 • Mooie, ruime en warme studio

Groepslessen Pilates en Yoga:
Er is keuze uit meer dan tien pilates en yog-
alessen per week, zowel overdag als ’s avonds. 
Online kun je het rooster inzien en lessen boeken 
via www.yogaletta.nl. Je zit niet vast aan één 
moment in de week en kunt steeds wisselen van 
soort les. Wil je wel jouw vaste moment en les, 
dan kun je doorplannen zodat je verzekerd bent 
van een plekje. Je kunt losse lessen afnemen of 
rittenkaarten.

De meeste lessen worden gegeven door Aletta. 
Zij heeft ruim 14 jaar relevante ervaring en oplei-
ding en blijft zich bijscholen in ziektebeelden (bijv. 
osteoporose), sport-specifiek bewegen, nieuwe 
medische inzichten etc. Aletta werkt samen met 
collega’s die ook nooit uitgeleerd menen te zijn.

Lessen op maat: privéles, duo-les, groepstrainin-
gen of bedrijfsuitjes. Denk aan sessies (lessen, 
gebaseerd op pilates/yoga en soms ook massa-
ge) voor:

•  Atleten die sport-specifieke oefeningen willen
  doen om verder te komen in hun training of om
  hun sport te ondersteunen: soepeler, krachtiger,
  efficiënter bewegen en blessures voorkomen.
• Mensen die herstellende zijn van een blessure
  of ziekte, en nog niet mee kunnen komen in een
  groepsles.
• Mensen met heel specifieke wensen of doelen
  of die niet in een groep willen oefenen.
• Groepen vriendinnen die samen les willen:
  bijvoorbeeld yoga met de grote bal
• Bedrijfsuitjes: een les of klanksessie met je
  team.
• Familie-yoga: yoga met een gezin om de gezins-
  band en het vertrouwen & plezier te versterken.
• Stoelyoga, zwangerschapsyoga en gehandicap-
  tenyoga.
 
In de planning:
• Vrijdag 10 t/m zondag 12 februari: Kinderyoga

  docentenopleiding: UNIEK in Nederland! 
  Internationale opleider Rainbowyoga komt 
  naar YogAletta. Deze opleiding is erkend
  door internationale yoga allianties en jij wordt
  in 3 dagen gecertificeerd kids yoga docent! Zie
  advertentie.
• Zaterdag 11 maart: Klanksessie met Ocean
  Drums, klankschalen, windgongs en meer.
• Zondag 19 maart 13.00 – 15.00 introductie 
  Mindfulness door TCO & Wingsandfootprints.

Ook kun je in 2017 weer komen naar:
• Workshops Familieopstellingen, Positief Denken
  etc
• Tieneryoga
• Kinderyoga en Switch for Kids lessen
• Zen & Zelfverdediging (gebaseerd op Tai Chi)
  met Jeroen de Vries
• UpandRun met Wegwijs Counselling & Coa-
  ching: begeleiding bij burn-out en re-integratie.

Houd hiervoor de website in de gaten of schrijf je 
in voor de nieuwsbrief.

Mooie, warme studio in The Beach:
een verborgen pareltje!
Achterin het event centre The Beach ga je door 
de klapdeuren, via een halletje naar de mooie, 
ruime en warme studio. Prachtige muurschilderin-
gen maken het geheel mooi af en sfeervol. Matten 
en props (hulpmiddelen zoals dekens, blocks en 
meditatiekussens) zijn aanwezig. Veel mensen 
noemen deze studio een verborgen pareltje waar 
je je helemaal op je gemak voelt.

Over pilates: de veilige en bewuste manier 
van bewegen helpt iedereen om soepel en 
sterk te worden of te blijven. Sommigen ge-
bruiken pilates om te revalideren, topsporters 
creëren met Pilates een stevige en soepele 
basis voor hun sport (ballet, golf, tennis 
etc.). Hier wordt door heel precies te bewe-
gen gewerkt aan de dieper liggende korset 
spieren. Je ontwikkelt een sterke buik en rug, 
en meer stabiliteit en mobiliteit in schouders 
en bekken. Mensen die last hebben van een 
‘forward head posture’ (o.a. door veel gebruik 
van beeldschermen) of andere problemen in 
de lichaamshouding kunnen veel baat hebben 
bij Pilates.

Over yoga: Yoga leert ons om lichaam en 
geest met elkaar in balans te brengen. Wie 
yoga beoefent, brengt veranderingen aan in 
zijn of haar stemmingen. Je zorgt er voor dat 
je geest rustiger is en je minder emotionele 
druk ervaart. Yoga is meer dan alleen het 
uurtje op de mat. Je werkt aan een soepel en 
sterk lichaam, maar zeker ook aan een flexi-
bele en sterke geest (mindset). Je vergroot je 
bewust-zijn, je aandacht voor jezelf en voor 
het nu. Aletta richt zich in haar lessen voorna-
melijk op de lichamelijke in- en ontspanning. 
De geestelijke ontspanning ‘lift daarop mee’. 
Aletta voelt zich zelf niet prettig bij chanten en 
wierook, dus zal dit bij de lessen dan ook niet 
gebruiken.  
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Met 16 bowlingbanen en 22 tennisbanen 
(waarvan 10 indoorbanen, 8 badmintonbanen én 
een padelbaan) is er op sportief vlak genoeg te 
beleven op Sportpark de Kegel aan de Boven-
kerkerweg 81 in Amstelveen. In de zalen van het 
bowlingcentrum huizen ook de KLM Schermver-
eniging en de KLM Salsa Vereniging Flamingo.

Winterse arrangementen
Bowling de Kegel biedt een aantal nieuwe arran-
gementen om de wintermaanden door te komen. 
Zo kun je een sportief uurtje bowlen combineren 
met kaasfondue, of op zondag genieten van de 
zondag specialiteit Kip in ’t Pannetje. Beide arran-
gementen zijn voor een zeer aantrekkelijke prijs 
te reserveren! Een uurtje bowlen met een drankje 
en/of een hapje? Ook dat is natuurlijk mogelijk! 

Sportief & recreatief bij Sportpark de Kegel
Kom bijvoorbeeld Speciaalbier Bowlen: 1 uur 
bowlen, 2 speciaalbiertjes p.p. geserveerd met 
een schaal kaas en worst tijdens het bowlen.

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.

Sportschool Chung 
Do Kwan is niet alleen 
actief en een begrip 
geworden in de regio 

(en inmiddels daarbuiten), maar heeft door de tijd 
heen ook zeer enthousiaste groepen weten neer 
te zetten middels de Special Needs concepten. 

Deze worden door de sportschool op reguliere ba-
sis aangeboden, en hebben het daarmee mogelijk 
gemaakt om deze doelgroepen te laten partici-
peren in de sportdeelname en hen daarmee een 
plaats en gezicht te geven binnen de bestaande 
sportschool. 
Zo zijn er speciale groepen voor leden met 
uiteenlopende persoonlijke uitdagingen op het 
gebied van autisme-spectrum, concentratie- en 
geheugenstoornissen en het Syndroom van 
Down. Deze lessen vinden wekelijks plaats in 
samenwerking met de zorginstellingen, scholen 
en/of andere zorgaanbieders.

Special Needs Taekwon-Do & Martial Arts
Aangepasten sporten & G-sporten

Indien u interesse heeft in deze lessen en/of 
meer informatie wenst kunt u contact opnemen 
via info@chungdokwan.nl. Ook voor proeflessen, 
clinic op locatie en/of kennismakingslessen. 

Kijk voor meer informatie ook op de website 
www.chungdokwan.nl.
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De hele maand januari zijn de buitenbanen ge-
sloten geweest. Het ziet ernaar uit dat de winter 
in februari nog voortduurt. Diegenen die zich niet 
verzekerd hebben van binnentennis zijn al een 
tijd uit de running. Gelukkig is Mijdrecht ook in het 
trotse bezit van een tennishal. Er kan incidenteel 
een losse baan gehuurd worden. Maar bij Ten-
nishal De Ronde Venen kan het aanschaffen van 
een baanbundel (2 jaar geldig) ook interessant 
zijn. Veel tennissen, zowel recreatief als presta-
tief, voor weinig geld. 

U kunt in het weekend met uw familie of kennis-
sen tennissen of ter voorbereiding in de dezelfde 
tennishal van 1 tot 9 april 2017 gehouden 
18e editie van de Open Mijdrechtse Tennis 
Kampioenschappen. Deze kampioenschappen 
zijn weer qua wedstrijdritme een uitstekende voor-
bereiding op de voorjaarscompetitie. De eerste 
competitiedatum hoeft geen obstakel te vormen 
voor de finale, aangezien de maandagavond 10 
april als uitwijkdatum gebruikt wordt, wanneer de 
finale niet op zaterdag of zondag gespeeld kan 
worden. 

De tapijtgravelbanen komen het meest overeen 
met de buitenbanen in vergelijking met andere 
binnenbanen. Iedereen kan in de leeftijdscatego-
rie 17+, 35+  speelsterkte 2 - 9 en 50+ dubbels 
inschrijven. Bij de 50+ zijn de wedstrijden overdag 
van dinsdag t/m de finaledag op donderdag. Er 
wordt wederom op Rating ingedeeld. Voor vele 
toernooispelers een bekend begrip. Het grote 
voordeel van een Ratingtoernooi is dat er in 
dezelfde speelschema geen groot verschil zit in 
speelsterkte tussen de spelers onderling. 
Het is ook één van de weinige zoniet het enige 

binnentoernooi waarbij een volledige derde set 
gespeeld wordt. Geen onwaardige afsluiting van 
de wedstrijd met een super tie-break. Het enige 
voorbehoud op een gehele wedstrijd is dat er 
volgens het sudden death systeem gespeeld 
wordt. In het Nederlands vertaald: geen voor of 
nadeel maar een beslissend punt bij deuce. Bij dit 
systeem is de kans dat de beste speler wint het 
grootst.

Wanneer u zelf niet meedoet kunt u uiteraard ook 
gezellig met een hapje en een drankje de deelne-
mers komen aanmoedigen. 

Op zondag 9 april zullen de finales worden ver-
speeld. Tijdens de prijsuitreiking is er ook dit jaar 
weer de grote loterij waarbij onder de deelnemers 
vele prijzen worden verloot waaronder één van de 
hoofdprijzen: tickets voor Roland Garros!

Meer informatie: 0297 - 285 636 of
www.tennishalderondevenen.nl
Doctor J. van der Haarlaan 3
Mijdrecht naast wijk Wickelhof

Wintertennis gewoon nog mogelijk in 
Tennishal De Ronde Venen te Mijdrecht
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De vereniging Aikido Groene Hart zit aardig in de 
lift sinds de oprichting in 2007. De hoofdinstruc-
teur Peter van Lier heeft onlangs in december 
2016 zijn eigen aikido opleiding afgerond met het 
vierde dan aikido examen. 

Er zijn nu in totaal zeven locaties en zestien 
aikido docenten. Dit jaar volgen vier daarvan de 
Aikido Leraren Opleiding niveau 3 bij de Aikido 
Bond en zullen zij ook weer assistenten opleiden 
op hun eigen locaties. Alle docenten en assisten-
ten hebben een gecertificeerd EHBO diploma. 

De sfeer op de mat in de dojo (oefenruimte) is 
erop gericht om elkaar te ontwikkelen. Aikido 
kent geen wedstrijden, competitie of rivaliteit. Dat 
maakt dat er sprake is van een fijne werksfeer 
waar je gaandeweg elkaar fysiek en mentaal 
steeds sterker maakt. Aikido gaat over het 
leren oplossen van problemen en persoonlijke 
ontwikkeling. Iets wat blijkbaar goed past bij deze 
tijd want onlangs is er weer een nieuwe locatie 
geopend in Uithoorn.

De vereniging Aikido Groene Hart is per septem-
ber vorig jaar uitgebreid met een extra locatie 
in Uithoorn. Aikido docent Joost Six Dijkstra 
verheugt zich iedere week weer op de enthousi-
aste gezichten en zijn harde werkende leerlingen. 

Aikido gaat over het leren oplossen van problemen en persoonlijke ontwikkeling

Joost: “Mooi om te merken hoe in korte tijd een 
hechte groep kan ontstaan. Dat merk je ook 
aan het begin en eind van de lessen. Er wordt 
gewerkt, gelachen en ervaringen gedeeld. Het 
was wel even zoeken in het begin. Hoe snel kun 
je gaan met nieuwe technieken aanbieden? Hoe 

leert de groep? Aikido is geen vechtsport waarin 
je even snel kunt scoren met een flitsende klap 
of schop. Het aanleren van de technieken vraagt 
toewijding en geduld. In december waren de 
eerste passages voor de leerlingen in Uithoorn. 
Iedereen van onze locatie is geslaagd voor zijn 
zesde kyu passage.”

De locatie Wilnis bestaat al weer wat langer. In 
drie jaar is de dojo uitgegroeid tot een mooie 
groep mensen die wekelijks trouw verschijnen op 

de mat. Jong en oud, man en vrouw. 
Richard ten Katen: “Waar in het begin de groep 
echt alleen bestond uit beginners, werken nu 
meerdere niveaus door elkaar. De Aikidoka’s 
van het eerste uur zijn nu ervaren en helpen 
de nieuwkomers bij hun eerste stappen. De 
beginners kunnen zo tegelijkertijd ervaren wat 
je met veel oefening kunt bereiken. Een van de 
voordelen van Aikido Groene Hart is dat je op elke 
locatie kunt trainen. Kan je op jouw vaste avond 
niet, dan kun je op zes andere locaties terecht op 
een willekeurige andere avond.” 

Richard ervaart het lesgeven als een enorm per-
soonlijk leerproces: “Ik geef altijd met veel passie 
en plezier les op de zondagavond en geniet er 
nog elke week van.“

Iedereen is van harte welkom om eens gratis 
proefles mee te doen. 
Kijk op de website www.aikidogroenehart.nl bij 
Gratis Proefles voor meer informatie. 

geestelijke beperking of in een psychiatrisch 
ziekenhuis. 

De opleiding heeft samenwerkingsverbanden met 
interessante stagebedrijven. Voorbeelden hiervan 
zijn Ons Tweede Thuis, Heliomare en Stichting St. 
Jacob in Haarlem.

Met deze opleiding kun je doorstuderen op het 
hbo. Opleidingen die goed aansluiten zijn onder 
andere HBO Fysiotherapie, HBO Sportkunde, 
HBO Voeding en Diëtiek en HBO Psychomotori-
sche Therapie. 

2. Sport, Bewegen en Gezondheid/ Vitaliteits-
coach
Hierbij kun je mensen begeleiden om gezond te 
leven. Belangrijke onderdelen in deze afstudeer-
richting zijn voeding, gezondheid, beweging en 
ontspanning.

In dit profiel draait het om het beïnvloeden van 
de totale leefstijl van een cliënt. Je kijkt naar het 
voedings- en beweeggedrag en maakt daarvoor 
een plan. Daarvoor heb je kennis nodig van:
* Voeding en wat voeding met je lichaam doet
* Anatomie en fysiologie
* Sportmassage
* Organiseren en coördineren
* Sociale vaardigheden/coaching, motivatie-
  technieken 
* Begeleiden van bewegingsactiviteiten
* Spanning en ontspanning

MBO College Amstelland biedt 
twee studierichtingen Sport & Gezondheid

Met deze afstudeerrichting werk je aan een toe-
komst als trainer in een fitnessschool, welness-
medewerker, personal trainer in een sportschool, 
beweegadviseur, voedingsvoorlichter, gewichts-
consulent of vitaliteitscoach/leefstijladviseur. 
Met het mbo-diploma Vitaliteitscoach kun je 
verder studeren op bijvoorbeeld HBO Voeding &  
Diëtiek, HBO Sport & Gezondheid of Fysiothera-
pie. 

Keuzedelen
Bij beide profielen kun je verschillende keuzede-
len kiezen. In het tweede leerjaar worden onder 
andere aangeboden:
• Specifieke doelgroepen: je leert hierbij werken 
met veel verschillende doelgroepen als ouderen, 
mensen met een lichamelijke of geestelijke be-
perking, mensen die revalideren of een blessure 
hebben. Aangepast sporten is een belangrijk 
onderdeel in dit keuzedeel.
• Sportspecialisatie Fitnesstrainer A en B: je leert 
de basis van fitness en deze toe te passen in de 
praktijk. 

In het derde jaar maak je een keuze uit:
• mbo-hbo doorstroom
• Oriëntatie op ondernemerschap
• Sportmassage

Ben je geïnteresseerd in deze mbo-opleiding 
Sport & Gezondheid niveau 4? Kom dan naar de 
Open dag op donderdag 16 maart van 16.00 – 
20.00 uur. (meer info www.rocva.nl).

Sinds dit schooljaar biedt de mbo-opleiding Sport 
& Gezondheid (niveau 4) op MBO College Am-
stelland twee studierichtingen aan: bewegingsa-
goog en vitaliteitscoach. 

Het eerste jaar bestaat uit een algemeen jaar als 
Sport & Gezondheid coördinator en daarna kun je 
kiezen voor de twee profielen: Bewegingsagogie 
of Vitaliteitscoach. 

Eerste jaar
Het eerste jaar is een algemeen jaar waar 
je onder andere leert lesgeven. Je leert een 
goede les voorbereiden en uitvoeren waarbij het 
belangrijk is om veel verschillende activiteiten 
aan te kunnen bieden. Daarom sport je veel om 
je eigen vaardigheden in verschillende sporten te 
ontwikkelen. Verder leer je over hoe het lichaam 
in elkaar zit, hoe het reageert bij inspanning en 

wat een gezond lichaam inhoudt zodat je klanten 
hier iets over kunt vertellen.  

Tweede jaar
Je kiest een van de twee profielen.

1. Sport- en bewegingsagogie. 
Hierbij zie je sport en spel als een middel om het 
fysieke maar ook het sociaal-emotionele welzijn 
van deelnemers te verbeteren. 
Je leert om planmatig sportieve activiteiten te 
organiseren voor specifieke doelgroepen. Je me-
thodes pas je aan op de doelgroep. De activiteiten 
die je organiseert kunnen bijvoorbeeld gericht zijn 
op het verbeteren van sportieve vaardigheden, 
maar kunnen ook recreatief of therapeutisch zijn. 
Als bewegingsagoog kun je aan de slag bij een 
fysiotherapiepraktijk, een revalidatiecentrum, 
een instelling met mensen met een lichamelijke/



Jawel, naast het Sinterklaasfeest en het schaat-
sen voor het diploma wordt er als één van de 
hoogtepunten van het seizoen ieder jaar voor de 
jeugdschaatsers een mini Elfstedentocht georga-
niseerd, compleet aangekleed met stempelposten 
voor elk van de elf steden. Zelfs het legendari-
sche bruggetje van Bartlehiem ontbreekt niet. 
Een heel leuk en voor sommige  jonge deelne-
mers misschien ook wel een beetje spannend 
evenement, om aan mee te doen. Hierbij is het 
de bedoeling dat na elke geschaatste ronde bij de 
stempelpost (van iedere keer een andere stad) 
van één van de elf steden een stempel wordt 

gegeven tot de kaart vol is. Een volle stempel-
kaart levert dan aan het eind van de tocht een 
welverdiend ”echt” elfstedenkruisje op. Natuurlijk 
gaat het er minder streng aan toe dan bij de echte 
tocht, want plezier blijft toch het belangrijkste 
element.  

Helaas niet voor volwassenen dus. Maar als de 
elfstedenkoorts bij de toeschouwers toch heeft 
toegeslagen, is er voor vaders, moeders, ooms, 
tantes en zelfs oma’s en opa’s altijd nog de moge-
lijkheid om bij een vereniging te gaan schaatsen 
op de altijd gezellige recreatie uren. In de regel 

Elfstedentocht 2017? It giet oan! 
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zijn deze rustiger dan normale publieksuren. 
Bovendien is er op deze uren, in groepsverband, 
de mogelijkheid om schaatstechnische instructies 
te krijgen. 

Recreanten mogen ook deelnemen aan de jaar-
lijkse clubkampioenschappen om zo te kunnen 
proeven van het wedstrijdschaatsen. Of je nu jong 
of oud(er) bent, goed of minder goed kunt schaat-
sen, meedoen is belangrijker dan winnen. 

Voor wie het dan nog niet genoeg is, zijn er de 

KNSB wedstrijd trainingsuren met daarbij de mo-
gelijkheden om regelmatig wedstrijden te rijden 
voor zowel langebaan als marathon. Niet alleen 
voorbehouden aan jeugd die is doorgestroomd 
vanuit het jeugdschaatsen, maar voor iedereen 
van jong tot oud die onder begeleiding van een 
ervaren trainer aan haar/zijn techniek wil werken 
om (nog) beter te leren schaatsen. 

Zin gekregen in schaatsen? 
Neem dan contact op met ASV de Poelster 
(www.poelster.nl).



Ewoud van Dulken
Geboren in Amsterdam en woonachtig in Amstel-
veen. Een docent in hart en nieren. Gedreven 
door het herstel en opbouwen van de gezondheid 
van de mensen om hem heen. 

De aflopen jaren heeft Ewoud zijn judoschool 
flink zien groeien. Veel kinderen uit Amstelveen 
en omstreken zijn weleens in aanraking gekomen 
met de sport judo. Dan wel op de basisschool, 
dan wel tijdens de reguliere les. 

Naast zijn judolessen is hij ook actief als bewe-
gingsdeskundige. Hier gaat het om begeleiden 
van trainingen na gevolg van blessures, hersen-
letsel, COPD, hartrevalidatie, obesitas, knie en 
heupprotheses, rugklachten en diverse andere 
klachten. Niet alleen bij klachten, maar ook bij het 
behalen van doelen en resultaten kunt u nu ook 
terecht bij Van Dulken. De afgelopen maanden is 
er hard gewerkt om dit ook aan de inwoners van 
Amstelveen te kunnen bieden. De mogelijkheid 
is er nu om samen met Ewoud te werken aan uw 
gezondheid!

Judo
Tijdens de lessen jeugdjudo leren de leerlingen 
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 ze werpen 
en geworpen worden met diverse judotechnieken 
en ontwikkelen de leerlingen fysieke conditie en 
kracht, mentale weerbaarheid en beheersing.

Personal training
Het trainen onder deskundige begeleiding is 
ontzettend ondergewaardeerd geraakt in de 
afgelopen jaren. Dit omdat de markt bol staat van 
de grote fitnessketens. Door het grote aanbod 
van sportscholen kunnen de kosten laag blijven. 
Echter zal de kwaliteit van trainen daardoor ook 
erg laag liggen. Omdat kwaliteit een van de 
belangrijkste dingen moet zijn en blijven heeft 
Ewoud van Dulken de stap gemaakt om samen 
met Nicolai Verburg de handen ineen te slaan. 

Nicolai heeft sinds 2010 zijn eigen studio met 
de naam Work Your Body. Hij is al ruim 25 jaar 
bedreven in het verzorgen van trainingen en daar-
naast heeft hij altijd zelf krachttraining beoefend. 
Door al die jaren praktijkervaring hebben Ewoud 
en Nicolai samen alle kennis in huis om elk 
gewenst resultaat te behalen.

Work Your Body biedt u professionele, vakkun-
dige begeleiding in een informele sfeer om uw 
doel te behalen. De mogelijkheden zijn enorm. 
Sportspecifieke begeleiding, hersteltraining, 
revalidatietraining, krachttraining, kickboksen, 
Fit&Fight, Fit&Fight 4 kids en Fit&Shape.
Tijdens welke training dan ook wordt er op de 
individuele doelen gelet. 

Het is mogelijk om individueel te trainen met een 
van onze trainers. Ook kunt u er voor kiezen met 
een partner of vriend(in) te komen trainen. Kiest 
u ervoor om met een klein groepje te komen van 
maximaal 4 deelnemers dan is dat ook mogelijk. 
Tijdens onze groepslessen zal er een maximaal 
aantal deelnemers gehanteerd worden. Dit aantal 
is 8 deelnemers. Door de groepen klein te houden 
is er dus meer tijd voor de kwaliteit van trainen. 
Zo kunt u uw doel sneller bereiken en uw conditie 
beter waarborgen.

Vaak komt het ter sprake, is personal training 
wat voor mij? Ja, voor iedereen is het goed om 
welke reden dan ook een deskundige in de arm 

te nemen. Of het nou gaat om lichaamscorrectie 
of stimulering. Het gaat erom dat de trainingen 
precies naar smaak en wensen wordt ingericht. 
Veel mensen hebben een zittende of zware baan. 
Dan is het noodzakelijk om deze uit te kunnen 
blijven voeren zonder dat er klachten optreden als 
rug- en nekklachten. Om dit te voorkomen is het 

Judo is een vechtsport zonder de elementen 
schoppen en slaan, deze zijn verboden. Daardoor 
is het een kindvriendelijke sport en uiterst goed 
voor kinderen die nog motorische vaardigheden 
missen, druk zijn en als tweede sport. Leren 
vallen is namelijk erg goed om blessures te 
voorkomen tijdens welke sport dan ook. Judo kan 
al vanaf 4 jaar worden beoefend en is de juiste 
basis voor ieder kind. 

Rust, structuur en kennis zijn de basis voor een 
goede docent. Het is een gegeven dat dit tijdens 
de lessen bij meester Ewoud naar voren komt. 
Door rust te bewaren kan iedereen op zijn eigen 
tempo leren en anticiperen in de les. De een heeft 
net wat meer tijd nodig en de ander wat meer 
aandacht om iets te kunnen begrijpen. Wanneer 
een docent dit kan inzien en daarop zijn les kan 
aanpassen, is er voor iedere student resultaat 
in welke vorm dan ook. Door dit vervolgens te 
benoemen en te prijzen zal iedereen zich op zijn 
plek voelen en met plezier de lessen volgen.
Er zijn heel wat ouders die gebruik maken van de 
buitenschoolse opvang. Dit door hedendaagse 

drukte en de geweldige mogelijkheid om gebruik 
te maken van de faciliteiten die Kinderrijk het kind 
te bieden heeft. Nu is er een ideale 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.

De judolessen worden gegeven op diverse 
locaties: 

Buurtcentrum de Meent
Orion 3
1188 AM Amstelveen

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

Judovereniging Sotai Renshyu
Larikslaan 20
2451 BV Leimuiden

Healthcity Amstelveen 
Escapade 1
1183 NM Amstelveen

raadzaam specifiek te trainen zodat deze zaken 
preventief worden aangepakt.

De locatie is centraal gelegen met een ruime 
parkeergelegenheid. Op 50 meter loopafstand 
is er een tramhalte van de tramlijn 51 waardoor 
het voor iedereen uit Amstelveen en omstreken 
goed te bereiken is. Work Your Body bevindt zich 
boven het Audi Service Centrum op de Bouwerij 
65, 1185 XW in Amstelveen.

Kwaliteit
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 en trainingen zijn van een zeer 
hoge kwaliteit. 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 serieu-
zer. De rol van een veilige omgeving is uiterst 
belangrijk om alle resultaten te behalen. 

Ook personal training dient naar smaak en 
interesse te worden ingevuld. Elke training wordt 
aangepast aan de wensen van de cliënt. Wanneer 
iemand met een voldaan gevoel naar huis of naar 
het werk vertrekt en vervolgens zijn doelen weet 
te behalen, hebben de trainingen het juiste effect 
gehad. Dat maakt de trainingen tot een succes!

Voor alle informatie of voor een afspraak kunt u 
contact opnemen met:

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

vlnr.: Maria Gelton, Nicolai Verburg en Ewoud van Dulken
Team Work Your Body!

12 www.sportkrantamstelland.nl
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• personal training 
• gewichtsconsulent

Praktijkadres Jumph:
Keizer Karelweg 489-491
1181 RH Amstelveen 

E-mail: info@anoekdevoogd.nl
Tel.nr.: 06 - 5191 2732

www.anoekdevoogd.nl

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

Een nieuw jaar, nieuwe uitdagingen, een nieuw 
evenement. Wil jij ergens voor staan? Vind jij het 
belangrijk dat onderzoek naar borstkanker op 
de kaart wordt gezet? Wil jij meedoen aan een 
nieuw en uniek evenement in Nederland? Ga jij 
de uitdaging aan om mentaal en fysiek het beste 
uit jezelf te halen? Doe dan mee aan de 50K My 
Way om levens te redden! 

Waar ligt jouw challenge, hoe ver ga je? De volle 
50km of een deel daarvan? Of ga je zelfs voor 

twee keer de 50km? Richt je je op één sport 
discipline of combineer je meerdere sporten?
Ga je met ons deze challenge aan om zoveel 
mogelijk geld op te halen voor onderzoek?
Twijfel niet en wees erbij tijdens dit unieke evene-
ment op zaterdag 30 september! 
Jij hebt de kracht, de spirit, de overtuiging om er 
voor een ander te zijn. 

Ga naar www.ASistersHope.org voor meer
informatie en inschrijfmogelijkheden. 
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Sta je te popelen om de zeilen te hijsen en de plassen op te gaan? Het duurt nog even voordat begin 
april het nieuwe watersportseizoen weer start. Zowel voor de doorgewinterde zeiler als de (jonge) 
beginner bieden wij ook dit voorjaar weer verschillende zeilcursussen.

Zeilcursus dit voorjaar 
De cursussen worden gegeven op verschillende niveaus, waarbij wordt gekeken naar zeilervaring en 
leeftijd. Voor iedere cursist is er een passende boot te vinden. Zo kan er gekozen worden uit: 1- of 
2-mans jeugdboot (Optimist en Askeladden), 1-mans zwaardboot (Laser Pico en Open Bic), 2-mans 
zwaardboot (RS Feva of Laser Vago), Catamaran, Valk of Windsurfen.

Data:
Meivakantie; 24 april - 5 mei.
Hemelvaart; 25 - 28 mei.
Pinksteren; 3 - 5 juni.

Ook bieden we in april, mei en juni een aantal lesweekenden in een Kielboot (Valk) aan. De week-
endcursus is uitermate geschikt voor volwassenen. Met deze ideale lesboot kunt u snel leren zeilen, 
doordat de instructeur aan boord zit. Hierdoor kan er heel gericht les gegeven worden, waardoor u het 
zeilen in theorie en praktijk snel onder de knie zult hebben.

Ook zeilinstructeur worden?
In het weekend van 18 en 19 maart start de nieuwe instructeursopleiding. Word je in 2017 17 jaar (of 
ouder), dan mag je deelnemen aan het selectieweekend. Tijdens dit weekend wordt gekeken naar 
enthousiasme en zeilniveau. Wanneer je wordt geselecteerd om instructeur te worden, volgen er acht 
dagen van training.

Tijdens deze weekenden wordt er op een hoog niveau getraind in het theoretische gedeelte achter het 
zeilen en lesgeven. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen zeilen en een Proeve van 
Bekwaamheid met betrekking tot het lesgeven. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze instruc-
teurs op een hoog niveau kunnen functioneren.

Voor iedereen die dit jaar nog geen 17 is, maar bij voorkeur wel 16 jaar wordt, bieden we de opleiding 
tot hulpinstructeur aan. Deze opleiding duurt totaal drie dagen en ook tijdens dit weekend wordt beke-
ken of iemand geschikt is om in ons team te functioneren. Een hulpinstructeur zal niet de eindverant-
woordelijkheid over de cursisten dragen. Toch heeft ook de hulpinstructeur zijn verantwoordelijkheden, 
die tijdens de opleiding natuurlijk uitgebreid aan bod komen. Een hulpinstructeur zal in de regel een 
jaar later de instructeursopleiding volgen.

Het voornaamste is dat je een enthousiaste zeiler bent! Het instructeursschap biedt ook een aantal 
leuke voordelen. Deelname is kosteloos en je mag daarnaast gratis van onze zeilboten gebruik maken 
om extra te trainen. Je maakt razendsnel nieuwe vrienden die ook zeilen als hobby hebben, het is 
goed voor je algemene ontwikkeling vanwege de verantwoordelijkheid die je draagt - en dat staat weer 
goed op je CV!

Haal je Vaarbewijs
Ook dit voorjaar verzorgt Zeilschool de Vinkeveense Plassen weer de theoretische vaaropleiding. 
Het Klein 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 Klein Vaarbewijs I (KVB1) wordt gegeven door een CWO erkende docent en vindt plaats op 
vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur; 8, 15, 22 & 29 maart en 5 april.
Kosten bedragen € 165,- per persoon. Tijdens de cursus wordt de leerstof behandeld, aanverwante 
onderwerpen aangesneden en examens geoefend.
Ter aanvulling kunt u ook KVB2 volgen. Hiermee mag u ook op de Eems/Dollard, Waddenzee, het 
IJsselmeer, Markermeer, IJmeer, de Oosterschelde en Westerschelde varen. Extra onderdelen die aan 
bod komen zijn het navigeren met kaart, plotter en passer, het varen op getij-water, het gebruik van 
waterkaarten en almanakken en beknopte weerkunde. De cursus Klein Vaarbewijs II zal plaatsvinden 
op woensdagavond 12 & 19 april en 3 & 10 mei.

Zeilschool Vinkeveen, 
plezier in zeilen!

Zomerkamp zeilen in Vinkeveen
Tijdens de zomervakantie organiseert Zeilschool de Vinkeveense Plassen weer 8 zeilweken voor 
jeugd en jongeren. Een zeilkamp start op zondagmiddag en eindigt vrijdagavond/zaterdagochtend 
(afhankelijk van het verblijfstype).
Deze week overnacht en eet je in onze groepsaccommodatie Het Droogdok, maar is het ook mogelijk 
om thuis te overnachten. Natuurlijk leer je alles over het zeilen, maar de enthousiaste instructeurs 
organiseren ook andere leuke activiteiten op en rond het water. Het kamp staat garant voor een 
leerzame en gezellige week, waarin je veel nieuwe vriendschappen sluit! Aan het einde van de week 
worden de vorderingen vastgelegd in een CWO-certificaat of /-diploma.
 
De zomerweken zijn te reserveren vanaf € 360,-. Om de allerjongste watersporters (5-6 jaar) spelen-
derwijs kennis te laten maken met water en wind, bieden we de Spettercursus vanaf € 195,-. 

Een uitgebreid overzicht van alle cursussen en de verschillende verblijfstypes zijn terug te vinden op 
onze website. De populaire weken raken al redelijk vol. Dus om teleurstellingen te voorkomen advise-
ren wij niet te lang te wachten met inschrijven.

Contact
Kijk op www.zeilschoolvinkeveen.nl voor een overzicht van het volledige cursusaanbod en de daarbij 
behorende beschikbaarheid en prijzen. 
Ook is het mogelijk online te reserveren.

Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00. Mailen 
naar info@zeilschoolvinkeveen.nl mag uiteraard ook.
Vanaf 1 april zijn we 7 dagen in de week geopend. Even langskomen voor een rondleiding behoort 
natuurlijk tot de mogelijkheden. 



Sportman en sportvrouw 
van het jaar 2016 in Amstelveen

Sportbedrijf Amstelveen organiseerde vrijdag 
20 januari 2017 het Amstelveens Sportgala waar 
de sportman en sportvrouw van het jaar 2016 in 
Amstelveen bekend gemaakt zijn.

De vakjury bestaande uit:
• Maarten Bax
• René Vega
• Andre Gerritsen
• Ernst-Jan Wilhelmis
zijn tot de volgende nominaties en winnaars 
gekomen:

Bij de heren:
1. Niels Krouwel
2. Patrick Bos
3. Daniel Gebru

Bij de dames:
1. Riejanne Markus
2. Kelly Jonker
3. Michela Keessen

Sportman:

Niels Krouwel (winnaar)
Niels heeft na een glansrijke carrière in zijn kano 
dit jaar aangekondigd te stoppen met kanovaren
Neemt niet weg dat hij een imposante lijst met 
kampioenschappen op zijn naam heeft staan. 
Niels sport bij Kv Frisia.

Prestaties dit jaar:
• Nederlands kampioen K4 1000m kanosprint
  heren senioren KV Frisa
• Nederlands kampioen K2 500m kanosprint
  heren senioren
• Nederlands kampioen K1 200m kanosprint
  heren senioren
• Nederlands kampioen K2 200m kanosprint
  heren senioren
• Nederlands kampioen K4 200m kanosprint
  heren senioren

www.sportkrantamstelland.nl  15

Patrick Bos
Als 13 jarige begonnen bij WTC de Amstel is 
Patrick nog steeds top in het bedrijven van 
topsport op de fiets. Niet alleen op de baan, maar 
ook op de weg bij de Elite mannen, rijdt hij altijd 
van voren. Patrick is daarom ook een hele goede 
ambassadeur voor het wielrennen namens WTC 
de Amstel, maar ook voor Amstelveen. Patrick 
is al goed voor 10 Nationale titels, heeft in 2016 
laten zien dat de inmiddels 29 jarige sporter 
nog steeds op het allerhoogste niveau zijn sport 
bedrijft. 

Prestaties dit jaar:
• Net als in Londen, ook in Rio op de Paralym-
  pische spelen als piloot op een tandem een
  bronzen medaille. Nu op de 4km achtervolging.
• Op het NK baan tandem 4km achtervolging een
  nationale titel.    
• Op het NK baan tandem 1km tijdrit een nationa-
  le titel. (in een wereldtijd van 1:00,85)
• Als solo rijder op het NK baan Omnium “nieuwe
  stijl” een mooie 3e plaats.

Daniel Gebru
Daniel Abraham Gebru werd geboren in Erit-
rea, Noord Afrika. Zestien jaar geleden verliet 
hij noodgedwongen zijn ge-boorteland door de 
oorlog tussen Eritrea en Ethiopië. In Nederland 
kwam hij uiteindelijk bij WTC de Amstel terecht. 
Via het Sportbedrijf kreeg hij een hometrainer ter 
beschikking. In Eritrea was wielrennen ook al een 
hobby van hem – daar is het een echte volkssport 
volgens Gebru. Hij sport bij de Paralympische 
Spelen omdat hij een onderontwikkeld been heeft, 
doordat hij een zenuw verloor bij z’n geboorte.

Prestaties dit jaar:
• 1x goud, Wegwedstrijd paralympische spelen
• Wereld beker Oosteind België 2× zilveren
  medaille 
• Wereld beker Baskland spanja 1 × zilver 1 ×
  goud. 

• Nationale titel aangepast wielrennen weg en
  Tijdrit .
• Nationale aangepast wielrennen Baan.
• Zilver op achtervolging 
• Brons op 1 km.
• 3e plaats op de ploegachtervolging bij de Elite
  prof Baan.

Sportvrouw:

Riejanne Markus (winnaar)
Als je het hebt over de familie Markus uit Amstel-
veen, denk je eigenlijk aan een schaats familie. 
Toch zijn het de prestaties op de weg, die vooral 
Riejanne hebben gemaakt tot wat ze nu is; een 
Prof wielrenster. Via de jeugd van WTC de Amstel 
heeft zij zich weten op te werken tot een meer 
dan modale wielrenster. Ze was al trots om uit 
mogen komen voor Parkhotel Valkenburg, een 
Continental Team. Daarna een hele stap gemaakt 
naar Liv Plantur. De naam van het vrouwen team 
van team Giant Alpecin. Maar wat goed is, valt 
op. Volgend jaar gaat Marjanne Vos een eigen 
ploeg beginnen. En daar gaat Riejanne ook heen. 
Een mega stap en een eer om met Vos te mogen 
werken. Als Elite dame heeft Riejanne in korte 
tijd een enorme vooruitgang geboekt. Daarom 
verdient zij een nominatie.  
  
Prestaties dit jaar
• 2e in de 2e etappe Giro del Trentino Alto 
  Adige-Südtirol (zware bergetappe)
• 5e in de 4e etappe Boels Rental Ladies Tour
• 2e in de 9e etappe Giro d’Italie

Kelly Jonker
Kelly Jonker (Amstelveen, 23 mei 1990) is 
Nederlands hockeyinternational. Ze speelt in de 
voorhoede. Voor de Spelen van 2012 in Londen 

haalde Kelly de selectie wel en maakte deel uit 
van de gouden ploeg. Tijdens de Olympische 
Zomerspelen van 2016 reikte Jonker met het Ne-
derlands hockeyteam tot de finale. Groot-Brittanië 
was hierin de tegenstander. Nadat de wedstrijd 
op 3-3 was blijven steken in de reguliere speeltijd 
bleek Groot-Brittanië een maatje te groot in de 
shoot-out-serie (0-2).
De technisch begaafde Jonker kan zowel in de 
aanval als op het middenveld uit de voeten. In 
Oranje staat ze spits. Zij begon haar hockeycar-
rière bij Myra in Amstelveen. Een overstap naar 
Amsterdamsche Hockey & Bandy Club volgde, 
waar zij sinds 2006 deel uitmaakt van de eerste 
selectie.

Prestaties dit jaar
• 1x zilver, Dameshockey olympische spelen

Michéla Keessen
Michela is op elfjarige leeftijd begonnen met 
karate en heeft lange tijd op wedstrijdniveau kata 
en kumite getraind. Ook heeft ze een tijdlang 
meegetraind met de regionale katatrainingen en 
op eigen initiatief meegetraind met de karateka’s 
van het regionale kumite team.Michela is een 
allround karateka en doet met veel plezier mee 
aan kata- en kumitetoernooien. In mei 2013 heeft 
Michela haar 1e dan behaald bij Shotokan 4de 
platform. Op dit moment geeft ze met veel plezier 
les aan wit t/m oranje band. Het belangrijkste 
vindt ze hierbij dat iedereen plezier heeft in wat hij 
doet. Met de juiste spirit en doorzettingsvermogen 
kan je heel wat bereiken!

Prestaties dit jaar
• 2 x brons WTKO EK karate onderdelen senior
  individueel kata en individueel kumite 
• Shotokan Karate Vereniging Amstelveen.Niels Krouwel - Sportman van het jaar 2016 in Amstelveen

Riejanne Markus - Sportvrouw van het jaar 2016 in Amstelveen




