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We zitten alweer even in 2018. Had jij goede 
voornemens? Zo ja, hoe zit het er nu mee? 
Ben je hier nog steeds mee bezig? 

De Olympische Spelen staan ook weer om 
de hoek. Voor de sporters die daar meedoen, 
is het ook heel erg belangrijk om goed voor 
hun lijf te zorgen. Zo kunnen zij op de toppen 
van hun kunnen presteren. Voor jou is het ook 
belangrijk om op de toppen van je kunnen te 
presteren. Maar tegenwoordig zijn er zoveel 
dingen die niet op de lange duur vol te hou-
den zijn, al die dingen helpen echt niet.

In de huidige tijd is het blijkbaar geaccepteerd 
om heel streng voor jezelf te zijn. Je moet 
zoveel keer per week sporten. Je mag maar 
een beperkt aantal calorieën per dag. Je mag 
geen brood, koolhydraten, suikers, melk, enz. 

Je wilt geen cellulite dus je gaat maar cuppen 
tot je benen blauw zien. Of je gaat niet met 
je kind naar het zwemband omdat je geen 
badpak aandurft omdat je niet dun genoeg 
zou zijn. 

Wie heeft dit allemaal verzonnen… Ja, spor-
ten en bewegen is goed maar dat laagje vet 
heeft ook zijn functie. Wat is er gebeurd met 
luisteren naar wat je eigen lijf nodig heeft? 
Wat betreft voeding heeft het Voedingscen-
trum het nog steeds goed met zijn ‘variatie en 
met mate’. En voor beweging hoef je echt de 
sportschool niet in. Ik zal je nog wat sterkers 
vertellen: Ik ben personal trainer en ik ben nu 

niet eens lid van een sportschool. Nog steeds 
beweeg ik genoeg om mij fit en energiek te 
voelen.

Wees lief voor je lijf
Dus als jij zin hebt in brood eet je lekker 
brood. Zolang jij maar rekening houdt met de 
variatie en met mate komt het goed. Mensen 
vragen mij regelmatig welke beweging het 
beste is. Het antwoord dat ze dan standaard 
krijgen is: de beweging/sport die jij op de lan-
ge termijn volhoudt. En vaak weten mensen 
wel wat dat is als ze naar hun eigen gevoel en 
lichaam luisteren. 

Dus ga alsjeblieft geen dingen eten en 
drinken die je echt niet lekker vindt. Er zijn 
zoveel soorten groenten en fruit, dus er zijn 
altijd wel soorten die je lekker vindt. Je kunt 
ze ook weer op veel verschillende manieren 
bereiden, zodat er altijd wel een manier is die 
je lekker vindt. En zo is het ook met andere 
voeding.

Doe wat goed voelt voor jou
Natuurlijk mag en kan het zo zijn dat jij wilt 
afvallen, fitter wilt worden en/of gezonder wilt 
gaan eten. Laat je daarbij alleen niet leiden 
door alles wat zou moeten en niet mag. Ga 
op zoek naar wat voor jou werkt, wat goed 
voelt voor jou en wat jij volhoudt op de lange 
termijn. Als het een gewoonte is, kost het 
geen moeite meer. En om ervoor te zorgen 
dat bepaald gedrag een gewoonte wordt, is 
het het beste om stap voor stap te werken. 
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En zelf weet je wat de eerste goede stap voor 
jou is.
Er zijn wel een aantal richtlijnen die bewezen 
‘lief voor jouw lijf’ zijn en waar je dus niet 
omheen kan. 

Een aantal richtlijnen zijn:
- Per dag heb je minimaal 250 gr. groenten en
  2 stuks fruit nodig om gezondheidswinsten
  te behalen.
- Bewegen zorgt voor een gezond hart en 
  gezonde vaten.
- 2 tot 3x per week sporten zorgt ervoor dat je
  fitter en sterker wordt. Alleen als je komt van
  niet bewegen, is 1x per week top om mee te
  beginnen.
- Je hebt een negatieve energiebalans nodig
  om af te vallen.
- Er is geen goede en foute voeding. Het gaat 
  om het gehele voedingspatroon.

Dus 
Ga op zoek naar wat voor jou werkt en 
doe daar meer van. Kijk naar wat je in het 
verleden gedaan hebt. Waar werd je toen wel 
blij van en waar niet? Op basis hiervan kun je 
keuzes maken die bij jou passen wat betreft 
beweging, voeding en rust/ontspanning. 
Topsporters zijn ook constant op zoek naar 
wat werkt voor hen en naar de juiste balans. 
Dit is een proces. En dat geldt ook voor jou! 
Dus geef jezelf de tijd hiervoor. 
En geniet ondertussen lekker van de Olym-
pische Spelen! Dat ga ik in ieder geval wel 
doen.

Ben jij wel lief voor je lijf?
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“Oh, vindt hij rennen dan zo leuk?”
Een veel gehoorde opmerking als je vertelt dat je kind of kleinkind aan atletiek doet is: “Oh, vindt hij/
zij rennen dan zo leuk?” Atletiek is echter veel meer dan alleen rennen. Natuurlijk is (hard)lopen de 
basis bij veel atletiekonderdelen, maar dat is het ook bij andere sporten. Atletiek bestaat verder ook uit 
spring- en werponderdelen. Denk maar eens aan verspringen, hoogspringen, speerwerpen, kogelsto-
ten en veel meer. Het maakt dat atletiek feitelijk een verzameling is van verschillende sporten. Daarom 
is atletiek niet alleen heel leuk om te doen, maar is het dus ook heel veelzijdig. Juist die veelzijdigheid 
is voor kinderen zo belangrijk. Het zorgt als ze ouder worden voor minder blessures, grotere creativiteit 
en minder snel afhaken of stoppen met sporten door de afwisseling in trainingen en wedstrijden. Het 
is dus belangrijk dat kinderen niet al op jonge leeftijd alleen maar één onderdeel van de atletiek of één 
eenzijdige sport beoefenen.

Bij AV Startbaan kunnen kinderen zich tot en met 15 jaar daarom ook niet specialiseren en beoefenen 
ze alle onderdelen. Deze worden aangeleerd (vaak in spelvorm) tijdens de trainingen door ervaren 
trainers die zelf atletiek beoefend hebben of nog doen. Zodra de kinderen ouder zijn kunnen ze zich, 
als ze willen, gaan specialiseren of alle onderdelen blijven trainen. AV Startbaan beschikt over de 
trainers en het materiaal om alle atletiekonderdelen te beoefenen.

Bij wedstrijden kunnen de kinderen laten zien welke vooruitgang ze in de trainingen hebben geboekt. 
Het gaat voor veel kinderen tijdens wedstrijden niet altijd om winnen, maar juist om zichzelf te verbete-
ren. Sneller, hoger en verder dan de vorige wedstrijd dus.
Tijdens het zomerseizoen bestaan de wedstrijden uit wedstrijden op de baan. In deze editie van 
Sportkrant Amstelland aandacht voor het winterseizoen wat bestaat uit indoorwedstrijden en cross-
wedstrijden voor de jeugd.

Waarom atletiek zo leuk en goed voor je is!

Indoorwedstrijden
Indoor betekent binnen. Kortom, een indoorwedstrijd vindt plaats in een (sport)hal. Deze (sport)hallen 
zijn meestal niet zo groot als een atletiekbaan buiten. De loopafstanden zijn dan vaak ook korter. 
Gelukkig kunnen de meeste onderdelen wel indoor worden gedaan, maar voor onderdelen zoals 
speerwerpen, discuswerpen en kogelslingeren worden is zo een (sport)hal helaas te klein.
De pupillen doen bij indoorwedstrijden een meerkamp die bestaat uit een sprint, hoog- of verspringen 
en kogelstoten of balwerpen. De junioren kunnen vaak hun favoriete onderdelen kiezen. De meeste 
‘atleten’ gebruiken de indoorwedstrijden vaak als voorbereiding op het baanseizoen en de mogelijk-
heid om de verschillende onderdelen ook tijdens de winter te doen. De jeugd van AV Startbaan is 
naar indoorwedstrijden in Alkmaar, Amsterdam, Utrecht, Naaldwijk en Dronten geweest. Een mooie 
voorbereiding dus voor het baanseizoen dat in april weer begint.

Crosswedstrijden
Crossen is in tegenstelling tot de veelzijdigheid van de baan- of indooratletiek natuurlijk iets minder 
veelzijdig. Het is rennen, maar dan wel lekker rennen door zand, over gras, door de modder, door het 
bos en over heuvels. De te rennen afstanden variëren van 600 meter voor de jongste pupillen tot 5 
kilometer voor de oudste junioren. Het is niet alleen leuk, maar je wordt er ook beresterk van.

De hele winter kan er door het hele land worden deelgenomen aan tientallen crosswedstrijden, maar 
meestal houden we het beperkt tot de regio-cross-competitie. Dit is een competitie die bestaat uit 3 
wedstrijden en een finale. Voor de finale plaatsen zich alle pupillen en junioren die in de bovenste helft 
van het klassement staan. Daarnaast is er ook een ploegenklassement waarvoor ploegen zich kunnen 
plaatsen. De eerste wedstrijden waren in Uithoorn (november) en Landsmeer (december). De pupillen 
en junioren van AV Startbaan hebben daar heel goed gepresteerd. De laatste wedstrijd is eind januari 
in Hilversum. De verwachting is dat ruim 40 pupillen en junioren en heel veel ploegen zich gaan plaat-
sen voor de finale op 17 maart in Soest.

Atletiek bij AV Startbaan
Naast de leuke veelzijdige trainingen organiseert AV Startbaan ook leuke extra activiteiten voor de 
jeugd zoals een trainingskamp in het voorjaar, clubkampioenschappen, bostrainingen en nog veel 
meer. Wil jij ook veelzijdig sporten, wil je sneller, hoger en verder en lijkt atletiek je leuk? Kom dan een 
keer kijken op de training of kijk op voor meer informatie op www.avstartbaan.nl voor meer informatie 
over AV Startbaan en direct meetrainen. De atletiekbaan van AV Startbaan ligt in Amstelveen Zuid en 
is daarom snel en eenvoudig bereikbaar vanuit Amstelveen, maar ook vanuit Aalsmeer, Uithoorn of 
Mijdrecht.

Wedstrijdkalender 2018 bij AV Startbaan

Zondag 25 maart  Lentemarathon met start en finish bij AV Startbaan
Zaterdag 21 april  Regiowedstrijd voor pupillen
Zondag 20 mei  1e dag Pinkstermeerkamp voor pupillen en junioren
Maandag 21 mei  2e dag Pinkstermeerkamp voor junioren
Vrijdag 22 juni  Midzomernachtcross in het Amsterdamse bos
Zaterdag 29 september 1e dag Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK)
Zondag 30 september 2e dag Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK)
Zaterdag 13 oktober Clubkampioenschappen AV Startbaan

Deze wedstrijden worden georganiseerd en vinden plaats op de atletiekbaan van AV Startbaan. Alleen 
de Midzomernachtcross vindt plaats in het Amsterdamse Bos. Kom eens kijken bij de jeugdwedstrijden 
op de baan van AV Startbaan of doe zelf mee aan de Lentemarathon of de Midzomernachtcross.
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FitStap is het nieuwe beweegprogramma van Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). 
In samenwerking met STRAY Wandelsport en zo’n 25 andere erkende wandeltrainers in heel Neder-
land worden  deelnemers in een programma van 12 weken geholpen om zich (weer) fit en vitaal te 
voelen.Het gaat hierbij om het stimuleren van voldoende beweging en met name het centraal stellen 
van de combinatie van een gezonde geest in een vitaal lijf, waarbij zelfmanagement een belangrijke 
rol speelt. Om duurzaam succes te hebben, gaan deelnemers dan ook werken aan inzicht in gedrag, 
patronen en leefstijl. Deze leefstijl zal aangescherpt en zelfs aangepast moeten worden. Met FitStap 
worden ze op weg geholpen!

Voor iedereen 
FitStap is er voor iedereen. Of men al een basisconditie heeft of niet. Het programma is geschikt voor 
zowel mensen die zelf hun leefstijl willen aanpassen (preventief) als degenen die door bijvoorbeeld 
hun huisarts zijn gewezen op het belang van meer bewegen en gezonder leven (curatief). Zowel ge-
zonde mensen als mensen met een beperking (hart-/vaatziekten, obesitas, diabetes, artrose) kunnen 
deelnemen. 

Waar
STRAY Wandelsport verzorgt het FitStap beweegprogramma in de omgeving Amstelveen, Aalsmeer, 
Kudelstaart, Uithoorn, Ouderkerk a/d Amstel en Abcoude met 2 groepen van elk minimaal 6 en maxi-
maal 15 deelnemers. De groepen starten in de eerste week van maart 2018.

Met FitStap weer fit en vitaal
Nieuw beweegprogramma in Amstelveen, Aalsmeer en omstreken

FitStap start op 5 maart 2018 in Amstelveen en op 7 maart in Aalsmeer. Gecertificeerde wandelcoach 
Jeroen Verouden, van STRAY Wandelsport,  helpt de deelnemers om zich iedere week vitaler, fitter 
en gezonder te voelen. Of je nu al een basisconditie hebt of niet. Of je gezond bent of rekening moet 
houden met een beperking. FitStap is leuk én haalbaar!

Zelf je training plannen
De deelnemers trainen gedurende 12 weken één keer per week in een groep, onder begeleiding van 
de FitStap coach. Tijdens de trainingen is er – naast beweging – ook aandacht voor voedingskennis, 
motivatie/coaching en cognitieve fitness. Daarnaast trainen de deelnemers twee keer in de week 
zelfstandig. Deze momenten kunnen zij zelf inplannen. Ook gaan de deelnemers aan de hand van 
opdrachten en tips actief in de weer met het aanpassen van hun leefstijl. 

Gratis app
Via een gratis app worden de deelnemers gemotiveerd en hebben ze contact met elkaar en met de 
coach. Naast fysieke bijeenkomsten vindt er dus ook online, interactieve ondersteuning plaats. Het 
verkrijgen van inzicht, vergroten van het zelfver-
trouwen, laagdrempeligheid, haalbaarheid en 
plezier staan bij FitStap voorop. 

FitStap coach
FitStap coach Jeroen Verouden loopt met wandel-
groepen in de omgeving van Amstelveen, Abcou-
de, Ouderkerk a/d Amstel, Uithoorn, aalsmeer en 
Kudelstaart. Hij verzorgt wandelen voor ouderen, 
Sportief Wandelen en Nordic Walking trainingen 
onder de naam STRAY Wandelsport.

Erkend programma
Het programma FitStap is opgesteld door de 
Koninklijke Wandel Bond Nederland samen met 
professionele partners. 

De groepen worden begeleid door professionele (wandel)trainers die hiervoor een aanvullende 
opleiding krijgen tot ‘FitStap coach’. Het beweegdeel van het programma heeft reeds een erkenning 
toegewezen gekregen van het Kenniscentrum Sport. Inmiddels 
zijn er ook gesprekken met diverse patiëntenverenigingen, 
zorgverleners, overheden en verzekeraars. De reacties op het 
beweegprogramma vanuit deze hoek zijn zeer positief!

Meer informatie en aanmelden
Kijk voor meer informatie en het aanbod op: www.fitstap.nl en 
www.straysport.nl

Foto: Theo Tangelder

Foto: Theo Tangelder

Jeroen Verouden



Foto: Theo Tangelder
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Op 19 en 20 januari vond de Challenge International de Paris, de grootste en 
meest prestigieuze World Cup voor floretschermers, plaats. Daniël Giacon van 
SchermCentrum Amsterdam (SCA) maakte hier zijn debuut. 

Op vrijdag stond Giacon na drie winst- en drie verliespartijen in zijn poule op positie 103 van de 237 
schermers die aan de voorronde meededen. Daarmee had hij op deze voorronde dag een vrijstelling 
op het tableau 256 en bereikte als enige Nederlander het tableau 128. Daar trof hij Choi uit Hong 
Kong. Na een spannende partij wist Giacon met 15-14 te winnen. Na nogmaals een winstpartij tegen 
Tirado uit Puerto Rico had hij zich geplaatst bij de beste 64 schermers op het hoofdtoernooi.

Op zaterdag trof de 17-jarige schermer de nummer twee op de wereldranglijst, de Amerikaanse 
Massialas. Giacon schermde goed en geconcentreerd en wist steeds een voorsprong te houden op 
de winnaar van de vorige editie van het toernooi. Uiteindelijk won hij de partij met 15-8 en zorgde voor 
een sensatie in het Stade Pierre de Coubertin. Zijn schreeuw na de overwinning zal door half Parijs 
gehoord zijn.

Op Tableau 32 trof Giacon weer een Amerikaan, dit maal de eveneens jonge Tourette. Deze ener-
verende en dynamische partij werd verloren met 11-15. Giacon behaalde een voor Nederland zeer 
uitzonderlijke 32e plaats. 

Giacon werd in Parijs gecoacht door bondscoach Andrea Borella, de Olympisch kampioen die dit 
Parijse toernooi in zijn jonge jaren zelf op zijn naam schreef en die met zijn inbreng het Nederlandse 
floretschermen weer langzaam op de kaart zet.
Na deze World Cup staat Giacon op een 117e positie op de Wereldranglijst voor senioren en heeft 
hij zich als eerste Nederlander gekwalificeerd voor de Europese en Wereldkampioenschappen voor 
senioren.

Ter informatie: de partijen van zaterdag zijn terug te zien via Youtube: 

Giacon vs Massialas: https://www.youtube.com/watch?v=UZdNiYpTB8A
Giacon vs Tourette: https://youtu.be/c0NmXUVUMdI

Meer informatie over Daniël Giacon staat op zijn website: www.danielgiacon.nl
Contact via: Ursela van den Anker , tel: 06-83339793, mail: uvdanker@hotmail.com

Floretschermer Daniël Giacon verslaat nummer 2 van de wereld!

Foto: A. Bizzi

Nog nooit gehoord van kanopolo? U bent niet de enige. Doodzonde, want zeker op het hoogste niveau 
levert de snelle en krachtige balsport steevast spektakel op. Bij de Uithoornse kano- en roeivereniging 
Michiel de Ruyter wordt er -zelfs tijdens de koude en natte wintermaanden- keihard getraind om naar 
de top te komen. De 19-jarige Reno van den Berg heeft zijn vizier gericht op de aanstaande Wereld-
kampioenschappen in Canada. “Deze keer gaan we voor het podium.”

Naast het hoofdteam van Michiel de Ruyter, wist Reno het in de afgelopen jaren tot Jong Oranje te 
schoppen, de nationale U21-herenselectie. “Het afgelopen jaar zijn we met veel nieuw talent bij elkaar 
gekomen”, vertelt hij. “Meer dan de helft van ons team had nog nooit een EK of WK gespeeld. Toch 
hebben wij het fantastisch gedaan op het EK in Frankrijk. We wisten een 7e plek te bemachtigen en 
hebben onze huid duur verkocht tegen de favorieten. De uiteindelijke nummer twee, Duitsland, dacht 
een gemakkelijke wedstrijd tegen ons in te gaan maar lieten het toch afweten met een winst van 4-2. 
Deze zomer willen we ze verslaan en gaan we in plaats van de top 8 voor een podiumplek.”

Kanopoloheren van de toekomst zetten koers naar Canada 

WK-podium in het vizier
Zo’n prestatie heb je niet zomaar voor elkaar, maar de succesvolle geschiedenis van Oranje en 
Michiel de Ruyter bewijst dat met de juiste inzet alles mogelijk is. “Er is ontzettend veel talent”, vertelt 
Reno. “De senioren hebben maar liefst drie wereldkampioenschappen op hun naam staan. Om zo 
goed te blijven, moet de jeugd zich natuurlijk ook van onderen blijven ontwikkelen. Daar zijn we hard 
mee bezig. Jong Oranje heeft jarenlang spelers aan het seniorenteam moeten afstaan en dat is ten 
koste gegaan van hun prestaties. Het is al vijftien jaar geleden dat ze op het podium stonden. Daar 
gaan wij verandering in brengen.”

Hard trainen is daarvoor niet de enige vereiste, weet het kanopolotalent. “Voor zo’n reis naar Canada 
moet er veel geld komen, dus zijn wij een crowdfund-pagina begonnen. We vragen daar niet simpel 
om alleen geld, maar willen ook graag dat mensen kunnen meegenieten van onze droom. Daarom 
bieden wij van allerlei tegenprestaties aan. Kleine dingen zoals een sleutelhanger en een kaartje van-
uit Canada, tot een geheel bedrijfsuitje waar leden van de selectie u leren kanopoloën. Zoek ons maar 
eens op www.sport.talentboek.nl. Je kunt onze hele weg naar Canada daar volgen.”



www.sportkrantamstelland.nl  07

En wat was het een daverend succes. Op zondag 28 januari heeft het allereerste toernooi van Stich-
ting Special Needs Nederland plaatsgevonden, nadat deze stichting eerst officieel is geopend door de 
wethouder en locoburgemeester van Uithoorn, genaamd Ria Zijlstra. De opening was al spectaculair 
op zich. Na een warm welkom en openingsspeech van de directeur van de stichting, David Chung, 
kreeg Ria Zijlstra het woord. Ria Zijlstra is de 3e locoburgemeester en tevens wethouder voor maat-
schappelijke ondersteuning & zorg. Na een mooie en indrukwekkende speech over alle voordelen die 
sporten heeft en de redenen waarom sporten zo belangrijk is, volgde een spectaculaire opening. Het 
officiële openingslint was namelijk bevestigd op een bamboemat. Ria Zijlstra heeft samen met David 
Chung met behulp van een zeer scherp zwaard de bamboemat doorgehakt waarbij ook het lint door 
de midden is gesneden. 

Het eerste toernooi van Stichting Special Needs Nederland is een feit! 

De opening van Stichting Special Needs Nederland was hierbij een feit. 
Daarop volgde een adembenemende breektest door directeur David Chung waarbij zes marmeren 
stenen waren opgestapeld. Terwijl alle deelnemers en toeschouwers in doodse stilte toekeken, heeft 
David vervolgens met een snelle krachtige stoot de stapel stenen door geslagen. Hij werd daarin 
bijgestaan door zijn Zuid-Koreaanse leraar Master Kim Hoon die speciaal voor o.a. deze opening naar 
Nederland is gereisd. 

Hierbij was de opening van de stichting een feit en kon het toernooi van start gaan. Allereerst waren de 
kinderen van SBO de Schakel en SBO Wending aan de beurt. De kinderen legden allen voor zich een 
parcours af. Dit parcours bestond uit onderdelen met traptechnieken, stoottechnieken en behendig-
heid. Voor elk onderdeel waren vele punten te verdienen. 
Vervolgens waren deelnemers van Ons Tweede Thuis (OTT) aan de beurt. De deelnemers waren 
afkomstig van verschillende locaties van OTT, te weten OTT de Dijk, OTT GewoonDOEN! en OTT 
Middelpolder. Zij legden vervolgens hetzelfde parcours af en streefden naar het behalen van zoveel 
mogelijk punten. 

Het toernooi werd afgesloten met de eerste tul van ITF Taekwon-do, genaamd Chon-Ji. De Tul werd 
gezamenlijk gelopen met deelnemers van verschillende locaties. Zij werden bijgestaan door een viertal 

instructeurs van sportschool Chung Do Kwan 
en de Tul werd geleid door David zelf. Master 
Kim Hoon uit Zuid-Korea was erg onder de 
indruk van de kunsten van de deelnemers.

Uiteraard waren er mooie prijzen te winnen. 
Zo was er voor alle deelnemers een medaille, 
om ze te belonen voor de fantastische inzet en 
moed om mee te doen met dit eerste toernooi. 
Volgens David Chung zijn alle deelnemers 
winnaars, ongeacht hoeveel punten ze hebben 
gescoord. 
“Meedoen is belangrijker dan winnen”.  
Daarnaast waren er bekers te winnen voor de 
deelnemers met de hoogste aantallen punten. 
Uiteindelijk gingen tien gelukkige winnaars met 
een beker naar huis. De eigenaar van “Oma 
Bobs Snacks BV” was ook op het evenement 
aanwezig. Zij hebben voor de aanwezigheid 
van bitterballen gezorgd waarmee het toernooi 
een fantastische (en heerlijke) afsluiter heeft 
gekregen. Ook heeft het bestuur van Stichting 
Special Needs Nederland van deze gele-
genheid gebruik gemaakt om “Oma Bobs” te 
bedanken middels een plaquette voor al hun 
geweldige inzet en support voor de doelgroe-
pen en deelnemers.

Alle deelnemers, toeschouwers en vrijwilligers 
zijn met een zeer tevreden gevoel huiswaarts 
gegaan en kijken al weer uit naar de volgende 
keer!

Stichting Special Needs Nederland is op zoek 
naar sponsoren om dit soort evenementen en 
uitstapjes te kunnen blijven realiseren. 

Heeft u interesse in een bedrijfsmatige spon-
soring en/of (anonieme) persoonlijke bijdrage, 
dan kunt u ons mailen via:
info@stichtingspecialneeds.nl

Foto: Visionquest



08 www.sportkrantamstelland.nl

Eind januari gaat voor de wielrenners de blik langzamerhand weer richting het wegseizoen en wordt 
de “wielerwinter” afgesloten. De afgelopen weken hebben de wielrenners van WTC de Amstel met 
verschillende successen op de wielerbaan en in het veld een ongekend goed winterseizoen gehad. 
Op de verschillende nationale kampioenschappen werden door meerdere renners medailles en titels 
behaald.

Amstelrenners hebben succesvolle winter

Kampioenstruien voor Junioren Enzo Leijnse en Niall Tilli
Op de baan werden op de verschillende medailles behaald waaronder twee nationale titels.  Vooral 
Enzo Leijnse was succesvol. De jonge Amstelvener won bij de Junioren het onderdeel Scratch en 
behaalde zilver op zowel het Omnium  als op de Puntenkoers. Op dat laatste onderdeel had Leijnse 
wellicht ook de titel kunnen pakken, maar in het taktisch steekspel ging zijn clubgenoot Niall Tilli er in 
de laatste sprint met het rood wit blauw vandoor. Twee Amstelrenners met een rood wit blauwe trui, 
een mooie oogst. Daarnaast behaalde baansprinter op de krachtonderdelen Keirin en Sprint ook het 
zilver bij de Junioren wat het totaal aan baanmedailles op zes zette.

Eerste NK medaille in het veld
In het veld bezorgde de jeugdige Michiel Mouris de wielerclub de eerste cross medaille uit de geschie-
denis. Op het NK voor de Jeugd in Hoogeveen reed Mouris naar een prachtige derde plaats en kreeg 
hij het brons om gehangen. In eerdere jaren waren enkele Amstelrenners wel dicht bij het podium, 

maar top-3 lukte niet eerder. In Hoogeveen reden in verschillende andere categorieën ook Mees van 
Duren, Jelle Boonstra en Julian Vergouw. Zij kwamen net buiten de top-20 terecht. 
In Surhuisterveen hadden de senioren een week eerder hun NK veldrijden. Marcel Witte reed in de 
Mastersklasse naar de 9e plaats, terwijl zijn clubgenoten Michael Breedt en Patrick Molenaars 12e 
en 13e werden. Bij de Junioren reed de sterke Owen Geleijn naar de 12e positie, terwijl clubgenote 
Rosan Koper bij de dames Junioren 14e werd.

Vanaf februari gaat de focus traditioneel weer naar de weg beginnen binnenkort de eerste trainings-
koersen op de weg. Dat wegseizoen ziet er met de goede winter in het achterhoofd veelbelovend uit.

Ga je op wintersport en wil je liever niet direct met een gipsvlucht terug naar huis, dan is een goede 
voorbereiding zeer belangrijk. Naast het verzorgen van goede materialen, moet je conditie ook in orde 
zijn. Met deze tien simpele, maar doeltreffende tips voor goede wintersport oefeningen ben je optimaal 
voorbereid op jouw skivakantie, zonder ongelukken en blessures.

1. Tenen optrekken
Om de spieren aan de voorkant van je 
onderbeen te trainen, kun je een aantal 
keren per dag je tenen optrekken. Trek 
je tenen hoog op en hou ze even in 
deze stand. Ontspan en herhaal daarna 
weer.

2. Kniebuigingen
Tijdens het skiën buig je voortdurend 
door je knieën. Train daarom je been-
spieren door elke dag kniebuigingen 
te doen. Buig tien keer door je knieën 
totdat je bovenbenen horizontaal staan 
en veer dan langzaam weer op. Doe 
dat een paar keer per dag. Probeer 
ook eens een lichte kniebuiging op één 
been.

3.Terugstappen
Sta rechtop, je benen iets uit elkaar. Zet 
je rechterbeen een stap naar achteren 
en buig door je rechterknie. Beweeg je 
bovenlichaam gestrekt iets mee naar 
achteren. Zet met je rechterbeen af en 
kom weer terug in de normale stand. 
Doe hetzelfde met je linkerbeen en blijf 
afwisselen.

4. Traplopen
Traplopen is een uitstekende manier om beenspieren te trainen die je ook bij het skiën gebruikt. 
Geregeld een stukje trap nemen is beter dan één keer per dag een lange trap op te rennen. Ook goed: 
langzaam de trap oplopen, waarbij je telkens twee treden tegelijk neemt.

5. Hielen draaien
Ga in een spreidstand staan, draai je tenen iets naar elkaar toe. Buig een beetje door je knieën, je bo-
venlichaam iets voorovergebogen. Draai nu je hielen naar elkaar toe en weer van elkaar af. Je tenen 
blijven op dezelfde plek staan. Zo draai je steeds je hielen naar binnen en naar buiten.

6. Op de tenen
Probeer hoog op je tenen te staan, bovenlichaam gestrekt. Laat je hakken weer terugzakken en draai 
daarbij beide voeten parallel naar rechts. Doe hetzelfde en draai je voeten dan naar links.

7. Been- en heupspieren
Ga op je rechterzij liggen, benen op elkaar, knieën iets gebogen. Steun met je rechteronderarm op de 
grond, zodat je schouders de grond niet raken. Til dan je linkerbeen op naar een stand van 45 graden 
en laat het been weer langzaam zakken. Het mag net niet je andere been raken. Til het een paar keer 
op en doe dezelfde oefening op je linkerzij met je rechterbeen.

8. Afdalen
Ga in de afdaalhouding staan, je knieën gebogen, je bovenlichaam ver voorovergebogen, je armen 
alsof je skistokken vasthoudt in een afdaling. Veer nu enkele keren langzaam op en neer door je 
knieën.

9. Springen
Ga op je linkerbeen staan, je knieën iets gebogen, je bovenlichaam iets voorover. Spring van je linker- 
naar je rechterbeen en weer terug.

10. Snowboard-stand
Zet je voeten gespreid uit elkaar, met gebogen knieën, je armen gespreid alsof je je balans bewaart op 
een snowboard. Verleg nu je lichaamsgewicht steeds langzaam van je tenen naar je hielen en weer 
terug, terwijl je je knieën gebogen houdt.

Tips voor wintersport oefeningen

Zaterdag 17 en zondag 18 februari 2018
Medical trained en oxygen provider cursus
                      
Start om 9.00 uur tot ongeveer 17.00 uur
Kosten zijn € 200 inclusief boek, examen en pasjes
                  
Geef je op via: info@airdiving.nl

Duikschool Airdiving
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Oud-student Steve Suppan (23 jaar) is zes jaar geleden tijdens zijn studie ‘Sport & Gezondheid’ 
op MBO College Amstelland zijn eigen sportschool Gym Suppan in Vinkeveen gestart. Gym 
Suppan loopt inmiddels zo goed, dat Steve vorig jaar zelfs een tweede locatie opende. Hoe 
MBO College Amstelland aan dit succes heeft bijgedragen? Steve vertelt er alles over in dit 
interview.

Steve heeft als kind altijd op hoog niveau gevoetbald en is later ook op hoog niveau gaan boksen. 
Hij vertelt: “Sport interesseert mij al van jongs af aan, daar wilde ik me graag nog meer in verdiepen. 
Daarom heb ik zes jaar geleden voor de opleiding ‘Sport & Gezondheid’ gekozen. 

Waarom MBO College Amstelland?
“De opleiding ‘Sport & Bewegen’ kende ik al wel, maar ik wist via via dat die opleiding vooral uit 
praktijk- en sportlessen bestond, terwijl ik ook op zoek was naar theoretische kennis. Na wat research 
kwam ik uit bij ‘Sport & Gezondheid’ op MBO College Amstelland in Amstelveen, waarbij je zowel 
fysiek traint als veel theoretische lessen krijgt. Wat me verder heeft overgehaald om naar MBO Col-
lege Amstelland te gaan is dat bijna alle lessen op één locatie worden gegeven. Bij sommige scholen 
moet je voor elke sport ergens anders naartoe, maar bij MBO College Amstelland niet. Dat is fijn!”

Sport & Gezondheid
Tijdens de 3-jarige opleiding ‘Sport & Gezondheid’ leer je over alle denkbare sporten, lesgeven, een 
groep aansturen, iemand persoonlijk begeleiden en groepsactiviteiten organiseren. De opleiding 
bestaat uit theorie- en praktijklessen. “Een van de eerste opdrachten tijdens de opleiding was om een 
leuke sportactiviteit te organiseren. De meeste deden iets van een gymklasje, ik organiseerde een 
boksgala in mijn woonplaats Vinkeveen. Er kwamen 900 mensen. Niet zo gek, want ik was al bekend 
in dat wereldje, maar wel gaaf! Aankomende 31 maart organiseer ik alweer de zesde editie van dit 
boksgala in Vinkeveen.”

Eigen bedrijf
Al in Steve’s eerste studiejaar startte hij met een eigen sportschool: Gym Suppan. “Het begon met 
bootcamps die mijn broer Mitchel en ik verzorgden in het Amsterdamse Bos. Leuk om wat bij te 
verdienen. Maar dat liep al snel zo goed, dat we een ruimte in Vinkeveen huurden om groepslessen en 
later ook personal trainingen te geven. We hebben ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, 
geïnvesteerd in goede apparatuur en Gym Suppan gepromoot in Vinkeveen en omgeving.”

Gym Suppan = succes
Dat er behoefte was aan Gym Suppan blijkt wel uit de vele leden en positieve reacties. “We hebben 
vorig jaar zelfs een tweede locatie in Vinkeveen geopend. Hier geven we vooral personal trainingen. 
Onze eerste locatie gebruiken we nu voor groepslessen. Mijn broer en ik doen niet alles samen. We 
hebben ook twee trainers in dienst en drie zzp’ers die ons ondersteunen. Zij geven zowel individuele 
als groepstrainingen. Gym Suppan is sneller gegroeid dat ik ooit had gehoopt of verwacht.”

Keuze tussen MBO en HAVO
Voordat Steve naar MBO College Amstelland ging, heeft hij havo en vmbo-t gedaan op het Veenlan-
den College. “Ik zat op de havo, maar omdat ik het super druk had met professioneel boksen, ben ik 
naar vmbo-t gegaan. Omdat ik al wist wat de havo inhield en ik toch wel van actie hou, heb ik daarna 
voor een mbo-opleiding gekozen. En ook omdat ‘Sport & Gezondheid’ maar drie jaar duurt, dat vond ik 
fijner dan een 4-jarige opleiding.”

“MBO College Amstelland steunde mijn droom 
om een eigen sportschool te runnen”

Veel vrijheid
Steve volgde tijdens zijn opleiding de vakken Engels, rekenen, Nederlands, Fysiologie (over het men-
selijk lichaam) en een keuzevak. “Omdat ik mijn eigen sportschool runde, had ik geen tijd om bij alle 
lessen aanwezig te zijn. Daarnaast was ik ook nog professioneel bokser, waarvoor ik om het weekend 
naar het buitenland moest. Gelukkig kreeg ik in overleg veel vrijheid van MBO College Amstelland. De 
docenten snapten heel goed dat de sportschool en het boksen echt mijn toekomst zouden worden en 
vonden het niet erg als ik om die reden af en toe een les miste. Bij mijn toetsen moest ik uiteraard wel 
altijd aanwezig zijn, anders had ik de opleiding niet in drie jaar kunnen afronden.”

Veel kennis
“Ik heb veel geleerd tijdens mijn studie op MBO College Amstelland. Ik weet nu echt alles over het 
menselijk lichaam en ben perfect opgeleid tot instructeur, leraar en trainer. Het runnen van een sport-
school leerde ik niet tijdens de opleiding, dat stukje ondernemen komt vanuit mezelf. Ik denk ook dat 
je dat in je hebt of niet. MBO College Amstelland heeft mijn ambities wel gesteund en me de ruimte 
gegeven om van mijn sportschool een succes te maken.” 

Stage lopen
Alle studenten op MBO College Amstelland lopen stage om praktijkervaring op te doen. “Ik heb elk 
studiejaar stage gelopen. Het eerste jaar bij een vriend met een eigen sportschool, het tweede jaar 
in mijn eigen sportschool – heel handig, want zo kon ik ook nog geld verdienen – en in het derde jaar 
heb ik bij een andere sportschool in Vinkeveen stage gelopen. Waar je op school veel theorie leert, 
heb ik tijdens mijn drie stages vooral geleerd hoe je sporters het best instructies kunt geven tijdens het 
sporten.”

Advies van Steve
Wat Steve middelbare scholieren adviseert die tussen mbo en de havo twijfelen? 
“Als je weet wat je wilt doen en liever in de praktijk leert dan uit een boek, adviseer ik zeker om voor 
een passende mbo-opleiding te kiezen. Ook als je nog geen idee hebt wat je later wilt worden; bij 
MBO College Amstelland krijg je vakken waar je interesses liggen en loop je stage. Zo kom je erachter 
of een bepaald beroep jou ligt. Ook heb je eventueel een goede basis als je door wilt studeren aan het 
hbo.”

Sport & Gezondheid iets voor jou?
Wil jij later sportactiviteiten organiseren, trainingen geven of werken in een sportschool, verpleeg-
huis of wellnesscentrum? Tijdens de opleiding ‘Sport & Gezondheid (niveau 4)’ word je opgeleid tot 
sport- en gezondheidscoördinator. Je helpt mensen onder meer met het verbeteren van hun sportieve 
vaardigheden en organiseert toernooien en evenementen. De activiteiten die je organiseert, kunnen 
recreatief zijn, maar ook onderdeel van een behandeling. Bijvoorbeeld voor mensen die bezig zijn met 
een revalidatie na een ziekte of een ongeluk. 

Meer weten? 
Kom dan naar de Open Dag op dinsdag 20 maart van 16.00 tot 20.00 uur.
Kijk voor meer informatie over de opleiding ‘Sport & Gezondheid’ op www.mbocollegeamstelland.nl



RKAVIC is een van de oudste clubs van Amstelveen. 
Opgericht in 1916 is RKAVIC meer dan 100 jaar oud. 
Vandaar dat jongeren van harte welkom zijn bij RKAVIC. 
Je bent immers nooit te jong om te leren voetballen! 
Bij RKAVIC kan je vanaf 5 jaar met de wolfjes meedoen op 
de zaterdagochtend!
Interesse? 

Kijk op www.rkavic.nl/247/lid-worden-contributie/ of vraag een proeftraining op info@rkavic.nl

Voetballen doe je samen

Wat krijgt uw kind als hij of zij bij RKAVIC voetbalt:

• Prachtig sportcomplex
• Goede trainers Jeugd
• Echte grasvelden! (En ook 2 kunstgrasvelden)
• Een nieuwe speeltuin
• Gerenoveerde kleedkamers

RKAVIC
Escapade 5
www.rkavic.nl
info@rkavic.nl

De Beweegbus is met Mieke Regelink een initiatief gestart om inwoners van Amstelveen te laten 
bewegen, meer buiten te laten komen en te laten kennismaken met de bewoners van de wijk.

Buitengym
De Beweegbus zal op diverse plekken in Amstelveen gezet worden. Bij de bus worden oefeningen 
gedaan die aangepast zijn aan het conditieniveau van de deelnemer. Het gymmen duurt ongeveer 45 
minuten. De Beweegbus staat steeds in een andere wijk met diverse materialen. De beweegactivi-
teiten zijn onder professionele begeleiding van Mieke Regelink. Het is voor iedereen, jong en oud én 
voor elk niveau! Elke buitengym wordt gezellig afgesloten met koffie/thee.

Wanneer
Van 6 februari tot en met 29 maart, elke week op dinsdagochtend en donderdagmiddag. 

Waar
Het verzamelpunt is bij de Beweegbus, die staat bij een speelplaats/zwembadje. Kijk op het rooster 
of op https://sportstad-amstelveen.nl/de-beweegbus/ of hieronder voor het rooster. Tijdens de laatste 
week buitengym wordt gebruik gemaakt van de beweegtuin aan de Marne.
14 keer buitengymmen in Amstelveen. Let op 2 keer per wijk! 

Locatie 
Zwembadje Van Der Hooplaan, Keizer Karelpark 
Dinsdag 20 februari 10:00-11:00 uur Donderdag 22 februari 13.30-14.30 uur 
Zwembadje Lucas van Leyden-weg, Elsrijk 
Dinsdag 6 maart 10:00-11:00 uur Donderdag 8 maart 13.30-14.30 uur 
Zwembadje Middenhoven, Middenhoven park, bij de schooltuinen. 
Dinsdag 13 maart 10:00-11:00 uur Donderdag 15 maart 13.30-14.30 uur 
Zwembadje Broersepark, Patri-monium. Ingang Parklaan 
Dinsdag 20 maart 10:00-11:00 uur Donderdag 22 maart 13.30-14.30 uur 
Beweegtuin achter het Gezond-heidscentrum, aan de Marne. 
Dinsdag 27 maart 10:00-11:00 uur Donderdag 29 maart 13.30-14.30 uur 

Kosten
Deelname kost €2.50 per keer en aanmelding vooraf is niet nodig. 

Meer informatie
Voor meer informatie en vragen kunt u bellen naar 088 8585104 of mailen naar 
m.regelink@sportbedrijfamstelveen.nl

Kom mee buitengymmen in Amstelveen! 



• De ideale combinatie van 
  inspanning en ontspanning.
• Ook voor geoefende sporters 
  een uitdaging.

TACOYO in het kort:

• De training die je wel kan volhouden.
• Je voelt je energieker, je slaapt beter en je zit lekkerder in je vel.
• Fysiek inspannen en mindful ontspannen.
• Zet je in je jouw kracht.
• Je traint op jouw niveau.
• Geeft de beste vetverbranding, tot wel 24 uur na de training.
• Geeft een goed resultaat met rugklachten.
• Wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Professionele begeleiding.

• personal training 
• leefstijlcoach

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

Al begonnen met het  goede voornemen om je in 2018 fitter te gaan voelen?

Keuze stress met naar welke sportschool moet ik gaan?
Welke sport past bij mij?
Met wie ga je sporten?
Bij BuentingSport kan je eerst verschillende GRATIS PROEFLESSEN proberen voor je een abonne-
ment afsluit van 3 maanden.  Wij vinden het belangrijk bij BuentingSport dat jij je bij ons thuis voelt en 
de drempel daardoor laag is om te komen sporten.

Train je liever in een groep of individueel?  
Het aanbod van groepslessen bij BuentingSport is heel divers en er zijn lessen voor alle leeftijden. 
Er zijn veel verschillende lessen van shape lessen tot gladiator trainingen en van yoga tot kickboksen 
voor dames en heren.  Voor de dames en heren van de 60+ leeftijd zijn er ook hele leuke lessen in 
zowel de sportzaal als in de fitnessruimte.  
Liever individueel sporten bij BuentingSport? Dan kan zeker onder begeleiding van top team fitnessin-
structeurs die altijd voor je klaar staan. Onze instructeurs maken voor jou een fitnessschema op maat. 

Dit jaar gaat het helemaal feestelijk worden voor iedereen bij BuentingSport want de sportschool 
bestaat dit jaar maar liefst 65 jaar in Amstelveen.  Dit gaat natuurlijk dit jaar uitgebreid gevierd worden 
met verschillende activiteiten.

Dus wil jij je fitter voelen? Kom dan snel bij ons langs! 
Aanmelden voor een gratis proefles kan via onze website: www.buenting.nl

Fitter Voelen? De nominaties voor Sportvereniging van het jaar in Amstelveen zijn bekend! 
Genomineerd voor de Sportvereniging van het jaar 2017 zijn:
(in alfabetische volgorde)

 • AV Startbaan
 • HV Myra
 • MBCA

Tijdens het Amstelveens Sportgala op vrijdag 9 februari in het Amstelveen College wordt de 
winnende vereniging bekend gemaakt! 
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Stoelyoga
Stoelyoga is hatha yoga met steun van de stoel: heb je een blessure, overgewicht, artrose, of ben je 
slecht ter been? Wij gaan op zoek naar de mogelijkheden binnen de beperkingen.
Er ligt ook een mat voor de stoel, zodat je kunt opstaan als dat wél lukt.
Iedere donderdagochtend op het groepslessen rooster. 
Losse lessen en rittenkaarten mogelijk. Korting met gemeentepas.

Yin Yoga Docenten Opleiding module 1  
2 t/m 4 maart 2018
Eerste (en beste) yin yoga docenten opleiding in Nederland.
De essentie van deze opleiding is vierledig: functionele anatomie als basis, kennis van het bindweefsel 
en kennis van de energetische leer, waaronder chakra’s en meridianen, en de integratie van de yin 
yoga binnen het herstellen van klachten bij pathologie. Anatomische kennis en kennis van de energe-
tische leer en kennis van pathologie zijn belangrijk bij het geven van elke vorm van yoga. Daarom is 
deze docentenopleiding niet alleen geschikt voor aanstaande yogadocenten. Het is ook een waarde-
volle aanvulling voor ervaren yogadocenten en zorgprofessionals.

Kinderyoga Opleiding
Internationaal erkende opleider - 13 t/m 15 april 2018
20% korting met code NETH20
Do you want to become a kidsyoga teacher? Or do you want to use yoga in the classroom, at home 
with family, or in daycare? Than come to this certified and approved kidsyoga teacher training.
After this fun and jam-packed training, you get certified by Rainbowyoga and you may use the logo/
certificate. You will also receive a diploma. This 3-day intensive is for everybody: parents/ educators/ 
yoga teachers. Affordable, complete and lots of fun!

Meer informatie en inschrijven via www.yogaletta.nl 
Check ook het uitgebreide lesrooster!

We ZIEN je graag!
Bij YogAletta werken we aan ten minste 1 van deze belangrijke pijlers: Body, Mind & Life. Zodra je met 
deze aspecten aan de gang gaat, komen de andere pijlers ook meer in balans. Het is onze missie om 
een plek te creëren waar jij je op je gemak voelt. Waar je komt voor meer dan alleen een fijne en goe-
de pilates- of yogales. Maar ook voor verbinding, herkenning, persoonlijke aandacht en gezelligheid. 
Gediplomeerde, vakkundige docenten, met oog voor iederéén:

YogAletta @the Beach
Oosteinderweg 247a
1432 AT Aalsmeer

Groepslessen & opleidingen 
Pilates en Yoga

(keuze uit meer dan 10 lessen; 
flexibel reserveringssysteem)

Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe start, nieuw begin, nieuw leven. Wellicht heb jij ook voorgeno-
men om dit jaar écht je gezonde en sportieve voornemens waar te maken. Je bent misschien geneigd 
om op drastisch je leefstijl om te gooien: gezonder eten, stoppen met roken en alcohol en drie keer per 
week sporten. En het liefst wil je dat dit allemaal binnen een week lukt. Herkenbaar?

Begin dit jaar eens anders. Wij weten namelijk uit ervaring hoe lastig het kan zijn de draad (weer) op te 
pakken. Wij helpen je in 3 stappen een nieuwe start te maken en je resultaat vast te houden.

1. Maak een plan
Begin eens met opschrijven waarom het al die andere keren niet is gelukt of waarom je weer opnieuw 
moet beginnen. Op basis van deze gegevens is het natuurlijk de bedoeling om niet weer in dezelfde 
valkuilen te belanden. Maak een plan hoe je dit gaat voorkomen, dit zijn vaak gedragsveranderingen 
op lange termijn. Een paar weken iets volhouden is makkelijk, iets creëren waar je de rest van je leven 
plezier van hebt, moet een goed doordacht plan zijn. 

2. Bepaal een realistisch doel
Nu je een plan hebt gemaakt is het tijd om de echte doelstelling te bepalen. Schrijf deze doelstelling 
op en vermeld erbij binnen welke tijd je het wilt behalen. Stel daarom realistische doelen, je kunt beter 
met 1x per week met bewegen beginnen en dat langzaam opbouwen. Het hoeft niet per se in de 
sportschool plaats te vinden. Misschien is het ook lekker om af en toe buiten te rennen of te fietsen, 
Op deze manier bouw je het langzaam op en houd je het vol. Knip je doelstelling en de tijd nu in kleine 
stukjes waar je in korte periode naar toe kan werken, zo is het veel makkelijker om gefocust te blijven. 

3. Maak een start!
Met jouw specifieke doelstelling kan je nu een plan van aanpak gaan maken. Dit blijkt voor heel veel 
mensen nog steeds heel moeilijk, omdat de kennis ontbreekt. Daarom is het verstandig om iemand 
of een goed programma te zoeken waarin je wordt begeleid. Ook al is het gewoon om je op gang te 
helpen. Positieve motivatie helpt je snel vooruit.

Wij zouden het geweldig vinden om met jou aan de slag te gaan. Bij Amstelhof hoef je niet direct lid te 
worden en kun je eerst starten met een 6 of 10 weeks programma, waarin je meer leert over gezond 
eten, goed trainen en positief denken. Door het trainen en gedragsveranderingen kan dit je laatste 
keer zijn dat je een zware start moet maken. 

Stop wishing. Start doing!

Wil je met ons aan de slag? Neem dan een kijkje op de website of bel ons. 

Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30 / De Kwakel (Uithoorn)
www.amstelhof.com
0297-531855

Goede voornemens? In 3 stappen een nieuwe start!



De aflopen jaren heeft Ewoud van Dulken zijn judoschool flink zien groeien. Veel kinderen uit Am-
stelveen en omstreken zijn weleens in aanraking gekomen met de sport judo. Bij vele scholen zijn er 
judo clinics gegeven tijdens de gymles. Ook is er een training specifiek voor volwassen in het leven 
geroepen. De lessen worden op vijf diverse locaties in Amstelveen gegeven, er is dus altijd een locatie 
bij u in de buurt!

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.
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. 

Judo in Amstelveen
Naast  judolessen geven is Ewoud van Dulken ook actief als bewegingsdeskundige en personal 
trainer. Daarbij gaat het om begeleiden van trainingen na gevolg van blessures, hersenletsel, 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!

Personal training
Het trainen onder deskundige begeleiding is ontzettend leuk en zeer belangrijk. Elk lichaam is anders 
en daar dient een training op aangepast te worden. Blessures of klachten worden hierdoor beperkt. 
Ewoud van Dulken biedt u professionele, vakkundige begeleiding in een informele sfeer om uw doel 
te behalen. De mogelijkheden zijn enorm. Sportspecifieke begeleiding, hersteltraining, revalidatietrai-
ning en krachttraining. Tijdens welke training dan ook wordt er op de individuele doelen gelet. 

Het is mogelijk om individueel te trainen, maar 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 3 deelnemers dan 
is dat ook mogelijk.

Is personal training wel 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 raadzaam specifiek te trainen zodat deze zaken preventief worden aangepakt.

De trainingen worden verzorgd bij Work Your Body Personal Training gelegen op de Bouwerij 65, 
1185 XW in Amstelveen. 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. 

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
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ZEILLES VOOR VOLWASSENEN
Naast ons aanbod zeilcursussen voor de jeugd, bieden we dit seizoen ook weer diverse zeillessen
voor volwassenen aan. Wij bieden in alle disciplines lessen aan waarbij je zelf kan kiezen voor de
duur, het aantal deelnemers en het moment waarop de cursus zal plaatsvinden.
Als kind gezeild maar alweer enige tijd geleden? Een zeilreis naar Griekenland of Portugal geboekt en
behoefte aan het opfrissen van vaardigheden? Of nog nooit gezeild en dit juist dolgraag leren?
Allemaal goede redenen om dit seizoen een cursus te komen volgen. Zeilschool Vinkeveen staat
garant voor leerzame les(sen) en volgens CWO-normen met plezier leren zeilen.
Kies voor een zeilles in de Valk, Zwaardboot of Catamaran, te reserveren vanaf € 37,50 per persoon.
Ook leren windsurfen is mogelijk in Vinkeveen! Alle ruimte en aandacht voor zeilvragen en trainen in
je eigen tempo. Alleen of met vrienden.

Zeilschool vinkeveen; plezier in zeilen

VAARBEWIJS CURSUS: VEILIG VAREN EN HOGE BOETES VOORKOMEN
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 KVB1 wordt gegeven door een CWO erkende docent en
vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur; 7, 14, 21 & 28 maart en 4 april.
Kosten bedragen € 175,- per persoon. Tijdens de cursus wordt de leerstof behandeld, aanverwante
onderwerpen aangesneden en examens geoefend.

Voor recreatie op het water heeft iedereen belang bij veilig varen, dus begin het vaarseizoen goed!
Ook de boetes voor het niet kunnen tonen van een geldig vaarbewijs zijn niet mals. Zo kost varen
zonder vaarbewijs al snel 11 volle tanken voor een waterscooter of 3 keer de tank van een
gemiddelde motorboot.

Het vaarbewijs is het enige officiële vaardocument dat door de autoriteiten in Nederland (en in het
buitenland) erkend wordt.

ZEILKAMPEN TIJDENS DE 
SCHOOLVAKANTIES
In de schoolvakanties (mei-, zomer-, 
herfst-) organiseert Zeilschool de 
Vinkeveense Plassen
zeilkampen voor jeugd en jongeren. 
Zowel voor de doorgewinterde zeiler 
als de (jonge) beginner
bieden wij ook dit jaar weer verschil-
lende zeilcursussen.

De cursussen worden gegeven op 
verschillende niveaus, waarbij wordt 
gekeken naar ervaring en
leeftijd. Voor iedere cursist is er een 
passende boot te vinden. Tijdens het 
zeilkamp overnachten en
eten de kinderen in onze groeps-
accommodatie, maar het is ook 
mogelijk thuis te slapen. Natuurlijk
leren de kinderen alles over het 
zeilen, maar de enthousiaste instruc-
teurs organiseren ook vele leuke
(avond)activiteiten.

De zeilkampen zijn meer dan alleen jeugdvakanties, zij gaan over het delen van nieuwe ervaringen,
het ontmoeten van nieuwe vrienden/vriendinnen en het maken van onvergetelijke herinneringen die je
een leven lang bijblijven. Aan het einde van de week worden de vorderingen vastgelegd in een
CWO-certificaat.

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.




