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Goede voornemens? Hoe wel vol te houden?
Er is al weer een maand voorbij sinds de jaarwisseling. De ervaring leert dat nu de eerste
barstjes in de goede voornemens komen. Dit
hoeft natuurlijk niet. Ook jij kan het volhouden.
Ben jij vanaf 1 (oke, misschien 2) januari vol
aan de bak gegaan met sporten, gezond eten,
etc? Top! Ga hier lekker mee door. Ik heb wat
tips voor je om het ook echt vol te houden, zodat je nooit meer opnieuw hoeft te beginnen.
1. Leer van het verleden
Als je bent zoals de meeste mensen heb je
in het verleden vergelijkbare goede voornemens en/of doelen gehad. Hoe ging het toen?
Sommige dingen zullen goed zijn gegaan
en andere minder goed. Hier kun je dus van
leren. Waarvan je weet dat het niet goed is
gegaan doe je dus niet meer en wat wel goed
is gegaan daar doe je dus meer van. Alleen
één waarschuwing: dat ene dieet waar je zo
goed van afgevallen bent, werkte niet want
anders had je nu niet weer hetzelfde idee.
Dus kijk wel naar wat werkte. Wat hield je vol
wat betreft gezond eten? Wat vond je leuk
om te doen wat betreft beweging en sport?
Zo heb ik een aantal mensen in mijn bootcamplessen die sporten in de sportschool niet
volhouden, maar nu wel. Dit is omdat ze het
lekker vinden om buiten te zijn.
2. Bepaal je doelen en koppel er handeling
aan
Goede voornemens zijn niks anders dan

bepaalde doelen die je hebt. Alleen goede
voornemens worden vaak te algemeen gesteld. Stel een doel voor jezelf die zo specifiek
mogelijk is. Dan is het duidelijk of je hem wel/
niet gehaald hebt en wat je ervoor moet doen.
Bepaal daarbij ook een einddatum dat je dit
doel wilt halen, maar houd het alsjeblieft wel
realistisch.
Nu je weet welk doel je wilt gaan halen, koppel je er je handelingen/acties aan. Hiermee
bedoel ik dat je bepaalt HOE je het gaat doen.
Dus hoe vaak per week en op welke dag(en)
ga je sporten? Aan mijn bootcampdeelnemers
adviseer ik vaak om hun vaste dagen te
kiezen en ook alvast te weten op welke dag
ze kunnen gaan als ze op hun vaste dag niet
kunnen. Welke afspraken maak je met jezelf
wat betreft voeding? Wat doe je met slapen?
Etc. En aan deze doelen kun je ook data
koppelen. Wat daarbij ook belangrijk is: Niet
alles hoeft tegelijk. Het gaat om gedrag dat je
op de lange termijn kan volhouden. Dus geef
jezelf die tijd ook.
3. Zorg voor alternatieven
Het kan altijd een keer gebeuren dat iets
niet kan gaan zoals gepland. That’s life. Om
ervoor te zorgen dat dit je doelen niet in de
weg zit, is het belangrijk om al alternatieven
voorhanden te hebben. Als je dit van te voren
namelijk al weet, is de kans veel groter dat
je dit ook gaat doen en het dus ook allemaal
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gaat volhouden. Voorbeelden van alternatieven zijn:
• Als ik op mijn vaste dag niet kan sporten dan
ga ik op een andere dag.
• Als ik de deur niet uit kan om te sporten dan
sport ik thuis.
• Als ik ziek ben dan plan ik gelijk de dag in
dat ik weer ga sporten als ik weer beter ben.
• Als ik uit eten ga, dan bekijk ik van tevoren
al het menu op internet.
• Als ik een feestje heb, dan eet ik… en drink
ik…
• Als ik een keer teveel heb gegeten, dan las
ik de volgende dag een balansdag in.
4. Geef jezelf een escape
Ja, je leest het goed. Je mag jezelf een
escape geven. Hiermee bedoel ik dat het oké
is als het een keer echt niet lukt om je aan
je plan te houden. Wat alleen wel belangrijk
is, is dat je het weer zo snel mogelijk oppakt.
Resultaat krijg je namelijk door consistent
gedrag (de hoe waar ik het eerder over had).
Dus als je dan een keer een weekje (of misschien 2) je niet aan je doelen kunt houden
dan is er geen man overboord, zolang je het
daarna maar weer oppakt. En door jezelf
deze escape te gunnen dan hoef je jezelf ook
niet schuldig te voelen en dan blijf je uit de
vicieuze cirkel. Je weet toch dat je het zo snel
mogelijk allemaal weer gaat oppakken. Plan
het ook in je agenda en meld je alvast aan
voor een sportles.

UITGEGEVEN DOOR:
René Vega Media
Grutto 18
3641 TB Mijdrecht
Tel. 0297-242432
VERSCHIJNINGSFREQUENTIE:
5 x per jaar
OPLAGE
37.000 exemplaren
ADVERTENTIE EXPLOITATIE:
René Vega Media
E-mail: info@sportkrantamstelland.nl
Telefoon: 0297-242432 / Mobiel: 06-10909293
ADVERTENTIEMATERIAAL AANLEVEREN:
materiaal@sportkrantamstelland.nl
REDACTIONELE FORMULE
SPORTKRANT AMSTELLAND:
Sportkrant Amstelland informeert over alle sporten,
zowel door persberichten als interviews met diverse
clubs en verenigingen in de regio.
VERSPREIDING:

REDACTIE-ADRES:
Grutto 18 - 3641 TB Mijdrecht
DRUKKER:
Janssen/Pers
GRAFISCHE VORMGEVING / DTP:
Differenz | Volendam | 06 - 1000 4553

Nieuwe directeur sportbedrijf amstelveen
Heleen van Ketwich Verschuur is de nieuwe directeur van Sportbedrijf Amstelveen. Na een carrière
in Kunst en Cultuur, als manager commerciële
zaken in het Hermitage Museum Amsterdam en
als directeur van het museum Jan van der Togt,
trapt zij op 1 september af in de sport.
Heleen van Ketwich Verschuur:
”Sportbedrijf Amstelveen is een fantastisch
mooi bedrijf, het is een groot voorrecht om
daar directeur van te zijn.”
De sportwereld is haar niet onbekend. Heleen
van Ketwich Verschuur is Lid Raad van Commissarissen Amsterdam ArenA en groot fan van
Ajax. Daarnaast sport zij veel, zij doet aan tennis,
zwemmen, fietsen en zeilen.
Heleen heeft naast een hart voor sport, een warm
hart voor de stad Amstelveen. Ze heeft een ruime

ervaring opgebouwd in het werken in het publiek
– private speelveld, het nemen van initiatieven en
het verkennen en ontwikkelen van commerciële
kansen.
Heleen is een directeur die verbinden hoog in
het vaandel heeft staan. Het onmiskenbare nut
van sport benadrukken door verbintenissen aan
te gaan met het bedrijfsleven, de zorg, welzijn,
onderwijs en cultuur is een van haar speerpunten.
Zij is uiterst gemotiveerd om te bouwen aan een
gezonde toekomst waarin sport en bewegen voor
de hele samenleving een primaire rol spelen.

Loop mee met de snertwandelingen!
De snertwandelingen zijn weer van start
gegaan. Elke week start de wandeling op een
andere locatie.
De verschillende data en startplekken staan
op onderstaand schema weergegeven.
De kosten bedragen € 4,- . Een uur wandelen
en aansluitend gezellig snert eten!
Graag aanmelden via de website
www.amstelveensport.nl/events/snert-wandelingen/ (niet verplicht).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mieke Regelink, tel: 088-8585100 of mail:
m.regelink@amstelveensport.nl

Sportbedrijf Amstelveen is een niet gebonden
stichting die zich zonder winstoogmerk inzet
om Amstelveners gezond te laten bewegen en
bestaat uit sportcentrum De Meerkamp, Sportfacility (verhuur, accommodatiebeheer en horeca) en
Sportstimulering.

AV Startbaan snelst groeiende
atletiek vereniging in de regio
In de regio Amsterdam en omstreken was AV
Startbaan in 2018 de snelst groeiende atletiek
vereniging. De vereniging telt nu bijna 500 leden
en hoort daarbij landelijk tot de grotere atletiek
verenigingen.
De toename van leden was vooral te merken bij
de jeugd t/m 15 jaar, met als resultaat veel meer
blauwwit bij de diverse competitie wedstrijden en
een overvolle baan wij de jeugdtrainingen.
Nieuw sportief aanbod
Naast de toename in het aantal leden nam ook
het aanbod bij AV Startbaan toe. In 2018 is AV
Startbaan naast baan-, wegatletiek en wandelen
begonnen met het aanbieden van racerunning.
RaceRunning is geschikt voor kinderen, jongeren
of volwassenen met een lichamelijke beperking,
die in het dagelijks leven een rollator of rolstoel
gebruiken voor hun mobiliteit. De deelnemers aan
RaceRunning maken gebruik van een RaceRunner. Dit is een soort driewielfiets zonder pedalen
met borststeun. Zij kunnen zich hiermee voortbewegen door te lopen of te rennen.
Dit nieuwe aanbod wordt sinds 2018 aangeboden
in de maanden maart t/m oktober op donderdag
van 19.00 t/m 20.00 op de atletiekbaan in Amstelveen. De trainingen staan onder leiding van
ervaren trainers, een fysiotherapeut en vrijwilligers. Interesse in racerunning, neem dan contact
op met info@avstartbaan.nl.

voor meer informatie op www.avstartbaan.nl voor
Drukte op de atletiekbaan in Amstelveen
In 2018 organiseerde AV Startbaan weer diverse meer informatie over AV Startbaan. De atletiekbaan van AV Startbaan ligt in Amstelveen Zuid en
wedstrijden op de atletiekbaan in Amstelveen. In
het voorjaar werd afgetrapt met de pupillencompetitie, waarbij ruim 300 pupillen hoger, verder en
sneller gingen. In mei volgde alweer voor de 18e
keer de Pinkstermeerkamp met dit keer deelname
van vrijwel de volledige Nederlandse meerkamp
top. In het najaar ontplofte de baan bijna met
de 19e editie van de NEK (Nationale Estafette
Kampioenschappen). Hierbij deden in 2018 ruim
2500 atleten aan wellicht het meest spectaculaire
nummer binnen de atletiek mee.
Crossen en marathon
Ook in 2018 werden weer de midzomernachtcross en de kerstloop georganiseerd. AV
Startbaan organiseerde daarnaast in 2018 met
succes voor de tweede keer de Lentemarathon
in Amstelveen. Naast de klassieke afstand kon
ook weer worden deelgenomen aan de halve
marathon en de estafette marathon.
Nog meer atletiek bij AV Startbaan
Naast het aanbod aan leuke veelzijdige trainingen
en evenementen organiseert AV Startbaan ook
extra activiteiten 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
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is daarom snel en eenvoudig bereikbaar vanuit
Amstelveen, maar ook vanuit Aalsmeer, Uithoorn
of Mijdrecht.

Wedstrijdkalender 2018 AV Startbaan
24 maart		
13 april		
25 mei		
9 en 10 juni		
21 juni		
28 en 29 sept.
29 december

Lentemarathon
Pupillencompetitie bij AV Startbaan
Junioren competitie bij AV Startbaan
Pinkstermeerkamp
Midzomernachtcross
Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK)
Kerstloop
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Tennishal De Ronde Venen organiseert de 20e
Mijdrechtse Open Indoorkampioenschappen
De MTH Mijdrechtse Open Indoorkampioenschappen zullen vanaf 30 maart t/m 7 april
met uitloopmogelijkheid op maandagavond 8
april in Tennishal De Ronde Venen gehouden
worden.
Het is een officieel KNLTB toernooi en er wordt
op rating ingedeeld, een goede voorbereiding om
voor de voorjaarscompetitie in je wedstrijdritme te
komen of met je dubbelpartner alvast te oefenen.
De tapijtgravelbanen komen t.o.v. andere indoorbanen dichter bij de speeleigenschappen van een
buitenbaan. Omdat de baan met korrels is ingestrooid kunnen de voeten goed draaien en wordt

er schoenen met (visgraat)profiel geadviseerd.
In het weekend van 30 en 31 maart zullen al
partijen worden gespeeld om de capaciteit van
het toernooi te vergroten, het finaleweekend staat
op zaterdag 6 en zondag 7 april gepland.
Voor competitiespelers, die vanwege competitieverplichtingen in combinatie met hun
tegenstanders op die twee dagen niet hun finale
kunnen spelen moeten op vrijdagavond 5 april of
maandagavond 8 april hun finale spelen.
De inschrijving is geopend (te vinden op de
homepage van de tennishal) of op toernooi.nl.

Misschien nog vroeg om daarover te denken,
maar daarom niet minder interessant. Vanaf
half september begint bij ons het winterseizoen.
Vanwege ons 45 jarig bestaan bieden wij tot 1 mei
diegene, die nieuw zijn en een contractbaan bij
ons nemen een vroegboekkorting van 10% aan.
Er zijn er nu ook avondbanen vrij voor a.s. winter
om vast te leggen.

Tennishal De Ronde Venen staat voor tennis in
het algemeen en alle aanverwante artikelen zoals
grips, tennisballen, bespanningen tot zelfs stadionkaarten voor Roland Garros aan toe.

In de Tennishal De Ronde Venen kunt u in onze
horecagelegenheid terecht voor een verjaardagsfeest, jubileum, bedrijfsavond, tentoonstelling,
muziekvoorstelling, seminar en vergadering. Wij
De tennishal organiseert ook een Wintercompeti- kunnen daarbij drankjes en hapjes en evt. een
tie buiten de KNLTB om van 8 december 2019 t/m warm of koud buffet verzorgen.
15 maart 2020. Er worden per team of per koppel
4 ontmoetingen gespeeld (1x per maand) waarbij Voor meer informatie:
ieder 2 dubbels van een uur. Een goede training
www.tennishalderondeven.nl
voor het team in de voorjaarscompetitie!
of Tel: 0297- 285636 Mob.: 06 11321993
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Zeilschool vinkeveen; plezier in zeilen
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.

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 verschillende 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 groepsaccommodatie, maar het is ook
mogelijk thuis te slapen. Natuurlijk
leren de kinderen alles over het
zeilen, maar de enthousiaste instructeurs 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.

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 maandag avonden van 19:30 tot 22:00 uur; 11 - 18 - 25 maart & 1 + 8 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.
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Personal training
Ewoud van Dulken een gepassioneerde judoleraar, ervaren bewegingsdeskundige en energieke
personal trainer. Het afgelopen jaar is Ewoud
door de consument verkozen tot personal trainer
van het jaar 2018. Een zeer mooie prestatie!
In 2005 begon Ewoud als fitness instructeur bij
de toen grootste sportschool van Nederland.
Na vele cursussen en opleidingen heeft hij zich
gespecialiseerd in revalidatietraining, sportspecifieke training, personal training, valtraining en
weerbaarheidstraining. Naast fitnessinstructeur is
Ewoud actief als judodocent bij Judoschool Van
Dulken in Amstelveen.

‘iedereen heeft een trainer nodig’
Een sportschool heeft vaak het imago als een
krachthonk waar macho’s zich uitleven met het
liefst zoveel mogelijk ijzeren schijven. Een plaats
waar ze domweg, spierballen trainen.
Spierballen krijg je niet zomaar verteld Ewoud.
Het is vaak jarenlang, erg gedisciplineerd trainen
met een uitgebreid voedingsschema. Het is de
topsport binnen fitness.
Fitness is juist de ideale “veilige” manier om
sterker en fitter te worden. Je kunt met goede
begeleiding een stuk sterker worden om in het
dagelijks leven beter te kunnen functioneren.
Werkdruk, blessures en ziekteverzuim zullen
daardoor dalen. Een goede investering dus!

Elke training staat in het teken van de gestelde
doelen. Heeft u fysieke klachten of doelen dan
biedt Ewoud u de juiste training en begeleiding.
De trainingen zijn gevarieerd en daardoor zult u
niet snel opgeven of het plezier verliezen.

Wat heeft Van Dulken Personal Training u te
bieden:
• Hulp bij afvallen
• Verbeteren uithoudingsvermogen
• Revalidatie training
• Krachttraining
• Sport specifieke training
• Bij motivatie problemen
• Groepstraining
• Duo training
• Circuittraining
• Deskundige begeleiding

Ook is het mogelijk om in kleine gezelschap te
trainen. Traint u graag met uw kind en/of uw
partner, vriend of vriendin dan is misschien een
circuittraining wat voor u.

Nieuw jaar, nieuwe locatie
www.dulken.nl
Sinds kort heeft Ewoud de mogelijkheid om zijn
T. 0622663775
trainingen te verzorgen in een zeer mooie, nieuwe @ info@dulken.nl
en frisse locatie in Uithoorn. Inpandig bevinden er

Personal training is een veel besproken onderwerp in de fitnessbranche. Steeds meer mensen
maken gebruik van deze mogelijkheid. Een
personal trainer biedt naast trainingen op maat,
voedingsadvies en leefstijlcoaching.

www.sportkrantamstelland.nl

ook de fysiotherapeuten van het Spier en Pees
Centrum Motion.
De locatie bevindt zich op 5 minuten rijden vanaf
Aalsmeer, Mijdrecht en Amstelveen Westwijk.
Een zeer centrale plek en voor iedereen goed
bereikbaar. De locatie waar u zeker eens een
kijkje moet nemen is:
Motion Spier & Pees Centrum
Van Dulken Personal Training
Ondernemingsweg 54H, 1422 DZ Uithoorn

07

TACOYO in het kort:

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

Volle zon over het Kouwe Klauwentoernooi
Het leek wel een zomerse dag, maar dan wel een
met een licht vriezende temperatuur. Een perfecte
dag om in de buitenlucht een petanquetoernooi te
spelen. Zeventien leden van Boule Union Thamen
waren het daarmee eens en trokken ten strijde in
drie onderlinge duellen.
Het was zo lekker weer om te boulen dat het
alternatief van op tijd spelen in de kast bleef. Alle
partijen werden gespeeld tot een van de equipes
de dertien punten bereikt had. De per speelronde
door loting samengestelde teams waren zeer aan
elkaar gewaagd. Van de twaalf partijen waren er
maar drie met een grote overwinning. Vier deelnemers bleven ongeslagen en de top drie zaten qua
saldo, het criterium voor de rangschikking, dicht
bij elkaar. Het verschil tussen de nummer één en
de nummer drie was maar drie punten. Er waren
maar drie deelnemers met twee gewonnen partijen en zeven met een gewonnen partij waarvan de
beste nog net in de prijzen viel.
Het volgende toernooi op de accommodatie aan
de Vuurlijn is op zondag 10 februari. Dan wordt
het Valentijntoernooi gespeeld, wat het enige
clubtoernooi is waar met vaste doubletten (tweetallen) wordt gespeeld.

De eindstand		

W

S

1. Ria van Beek		
2. Joan van Renkum
3. Ina Hoekstra		
4. Henk van Rekum
5. Els Gasseling		
6. Wilma Buchner		
7. Angèle Smit		
8. Marja de Ru		
9. Harry van den Dungen
10. Günther Jacobs		
11. Ton Boersma		
12. Hein Bloemers		
13. Eva van Ark		
14. Ans Bouwmeester
15. Michiel Buchner
16. Nel Bloemers		
17. Jeroen Stiekema

3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

15
14
12
8
13
1
-1
5
3
-3
-4
-8
-10
-12
-6
-12
-25

Boule Union Thamen
De Petanqueclub van Uithoorn
www.buthamen.nl
E: redactie@buthamen.nl
T: 0612390091

• 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.

De wijk beweegt!
De Beweegbus komt naar de wijk!
De Beweegbus zit vol met uitdagende sporten en
spellen die de buurtsportcoaches gebruiken bij de
activiteit in jouw wijk.
Kosten
Deelname is gratis.
Onder begeleiding
Kinderen die niet zelfstandig kunnen spelen kunnen meedoen onder begeleiding van een ouder.
Meedoen is op eigen risico.
Waar en wanneer
• Bankras Kostverloren,
Schoolplein Kindercampus King
13.00 – 15.00 uur
6 februari, 6 maart, 3 april, 15 mei
• Keizer Karel Park
Grasveld aan de Hortensialaan
13.00 – 15.00 uur
13 februari, 13 maart, 10 april, 22 mei
• Groenelaan
Schoolplein Horizon
13.00 – 15.00 uur
27 februari, 20 maart, 17 april, 29 mei

Meer informatie:
Erik Beertsen
Tel.: 088-8585104,
Mail: e.beertsen@amstelveensport.nl

Primeur op amstelveens sportgala
Amstelveens Sportgala
Het Amstelveens Sportgala is traditioneel de
plek om aanstormend sporters, kampioenen,
verenigingen en vrijwilligers eens flink in het
zonnetje te zetten. Dit jaar komt AmstelveenSport met een primeur: de Oeuvreprijs.
Oeuvreprijs
Een nationale/internationale sporter, die tijdens
en na zijn/haar actieve carrière iets betekent
heeft voor de Gemeente Amstelveen.

persoon die aan meerdere van de volgende
kenmerken voldoet:
(Oud) topsporter, met een (inter)nationale
carrière, connectie met Amstelveen, die binnen
de sport verbindend is geweest, een voorbeeldfunctie voor de jeugd heeft, is na de zijn/ haar
actieve carrière werkzaam geweest/ gebleven
binnen de sport.

Winnaar
Op het sportgala wordt bekend gemaakt aan
wie de prijs opgedragen wordt én wie de
De Oeuvre prijs wordt, op advies van een
winnaar is van de eerste prijs. Het sportgala is
onafhankelijke jury, jaarlijks toegekend aan een alleen op uitnodiging te bezoeken.
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Wat en waarom aan de XCORE?

.

XCORE, een les waarbij je een rode buis gebruikt. In de rode buis zit grit en dat beweeg je van
deksel naar deksel, zo simpel is het. Nou oke, ik geef toe, misschien niet heel erg simpel…
Maar wel erg leuk! Vooral ook heel erg goed. Waarom? Dat leg ik je hier uit.
Core training
De naam verraadt het al een beetje. XCORE staat voor Xtreme CORE training. Je traint dus voornamelijk je core (oftewel je buik en rugspieren). Je core is misschien wel het belangrijkste deel van
je lichaam, hier komen alle bewegingen vandaan en het wordt altijd wel in een les genoemd. Bij de
BodyPump benoem ik het in ieder geval vaak. Als je bij een squat niet je core aanspant, zit de kans er
groot in dat je snel last krijgt van je onderrug en dat wil niemand! Na mijn eerste keer XCORE voelde
ik het ook ongelofelijk in m’n buik. Lachen deed ik liever niet want dat was pijnlijk de eerste dagen
zeg! Na de XCORE opleiding (een hele dag intensief bezig met XCORE) voelde ik alles in m’n core en
erom heen. Wel heel goed bezig dus.

Coördinatie
Niet bang worden van dit woordje, het is juist ongelofelijk goed. Alleen niet altijd voor iedereen weggelegd. Nou vind ik het met XCORE nog wel meevallen. Je beweegt inderdaad je armen en benen en
vaak tegelijk. Je coördinatie wordt hierdoor zeker verbeterd.

Uithoudingsvermogen
Door de bewegingen die je maakt met gebruik van grote spiergroepen stijgt je hartfrequentie direct.
Omdat er vrij weinig pauze tussen de bewegingen zit, blijft de hartslag vrij constant. Zo wordt je
uithoudingsvermogen beter zodat vetstofwisseling kan plaatsvinden (dan moet je de les wel zeker 20
minuten volhouden). Je beweegt namelijk niet alleen de buik, er wordt ook veel gebruik gemaakt van
sprongen, benen liften en van alles en nog wat.

Blessure preventief
Als je met gewone gewichten traint, zet je een beweging vaak vast. Hierdoor zou je blessures kunnen
krijgen. Omdat er grit zit in de XCORE buis, zet je nooit een beweging vast. Het grit blijft altijd in
beweging en dat helpt om blessures te voorkomen. Om die reden wordt XCORE zelfs vaak aangeraden door fysiotherapeuten. Het versterkt niet alleen je spieren maar het versterkt en optimaliseert het
structuur van je bindweefsel (ook wel Reactive Impact genoemd).
Genoeg voordelen om deze les eens uit te proberen als je dat nog niet gedaan hebt. Ik vind het in
ieder geval een hele fijne les waar je zeker weer wat zweetdruppels zal verliezen!
Kracht
Omdat je met XCORE traint met vrije gewichten heb je veel variatie mogelijkheden en omdat het grit in
de buis de hele tijd in beweging blijft, geeft dat nog meer voordelen. De buis heb je in drie verschillende maten, in verschillende gewichtsklasse, dus er zit voor iedereen wat bij. Het meest positieve effect
ontstaat aan het einde van de beweging. De bewegende massa in de buis schiet door en tijdens het
opvangen van die beweging komt het tot een aanvullende mechanische belasting op de spiervezels.
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Wil je een keer een les meedoen?
Bij Amstelhof staat XCORE op het rooster onder de benaming XCO.
Kijk snel op amstelhof.com/lessen voor de dagen en tijden!
Deze blog is geschreven door onze collega Isabella Kok.
Bekijk hier haar persoonlijke blog: isabellakok.nl

www.sportkrantamstelland.nl

Chung Do Kwan & Stichting Special Needs Nederland:
“2019, het jaar van vernieuwing en nieuwe ontwikkelingen”

Wie bekend is met de school en de stichting weet
inmiddels dat de school en afzonderlijke stichting
bomvol zitten met ambities en het verkennen van
nieuwe wegen en mogelijkheden. Hoofdinstructeur en initiatiefnemer David Chung heeft wederom niet stil gezeten en heeft zich verder verdiept,
zowel binnen als buiten zijn disciplines.
De doelstellingen voor het nieuwe jaar zijn om
nog meer voor de mensen te mogen betekenen,
waarbij er ook de nodige aandacht zal zijn aan de
kwetsbare doelgroepen.

Rolstoel en boksen
Deze groep heeft Chung hoofdelijk geïnspireerd
om nog meer verdieping te zoeken op het gebied
van aangepaste sporten en zodoende kwam al
snel het boksen in het vizier. Chung vult aan; “Dit
is precies de aanvulling die ik zocht om zodoende
deze doelgroep ook te kunnen helpen vanuit de
stichting!”.

Er starten op dit moment speciale lessen waarbij
deze doelgroep kennis zal maken met de aangepaste discipline en Chung kijkt enorm uit naar
deze ontwikkelingen, waarbij vanzelfsprekend ook
Boksen voor mensen met Alzheimer en/of
zal worden gekeken naar thema lessen om de
Parkinson
andere disciplines hierin te integreren zoals het
Zojuist heeft Chung een aanvullende cursus
Koreaans boogschieten en zwaardvechten.
volbracht van de Nederlandse Boksbond voor
Chung heeft hierover te melden; “ ik weet nog niet
Boksinstructeur. Met zijn kennis en methodieken
binnen de diverse doelgroepen heeft hij zich hier- hoe zich dat gaat ontwikkelen maar ik zie deze
in nog meer vastgebeten om zodoende nog meer doelgroep ook boogschieten en zwaardvechten
mensen te kunnen bereiken voor wie de drempel en ik denk zodra ik meer ervaring op doe in de
praktijk dat ik de andere disciplines hierin zal
om te trainen mogelijk nog iets te hoog is.
samenbrengen wat zal resulteren in themalessen De kleine draakjes: lessen voor kinderen
van 2 tot 4 jaar
bij deze Boksgroepen.
Waarom Boksen? Werken aan bewegelijkheid,
Zojuist is hoofdinstructeur Chung ook teruggeflexibiliteit, snelheid, kracht, balans, hand- oogAangepast concept i.s.m. meervoudig wereld- keerd uit New York waar hij een speciale cursus
coördinatie en voetenwerk. Uit een Amerikaans
heeft gevolgd om les te geven aan de allerkleinmedisch onderzoek is gebleken dat deze intensie- kampioen K1 en Grootmeester Semmy Schilt
sten. Er wordt al jaren lesgegeven binnen de
ve training de ziekte beperkt en vertraagd. Het is Niet alleen Grootmeester Kim is een grote inspischool voor kinderen vanaf 4 jaar maar er waren
rator voor Chung. Ook onze eigen Nederlandse
echter geen geneesmiddel.
nog geen lessen beschikbaar voor de nog jongere
Semmy Schilt heeft Chung weten te inspireren
helden, vandaar deze logische stap om hier iets
en te “triggeren” om naar het hoge noorden af
Boksen is een uitstekende training voor lichaam
mee te gaan doen.
en geest. Het versterkt het gevoel van zelfvertrou- te reizen voor persoonlijke trainingen en het
uitwerken van bijzondere concepten. Dit is een
wen. Deze vorm van boksen wordt non-contact
De Amerikanen geven dit soort lessen al jaren
flinke reisafstand maar zoals Chung zegt: “de
boxing genoemd. Er is geen fysiek contact. Wel
met veel succes en hij vond dit de uitgelezen
komen alle aspecten van boksen aan bod. Naast kilometers méér dan waard!”.
een goede training staat “fun” ook centraal tijdens
de trainingen. Deelnemers voelen zich na een
periode van deze training over het algemeen
fitter, stabieler, krijgen meer zelfvertrouwen, lopen
makkelijker en functioneren beter in het dagelijks
leven.
De doelstelling is om mensen die kampen met
deze uitdagingen een betere kwaliteit van leven te
kunnen geven middels sport, beweging en sociaal
contact. Deze lessen worden momenteel al in
een pilot- versie gegeven maar zullen een andere
karakter krijgen door de verdieping die Chung
heeft ondergaan op dit gebied.

rekening gehouden met de conditie van de ouders en of mogelijk zelfs grootouders. Iedereen is
van harte welkom met zijn of haar (klein)kinderen,
ook de papa’s die toevallig die dag vrij zijn! Meer
informatie of aanmeldingen via aanmeldingen@
chungdokwan.nl
Nominatie sportvereniging van het jaar
2018-2019
De school is enorm vereerd met deze nominatie
in Amstelveen. “Het is een eer om de nominatie
te mogen delen met Roda’23 en ARC die al decennia lang een begrip zijn en ook zoveel mogen
betekenen voor jong en oud. Ik vind dit een hele
grote eer om met onze school naast deze grote
clubs genomineerd te mogen zijn” vult David
Chung aan.
Het is spannend, de jury heeft al besloten en
het is afwachten op de uitkomst wie de gelukkige winnaar is. Uiteraard is de nominatie al een
erkenning op zich en Chung Do Kwan mag zich
gelukkig prijzen weer in de nominaties te mogen
vallen daar er grote spelers zijn afgevallen die ook
hadden meegedongen naar deze prijs. Daarnaast
heeft de school al eerder deze prijs gewonnen
dus het is echt een verrassing en compliment om
weer mee te mogen doen!
Voor meer informatie over Chung Do Kwan /
Stichting Special Needs Nederland en of aanmeldingen ga naar: www.chungdokwan.nl en/of
www.stichtingspecialneeds.nl

Chung Do Kwan is de allereerste school in
Nederland die lesgeeft in de methodiek van
Semmy Schilt op het gebied van kickboxing en
Chung heeft dit systeem samengevoegd met het
kickbox-systeem uit Korea met goedkeuring van
Grootmeester Kim.

kans voor Chung Do Kwan om hier ook iets mee
te gaan doen. Zodoende was deze cursus een
geweldige kans die op zijn pad is gekomen en hij
met twee handen heeft aangegrepen.

Vanaf februari starten dan ook de eerste lessen
voor de kinderen van 2-4 jaar, die samen met
hun ouders gaan trainen. Het betreft namelijk een
Chung heeft samen met Semmy Schilt speciale
ouder en kind-les waarbij taekwondo zal worden
bokshandschoenen ontworpen voor de Special
Needs, welke eind januari zullen worden verwacht ingezet als verbindend instrument en de ouders
in deze lessen ook kunnen werken aan de eigen
en zullen gaan worden ingezet tijdens deze
conditie i.c.m. het trainen van hun eigen kinderen.
lessen. Ook is Semmy Schilt ambassadeur van
Stichting Special Needs Nederland geworden wat Dit is een win-win situatie voor alle deelnemers
een logisch gevolg is geworden van de onderlinge en de school nodigt bij deze ook de lezers met
samenwerking met David Chung, die de initiatief- kleine kinderen uit om mee te komen vanaf 15
februari te Amstelveen. De les zal plaatsvinden op
nemer en Algemeen Directeur van de Stichting
de vrijdag van 10.00 uur - 10.30 uur en er wordt
Special Needs Nederland is.

www.sportkrantamstelland.nl

Sportschool
ChungDoKwan
is genomineerd voor

“Sportvereniging van het jaar 2018”
Amstelveen

Winnaar sportvereniging
van het jaar 2015
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Tips voor wintersport oefeningen
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 beenspieren 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.

Bridge kan altijd en overal

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
bovenlichaam 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 linkernaar 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.
Dan kun je een leuk balletje trappen, maar ga je
ook niet meer voor het Nederlands elftal spelen.
Als je jong bent dan kun je nou eenmaal een
heleboel dingen makkelijker aanleren. Naarmate
je ouder wordt, wordt dat moeilijker. Het onder
de knie krijgen van de basis kost dan veel meer
energie. Dat neemt niet weg dat je er nog wel een
heleboel plezier aan kunt beleven. Als je begint
met bridgen dan moet je het dus echt doen voor
het plezier en de sociale contacten.
Wie eenmaal kan bridgen heeft daar bovendien
de rest van zijn leven wat aan. Er opent zich een
nieuwe wereld. Overal ter wereld kun je voortaan
terecht om te bridgen, waarbij je snel en gemakkelijk nieuwe vrienden maakt!

bridgeclubs van Amstelveen. Er wordt gespeeld
op maandag-, dinsdag- en woensdagavond in
competitieverband. Daarnaast speelt BCNA met 2
teams in het District Amsterdam.
Leden zijn altijd welkom en mogen de eerste paar
keer gratis meespelen, “om sfeer te proeven”.
De speellocatie is in het MOC-gebouw aan de
Lindenlaan in Amstelveen. Er wordt gespeeld op
van 19.45 tot 23.00 uur, en per avond spelen wij
24 spellen verdeeld over 6 tafels.
Niet onbelangrijk, de zevende tafel is de bar waar
nog even gezellig nagekaart kan worden en waar
het regent van de goede raadgevingen!

Mocht u meer willen weten over BCNA of contact
Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA)
op willen nemen, bezoek dan de website op
Bridgeclub Nieuwer Amstel is een van de grootste www.nbbclubsites.nl/clubs/1031.

We wisten het misschien nog niet, maar als
bridgers zijn wij kantlijnsporters.
Een ‘kantlijnsporter’ is volgens Van Dale ‘iemand
die een sport beoefent waarvoor het publiek en
de media doorgaans weinig aandacht hebben en
waarover in de kranten hooguit kleine berichten
verschijnen’. Helaas voldoet bridge aan die definitie, zeker nu kranten hun wekelijkse bridgerubrieken afschaffen.
Maar, bridge is meer dan gewoon een spel, het
is een fantastische denksport! Een sport die je
speelt en deelt met elkaar. Je kunt het spelen in
een team, op een club, op een zondagmiddag
met vrienden of individueel online. Bridge kan
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altijd en overal en verveelt nooit. Bridge is daarnaast een sport die hersenen fit en actief houdt,
belangrijk voor jong en oud. Bridge is veelzijdig.
Bridge en jeugd
Bridge wordt vaak gezien als een sport voor
ouderen, maar eigenlijk zouden meer kinderen
moeten leren bridgen. Want door te bridgen
ontwikkelen kinderen vanzelf belangrijke vaardigheden, zoals samenwerken, rekenen, planning en
strategie.
Veel mensen beginnen helaas pas met bridgen
als ze stoppen met werken. Maar dan ben je
eigenlijk te laat om nog goed te leren bridgen. Het
is alsof je op je veertigste begint met voetballen.

www.sportkrantamstelland.nl

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!
www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

• personal training
• leefstijlcoach

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

www.anoekdevoogd.nl

