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De Burpee is een aantal jaar geleden over 
komen waaien uit Amerika en dankt zijn 
naam aan de bedenker R.H. Burpee. 
De Burpee is nu ook in Nederland hot! 

Tijdens mijn hardlooprondjes in het 
Vondelpark zie ik gemiddeld zo’n driehon-
derd (helaas veelal matig uitgevoerde) 
Burpees bij de momenteel zeer populaire 
Bootcamp sessies. Daarnaast maakt de 
Burpee tevens deel uit van een complete 
Crossfit training maar ook bij de door-
snee voetbal- of bokstraining wordt hij 
fanatiek aangewend. Dus ook de solitaire 
hardlooprecreant in het Vondelpark moet 
er aan geloven en wil de Burpee onder de 
knie krijgen.

De Burpee is een zich continu herhalende 
beweging waarin de push-up en een 
tweebenige hoogtesprong de hoofdrol 
spelen. Een goed uitgevoerde Burpee 

Column

Je verslikken in een Burpee
ziet er zowel soepel als explosief uit. Alle 
spierketens van het lichaam werken, als 
een in optima forma functionerend filhar-
monisch orkest, naadloos samen. Een 
groot voordeel is dat je geen instrumenta-
rium nodig hebt, en je hem zowel binnen 
als buiten kan doen.
Burpees worden echter veelal rommelig 
uitgevoerd; tijdens de ligsteunpositie 
wordt doorgehangen in de rug en in de 
schouderbladen en tijdens de sprongfase 
worden de armen niet adequaat mee-
genomen in de beweging en zakken de 
knieën bij de landing naar binnen richting 
een X-stand. We hebben het hier eigenlijk 
over een gebrek aan techniek, controle en 
kracht.

Daarom vraagt de Burpee, zoals bij alle 
complexe vaardigheden, zeer veel oefe-
ning en kan een te snelle opbouw zorgen 
voor ongewenste blessures. 

Om tot een verantwoorde opbouw te ko-
men bouwen we de Burpee op door eerst 
een aantal voorbereidende oefeningen te 
trainen.

We trainen achtereenvolgens: de plank, 
de mini-push-up, de push-up, klassieke 
Mountain climbers, de ‘Salvedo versie’ 
van de Mountainclimbers, de squat en de 
tweebenige hoogtesprong.
Als je een gedetailleerde beschrijving 
van de Burpee opbouw wilt lezen en de 
bijbehorende instructievideo’s wil bekij-
ken verwijs ik je naar onze website: www.
salvedo.nl/blog.

Rik Geus 
(sport)fysiotherapeut
Rik Geus is Mpt. sportfysiotherapeut bij 
Salvedo Health Clinic en tevens eigenaar 
van Bureau SportZorg.

Salvedo Health Clinic
Maalderij 38
1185 ZC Amstelveen
Tel: 020 - 700 93 43
info@salvedo.nl
www.salvedo.nl

www.sportkrantamstelland.nl
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vele tennisactiviteiten voor 
alle leeftijden en tennisniveaus

Tennisvereniging LTC Startbaan is zijn derde jaar 
ingegaan na de fusie tussen LTC Amstelland en 
TC de Meerlanden in januari 2013. LTC Startbaan 
beschikt over twaalf uitstekend verlichte gra-
velbanen buiten en vijf onlangs gerenoveerde bin-
nenbanen. Met 900 leden zijn de mogelijkheden 
om te spelen ruim toereikend. Bij LTC Startbaan 
zijn vele tennisactiviteiten voor alle leeftijden en 
tennisniveaus. 

Interne competitie
LTC Startbaan organiseert een grote interne 
competitie, de zogeheten Amico. De Amico wordt 
gedurende het hele seizoen gespeeld op de mo-
menten die voor de spelers goed uitkomen Bijna 
200 senioren nemen daar aan deel en kunnen 
elkaar zodoende het gehele jaar door treffen in 
een ontspannen enkel, dubbel of mixdubbel.

Tossmogelijkheden
Een andere mogelijkheid om elkaar op de 
tennisbaan te ontmoeten zijn de vele tossgele-
genheden. Bij de toss wordt iedereen willekeurig 
ingedeeld, waardoor gespeeld kan worden met 
en tegen iedereen. Een ideale manier om clubge-
noten te leren kennen. 
Er worden heel wat verschillende tossmogelijkhe-
den aangeboden: een jeugdtoss, een damestoss, 
een herentoss, een open veteranentoss en op 
twee avonden een open toss.

Clubkampioenschap
Het clubkampioenschap zit bij LTC Startbaan 
in de genen. De formule om alle onderdelen in 
poules te laten spelen en een finaleweekend de 
poulewinnaars tegen elkaar te laten spelen is een 
succes. 

Het clubkampioenschap kent jaarlijks zo’n 
tweehonderd inschrijvingen bij de senioren en 
een kleine honderd bij de junioren en zorgt voor 
twee weken en drie weekenden gezelligheid op 
het park. De actieve jeugdcommissie organiseert 
veel extra activiteiten tijdens het clubkampioen-
schap. Door veel tennissers wordt het clubkam-
pioenschap als een hoogtepunt van het seizoen 
beschouwd. 

Trainersstaf
LTC Startbaan heeft een mooie uitgebalanceerde 
trainersstaf. Manuel Bouwman verzorgt met 
name het prestatietennis. Wim Gomersbach 
is bijna dertig jaar trainer bij de vereniging en 
een clubman in hart en nieren. Hij verzorgt de 
reguliere tennislessen samen met Thea Voors en 
Joey Schaaf. Thea heeft kort internationaal tennis 
gespeeld en speelt nog steeds op zeer hoog 
niveau. Joey heeft recentelijk de trainersopleiding 
afgerond en is op de hoogte van alle nieuwe ten-
nisontwikkelingen.

Starten voor de jeugd
Beginnende jeugdtennissers kunnen perfect bij 
LTC Startbaan terecht. Er kan gestart worden met 
Voorbereidend tennis en daarna wordt met zachte 
ballen, aangepaste rackets en kleinere velden 
uiteindelijk geleidelijk toegewerkt naar het spelen 
op de volledige tennisbaan. 

Talentontwikkelingsplan
Al enkele jaren wordt gewerkt aan een Talen-
tontwikkelingsplan voor de jeugdleden. De 
hoofdgedachte van dit plan is dat er binnen de 
vereniging ruimte moet zijn voor de betere jeugd-
spelers zonder over te hoeven stappen naar een 
tennisschool. Het prestatieve jeugdtennis moet 
zich als het ware nestelen binnen de vereniging. 
Dit is voortreffelijk gelukt gelet op het feit dat 
de dertig jeugdspelers uit het plan een hechte 
groep vormen, die aan vrijwel alle clubactiviteiten 
deelnemen. Ook voor de spelers die net onder 
het niveau van dit plan spelen, werkt dit stimule-
rend. Hierdoor stijgt het algemene tennisniveau 
aanzienlijk. 

Prestaties jeugd
Zo worden door de jeugd goede prestaties 
geleverd. Dit blijkt uit het feit dat bij de districts-
kampioenschappen vorig jaar twee titels zijn 
veroverd en twee finaleplekken zijn behaald. 
Aan de Nationale kampioenschappen deden 
maar liefst zes talenten van LTC Startbaan mee, 
waarbij zelfs een nationale titel in het dubbelspel 
is veroverd.

Tweede jeugdtoernooi
Dit jaar staat eind juni/ begin juli voor de tweede 
keer het ASKO Jeugd Open Startbaantoernooi 
op de kalender. Dankzij een zeer enthousiaste 
jeugdcommissie en goede sponsoren kan dit toer-
nooi worden gehouden. Tijdens deze week wor-
den weer veel extra activiteiten georganiseerd.  

Grootste open toernooi
Voor de 34e keer wordt midden juni het Open 

Startbaantoernooi voor senioren georganiseerd. 
Met het aantal inschrijvingen in de reguliere 
categorieën 3 tot en met 8 is het toernooi het 
grootste in Amstelveen. Het toernooi onderscheidt 
zich door het Nationale ranglijsttoernooi dat is 
gewaardeerd met vier sterren. Om de bijzonder-
heid daarvan te onderstrepen: het Nationaal 
Kampioenschap is een vijfsterren toernooi en 
slechts zes toernooien in Nederland hebben een 
viersterrenstatus. 

Deze status leidde er vorig jaar mede toe dat vele 
toptienspelers de weg naar de Startbaan wisten 
te vinden. De finales tussen winnaar Nick van der 
Meer en Jasper Smit en winnares Olga Kaluz-
hnaya en Daniëlle Harmsen waren gelijk aan de 
finales bij het Nationale Kampioenschap. 

Deelname en het kijken naar de wedstrijden staat 
voor iedereen open tijdens deze gezellige week.

Prestaties senioren  
Ook bij de senioren zijn de prestaties prima. Zo 
komt het eerste Gemengde team alweer enkele 
jaren uit in de sterke tweede klasse van de 
landelijke zondagcompetitie. In totaal komen ruim 
veertig seniorenteams op allerlei niveaus uit in de 
verschillende competities.

Onderscheidingen
Dat LTC Startbaan op een positieve wijze aan 
de weg timmert, is in de gemeente Amstelveen 
opgevallen. Bij het jaarlijkse Amstelveense 
Sportgala waren er maar liefst drie nominaties, 
te weten voor talent, vrijwilliger en vereniging 
van het jaar. Dit is een extra stimulans om op de 
ingeslagen weg door te gaan.

Meer weten?
Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website www.ltcstartbaan.nl. U kunt ook contact 
opnemen via redactie@ltcstartbaan.nl. 

Natuurlijk bent u altijd welkom op het park aan 
Startbaan 2 in Amstelveen om de sfeer te proe-
ven en kennis te maken.
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Al bijna 85 jaar is handbalvereniging FIQAS 
Aalsmeer verankerd in de gemeente Aalsmeer. 
Ooit begonnen de handballers als onderdeel van 
de turnvereniging, maar al snel groeide de afde-
ling uit tot een zelfstandige club én een landelijke 
topper. In 1954 werd het eerste herenteam voor 
het eerst landskampioen zaalhandbal in een met 
duizenden toeschouwers gevulde Oude Rai in 
Amsterdam. Anno 2015 spelen diezelfde heren 
nog steeds op het hoogste, landelijke niveau en 
misten dit seizoen de finale om de landstitel op 
slechts één (doel)punt…

Mini’s: bewegen en plezier maken
De basis van al die successen worden bij FIQAS 
Aalsmeer al op jonge leeftijd gelegd. De eigen 
jeugdopleiding is binnen de handbalwereld bijna 
even beroemd als die van Ajax bij het voetbal en 
dus doet ook de jeugd het van oudsher goed: 
maar liefst zes teams spelen in de landelijke 
jeugddivisies. Het begint echter allemaal bij de 
allerkleinste handballertjes: de mini’s, kinderen 
van 6 tot en met 8 jaar. Dit seizoen omvatte deze 
afdeling bij FIQAS Aalsmeer een record aantal 
van 32 enthousiaste kids. Zij trainen elke vrijdag-
middag in sporthal de Bloemhof onder leiding van 
ervaren trainsters en nemen  regelmatig deel aan 
minitoernooien in de regio. En sinds kort ligt bij 
die toernooien de nadruk niet op winnen, maar op 
spelplezier en bewegen. Naast de handbalwed-
strijdjes zijn er dus ook nog allerlei andere leuke 
activiteiten en spelletjes voor deze kinderen. 

E- en D-jeugd: de kleinste kampioenen
Mini’s die ouder worden komen in de E-jeugd (9 
en 10 jaar). FIQAS Aalsmeer had dit seizoen drie 
teams in die leeftijdscategorie: een meidenteam, 
een jongensteam en een gemengd team. Dat 
mag in deze klasse. Ze trainden twee keer in de 
week en deden het vooral in de zaalcompetitie 
erg goed: de E1 en E2 werden kampioen! Na 
de E-jeugd komen de kinderen bij de D-tjes, in 

één van FIQAS Aalsmeers’ drie teams. Dat deze 
jonge kinderen van 11 en 12 jaar al drie keer in 
de week trainen werpt duidelijk z’n vruchten af: 
alle drie de teams werden kampioen in de zaal.   

Een ABC-tje
Bij de C-, B- en A-jeugd van FIQAS Aalsmeer 
– in leeftijd oplopend van 13-14 jaar, 15-16 jaar 
tot 17-18 jaar, spelen de eerste teams bij zowel 
jongens als de meiden op het hoogste niveau: in 
de landelijke jeugddivisie. Er zijn een aantal van 
die divisies in Nederland, ingedeeld per regio, en 

Talentvolle jeugd heeft de toekomst
Basis wordt bij FIQAS Aalsmeer 

al vroeg gelegd

de besten strijden met elkaar om de nationale 
titel. Dit seizoen mochten zowel de jongens B1 
als de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer aan 
dat kampioenschap zaalhandbal meedoen. De 
B-jongens eindigden als vierde, de jongens A 
waren dichtbij prolongatie van hun titel en werden 
tweede. Mooie successen.

Eigen toernooi
De jeugd is niet alleen actief in competitie ver-
band; er worden ook toernooien gespeeld en dan 
het liefst die met een sterk (buitenlands) deelne-
mersveld. Want goed zijn is één ding, de jeugd 
wil zich meten met de besten en zichzelf blijven 
verbeteren. Ze krijgen daartoe bijvoorbeeld de 
kans op het eigen toernooi om de Jac Stammes 
Cup dat traditiegetrouw door FIQAS Aalsmeer 
wordt georganiseerd in het Paasweekeinde. 

Dit jaar vond alweer de zestiende editie plaats en 
het is elk jaar weer een geweldig evenement met 
een enorme sfeer. De finales waren bijvoorbeeld 
live te volgen via internet. Daarvoor heeft de club 
inmiddels een eigen livestream kanaal. 

Van de zeven te winnen bekers gingen er twee 
naar FIQAS Aalsmeer: zowel de jongens B als de 
meiden A werden toernooiwinnaar, terwijl ook de 
jongens A in de finale stonden.    

In actie voor toernooi
Diezelfde jeugd wil ook graag nog een buiten-
lands toernooi spelen na afloop van de competi-
tie. Er werd gekozen voor dat in het Duitse Verler, 
met Pinksteren. Er zullen maar liefst zes teams 
van FIQAS Aalsmeer met de bus meegaan naar 
Duitsland: de jongens B1 en C1 en de meiden 
A1, B1, C2 en C2. Bij elkaar zo’n 85 spelers en 
speelsters. Zo’n trip kost echter best een hoop. 

Daarom zijn verschillende teams de afgelopen tijd 
actief geweest om  geld in te zamelen. Er werden 
onder meer lootjes verkocht in de Bloemhof bij 
wedstrijden van de dames en heren 1. Verder 
werd een unieke veiling gehouden. 

De jeugd had de hand weten te leggen op shirts 
van bekende handbaltoppers. Daar zaten die 
van eigen selectiespelers bij, zoals Tim Bottinga, 
Remco van Dam, Robin Boomhouwer, Samir 
Benghanem, Nils Dekker, Frank Lübbert, Gaby 
Birjovanu en Mark Kooij (bijvoorbeeld hun in 
Oranje gedragen shirts mét naam op de rug), 
maar ook die van internationale kanjers als Fa-
bian van Olphen, Debbie Bont, Luc Steins en ‘de 
eigen’ Jeffrey Boomhouwer, die inmiddels uitkomt 
in de Duitse Bundesliga. De shirts werden bij 
opbod verkocht en leverden een pittig geldbedrag 
op. De trip naar Duitsland is inmiddels bekostigd!    

Landelijke top
De selectiespelers en speelsters van FIQAS 
Aalsmeer heren en dames 1 zijn voor de meeste 
jeugdspelers het grote voorbeeld. En zij staan al 
jaren aan de top in Nederland. 

De dames spelen sinds vorig seizoen op het één 

na hoogste niveau (de landelijke Eerste Divisie), 
de heren strijden jaarlijks in de eredivisie mee om 
de prijzen. Dit jaar werd ook deelgenomen aan de 
internationale BeNe League, een competitie met 
de beste ploegen van Nederland en België. 
Het was een groot succes: veel spannende wed-
strijden op hoog niveau en een volle Bloemhof 
met enthousiaste liefhebbers. Daarna stroomde 
de ploeg terug in de nationale competitie waar 
het tot de laatste speeldag spannend bleef wie de 
finale om de landstitel mocht spelen. Die misten 
de mannen van FIQAS Aalsmeer uiteindelijk 
op slechts één punt, maar opnieuw hadden ze 
van zich doen spreken op topniveau. En door 
hun derde plaats in de eindrangschikking zijn ze 
ook volgend seizoen verzekerd van deelname 
aan de Belgisch/Nederlandse competitie. Vanaf 
september is er dus weer tophandbal te zien in de 
Bloemhof.  

Om als grote vereniging mee te kunnen blijven 
doen in de top van handballend Nederland is de 
organisatie bij FIQAS Aalsmeer uiterst profes-
sioneel; de club heeft een eigen Sportbureau dat 
beleidsbeslissingen uitvoert en bijvoorbeeld ook 
zorg draagt voor maatschappelijke activiteiten. 

Zo kan het bureau voor jeugdleden maatschap-
pelijke stages regelen binnen de club, of clinics 
verzorgen bij andere, kleinere clubs of op basis-
scholen, ook buiten Aalsmeer, om kinderen meer 
te laten bewegen en te laten kennismaken met 
handbal. 

FIQAS Aalsmeer blijft dus volop denken aan de 
toekomst!  

Meer info: www.hvfiqasaalsmeer.nl 
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Sportbedrijf Amstelveen organiseert zaterdag 20 
juni tijdens het City Beach Event van 11.00-15.00 
een sportmarkt op het Stadshart in Amstelveen. 
Dit jaar staan er op de sportmarkt meer sport- en 
welzijnsaanbieders dan ooit!

Informatie en advies
Alle kramen op de markt bieden informatie en 
advies op maat. Er is keuze uit meer dan 30 
sportaanbieders en iedereen kan op zijn gemak 
bekijken welke sport het best bij hen past. Bij 
diverse kramen kan er aan sporten deelgenomen 
worden, doe dus sportieve kleding aan!

Het Sportbedrijf is natuurlijk zelf op de sport-
markt aanwezig. Bij de kraam kunt u terecht 
voor informatie over sporten voor jong en oud in 
Amstelveen, het huren van sportaccommodaties 
in Amstelveen, de begeleiding van toptalenten, 
verenigingsondersteuning en informatie over de 
markt zelf.

Natuurlijk staat het Sportbedrijf zij aan zij met 
Zwembad De Meerkamp. Bij de kraam vindt u alle 
informatie over ons mooie zwembad. Zolang de 

Zaterdag 20 juni: de sportmarkt, kom en doe mee!
voorraad strekt deelt De Meerkamp twee-voor-de-
prijs-van-één kaartjes uit (één per persoon).
Groupcard staat dit jaar op de sportmarkt om u te 
informeren over de nieuwe Sport & Cultuurkaart 
Amstelveen, waarmee u voordelig aan sporten 
kunt deelnemen.

Sport
Op de markt is er aandacht voor diverse takken 
van sport. Weet u nog niet welke sport bij u past 
of weet u het wel, maar heeft u nog niet de stap 
genomen om deel te nemen? De volgende ver-
enigingen ontvangen u met open armen: 

ASV De Poelster, Schaatsen; LTC Startbaan, 
Tennis; Van Dulken, Judo; I-turn, Turnen; 
Duikteam Nemo, Duiken; Aikidojo Amstelveen, 
Aikido; SwingNSmile, Dans Fitness; The Beach 
Aalsmeer, Beach Volleybal; MBCA, Basketbal; 
NEA Handbal, Handbal; Fit & Soul aan de Amstel, 
Yoga; Taijiquan &Qigong van Geel, Taijiquan 
& Qigong; Van Zijderveld, Badminton, ALTC 
Aemstelburgh, Tennis, AZ&PC de Futen, Zwem-
men en waterpolo; MHC Amstelveen, Hockey; 
AV Startbaan, Atletiek; Circus Pretpiste, Circus 

en Acrobatiek; Buenting Sport, Streetdance en 
Jjudo; Sporting Martinus, Voetbal; KVA, Korfbal; 
Tv Odin, Turnen; KLM Karate, Karate; School 
voor Tai Chi Chuan Amstelveen, Tai Chi; Volleybal 
vereniging Amstelveen, Volleybal; DVH Honk 
en Softbal, Honk en Softbal; Turnvereniging 
FIT Amstelveen, Turnen, Tafeltennisvereniging 
Amstelveen, Tafeltennis.

Denksport
Ook denksport is vertegenwoordigd op de markt. 
In aanloop naar de NK Rapid Schaak zal wethou-
der Peter Bot laten zien dat schaken en bewegen 
samengaan. Hij speelt een partij rapid schaak 
op het grote schaakbord voor de bibliotheek. 
KLM Pegasus en Zukertort Amstelveen voorzien 
u van informatie over schaken in Amstelveen. 
Bij Bridgeclub B.C.Aemstelle kunt u een partijtje 
bridge spelen.

Welzijn
Sport is onlosmakelijk verbonden met welzijn. 
Vandaar dat er op de sportmarkt ook organisa-
ties staan vanuit de welzijnssector. U kunt op 

de markt terecht bij: Amstelring ledenservice; 
Salvedo, Fysiotherapie; Stadsdorp Elsrijk, 
Wandelen in de wijk en MieQvitaal/afvallen junior, 
Gewichtsconsulent

Zien en beleven!
Natuurlijk zijn er niet alleen kramen. De sport-
markt is zien, beleven, doen! Deze dag staat bol 
van demo’s en clinics van uiteenlopende sporten, 
leuk om te zien, nog leuker om aan mee te doen!
Sportbedrijf Amstelveen: Trots op sportstad 
Amstelveen!

Op 30 april vond de 1e Kumdo & archery seminar 
plaats in Nederland onder leiding van Grootmees-
ter Jang uit Zuidkorea, dit in samenwerking met
sportschool Chung Do Kwan.

Deze aangeboden kunsten vertegenwoordigen 
het Koreanse zwaardgevecht en het traditioneel 
boogschieten middels traditionele bogen en pijlen 
voorzien van veiligheid-rubbers (veiligheid staat 

immers altijd voorop!).
Het kumdo gevecht vind plaats middels speciale 
beschermende zwaarden en ook omvat deze 
kunst het snijden met het zwaard en het uitvoeren 

Kumdo & Kaya-archery:
Koreaans boogschieten en zwaardvechten
van de bijbehorende patronen en oefeningen ten 
behoeve van de volgende graduatie. 

Beheersing en controle zijn de belangrijkste ele-
menten binnen deze uitdagende discipline welke 
ook de nodige diversiteit met zich meebrengt.
Vanaf eind augustus (na de zomervakantie) zul-
len de eerste groepen in het zwaardvechten en 
boogschieten van start gaan. Dit zal een nieuw 
kunst zijn binnen Chung Do Kwan, waarbij de 
nadruk ligt op het traditionele gewapende
gevecht.
Uiteraard bestaan er ook mogelijkheden tot het 

volgen van een proefles en er worden geen wurg-
contracten gehanteerd aangaande de aanmeldin-
gen (ook geen onzinninge inschrijfkosten). Een 
opzegtermijn bedraagt daarom ook maar slechts 

1 maand, het onderlinge respect en motivatie is 
wat telt.

Let wel: dit is een discipline die geschikt is voor 
bijna alle doelgroepen, dus mocht deze kunst jou 
leuk lijken stuur dan gerust een mail aangaande 
aanvullende informatie.

Deze kunst is ook ideaal om samen met een 
partner te beoefenen, of als ouder en kind!
Wel wordt er kritisch naar de (toekomstige) beoe-
fenaar gekeken daar deze trainingen risico’s met 
zich meebrengen en alleen wegelegd zijn voor de
serieuze boefenaar met de juiste mindset en 
intenties.

Let wel: de inschrijvingen voor de (proef)lessen 
zijn inmiddels begonnen!
Deze les zal in de eerste instantie op maan-
dagavond plaatsvinden van 20.00-21.15 uur in 
Amstelveen en Aalsmeer.

Meer informatie via david@chungdokwan.nl of op 
www.chungdokwan.nl
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Meer energie en minder stress, verlichting van 
pijn en depressie
De hierboven genoemde, maar ook vele andere 
positieve effecten van het dragen van een mag-
neetsieraad worden gemeld door veel van onze 
klanten. Al duizenden jaren zweren mensen bij 
het gebruik van magneten voor genezende doel-
einden of juist ter voorkoming van ziekte. Het is 
fascinerend, dat magneetkracht met succes voor 
zoveel verschillende klachten kan worden ge-
bruikt en dat er vaak een positief effect optreedt, 
zodra magneten ingezet worden. De wetenschap 
kan dit niet langer negeren en dus worden er 
steeds meer klinische experimenten uitgevoerd, 
waarvan de positieve resultaten wel tot verder 
onderzoek moeten leiden.

Zo hebben bijvoorbeeld wetenschappers van 
de Universiteit van Virginia o.a. het volgende 
ontdekt:

• Magneten stimuleren de doorbloeding of kunnen
  een regulerend effect hebben op de doorstro
  ming van het bloed
• Door de magneten krimpen uitgerekte aders en
  vernauwde bloedvaten ontspannen
• Magneten verhogen de toevoer van zuurstof en
  voedingsstoffen naar de individuele cellen
• Toxines (afvalstoffen) worden op natuurlijke
  wijze sneller afgevoerd
• De energiebalans verbetert en de zelfgenezen
  de krachten van het lichaam worden versterkt
• Zwellingen en ontstekingen verdwijnen en
  wonden genezen sneller en beter
• Bij behandelingen van sportblessures waren de
  resultaten zo indrukwekkend, dat de onderzoe
  kers het advies geven om bij verstuikingen, 
  builen of schrammen afwisselend met ijs en
  magneten te behandelen

Is magneetkracht werkelijk een genezend 
middel bij vele klachten?

Heel veel mensen zijn hiervan overtuigd, omdat 
zij dat zelf lijfelijk ervaren. En is daarvoor dan één 
duidelijke verklaring? De wetenschap ontrafelt da-
gelijks nieuwe geheimen in de microkosmos. Er 
zijn inmiddels meerdere plausibele verklaringen, 
maar hard wetenschappelijk eenduidig bewijs kan 
(nog niet) geleverd worden. 

Wel is duidelijk dat er een aantal factoren positief 
van invloed zijn en daarom nader onderzocht 
dienen te worden: bloed, zenuwen, stofwisseling, 
water, koper en het aardmagnetisch veld.

Hoe dan ook: de ontelbare positieve ervaringen 
met magneetsieraden, die door onze klanten 
gemeld worden, zijn zó indrukwekkend, dat wij 
u van harte adviseren om het gewoon zelf uit te 
proberen en de effecten te ervaren.
 
Werking magneetsieraden ENERGETIX

Wereldwijd maken al miljoenen mensen gebruik 
van magneetsieraden.

• om hun algemene gevoel van welzijn te
  verbeteren
• omdat zij pijnverlichting ervaren
• omdat hun klachten afnemen of zelfs helemaal   
  verdwijnen
• omdat zij zich meer in balans voelen en minder   
  stress ervaren
• omdat zij een verbetering van hun energie   
  ervaren

Werking ENERGETIX MAGNEETSIERADEN voor veel mensen positief
• omdat zij beter slapen en/of meer uitgerust 
  wakker worden
• omdat zij het gevoel hebben meer aan te 
  kunnen
• Magneten kunnen de pijn verlichten maar  
  lossen geen mediche problemen op.

BESTEL NU!
Kijk voor meer informatie of bestellen op 
www.sportkrantamstelland.nl/sportsieraden.
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Inmiddels is het hier alweer een gezellige boel 
op en rond het water. Afgelopen maand hebben 
onze nieuwe instructeurs hun opleiding afgerond 
en kunnen wij met trots zeggen dat ons team 
is uitgebreid met een grote groep enthousiaste 
instructeurs! Hou onze website in de gaten 
om te zien wat voor leuke activiteiten er op de 
agenda staan!

Introductiedagen
De eerste introductie- en terugkomdagen heb-
ben inmiddels plaatsgevonden. Wij hebben 
natuurlijk gezeild op de Vinkeveense Plassen, 
maar ook op de Haarrijnseplas in Vleuten. Het 
was allemaal een groot succes! Een groot aantal 
potentiële jeugdige zeilers hebben we laten 
kennismaken met de zeilsport, wij hopen ze 
natuurlijk snel weer terug te zien op het water. 
Op de Cattenbroekerplas in Woerden zijn wij 16 
en 17 mei nog aanwezig voor een eerste ken-
nismaking met de zeilsport.

Zeilcursussen jeugd en jongeren
Het eerste zeilkamp van 2015 is inmiddels 
afgerond. Bijna 70 kinderen hebben in de eerste 
week van mei bij ons gezeild en er zijn alweer 
heel wat diploma’s en vorderingenstaten uitge-
reikt. De wind is volop aanwezig geweest, soms 
zelfs iets teveel. Ondanks of misschien dankzij 
dat heeft iedereen het weer erg naar zijn zin ge-
had.  De jeugd zeilde in optimisten, askeladden, 
jeugdzwaardboten en catamarans. De jongeren 
zeilden in valken, 1- en 2-mans zwaardboten 
en catamarans. De eerstvolgende cursus waar 
nog plaats beschikbaar is, is de Pinkstercursus 
van 23 t/m 25 mei. Deze cursus wordt aange-
boden als dagcursus. Elke dag wordt er gezeild 
van 09.30 – 17.00 uur. In alle disciplines is nog 
plaats beschikbaar. 
Zeillessen voor volwassenen
Naast de zeilcursussen voor jeugd en jongeren 
bieden wij verschillende mogelijkheden voor vol-
wassenen. Heeft u nog nooit gezeild of wilt u uw 
zeilkennis weer ophalen dan is een weekendcur-
sus iets voor u. Gedurende een aantal vastge-
stelde weekenden in voor- en najaar bieden wij 
zeillessen in de valk aan. De kosten zijn slechts 
€ 157,50 per persoon. Aan boord van de valk zit-

ten maximaal 4 cursisten en een instructeur. Er 
wordt gezeild op zaterdag en zondag van 10.00 
– 17.00 uur, met een uurtje lunchpauze. 

Wij bieden tevens privélessen aan in diverse 
boottypes, waarbij u individueel les krijgt op uw 
eigen niveau. Deze cursussen zijn in te plannen 
op een door u gewenste datum en tijdstip.

Heb je altijd al eens op een platbodem willen 
leren zeilen? Dat kan bij ons gedurende vijf 
zondagen het komende voorjaar, de cursus 
start zondag 31 mei. Er wordt gezeild tussen 
10:00 en 17:00 uur met maximaal 6 deelnemers 
per platbodem. Bij de schipperscursus leer je 
varen op historische vrachtschepen tussen de 
elf en vijftien meter. Onze platbodems werden in 
vroegere tijden gebruikt voor het vervoeren van 
vracht over de Hollandse Plassen, voornamelijk 
naar de grote steden. Nu, één eeuw verder, wor-
den de platbodems, naast de schipperscursus, 
ook veelvuldig met groepen gebruikt. Er is geen 
vaarbewijs op deze schepen nodig, maar enige 
zeilervaring is wel wenselijk.Voor een uitgebreid 
overzicht of het boeken van één van de vele cur-
sussen verwijzen wij u graag naar onze website 
www.zeilschoolvinkeveen.nl.
Duikcursus bij de Zeilschool in Vinkeveen
Terug van weggeweest: in samenwerking met 
Het Duikhuis bieden wij duikweken aan tijdens 
onze zomerweken. Uniek in Nederland, omdat 
weekcursussen nog nergens 
worden gegeven. De duikcur-
sus is geschikt voor jeugd en 
jongeren van 10 t/m 18 jaar en 
zal worden geïntegreerd in het 
programma van de zeilweken. 
In de weken 28, 29, 33 en 34 
kun je een externe, extern plus 
of interne duikweek boeken. 
Overdag verzorgt het Duikhuis 
de duiklessen en daarbuiten 
draai je gezellig mee in het 
programma van de zeilschool. 

Enthousiast geworden? Reser-
veren kan via onze website 
www.zeilschoolvinkeveen.nl.

Activiteiten bij Zeilschool Vinkeveen in volle gang!

Watertaxi Vinkeveen
Inmiddels zijn de eerste vaartochten van de 
VH144, de Vinkeveense watertaxi een feit. De 
watertaxi is voorzien van kajuit en overdekte 
achterkuip (10 tot 12 zitplaatsen) met hete-
luchtverwarming. Ook  met iets minder mooi 
weer kan er lekker gevaren worden over de 
Vinkeveense Plassen. Naast het verzorgen 
van georganiseerd vervoer (rondvaarten op 

reservering) over de Vinkeveense Plassen varen 
we gedurende de weekenden en in de school-
vakanties een vaste route tussen verschillende 
horecagelegenheden en recreatieve voorzie-
ningen (zandeilanden). Hiermee introduceren 
wij een laagdrempelige voorziening. Naast een 
ticket voor een rondvaart over de Vinkeveense 
Plassen zullen wij ook een zogenaamd “hop 
on hop off” ticket gaan aanbieden waardoor 
passagiers gedurende de dag op verschillende 
stopplaatsen van boord kunnen om te recreëren 
of gebruik te maken van de aanwezige horeca 
voorzieningen. Meer informatie via de volgende 
facebookpagina: watertaxivinkeveen.

Verhuur
Het watersportseizoen is dit voorjaar met zeer 
wisseld weer van start gegaan. Ondanks dat 
hebben we al weer aardig wat boten verhuurd. 
Voor een heerlijk dagje actief op het water of om 
een paar uurtjes te genieten van de rust. Ook 
de avonden beginnen alweer langer te worden 

en bieden dus vaarmogelijkheden. Wij hebben 
een zeer breed aanbod van (zeil)boten in de 
verhuur. U kunt hierbij onder andere denken 
zwaardboten, valken, kano’s, SUPs, motorboten 
en sloepen. Er is voor elk wat wils. Reserveer 
tevens een picknickmand of borrelmand. Deze 
kunt u meenemen aan boord om zo volledig 
verzorgd te genieten van uw verblijf op de Vinke-
veense Plassen.

Vinkeveen Haven biedt tevens ligplaatsen voor 
sloepen aan voor het zomerseizoen. Op dit 
moment beschikken wij nog over een aantal 6-, 
7- en 8-meter boxen.

Kijk op onze websites 
www.zeilschoolvinkeveen.nl en 
www.vinkeveenhaven.nl voor een overzicht van 
wat wij voor u kunnen betekenen! Mochten er 
nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren 
te bereiken op 0297 - 26 22 00 / 26 19 90. 
Inmiddels zijn wij ook in de weekenden weer 
geopend. 

Even langskomen voor een rondleiding behoort 
ook tot de mogelijkheden. Wij hopen ook jou 
binnenkort te mogen ontmoeten op of aan de 
Vinkeveense Plassen!

Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
T 0297 - 26 22 00
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De atletiek vereniging 
voor jong en oud!

AV Startbaan is een atletiekvereniging gevestigd 
in Amstelveen. De vereniging is opgericht op 1 
juli 1975 en is voortgekomen uit de atletiekafde-
ling van N.F.C., de Nieuwer-Amstelsche Football 
Club. De naam van de vereniging is afgeleid van 
de straat waar de accommodatie is gevestigd, de 
Startbaan.

Geschiedenis
De vooroorlogse voetbalclub N.F.C. bood op 
de Sportlaan vanaf 1965 plaats aan een kleine 
atletiekafdeling. Naast voetbal en atletiek was er 
ook een handbal- rugby-, volleybal-, tennis- en 
zaalvoetbalafdeling. Getraind werd op een klein 
gravelveld met een provisorische hoogspring- 
annex polsstokbak en een verspringbak. Begin 
jaren ‘70 werd onderdak gevonden bij korfbalver-
eniging Amstel (tegenwoordig Korfbal Vereniging 
Amstelveen) op het sportpark Janselaan-oost. De 
accommodatie bestond slechts uit een gravelveld, 
voor (onderlinge) wedstrijden werd een 400 me-
terbaan uitgezet op een grasveld. 1 juli 1975 werd 
AV Startbaan opgericht tijdens een bijzondere 
ledenvergadering in de Bankraskerk in Amstel-
veen. Op de huidige plek werd door de gemeente 
Amstelveen in 1978 een 6-laans gravelbaan 
aangelegd. AV Startbaan bouwde gelijktijdig het 
huidige clubgebouw. Hierna volgden jaren van 

groei, waarbij al snel bleek dat de gravelbaan niet 
voldeed aan de eisen die werden gesteld aan een 
moderne wedstrijdaccommodatie. Om de wed-
strijdgerichte toekomst van de vereniging veilig te 
stellen besloot AV Startbaan een kunststofbaan 
in eigen beheer aan te laten leggen. Tijdens een 
wedstrijd op 10 september 1988 werd de nieuwe 
accommodatie feestelijk geopend. Daarmee werd 
AV Startbaan de eerste atletiekvereniging in Ne-
derland die de atletiekbaan in eigen beheer heeft.
Ondertussen heeft de atletiekbaan al een keer 
een nieuwe toplaag gekregen, is er een paar 
keer nieuwe belijning aangebracht en in 2014 is 
de baan volledig gerenoveerd. Hiermee voldoet 
de baan ook aan de allerlaatste eisen van de 
Atletiekunie. Dit jaar bestaat de Atletiekvereniging 
Startbaan 40 jaar en dat wordt het gehele jaar 
feestelijk gevierd.

Voor jong en oud
De AV Startbaan is een vereniging voor jong 
en oud. Kinderen zijn al vanaf 4 jarige leeftijd 
welkom bij AV Startbaan, bij de mini mini pupillen, 
die op een speelse manier kennis maken met 
atletiek en op een gezonde manier aan beweging 

doen. Vanaf het zevende jaar zijn het pupillen en 
kunnen zij meedoen aan de competitie.
Na de junioren- en seniorenleeftijd komen de 
masters, die tot op hoge leeftijd aan atletiek kun-
nen doen. Bijvoorbeeld bij de mannen masters 85 
– 89 jaar zijn er Nederlandse Records vastgelegd 
voor bijvoorbeeld de 100m en 200m, maar ook 
voor hoogspringen, discuswerpen, enz.. Ook 
bij AV Startbaan zijn er naast veel jeugd vele 
masters nog actief. De verschillende leeftijds-
groepen trainen meerdere malen in de week op 
verschillende dagen en verschillende tijden. Meer 
informatie hierover vind je op www.avstartbaan.nl 
onder het tabblad trainingen.
De vereniging heeft ca 400 actieve leden en 
vrijwilligers. Maar er is altijd plaats voor nieuwe 
leden. Kom eens kijken op het atletiekcentrum 
aan Startbaan 1a, neem je sportkleding mee en 
probeer het eens. Je mag vijf keer gratis meetrai-
nen voordat je besluit om lid te worden. 

Wedstrijden
De atleten van AV Startbaan doen door het jaar 
heen mee aan diverse wedstrijden, zoals de com-
petitie, individuele wedstrijden en ook Nederlands 
Kampioenschappen.
De vereniging organiseert jaarlijks ook zelf een 
aantal wedstrijden. Naast competitiewedstrijden 

en clubkampioenschappen zijn de meest in het 
oog springende wedstrijden de:
• de Pinkstermeerkamp;
• de Midzomernachtcross;
• de Nationale Estafette Kampioenschappen.

Pinkstermeerkamp
De Pinkstermeerkamp is ooit begonnen als 
een kleine wedstrijd om meer atleten de kans 
te geven een officiële meerkamp te doen. Een 
meerkamp is een complexe wedstrijd, zowel voor 
atleten als een organisatie, en wordt daarom niet 
vaak georganiseerd in Nederland. Iedere atleet 
doet afhankelijk van zijn of haar leeftijdscategorie 
6 tot 10 atletiekonderdelen, verspreid over twee 
dagen. De Pinkstermeerkamp is ooit gestart met 
30 inschrijvingen. De laatste jaren zijn dat er ruim 
180. Ook in 2015 wordt deze wedstrijd gehouden, 
op 24 en 25 mei (1e en 2e pinksterdag) op het 
Atletiekcentrum Startbaan achter het HWC. Het 
is zeker een mooie wedstrijd om te komen kijken 
naar de atleten in de leeftijd van 12 tot ca 50 jaar. 

Midzomernachtcross
Op de langste vrijdagavond én de vrolijkste dag 

van het jaar organiseert AV Startbaan de 36e 
Midzomernachtcross in het Amsterdamse Bos. 
De start is bij de hoofdentree van het Amsterdam-
se Bos in Amsterdam Zuid en de route voert van 
daar het bos in, richting de heuvel. De afstanden 
variëren van 2 km voor de jeugd tot 10 EM voor 
de goed getrainde lopers. Daarnaast is er een 
team en bedrijvenloop over 10km. Iedereen van 
6 tot 99 jaar kan meedoen. Voor de tijdwaarne-
ming wordt gebruik gemaakt van automatische 
tijdsregistratie. 
Dit jaar wordt de Midzomernachtcross gehouden 
op 19 juni. Het is het grootste hardloopevenement 
dat in Amsterdam door één vereniging wordt 
georganiseerd. Alleen de Amsterdam Marathon 
en de Dam tot Dam loop trekken meer deelne-
mers. Met jaarlijks ruim 2500 inschrijvingen is de 
Midzomernachtcross ook de gezelligste loop die 
tegen de avondschemering aan wordt gelopen. 
Het sporters- en supportersplein is altijd feestelijk 
verlicht, er is muziek en er is een stand met wat 
te happen en te drinken. Inschrijven kan vooraf 
via de website (midzomernachtcross.nl en nschrij-
ven.nl) en ter plaatse.

Nationale Estafette Kampioenschappen
De Nationale Estafette Kampioenschappen is een 
tweedaagse wedstrijd die door de Amstelveense 
atletiekvereniging Startbaan in het laatste week-
end van september wordt georganiseerd. Het is 

16 jaar geleden begonnen als de wedstrijd ‘Vier 
x Veel’ met een aantal estafettes voor de jeugd. 
Op deze wedstrijd deden het eerste jaar ca 50 
estafetteteams mee. Ondertussen doen er ca 750 
estafetteploegen mee aan dit evenement.
Enkele jaren na de start van deze wedstrijd is op 
verzoek van de Atletiekunie het NK Estafettes 
voor senioren, masters en junioren toegevoegd. 
Het NK is ruim 10 jaar lang onderdeel geweest 
van de NEK Amstelveen. Deze estafettewedstrijd 
heeft niet alleen de gewone estafettes op haar 
programma staan, zoals de 4x100m en 4x200m, 
maar ook diverse afwijkende estafettes. Voor de 
jeugd is er bijvoorbeeld de 10x40m en 10x60m 
pendelestafette en de speciale pupillenestafette. 
Bij deze laatste estafette loopt er van iedere 
pupillen leeftijdscategorie één atleetje mee over 
de afstanden 40m-40m-60m-60m.
Bij de senioren is naast de Zweedse estafette de 
10x100m de grootste uitdaging. Dit onderdeel 
was in de jaren 1925 tot 1947 zeer populair en 
werd in 1934 door AV’23 in de snelste tijd ooit 
gelopen (1.47.3 min). In 1969 werd dit onderdeel 
uit de Nederlandse ranglijsten geschrapt. Bij de 
NEK wordt deze afstand nog steeds in ere gehou-
den en wordt er elk jaar gejaagd op dit record. 
De snelste tijd tot nu toe gelopen op het NEK is 
1.50.79 min (2006, CIKO’66). Dit onderdeel is de 
afsluitende afstand van de zondag en is ook voor 
het publiek zeer de moeite waard om te bekijken.
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Het Rondje Stelling uitgebreid met nieuwe fietsroutes
Op zaterdag 29 augustus wordt de populaire 
fietstocht Het Rondje Stelling wederom uitgebreid 
met nieuwe routes. Speciaal voor gezinnen en 
jeugd heeft de UWTC een extra korte afstand van 
25 km over de Stelling van Amsterdam uitgezet. 

Van 1 mei tot 23 augustus kunnen deelnemers 
zich online inschrijven voor de overige afstanden 
van 45, 85 en 170 km op www.rondjestelling.nl. 

De toertocht met start en finish in Uithoorn trekt 
jaarlijks meer deelnemers vanwege de mooie 
routes en de verzorging op de forten.
 
De kortste afstand van 25 km is nieuw en wordt 
dit jaar voor het eerst verreden. Voor de jeugd tot 
16 jaar is de deelname gratis. Inschrijven voor 
deze afstand kan alleen op de dag zelf. 
Vertrek is vanaf het Pannenkoeken Fort en er is 

onderweg veel vertier en vermaak voor de jeugd. 
Zo stappen zij even af bij fort De Kwakel en bij 
fort Kudelstaart waar kinderen kunnen rusten of 
rennen en waar ouders koffie met wat lekkers 
kunnen krijgen. 

Na de stop bij het verzetsmuseum op het fort 
bij Aalsmeer gaan de fietsers over paadjes en 
laantjes door bloemendorp Aalsmeer en over de 

Vuurlijn terug naar Uithoorn. Een nieuw initiatief 
van de Uithoornse Wieler Club in samenwerking 
met Gemeente Uithoorn.

De start is ook dit jaar bij het fort aan de Drecht 
en bij de wielervereniging UWTC die dit jaar voor 
de vierde keer Het Rondje Stelling organiseert. 

Naast racefietsers op de langste afstand van 170 
km worden ook recreatieve fietsers, gezinnen en 
zelfs e-bikers uitgenodigd voor een uitgepijlde en 
compleet verzorgde route langs de oude verdedi-
gingswerken. 
De route van 45 km zorgde vorige editie voor een 
toeloop van deelnemers en wordt daarom dit jaar 
volledig vernieuwd. 

Alle deelnemers fietsen vanaf het Pannenkoe-
ken Fort richting De Kwakel en Kudelstaart 
waar degenen die geen haast hebben worden 
onthaald op de forten. Na het fort bij Hoofddorp 
splitst de afstand van 45 km zich af en gaat door 
de Haarlemmermeer naar Leimuiden en over 
het Jaagpad langs Drecht en Amstel, ook wel 
het schapenpad genoemd, terug naar Uithoorn. 
De afstanden van 85 km en 170 km volgen de 
Geniedijk en de originele route over de Stelling 
van Amsterdam.

Online inschrijven
Nu inschrijven voor de toertocht betekent korting 
op het inschrijfgeld van € 4 tot € 8, afhankelijk 
van de afstand die je kiest en je kunt het speciale 
wielershirt met korting bestellen. 
Kinderen tot 16 jaar gratis.

Online inschrijven en informatie op 
www.rondjestelling.nl.

Maak jij mensen fit en vitaal?
Xander van Groningen Schinkel (19 jaar) volgt de 
opleiding Sport en Gezondheid niveau 4 bij het 
MBO College Amstelland in Amstelveen. Hij zit in 
het tweede jaar en loopt twee dagen stage bij de 
fysiotherapiepraktijk Fysical Solutions. 
Xander koos voor deze stageplek omdat hij graag 
in de fysiotherapie verder wil gaan. Hij geeft 

medische trainingen aan mensen die chronische 
ziektes hebben of herstellende zijn van een zwaar 
auto ongeluk. Als mensen niet met de trainingen 
mee kunnen doen dan krijgen ze individuele 
instructies. 

Na de MBO-opleiding is er een doorstroommoge-
lijkheid naar het HBO. Dat is ook zeker iets wat 
Xander wil proberen. 

‘Wel is het soms moeilijk om te snappen hoe het 
menselijk lichaam precies werkt’ geeft Xander 
aan. ‘In onze opleiding krijg je wel een basis bij 
onder andere het vak Theorie Mens en Beweging 
maar in de praktijk zijn alle uitzonderingen moge-
lijk. Daar ligt nog wel een uitdaging!’. 

Meer info:
www.rocva.nl
www.fysicalsolutions.nl



Daniël Giacon (14) uit Aalsmeer is al vanaf zijn 
6e jaar in de ban van floretschermen. Deze sport 
wordt ook wel levend schaken genoemd omdat 
vooruitdenken erg belangrijk is.

De eerste jaren schermde Daniël op zijn vrije 
woensdagmiddag, maar vanaf 2009 ging de 
Aalsmeerder twee avonden per week naar het 
Frans Otten Stadion in Amsterdam om te trainen 
bij zijn schermclub, SchermCentrum Amsterdam 
(SCA). Vanaf 2010 ging hij ook aan steeds meer 
schermtoernooien meedoen. Doordat Daniël 
goede prestaties neerzette met zijn floret, moest 
hij steeds meer naar het buitenland om tegen-

Schermen en school is schaken met tijd

stand te zoeken en te trainen met kinderen waar 
hij zich aan kon optrekken.

Op de basisschool was dat zonder problemen te 
combineren met school. In overleg met school 
mocht Daniël een paar dagen per jaar vrij om te 
reizen naar grote jeugdtoernooien in Parijs en 
Wroclaw (Polen). In de voor- en najaarsvakantie 
ging hij regelmatig naar Frankrijk en Italië om te 
trainen met buitenlandse trainers en te sparren 
met de lokale kinderen.

Toen Daniël in 2013 naar de middelbare school 
ging, schermde hij drie avonden per week en is er 

goed nagedacht over de schoolkeuze. Hij moest 
daarbij verschillende afwegingen maken. Over 
het niveau hoefde hij niet lang na te denken. De 
Cito-score wees richting VWO en dat wilde hij 
dan ook in elk geval gaan proberen. De locatie 
was een moeilijkere beslissing. 

De Amsterdamse LOOT-school, speciaal voor 
sportende kinderen met aangepaste roosters om 
trainen en toernooien mogelijk te maken, viel ei-
genlijk al snel af. Daniël wilde naar een ‘gewone’ 
school en daar net als zijn klasgenootjes fietsend 
naar toe gaan. Bovendien speelde mee dat de 
LOOT-school eisen stelt aan de sportprestaties 

om het aangepaste programma te mogen volgen. 
Deze druk op het sporten kreeg niet de voor-
keur, plezier in het schermen was belangrijker 
dan de resultaten. Vervolgens was er de keuze 
tussen een school in Amstelveen of Uithoorn. 
Amstelveen was op de route naar de schermclub, 
waardoor hij wellicht vanuit school door kon naar 
de training. Uithoorn was minder ver fietsen, wat 
tijdwinst voor het maken van huiswerk opleverde.

Uiteindelijk is gekozen voor het Alkwin Kollege in 
Uithoorn, waar vooraf met school afspraken zijn 
gemaakt over buitengewoon verlof. De belangrijk-
ste voorwaarde is dat hij alleen lessen mag mis-
sen als de schoolresultaten daar niet onder lijden. 
Daniël zit nu in 2 VWO en heeft afgelopen jaar 
een zwaar kwalificatieprogramma voor het Euro-
pees Jeugd Kampioenschap afgelegd. Hij trainde 
bijna elke avond en moest regelmatig naar het 
buitenland voor toernooien. Daardoor miste hij op 
een aantal vrijdagen wat uren school om te reizen 
en had hij soms iets minder tijd voor huiswerk. 
Daniël vindt het af en toe best uitdagend om het 
schermen met school te combineren. Het is soms 
schaken met tijd. Door goed te plannen, lukt het 
hem wel. De afstemming met school verloopt op 
dit vlak ook erg prettig.

Door zijn zevende plaats op het Europees 
Jeugdkampioenschap in februari en recentelijk 
een vijfde plaats bij het NK senioren heeft Daniël 
in april de NOC-NSF status Nationaal Talent 
gekregen. Hij wil zich in het seizoen 2015/2016 
kwalificeren voor de Europese- én Wereld Jeugd 
Kampioenschappen. De toekomst zal uitwijzen 
hoe hij zijn schermcarrière kan blijven combine-
ren met school.

Wilt u Daniël volgen, ga dan naar zijn website 
www.danielgiacon.nl. Daar kunt u ook voor 
€ 30,- een FanCard aanvragen om Daniël 
financieel te steunen.

foto: Dora Barens fotografie

Voor wie er in de vakantietijd nog even lekker wil sporten is er in het Groene Hart van de Ronde
Venen op donderdag 13 augustus a.s. een recreatieve hardloop-wedstrijd van 5 en 10 km en een 
gratis kinderloop van 1 km. Verschillende sponsoren maken het mogelijk om voor lage inschrijvings-
kosten deel te nemen aan deze wedstrijden.

Deelname aan de 5 km kost slechts € 2,- en voor de 10 km hoeft slechts € 4,- betaald te worden. Er 
zijn prijzen voor de eerste 3 binnenkomenden per categorie voor zowel de dames als de heren. Extra 
prijzen zijn er voor de eerste loper en loopster uit Wilnis over 5 en 10 km. Inschrijven kan op de dag 
zelf vanaf 17.00 uur. Dorpsloop Wilnis maakt deel uit van de festiviteitenweek Wilnis.  Het feestterrein 
ligt aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis, achter dorpscentrum de Willistee.

De starttijden zijn 18.15 uur voor de kinderloop, 18.45 uur de 5 km en om 19.30 start de 10 km.  Prijs-
uitreikingen volgen z.s.m. na de wedstrijden. U kunt zich inschrijven in de feesttent.

Clinic ter voorbereiding
Voor wie zich goed wil voorbereiden is er een clinic van 10 weken voor beginnende en gevorderde 
lopers voor zowel 5 als 10 km.
De clinic wordt ook in Wilnis gehouden vanaf 10 juni, locatie achter de Willistee en zal bestaan uit 
warming-up-techniek trainingen en kerntrainingen op het parcours van de wedstrijden.

Opgeven voor deze clinic van 10 weken (kosten € 49,75 ) kan via info@hardloop-begeleiding.nl of via 
de website www.dorpsloop-wilnis.nl.  

 13 augustus: Dorpsloop Wilnis
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De tenniscompetitie is al weer aardig op weg. 
Diegene die alle ontmoetingen tot nog toe 
hebben gewonnen maken kans op kampioen-
schap, daarentegen degenen die tot nu toe alles 
hebben verloren moeten zich zorgen maken voor 
degradatie. 

Er zullen nog zeker spannende partijen te zien 
zijn op het park. Mocht je op een hoger niveau 
tennis willen kijken en ben je op vrijdag 29 mei en 
zaterdag 30 mei vrij, dan kun je ook gezellig met 
z’n tweeën of in een groep naar Roland Garros. 
Een door Tennishal De Ronde Venen georgani-

seerde tweedaagse busreis. Met een ticket voor 
Roland Garros op vrijdag 29 mei tot 20:00 uur ziet 
u allemaal derde rondes van het hoofdtoernooi en 
volgt de overnachting met ontbijt. 
De tweede dag (zaterdag 30 mei) heeft u een 
dagje Parijs naar eigen keuze. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.

Na de zomercompetitie beginnen ook de toer-
nooien. Één van de eerste toernooien is de TVM 
Bar Open bij TV Mijdrecht, een leuk begin van het 
toernooiseizoen. U kunt zich daar nu nog voor 
inschrijven. 

Wanneer we verder kijken is er voor de tennis-
ser goed nieuws. Het is mogelijk bij Tennishal 

De Ronde Venen avondtijden te krijgen voor het 
winterseizoen. Misschien een suggestie om met 
uw competitieteam of avondgroepje bij uw club 
een baan te huren om ’s winters ook in beweging 
te blijven. Een baanbundel voor vrijdagmiddag/
avond, zaterdag en zondag aanschaffen kan 

Tennishal De Ronde Venen: 
Spannende eindstrijd van de tenniscompetitie!

natuurlijk ook. Een goedkope mogelijkheid om 
40, 50 of 70 winteruren te kunnen boeken. In de 
zomer krijgt u zelfs 2 tot 3 keer meer uren voor 
uw bundel. Een bundel is 21 maanden geldig! 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.tennishalderondevenen.nl
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De City Beach Tour in Amstelveen belooft weer 
een waar beachspektakel te worden nu de Eredi-
visie Beach Volleyball zo vlak voor het WK Beach 
Volleyball weer terug is in het stadshart van 
Amstelveen. Met de terugkomst van de Eredivisie 
Beach Volleyball heeft de stad een sport met 
ambitie terug gehaald naar Amstelveen. Tijdens 
dit evenement worden de laatste wildcard punten 
verdeeld die recht geven op een plaats bij het WK 
dat een week later van start gaat in Nederland. 
Er wordt dus nog een ware strijd uitgevochten 
om deel te mogen nemen aan het 1 miljoen dol-
lar toernooi dat onder andere plaatsvindt op de 
Dam in Amsterdam. De lokale beachheld, Sven 
Vismans, heeft zich al geplaatst voor het WK op 
de Dam samen met zijn partner Wessel Keemink. 

Amstelveen Beach, een nieuwe beachrichting
Afgelopen jaar hebben er bij de organisatie van 
de City Beach Tour een aantal veranderingen 
plaatsgevonden. De City Beach Tour wordt 
sinds afgelopen jaar georganiseerd door het 
in beach(sport) gespecialiseerde bedrijf AWay 
Group uit Huizen. Eigenaar, Arnoud Wildschut 
heeft direct een aantal essentiële punten doorge-
voerd om het platform verder te ontwikkelen en 
te focussen op beachsporten waar volgens hem 
de meeste potentie in zit en welke elkaar goed 
aanvullen in ambiance, setting en spelvormen. 

“De keuze voor beach volleyball, footvolley en in 
basis als 3e sport beachtennis is een logische 
stap. Deze drie niet contactsporten hebben een 
hoge attentiewaarde en zijn leuk om naar te kij-
ken. Daarnaast maakt met name beach volleyball 
momenteel een extreem snelle groei door en met 
het WK in eigen land zou het een gemiste kans 
zijn om niets met deze sport te doen. Footvolley 
en beachtennis zijn twee sporten die op dezelfde 
setting en afmetingen kunnen spelen waardoor ik 
verwacht dat ze in de slipstream van het beach 
volleyball mee kunnen groeien.” aldus Wildschut.

Beachprogramma City Beach Tour 
Amstelveen 20 – 23 juni
Het gehele programma rondom de City Beach 
Tour belooft een spektakel te worden met veel 
mooie momenten. 

Op zaterdag 20 juni trapt het sportbedrijf Amstel-
veen af met de inmiddels traditionele sportmarkt. 
Vele sport gerelateerde  verenigingen in combi-
natie met demonstraties zullen tussen 9.00 en 
15.00 te vinden zijn op het stadshart. Op zaterdag 
zullen de beachvelden daarnaast het terrein 
zijn voor de Eredivisie Beach Volleyball van de 
Nevobo. Zowel bij de dames als de heren komen 

City Beach Tour – Stadshart Amstelveen
Eredivisie Beach Volleyball terug in Amstelveen

dit weekend 16 teams in actie. Op zaterdag zal 
er van 9.00 tot 21.00 beach volleyball op het 
hoogste landelijk niveau te zien zijn. 

Op zondag 21 juni wordt er gestart met vier 
beach volleyball velden, maar vlak voor het 
middaguur wordt het ook genieten van een 
andere traditionele beachsport in Amstelveen. De 
eredivisie Footvolley zal in samenwerking met 
Footvolley Netherlands op twee velden een eigen 
eredivisie ronde spelen waarvan de finales rond 
17.00 uur gepland zijn. 

Het grootste spektakel zal echter te verwachten 
zijn bij de finales van de Eredivisie Beach Volley-
ball. In Amstelveen wordt bekend wie de meeste 

punten verzameld heeft om als laatste team te 
worden toegevoegd aan het WK Beach Volleyball 
door middel van een wildcard. 

Tussen de topsport finales door worden ook nog 
eens de regionale school beach volleyball finales 
gespeeld. Zo kan de jeugd direct kennismaken 
met de topsport en ze maken ook nog kans om in 
Amsterdam tijdens het WK Beach Volleybal, een 
week later, te spelen. 

Op maandag 22 juni is het speelveld het domein 
van verschillende scholen die beachclinics kun-
nen volgen. In de avond wordt in samenwerking 
met The Beach het ouderwets gezellige horeca 
beach volleyball weer nieuw leven ingeblazen. 

Op dinsdag 23 juni wordt het evenement afge-
sloten met overdag wederom scholenclinics om in 
de avond te eindigen met een diensten toernooi 
van deelnemers uit Amstelveen en Amsterdam. 

Naast een vol sportief programma zal er vol-
doende aandacht zijn voor de inwendige mens en 
is er een gezellige variatie aan hapjes, drankjes 
en entertainment. 

Ongedwongen sfeer
Een van de belangrijkste elementen binnen de 
City Beach Tour in Amstelveen moet zijn de 
gezelligheid en de ongedwongen sfeer. Je komt 
voor gezelligheid, genieten aan het stadsstrand 
met je familie, vrienden, straat- of buurtgenoten, 
clubgenoten. Een ideale mix van gezond buiten 
sporten, ontspanning en gezelligheid.

Meedoen of kijken
Meer informatie is te vinden via de website www.
citybeachtour.nl. Uiteraard is komen kijken vol-
ledig gratis.
 
City Beach Tour
De AWay Group uit Huizen heeft zich ten doel 
gesteld beachsporten landelijk te promoten en te 
ontwikkelen. De City Beach Tour is een beach-
sport evenementen circuit dat door Nederland 
trekt en meerdere locaties aandoet. In 2015 staan 
onder andere St. Anthonis, Eindhoven, Amstel-
veen, Oirschot, Huizen (2x) en onder voorbehoud 
Groningen op het programma.





Op 6 september 2015 gaat de 18e Ride for the 
Roses van start. Dit unieke wielerevenement 
heeft als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor KWF kankerbestrijding. Net als voorgaande 
jaren wordt ook dit keer een groot aantal deel-
nemers verwacht. Zo’n 12.000 mensen van jong 
tot oud, getraind of ongetraind; zullen die zesde 
september op de fiets stappen om een prachtige 
toer te maken door een landelijk stukje Noord 
Holland. Aalsmeer is dit jaar gastgemeente en 
dat is niet voor het eerst. Ook in 2011 vond de 
Ride for the Roses in het bloemendorp aan het 
water plaats en zowel start als finish zijn vanuit 
veiling FloraHolland. 

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan meedoen en dat maakt de Ride for 
the Roses zo bijzonder. Als geoefend wielrenner 
doe je vanzelfsprekend mee aan de cycletour 
van 100 kilometer en maak je deel uit van het 
grootste peloton van de wereld. En dat is al een 
belevenis op zich, samen een lang lint vormen 
in de strijd tegen kanker. De route gaat vanuit 
Aalsmeer door de Haarlemmermeer naar Haar-
lem, Amsterdam, Amstelveen, Uithoorn om weer 
te eindigen in Aalsmeer. Een verassende route 
in een verstedelijkt gebied. Leuk om te doen 

Ride for the Roses, 
maak samen een vuist tegen kanker 

voor de individuele fietser, maar inschrijven als 
bedrijfsteam, sportclub of als vriendengroep kan 
een bijzondere uitdaging zijn, 

Maar ook voor de recreatieve fietser is het een 
unieke belevenis; er zijn mooie routes in de 
omgeving uitgestippeld van 50 en 25 kilometer. 
Prima te doen als gezin met kinderen, maar ook 
als sportief clubje zestigplussers. Op verschil-
lende plaatsen kan een ‘terrasje gepakt worden’ 
om even uit te rusten. 

Verschrikkelijke ziekte
Het is wetenschappelijk bewezen dat een op de 
drie mensen kanker krijgt. Dat is een schok-
kende constatering. Nagenoeg iedereen komt er 
mee in aanraking, soms van heel dichtbij; een 
vader, moeder, broer, zus of zelfs een kind die 
aan die verschrikkelijke ziekte lijdt. Maar ook 
wat verder weg; een collega, buren, vriend of 
bekende. Iedere keer is het heftig om mee te 
maken wat kanker met je doet, hoe mensont-
erend het is en welke strijd er geleverd moet 
worden om de ziekte de baas te blijven; soms 
met succes, soms tevergeefs. 

Als dertigjarige aan het bed staan van een leef-
tijdsgenoot die de ziekte van Hodgkin heeft en 
met verbijstering zien hoe zijn uitgemergelde lijf 
het op moet geven. Het kan niet voor je gevoel; 
dertig is geen leeftijd om dood te gaan. Maar dat 
geldt ook voor die moeder van zesenvijftig die 
borstkanker heeft, de strijd tegen de ziekte niet 
wint, maar nog lang niet gemist kan worden door 
man en kinderen. Die grootvader van drieëntach-
tig die vertelt dat de hardnekkige griep van zijn 
twintigjarige kleindochter maagkanker blijkt te 
zijn. ‘Ik ben zo bang haar te verliezen’, zegt hij. 

En dan die jongen van twintig, ook hij heeft 
kanker. Zijn prognoses zijn slecht maar hij is 
verloofd, wil zo graag een toekomst opbouwen 
met zijn meisje; een eigen huis, een eigen leven. 
Maar een hypotheek krijgt hij niet. Zijn ouders 
bieden uitkomst, hij kan in hun woning een eigen 
appartement inrichten, er komt een geweldige 
bruiloft, maar het lustrum van zijn huwelijk haalt 
hij niet. 

Het zijn verhalen die ieder van ons wel uit zijn of 
haar omgeving kent en die ons des te meer doen 
beseffen: kanker moet zelfs de wereld uitgefietst 
worden en daar gaan we met zijn allen iets aan 
doen. 

Opbrengst Ride
De opbrengst van Ride for the Roses gaat ieder 
jaar naar wetenschappelijk onderzoek en het 
KWF bepaalt aan welk project de KWO-prijs 
(Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs) wordt 
toegekend. Doel is om kanker te reduceren tot 
een ziekte die te genezen is. En de voortekenen 
zijn veelbelovend. 

Vorig jaar is de KWO-prijs naar professor Ton 
Schumacher gegaan. Hij is hoogleraar aan het 
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en heeft 
opmerkelijke resultaten bereikt met immunothe-
rapie, specifiek bij kwaadaardige vormen van 
huidkanker. Naast chemokuren, bestraling en 
chirurgie is immunotherapie de vierde pijler in de 
bestrijding van deze tot nu toe vaak nog dode-
lijke ziekte. Zijn onderzoek toont aan dat kanker 
de wereld uithelpen echt tot de mogelijkheden 
gaat behoren. 

Wie heb jij achterop?
Zesduizend mensen gaan op 6 september 
de weg op om een tocht van 100 kilometer te 
maken. Ieder met hun eigen drijfveer en eigen 

emoties. Karel heeft darmkanker overwonnen, 
de chemokuren doorstaan en het herstelproces 
afgerond. Maar dan blijkt uit DNA-onderzoek dat 
er sprake is van een erfelijke aanleg. ‘Hebben 
mijn zoon en dochter die gen-mutatie geërfd?’ 
vraagt hij zich nu af. Voor hem een reden om 
samen met zijn broers op de fiets te stappen 
’Bro’s voor the Roses’ is hun motto. 

Ook Danielle stapt 6 september op de racefiets. 
Ter nagedachtenis voor haar man Robert die 
jarenlang tevergeefs gestreden heeft tegen een 
uitgezaaid melanoom. Maar ook als support voor 
een goede vriend die net de diagnose slok-
darmkanker heeft gekregen. ‘Ik ga alles op alles 
zetten en de longen uit mijn lijf fietsen’ neemt ze 
zich voor. 

Twee voorbeelden; een kleine greep uit de vele 
deelnemers die allemaal met hetzelfde doel de 
uitdaging aangaan: Meedoen om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding 
om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te 

maken. ‘Want het mag niet zo zijn dat kanker 
gaat overwinnen’. 

Vrijwilligers 
Een heel team van bestuursleden, professionals 
en vrijwilligers, gesteund door sponsors en dona-
teurs, is hard aan het werk om deze 18e Ride for 
the Roses tot een ongekend succes te maken. 
Je komt de vrijwilligers, die zich met hart en ziel 
inzetten, overal in de regio tegen bij activiteiten 
en evenementen waar veel mensen komen. Hun 
doel is om zoveel fietsers te werven, maar ook 
donateurs en vrijwilligers die op 6 september 
meehelpen met de organisatie. 

Schrijf in
Schrijf in voor dit mooie en belangrijke evene-
ment en draag je steentje bij als wielrenner, 
toerfietser, sponsor of vrijwilliger. 

Meer informatie en deelnemersverhalen zijn te 
vinden op de website: www.ridefortheroses.nl. 
Daar kun je je ook aanmelden. 


