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In mijn vak als personal trainer en boot-
camptrainer zie ik vaak dat als men weer wilt 
beginnen met sporten dat ze gelijk teveel 
van zichzelf eisen. Je leest ook overal allerlei 
tips en tricks over hoe vaak je zou moeten 
sporten en bewegen. Alleen deze hoeven niet 
perse bij jou te passen. Hoe weet je wat wel 
bij jou past? Dat is iets wat je in de praktijk 
ondervindt. 

Zes tips om je eigen ritme te vinden
1. Vind jouw waarom
Wat is de reden dat jij wilt sporten/bewegen? 
Heeft het te maken met je gezondheid? Wil 
je je fit en energiek voelen? Wil je sterker 
worden? Wil je zowel figuurlijk als letterlijk 
lekkerder in je vel zitten? Zorgt sporten ervoor 
dat je je hoofd kunt leegmaken? Kun je door 
te sporten je grenzen verleggen? 
Zo zijn er allerlei motieven waarom mensen 
gaan sporten. Zorg ervoor dat je jouw motief 
vindt. 

Zo had ik laatst een gesprek met iemand die 
haar uitdaging gevonden heeft in crossfit. 
Alleen vanwege het financiële plaatje kon ze 
dat niet zoveel doen als ze wilde. Dus daarom 
wilde ze ook nog naar de sportschool, omdat 
ze de 3 keer per week wilde halen. Op zich 
is dat prima, maar het zorgt niet voor het 
juiste motief. Als je die keer sportschool dan 
gaat beschouwen als een manier om beter 
te worden in crossfit ga je al met een heel 
ander motief naar de sportschool. Zie je het 
verschil? Dus wat is jouw waarom?

2. Bepaal wat voor jou haalbaar is om te 
doen qua beweging
Als je niet kunt rennen, ga je stevig wandelen. 
Of je gaat bv. fietsen of zwemmen. Als je 
merkt dat je in tijdnood komt als je naar de 
sportschool gaat, kijk dan of je dan thuis kunt 
sporten. Er zijn genoeg oefeningen die je 
thuis kunt doen.

3. Plan in wanneer je wat doet
Door van tevoren in te plannen wanneer je 
gaat sporten, heb je een afspraak met jezelf. 
Door je sportmomenten in te plannen, ga je 
deze ook daadwerkelijk doen. Als je alleen 
maar zegt dat je 3 keer per week wilt sporten, 
dan zijn er nog geen concrete afspraken over 
hoe en wanneer.

4. Wees niet te streng voor jezelf en luister 
naar je lichaam
Als je een poosje niet gesport hebt om wat 
voor een reden dan ook kun je niet van jezelf 
verwachten dat je gelijk vol aan de bak kunt. 
Het is belangrijk om het rustig op te bouwen. 
Dus verwacht niet gelijk teveel van jezelf. Als 
je een blessure hebt, te erge spierpijn of heel 
erg moe bent, hoef je ook niet vol te gaan. 
Luister naar je lichaam en stem daar je sport/
beweging op af. Ben je bijvoorbeeld heel erg 
moe, ga dan niet die high intensity les doen in 
de sportschool, maar ga rustig aan wat cardio 
doen. 

5. Leer van je eerdere ervaringen
Het spreekwoord “als je doet wat je altijd 
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deed, krijg je wat altijd kreeg” bestaat niks 
voor niks. Dus ben jij eerder begonnen met 
rennen, maar stopte je omdat je het echt niet 
leuk vond. Dan kun je verwachten dat dat nu 
weer gebeurt. Dus zoek naar een alternatief 
dat je wel leuk vindt en misschien ook nog 
wel nooit geprobeerd hebt. Als je vroeger van 
0x per week naar 4-6x per week sporten bent 
gegaan en daardoor blessures hebt opgelo-
pen, kan dat nu weer gebeuren. Dus vraag 
om advies voor een verantwoorde opbouw in 
je training. Dan houd je het ook veel beter vol.

6. Wees flexibel
Zo had ik zelf laatst echt geen zin en energie 
om de sportschool in te gaan. Alleen ik wilde 
wel graag bewegen en buiten was het mooi 
weer. Dus toen ben ik met een vriend 2 uur 
gaan wandelen en hebben we van het mooie 
weer genoten. Achteraf voelde me ik me goed 
en voldaan. Ik weet dat ik me na een uurtje 
sportschool anders gevoeld zou hebben. Op 
dat moment had ik die buitenlucht en wande-
ling nodig om mijn hoofd op een ontspannen 
manier leeg te maken. Wees dus flexibel in 
jouw planning. Als het ene op dat moment niet 
kan, kijk je naar wat wel kan.

Men is het er tegenwoordig wel over eens 
dat het goed voor je is om te bewegen. De 
manier waarop maakt daarbij niet uit. Dus doe 
iets wat daarbij voor jou werkt en kijk naar de 
mogelijkheden die je hebt. Als je hulp nodig 
hebt, kun je contact met me opnemen via 
info@anoekdvoogd.nl. 

Zes tips voor je eigen sport- en beweegritme
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Medisch Centrum IBIS is al 20 jaar gevestigd in het fitness centrum aan de Van der Hooplaan in 
HealthCity Amstelveen Zuid, voormalig Allsports. Inmiddels is het Medisch Centrum multidisciplinair 
en uitgegroeid tot meer dan 20 personeelsleden! U kunt er 7 dagen per week terecht van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avonds laat voor medische- en para-medische therapie. Er is een sportarts-SMA en er zijn 
fysio- en manueel therapeuten die voor uw klaar staan.  
Medisch Centrum IBIS staat bekend in de regio als dé plek voor fysio-manueel therapie en met name 
voor de beste orthopedische revalidatie (bijvoorbeeld na een nieuwe knie/heup of hernia operatie) en 
sport revalidatie (verstuikte enkel, nieuwe kruisband of schouderpijn en veel meer). 

Voor welke disciplines kunt u bij Medisch Centrum IBIS terecht?
Naast (Sport-) Fysiotherapie en Manuele therapie, onder andere: Oefentherapie-Mensendieck, 
slaaptherapie, kindertherapie, dry needling, podologie(zolen), medische keuringen, dietetiek, zwanger-
schapscursus, hydrotherapie in het zwembad de Meerkamp en oncologische revalidaties.

Alle disciplines zijn gevestigd in één, in 2016 volledig gerenoveerd, pand. De therapieën worden alle-
maal verzorgd door verschillende hoog opgeleide zorgprofessionals, die allemaal samenwerken met 
één doel: helpen in bewegen of beweging. 

Medisch Centrum IBIS is er voor IEDEREEN!
1. 70 jaar en een nieuwe knie...revalideren in dat “hippe sportcentrum”?
Van jong tot oud integreert binnen het centrum. Voor iedereen is er een op maat gemaakt revalidatie 
programma aanwezig. De zeer uitgebreide en diverse trainings- en bewegingsmogelijkheden zijn ide-
aal voor alle mogelijke revalidaties (voor- en na de operatie) Het maakt hierbij niet uit of u wel of geen 
sportachtergrond heeft, als u maar actief in het leven staat en door het leven wilt gaan!  

2. Bestraling en/of chemo…is fysiotherapie dan wat voor mij?
Het is wetenschappelijk bewezen dat een trainingsprogramma een positieve impact heeft, zowel voor- 
als na de behandeling van de (oncologisch)medisch specialist. Ongeacht de ernst en fase van de 
medische behandeling wordt het programma aangepast aan het huidige functioneringsniveau. 
De aanpak van Medisch Centrum IBIS is gericht op het terug krijgen van uw (actieve) levenstijl, met 
als doel ’leren verder genieten van het leven, ondanks de omstandigheden’. Individuele fysiothera-
peutische behandelingen kunnen onderdeel zijn van het revalidatie programma om voorwaarden te 
creëren voor de aanvang van de training.

Actieve revalidatie in Fitnesscentrum 
HealthCity Amstelveen Zuid

3. Hoofdpijn TEAM? Is tegen die al jaren bestaande hoofdpijn dan echt wat te doen? 
80% Van de bevolking heeft soms of structureel last van hoofdpijn, waardoor ze niet goed meer kun-
nen functioneren. Vanuit de medische wereld wordt dit veelal eenzijdig aangepakt met medicatie. Als 
dit niet werkt dan is de patiënt vaak aangewezen op het: ‘leer er maar mee leven’-antwoord. 
Via een wetenschappelijk onderbouwde samenwerking tussen de gespecialiseerde fysiotherapeut, 
manueel therapeut, haptonoom en Oefentherapeut Mensendieck kan er een mix van goede therapie 
ingrediënten geboden worden. Duidelijke verandering of verbetering zijn echt mogelijk. 

4. Samenwerking ziekenhuis en medisch specialisten? 
Binnen Medisch Centrum IBIS wordt intensief samengewerkt intern en extern om met goede we-
tenschappelijk onderbouwing en ondersteuning vanuit medisch specialisten het praktisch handelen 
zo effectief mogelijk te maken. Het “TraumaNetwerk” van VUmc en zorgverzekering Zilveren Kruis/
Achmea is een perfect voorbeeld van hoe de status van een plus-praktijk (hoogste waardering van 
fysiotherapiepraktijk door alle zorgverzekeraars) ervoor zorgt dat zeer complexe trauma’s vanuit een 
(academisch) ziekenhuis specifiek worden doorverwezen naar Medich Centrum IBIS. Hiervoor is 
aanvullende scholing, directe (medisch/para-medische) communicatie en aanwezigheid van zeer goed 
onderbouwde revalidatie nodig. 

5. Fysiotherapie praktijk geïntegreerd in een fitness centrum?
In lijn met de actieve visie op revalidatie, zowel fysiek als mentaal moet elke patient normaal gespro-
ken een trap op kunnen. Hoe kun u zich immers zelf thuis of in het dagelijks leven redden, wanneer u 
niet veilig zelfstandig een trap op en af kan komen? Mocht dit kort na bijv. een operatie nog niet lukken 
dan zijn er op de begane grond, met privacy maar wel geïntegreerd in de fitness,  2 (rolstoel-toeganke-
lijke) behandelruimtes en 1 behandel/massage ruimte in de sauna/wellness ruimte. Tijdens het actief 
bezig zijn in de fitness met algemene of specifieke belastbaarheid kan er direct door de verschillende 
therapeuten een deelbehandeling of een lichamelijke klacht negekeken worden, zonder dat er kostba-
re tijd verloren gaat.

6. Fitness, fysiotherapie en horeca? De perfecte match!
Samenwerking met en gebruik maken van 5500 m2 fitnessruimte en de beste horeca? 
Ook dit is onderdeel van de perfecte match die je aantreft op de van der Hooplaan 237. De fitness 
en revalidatie mogelijkheden binnen het gehele (fitness)centrum zijn uitstekend. Het revalideren van 
sportblessures, maar ook van algemene rugklachten of een hernia operatie kan niet in een behandel-
ruimte op 3-hoog achter,  hiervoor heb je ruimere faciliteiten (lees: cardio apparaten en fitness/kracht-
trainings apparatuur en/of gewichten) nodig. 

Doordat er gebruik gemaakt kan worden van o.a. het zwembad, innovatie loop-fysiomat en sport-
specifieke trainingen op bv het voetbal- of hockeyveld, kan er ook voor de (semi-top) sporters een 
op maat gemaakt plan gemaakt worden. Dat door middel van een “return-to-play” revalidatie wordt 
doorlopen.

Het gebruik kunnen maken van alle groepslessen en/of faciliteiten tegen een sterk gereduceerd 
fysio-fitness abbonnement (als patiënt) geeft aan hoe geïntegreerd de samenwerking tussen de 
fitness en fysiotherapie is. Ook de aanwezigheid van fitness/personal trainers en de vloeiende over-
gang van revalideren (onder fysio begeleiding) naar sporten (zelfstandig of met behulp van fitnesstrai-
ners) is uniek. 
Daarnaast kunt u zich dagelijks laten verrassen door de uitstekende horeca die Manfred Vrolijk van 
het Grand Café AllSports al vanaf de begin jaren ’90 ten toon spreidt. Goede koffie of een fijne 
(bedrijfs-) lunch, maar ook een zeer smaakvol diner tegen zeer schappelijke prijzen.

Fysiotherapie en revalidatie in fitnesscentrum Health City Amstelveen Zuid:
Medisch Centrum IBIS helpt in beweging.
Fysiotherapie - revalidatie en meer!
www.mcibis.nl 
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Mijn naam is Sebastiaan Blesgraaf, 40 jaar en trotse vader van 3 kinderen. Vanaf mijn 10e bespan ik 
tennisrackets. Eerst voor mijzelf en al snel ook voor anderen. Inmiddels ben ik specialist op tennisge-
bied en dan met name in de verkoop en het bespannen van tennisrackets. Tenniscentrum De Kegel 
is mijn vaste basis, waar mijn tennisshop QD Tennis ook gehuisvest is, en van daaruit bedien ik meer-
dere tennisparken. Naast tennisrackets, kunt u bij ons natuurlijk ook uw badminton- of squashracket 
laten bespannen.

In mijn shop bied ik een ruim assortiment van schoenen, tassen, tennisballen, kleding, grips  en ande-
re artikelen aan van diverse merken zoals; Adidas, Head, Dunlop, Slazenger, K Swiss, Babolat, Yonex, 
Prince, Pacific, Tretorn, Pro Kennex en Wilson.

In 2012 heeft Babolat mij toegevoegd als lid van hun internationale bespanteam. En in 2014 heeft ook 
Yonex Benelux mij aan hun bespanteam toegevoegd, gevolgd door een persoonlijke uitnodiging en 
bezoek van de CEO van Yonex uit Japan in 2015 en de uitnodiging om toe te treden tot het interna-
tionale bespanteam. Daarnaast heb ik in december 2015 succesvol examen gedaan voor Certified 
Stringer en Master Racquet Technician bij de ERSA. En als kers op de taart heb ik onlangs  rackets 
van Maria Sharapova mogen bespannen, toen zij in Nederland aan het trainen was.

De afgelopen jaren ben ik actief geweest tijdens de Nationale tenniskampioenschappen en sinds 2013 
bespan ik rackets voor internationale spelers op het Amstelveen Future tennis toernooi. Om op de ATP 
ranking lijst te komen, moet een speler Future toernooien spelen. Het niveau is hoog, zowel van de 
spelers als van de eisen die worden gesteld aan het materiaal. Het was een mooie ervaring om tijdens 
het  future toernooi te bespannen en het materiaal van de spelers weer in goede conditie te brengen. 
Ik kijk nu alweer uit naar het volgende Future toernooi, waar ik dit jaar wederom mag bespannen.

Uit mijn verhaal kan je wellicht al opmaken dat kwaliteit voor mij hoog in het vaandel staat. Het juiste 
racket of de juiste snaar kan een groot verschil maken in tennisplezier. En dat laatste is waar het 
uiteindelijk om draait, lekker spelen met veel plezier. Zoals ik zelf ook het liefste doe en mijn dochters 
van 7 en 9 ook probeer mee te geven als zij naar tennisles gaan. 

Wil jij advies over een racket of bespanning dat past bij jouw manier van spelen, kom dan gerust eens 
langs of neem contact op via www.qdtennis.nl. Je kunt de winkel vinden aan de Bovenkerkerweg 81 
in Amstelveen en ik ben te bereiken op 0618921064. Wij hebben naast hele aardige kortingen ook 
een spaarkaart speciaal voor het bespannen van rackets. Bij een volle spaarkaart ontvang je een 10% 
korting op je volgende bespanning. 

Voor het laatste nieuws en aanbiedingen, kunt u ons ook volgen op facebook: 
www.facebook.com/QDTennis

“Het juiste racket of de juiste snaar kan 
een groot verschil maken in tennisplezier.”

Na de zomervakantie komt er weer volop plek bij dé turnclub van Amstelveen. Afgelopen seizoen 
zaten wij helaas helemaal vol en konden wij geen nieuwe kinderen meer aan ons ledenbestand 
toevoegen. Máár goed nieuws, in september is er weer plek.  
Vanaf juni nodigen wij dan ook nieuwe turnsters uit om een gratis proefles te komen volgen.
Wat kunt u bij i-Turn verwachten m.i.v. het nieuwe seizoen?
-  Kleine groepen 
-  hoge bewegingsintensiviteit
-  professionele zaal assistentes
-  gediplomeerde leiding
-  veilig, leerzame en plezierige lessen. 

Vanaf 4 jaar leren de kinderen bij ons al écht turnen, geen spelletjes lessen maar op hun eigen niveau 
aan de slag met de turnelementen en de daarbij behorende toestellen. T/m groep 3 duren de lessen 3 
kwartier en vanaf groep 4 wordt er een uur volop aan turnen besteedt. Na een korte inleiding gaan de 
groepjes onder begeleiding aan de slag op de toestellen waarop zij op hun eigen niveau zullen turnen. 

i-Gym
Na vele verzoeken vanuit de omgeving zijn wij op 1 april gestart met i-Gym, het zusje van i-Turn. Al 
3 jaar bieden wij nu turnlessen aan voor kinderen vanaf 4 jaar. En daar wilde wij graag een categorie 
aan toevoegen. Namelijk lessen voor jullie dreumesjes en peuters. En dat is gelukt! Elke zaterdag 
bieden wij nu lessen aan voor ouder en kind vanaf 1,5 t/m 3 jaar. 

Op zaterdag ochtend van 09.30-10.15 geven wij u nu de mogelijkheid om in een veilige, gezellige en 
leerzame omgeving lekker te komen bewegen. Elke week staan er verschillende beweging situaties uit 
die aansluiten bij de motorische ontwikkeling van uw 
kind. De les wordt geopend met een klein dansje, 
gevolgd door een korte uitleg over alle situaties die 
uitstaan en dan kan het feest beginnen. Tijdens de 
les is er begeleiding aanwezig om uw kind specifie-
ke oefeningen te laten uitvoeren. Denk hierbij aan, 
rollen, duikelen, klimmen, springen etc. 

Verder is het een vrije situatie waar u lekker uw 
gang kunt gaan zonder verplichtingen. 
Bent u benieuwd naar de i-Gym lessen? Kijk dan 
eens op www.i-turn.nl/i-gym of mail naar 
melissa@i-turn.nl

U kunt natuurlijk ook gewoon eens bij ons binnen-
lopen en een lesje mee doen.
Een losse les bedraagt: € 8,00 en een 10-ritten 
kaart: € 70,00 zo hoeft u geen lidmaatschap voor 
een heel jaar aan te gaan.

Dé Turnclub van Amstelveen is volop in beweging!
Wij streven naar een 1 op 5 begeleiding tijdens de lessen om zo de bewegingsintensiteit hoog te 
houden en de kinderen ook écht iets kunnen leren.  Op deze manier zijn de lessen overzichtelijk en 
veilig te houden. 

Wilt u graag eens langskomen voor een proefles of meer informatie? Mail dan naar melissa@i-turn.nl



Ongeveer 63 jaar geleden maakte een internist in Schiedam voor de tweede keer kennis met tennis. 
Na een kleine 10 Jaar had hij het hele gezin, zijn echtgenote en 3 zoons, aangestoken met zijn 
enthousiasme. Alle zoons kwamen in de fase terecht, toen districtstraining geheten, twee van de drie 
werden A-speler en één een goede B1 speler. Toen al ontsproot het pioniers idee om een tennishal op 
te zetten. 

Het kostte 6 jaar om een geschikte locatie te vinden, totdat er ineens twee locaties tegelijk beschikbaar 
kwamen, in Zoetermeer en in Mijdrecht. De oprichter verkoos opportunistisch de tweede, omdat die 
als eerste gerealiseerd kon worden. Hij had via connecties in Amsterdam vernomen, dat er plannen op 
tafel lagen van de plaatselijke juwelier, die echter een ballonhal wilde bouwen. Deze plannen kwamen 
echter niet door de gemeenteraad. De bouw van een vaste tennishal werd echter met open armen 
ontvangen en door de toenmalige burgemeester Haitsma gestimuleerd. Niet alleen het tennisniveau 
van de zoons ging omhoog. Ook het niveau van de naburige tennisverenigingen, waar het nog gebrui-
kelijk was dat de finale op het hoogste niveau bij de clubkampioenschappen tussen een jongen en een 
meisje ging. Tien jaar later waren er 40 B spelers op de club. En liepen er talenten rond als Dennis 

Tennishal De Ronde Venen
Een familiebedrijf dat staat als een huis!

van Scheppingen, Kim de Weille, Saskia Slagboom, Ruud van der Helm, Sandra Wiers, Tom Briels, 
Angelique de Graaf en Nathalie v. der Garde. 

Dit familiebedrijf, dat later is over gegaan van Dhr. K. Panman naar zijn zoon Adriaan Panman en Erna 
Panman, heeft in de afgelopen 44 jaar een hoop veranderingen meegemaakt. Een nieuwe onder-
grond, een nieuw dak en een nieuwe horeca gelegenheid zijn hier goede voorbeelden van. Ook qua 
producten is er een hoop vernieuwd. Vroeger kwamen de tennissers alleen een tennisbaan huren om 
vrij te spelen of om tennisles te nemen. Vandaag de dag organiseert Tennishal de Ronde Venen nog 
steeds veel activiteiten voor zowel voor de particuliere- als de zakelijke markt.
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Daniël Giacon is floretschermer en lid van het Amstelveen City Talent Team (ACTT). Hij wil graag de 
schermsport wat meer bekendheid geven in Amstelveen. In Nederland is de schermen een kleine 
sport. ‘Dat is jammer, want het is de mooiste sport die er is’ aldus Daniël. ‘Schermen is een samenspel 
van verschillende factoren:snelheid, balans en slimheid. De grootste of sterkste schermer hoeft niet 
de beste schermer te zijn. Omdat een eliminatie partij maximaal maar negen minuten duurt, is het een 
hele intensieve sport’.

Er zijn binnen de schermsport drie wapens: degen, sabel en floret. Bij het degen kun je punten maken 
door op het gehele lichaam van de tegenstander te steken. Bij de floret is het trefvlak een stuk kleiner, 
er kan alleen op de romp gestoken worden. De sabel is geen steekwapen zoals het degen en floret, 
maar een houwwapen. Daar kun je punten halen door met het wapen het bovenlichaam te raken.
Daniël is als 6-jarig jongetje gestart op floret en vindt dat nog steeds het mooiste wapen. ‘Juist omdat 
het trefvlak zo klein is, is het heel tactisch en moet je naast een goede techniek ook snel kunnen 
schakelen’.

Daniël behaalde dit jaar tijdens de Europese Jeugdkampioenschappen (EJK)  in het Bulgaarse Plovdiv 
individueel bij de Cadetten (jongens tot 17 jaar) nét geen medaille. Hij moest genoegen nemen met 
een 5e plaats. Dit was zijn derde Top 8 plaats op rij op het EJK, wat op zich al een prachtige prestatie 
is in het Nederlandse schermen. Bij de landenwedstrijd voor Cadetten op het EJK wist Daniël als aan-
voerder van het Nederlandse team geschiedenis te schrijven door een bronzen medaille te veroveren, 
de allereerste floret landenteammedaille op een titeltoernooi in de Nederlandse geschiedenis. 

Bij de Junioren (U20) was hij met een 25e plaats individueel de beste Nederlander en het Junioren 
team behaalde een nette 9e plaats. Bij de Wereld Jeugdkampioenschappen, ook in Plovdiv, werd 
Daniël individueel 31e bij de Cadetten en 50e bij de Junioren. Ook hier werd met het Nederlandse 
equipe een geweldige prestatie neergezet. De jongens tot 20 jaar versloegen bijna grootmacht Italië 
en werden 10e.

Bij de Nederlandse Kampioenschappen in april veroverde Daniël een zilveren medaille. Later dit 
seizoen volgen nog de Nederlandse Jeugdkampioenschappen en het NK Equipe. 
Het 16-jarige talent heeft bovendien als eerste Nederlandse floretschermer de limiet behaald voor de 
Europese en Wereld Kampioenschappen. Het EK is in verband met school niet mogelijk maar Daniël 
zal in juli aan het WK in Leipzig deelnemen. Om het WK te kunnen financieren is Daniël een crowdfun-
dings actie gestart op Talentboek.

Op de website www.danielgiacon.nl vind je meer informatie over schermen en er staan links om Daniël 
te volgen en te steunen en links naar de clubs in de buurt. Je bent altijd welkom voor een proefles en 
wie weet, sta je over een tijdje met Daniël te schermen!

Download ook de app van So!Sport op je telefoon. Kies bij sport/team voor Amstelveen City Talent 
Team. Je krijgt een advertentie als je bij een sportgelegenheid bent en door deze te lezen en/of op 
social media te delen geef je het ACTT een steuntje in de rug.

Floretschermer Daniël Giacon

Foto: Dóra Barens

Door Alvin Monpellier, MBO College Amstelland

MBO College Amstelland is een mbo-school in Amstelveen gespecialiseerd in mbo niveau 4-opleidin-
gen. Op deze school wordt er verder gekeken dan naar de opleidingen alleen. Dit mbo kijkt ook naar 
de toekomst als werknemer en alles wat daarbij komt kijken. 

Tegenwoordig werken mensen in Nederland steeds langer door. Maar doordat het menselijk lichaam 
niet voor altijd jong blijft, is dat lange doorwerken niet altijd zonder risico’s. Om dit vol te kunnen 
houden, is het erg belangrijk dat mensen fit zijn en plezier in hun werk hebben. Het maakt niet uit of 
je een baan hebt met veel beweging of aan een bureau zit. Op MBO College Amstelland willen zij hun 
studenten een gezonde levensstijl aanleren. Zij zorgen ervoor dat studenten deze gezonde levensstijl 
toe-eigenen, langer fit blijven en met plezier kunnen doorwerken. 

De student
“Alle opleidingen hebben in het eerste 
jaar verplicht sportlessen. En terecht”, 
zegt student Mike van de opleiding 
Sport & Gezondheid.

MBO College Amstelland heeft het 
Vignet certificaat behaald in ‘Bewegen 
en Sport’. Om dit certificaat te behalen 
moeten je als beroepsopleider aan 
een aantal voorwaarden voldoen.  
Elke student neemt, gedurende zijn of 
haar loopbaan, tenminste deel aan vijf 
verschillende beweeg- en sportactivi-

teiten. De school biedt minimaal 40 klokuren per schooljaar aan sportactiviteiten. Dit alles onder leiding 
van een bevoegde docent lichamelijke opvoeding. “Bewegen en sport is in het beleid van de school 
opgenomen en verankerd”, stelt Oscar Schoonhoven, docent lichamelijke opvoeding.

Studenten koppelen de term ‘gezonde school’ aan beweging en voeding. De kantine voert labels voor 
gezonde voeding (groene smileys) en de sportlocaties zijn dichtbij en makkelijk bereikbaar. “Er zijn 
veel trappen. Dat is goed om in beweging te blijven”, vertelt student Kim van International Business 
Management.

De medewerker
Om medewerkers bewust om te laten gaan met hun eigen vitaliteit, is er een projectgroep ‘Duurzame 
Inzetbaarheid’ opgericht. Oscar Schoonhoven is lid van deze groep. Hij geeft aan: “In de groep gaat 
het om het welbevinden van de medewerkers.” 
Voeding en beweging zijn naar zijn mening onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nadruk ligt op dit 
moment op het ‘bewegen’ en het ‘welbevinden’ van de medewerker. Het personeel gaat daarom ook 
vaak  in lunchgroepen naar buiten en maken een rondje in de buurt. Zo ben je even in een andere 
omgeving en doe je toch nog iets aan beweging.
Binnenkort krijgt ook het thema gezonde voeding meer inhoud. 

Voeding
Het aanbod van meer gezonde producten in de kantine is sterk verbeterd. Het is daarbij van belang 
dat studenten en personeel veel diversiteit aantreffen in het aanbod. Behalve allerhande brood-pro-
ducten, staat er altijd op de voorgrond een mand met veel verschillende soorten fruit. 

Toekomstplannen
Een medewerker van het team Sport & Gezondheid kreeg de opdracht om het huidige sportprogram-
ma onder de loep te nemen en samen met de opleidingsmanagers een gepast programma te maken 
voor elke opleiding. Volgens de HRM-manager van MBO College Amstelland wordt er ook gekeken 
naar manieren (voor personeel) om actief te zijn op school zoals het aanbieden van yogalessen of 
manieren om te bewegen achter je bureau (bijvoorbeeld een in hoogte verstelbaar bureau).

Met een Vignet certificaat ‘Bewegen en Sport’, de student alerter maken op een gezonde levensstijl en 
actief aandacht besteden aan de vitaliteit van het personeel, is MBO College Amstelland hard op weg 
naar het creëren van een gezonde werk- en leeromgeving. 

Bewegen is 
plezier!



www.sportkrantamstelland.nl

Foto: Dóra Barens

Zaterdag 24 juni Sport- en gezondheidsmarkt 2017
Het Sportbedrijf Amstelveen organiseert zaterdag 24 juni de jaarlijkse sportmarkt op het Stadsplein in 
Amstelveen. Dit jaar zal de sport- en gezondheidsmarkt een op zichzelf staand evenement zijn. Na 
jaren van zeer succesvolle samenwerking met de City Beach Tour heeft het Sportbedrijf in overleg met 
de City Beach Tour besloten het dit jaar over een andere boeg te gooien. 

De markt
Er is plaats op de markt voor maar liefst 90 sportaanbieders uit Amstelveen en omgeving. Bij alle 
kramen kunt u terecht voor vragen of advies over de sport van de aanbieder. Er is sport aanbod voor 
jong en oud, maar ook aanbieders van aangepast sporten staan op de markt. 

Nieuwe stijl
De sport- en gezondheidsmarkt ‘nieuwe stijl’ is vooral een doe-markt. Het hele middenterrein is 
ingericht met verschillen de demonstratie gebieden waar u diverse sporten kan zien, maar vooral aan 
diverse sporten kan deelnemen. Doe mee aan clinics, beweeg mee met de demo’s, krijg informatie en 
raak geïnspireerd om meer te bewegen.

Sportbedrijf Amstelveen en zwembad De Meerkamp
Het Sportbedrijf Amstelveen is natuurlijk zelf ook op de sportmarkt aanwezig. Bij onze kraam kunt u 
terecht voor informatie over sporten voor jong en oud, het huren van sportaccommodaties, de bege-
leiding van toptalenten, verenigingsondersteuning en informatie over de markt zelf. Ook zwembad De 
Meerkamp is van de partij op de markt. Bij de kraam vindt u alle informatie over het zwembad en kunt 
u terecht voor gratis proeflessen. 

SO! Sport
Het team van SO! Sport is ook op de markt. Met SO! Sport kun je geld verdienen voor je sportclub. 
Kom langs en hoor hoe dat werkt! 

Sportaanbieders
Op de markt is er aandacht voor diverse takken van sport voor allerlei doelgroepen. Bent u nog op 
zoek naar een sport die bij u past of ziet u door de bomen het bos niet meer? 
De volgende aanbieders staan tot nu toe op de markt om u met deze en andere vragen te helpen, er 
zullen nog meer aanbieders bijkomen: 
Zest Your Life; Fit & Soul aan de Amstel; MBCA (basketbal); Schaakvereniging KLM Pegasus; School 
voor Tai Chi Chuan Amstelveen; ASV de Poelster; Nederlandse Tang Soo  Do Federatie; Dance 
Improvement; Tang Soo Do Moo Duk Kwan Academy; LTC Startbaan (tennis); Duikschool Amsterdam; 
Tennisclub De Aemstelburgh; Circusschool Pretpiste; Schaakclub Zukertort Amstelveen; Dansschool 
Ouderkerk DCF; TTV Amstelveen (tafeltennis); CrossFit Schiphol; Duikteam Nemo; MHC Amstelveen 
(hockey); Studio Difference met advies over Forever Living Aloe vera producten; SKDA Dansschool; 
Fun Center Amstelveen; JBV Bulderbaan (Petanque); AZ&PC De Futen (wedstrijdzwemmen en water-
polo); AMVJtafeltennis

Kraam huren?
De kosten voor een kraam bedragen € 40,- voor een hele kraam (± 4 meter) en € 20,- voor een halve 
kraam. Naar aanleiding van het aantal aanmeldingen zullen we de kramen indelen.
U kunt een hele of een halve kraam reserveren via onze website www.sportbedrijfamstelveen.nl

Kom langs op zaterdag 24 juni!
Kortom, genoeg redenen om langs te komen op de sport- en gezondheidsmarkt op zaterdag 24 juni. 
U bent van harte welkom vanaf 10:00 tot 16:00 uur. Kom kennismaken met sportief en gezond 
Amstelveen!
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Blessure? Blessurepreventie!
Een snelle toename van belasting: belangrijkste oorzaak van sportblessure?
De laatste twee decennia is de focus binnen de sportgeneeskunde verschoven van de behandeling 
van de blessure naar de preventie van blessures. Wetenschappelijk onderzoek vanuit Noorwegen, 
Australië en de Verenigde Staten heeft ons meer inzicht gegeven in de ontstaanswijze van (sport)
blessures en hoe hiermee om te gaan. 

We weten bijvoorbeeld dat bepaalde lichamelijke kenmerken een verhoogd risico met zich mee-
brengen op het verkrijgen van een blessure maar we kunnen niet voorspellen wanneer de blessure 
optreedt. 

Bij het ontstaan van een blessure spelen veel factoren mee waar we niet altijd invloed op hebben.
Eén van de factoren waar we wel invloed op kunnen uitoefenen is de trainingsbelasting en met name 
de verandering in de trainingsbelasting. Door de introductie van GPS apparatuur zijn we in staat ge-
steld om de trainingsbelasting in maat en getal vast te leggen. Vanuit Australië is de verhouding tussen 
de trainingsbelasting in de laatste 4 weken en de trainingsbelasting in de laatste week geïntroduceerd. 
Deze verhouding moet liggen tussen de 0,8 en 1,3. Het blijkt dat als de verhouding tussen deze twee 
te sterk uiteen gaat lopen het blessurerisico sterk toeneemt.

Bijvoorbeeld: Een duursporter heeft de laatste 4 weken gemiddeld 20 km per week getraind en gaat 
nu een week tegemoet van 30 km. De verhouding komt nu uit op 1,5 (gemiddelde laatste week 30km, 
gemiddelde laatste 4 weken 20km) Door de te snelle toename van de belasting ontstaat er een 
verhoogde kans op een blessure. Om binnen de veilige marge te blijven is een maximale toename van 
6 km verstandig (26:20=1:3). Deze verhouding gaat zowel op voor teamsporten als voor individuele 
sporten.

In de aankomende edities van Sportkrant Amstelland zullen we specifieke blessures en lichamelijke 
problemen eruit lichten. Voor nu al wel enige tips en adviezen:
• Varieer in training, maar houd belasting gelijkmatig.
• Werk toe naar een matige tot hoge trainingsintensiteit/belasting, zodat door een betere getraindheid
  pieken in de belasting opgevangen  kunnen worden. 
• Waak zowel voor overbelasting als onderbelasting om blessures te voorkomen. 

Voor meer uitleg (over uw persoonijke trainingopbouw) of aanvullende vragen of informatie/literatuur 
kunt u een mail sturen naar: blessurepreventie@mcibis.nl Ook kunt u hier terecht voor specifieke 
vragen omtrent uw blessure of vragen omtrent een (orthopedische en/of sport) revalidatie.
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Kinderen kunnen vaak geen minuut stil zitten. Het zit in hun natuur om graag te rennen, spelen en 
dansen. In onze huidige samenleving krijgen kinderen minder kans om te bewegen. Daarnaast zijn de 
verleidingen van Gamen op de bank of voor de televisie groot.
   
Een kind heeft dagelijks 1 tot 1,5 uur beweging nodig om gezond en fit te blijven. Denk aan activiteiten 
als wandelen, fietsen, skaten en buiten spelen. Kinderen die te zwaar zijn, hebben nóg meer beweging 

Voetbal is bewegen!

nodig. Naast die 1 tot 1,5 uur per dag is het goed om tweemaal per week intensief te bewegen. Echt 
sporten dus, zoals voetballen!

Wat kan RKAVIC hier aan bijdragen?
RKAVIC is een open Amstelveense club voor iedereen die van voetbal houdt. Bij RKAVIC is er ruimte 
voor iedereen die graag wil voetballen en bewegen.

www.sportkrantamstelland.nl

RKAVIC heeft in 2017 haar 100 jarige bestaan gevierd. Ook 
de komende 100 jaar wil RKAVIC in dienst staan van haar 
voetbalminnende leden Het embleem van RKAVIC is de 
Wolvenpot. 

De Wolvenpot was het familiewapen van de (Spaanse) familie 
Loyola waaruit de stichter van de Jezuïtenorde –Ignatius- is 
ontsproten. Dat wapen staat voor kracht en gastvrijheid.

Wat krijgt uw kind als hij of zij bij RKAVIC voetbalt:
• Goede training van gediplomeerde voetbaltrainers. Dankzij de unieke samenwerking met de 
  Wooter  Academy voorziet RKAVIC in de voetbalopleiding van uw kind.
• Een gezellige kantine waar ook gezonde snacks worden verkocht
• Een nieuwe speeltuin op het complex

“Oranje keert terug in Bankras…”

Op vrijdag 12 mei 2017 wordt het Bankras Monument onthuld in de wijk Bankras. Het Bankras 
Monument staat symbool voor het Bankras Model: de naam voor de revolutionaire aanpak waarbij 
een groep getalenteerde volleyballers zich volledig inzetten om het hoogst haalbare in hun sport te 

bereiken. Dit leidde uiteindelijk 
tot een gouden medaille op de 
Olympische Spelen van Atlanta 
1996.

20 jaar nadat het Bankras Mo-
del Olympisch Goud opleverde, 
staat het idee nog steeds voor 
een droom die werkelijkheid 
kan worden. Het is de uitdaging 
dit model voor een brede en 
gezonde samenleving in te zet-
ten”. Het Sportbedrijf zit in het 
Bankras model ook een basis 
om sport en buurtactiviteiten in 
de wijk te organiseren.

Buurtfeest

Op 12 mei wordt hier op 
ludieke wijze bij stil gestaan 
door diverse activiteiten te 
organiseren in de wijk Bankras/ 
Kostverloren. De dag begint 
met lessen voor basisschool-
leerlingen in de Nieuwe 
Bankrashal, begeleid door leer-
lingen van de Panta Rhei. De 
basisschool leerlingen krijgen 
les in volleybal met behulp van 

Onthulling Bankras Monument op vrijdag 12 mei 2017
de volleybalbus en later op de dag kunnen alle kinderen uit de buurt vrij buitenspelen bij het plein van 
de Panta Rhei.

Daarnaast zullen de leerlingen van de Panta Rhei het plein voor de Nieuwe Bankrashal feestelijk aan-
kleden. Vanaf 17.00 uur zal daar een zogenaamde proeverij gehouden worden, waarbij bewoners uit 
de buurt kennis kunnen maken met elkaar onder het genot van een hapje en drankje. (De hele buurt 
is welkom, neem zelf ook een gerechtje mee). Om 18.40 uur zullen, ter afsluiting van de proeverij, 
de zogenaamde Bankras Awards uitgereikt worden. Deze Awards gaan naar de mensen die zich het 
afgelopen jaar verdienstelijk hebben gemaakt in de wijk Bankras/Kostverloren.

Dit feestje met de proeverij en het buiten-speel-evenement zal vooraf gegaan worden door de 
onthulling van het Bankrasmonument om 17.00 uur, waarbij oudgedienden in de sport en de wethou-
ders van Amstelveen uitgenodigd zijn. Zij zullen zich, na een bezoek aan de plaats waar de Oude 
Bankrashal en het monument stond, naar de Nieuwe Bankrashal begeven, de nieuwe plek van het 
monument. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Naast de officiële onthulling van het Bankras Monument wordt er ‘s avonds een volleybalinterland 
gespeeld tussen Nederland en Tsjechië in de Emergohal. 
Kaarten zijn te verkrijgen via volleybal.nl/tickets of aan de kassa.

Programma

16.45 uur - Ontvangst bij de Nieuwe Bankrashal door Peter Bot, wethouder sport

17.00 uur - Onthulling Bankras Monument met oud gedienden en de wijk

17.05 uur - Start proeverij en buiten-speel-evenement

18.40 uur - Uitreiking Bankras Awards

19.00 uur - Afsluiting wijkevenement

20.00 uur - Start interland Nederland-Tsjechië in de Emergohal
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Zet zeven dames die deelnemen aan Eau Zó Slank om de tafel, vraag wat ze ervan vinden en je 
wordt overspoeld door een tsunami aan enthousiasme. De superlatieven vliegen je om de oren; 
Eau Zó Slank? Gezellig, sportief, gezond en ja… zelfs verslavend.

Eau Zó Slank wordt gepresenteerd als ‘een compleet afslankprogramma in zwembad De Meerkamp’, 
maar daarmee wordt de twaalf weken durende cursus eigenlijk niet goed omschreven. Compleet, 
ja dat klopt wel, maar het is meer dan een simpel afslankprogramma van drie maanden. ,,Heel veel 
meer’’, bevestigt een van de dames aan tafel. ,,Meer dan een sportprogramma, waarbij je alleen fysiek 
bezig bent. Je maakt door het uitgebreide programma kennis met een lekker én gezonde voeding en 
krijgt de kans je levensstijl, waarmee je zelf misschien niet tevreden bent, te doorbreken waardoor je 
lekkerder in je vel gaat zitten. Tenminste, zo werkt het voor mij.’’ Denkt ze, want aan alle kanten van de 
tafel wordt instemmend geknikt.

Compleet afslankprogramma; fysiek, mentaal en aan de eettafel

Eau Zó Slank… oh zo verslavend

De ‘cursus’ is in drie zinnen samen te vatten: je kunt twaalf weken onbeperkt aquasporten, je krijgt 
voedingsadvies van een diëtiste en een lifestylecoach helpt je op weg naar een mentaal sterke levens-
stijl. ,,Sporten in het water is minder belastend dan in een sportschool, maar daarnaast wel een stuk 
arbeidsintensiever en dus effectiever. Ik heb er, ook omdat ik veel problemen heb met mijn gewrichten 
bijvoorbeeld, veel baat bij’’, klinkt het aanvullend. ,,En soms zit je vast in een bepaald levenspatroon, 
waar je zelf niet uit kunt komen of waar je steeds weer in terugvalt. De lifestylecoach helpt je dan een 
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Sportbedrijf Amstelveen is een 
niet gebonden stichting die zich 

zonder winstoogmerk inzet 
om Amstelveners gezond 

te laten bewegen.

heel eind op weg’’, reageert een ander. ,,En lekker eten hoef niet slecht te zijn of dik makend’’, lacht 
een van de dames aan de overkant van de tafel.

In uitgebreide zin bestaat Eau Zó slank uit een sportpas, waarmee je onbeperkt aqualessen kunt 
volgen in zwembad De Meerkamp in Amstelveen of banen zwemmen. Diëtiste Indra Jhingoeri geeft 
in zes seminars uitleg over de juiste balans tussen voeding en beweging en neemt de leefstijl van de 
deelnemers onder de loep. Lifestylecoach Inez begeleidt de deelnemers in het mentale en emotio-
nele veranderingsproces om tot een gezonde levensstijl te komen. ,,De kosten hebben we weten te 
beperken tot 175 euro per cursus’’, legt Inez van Boxtel uit. ,,Daarbij geven we het advies contact op te 
nemen met de zorgverzekering, omdat sommige zorgverzekeraars de cursus ook vergoeden.

Het is het complete plaatje dat Eau Zó Slank voor de (in ieder geval de aanwezige) dames zo aantrek-
kelijk maakt. ,,Het is een ook een sociaal gebeuren. Je helpt, steunt en stimuleert elkaar. ‘’ Maar ook 
vormen de deelnemers voor elkaar een stok achter de deur. ,,Soms appen we in de ochtend dat we ’s 
avonds gaan sporten. Dan kan het weleens gebeuren dat de zin in de loop van de dag afneemt, maar 
omdat je ’s ochtends hebt toegezegd dat je komt, ga je er toch heen.’’ ,,En als je er eenmaal bent, blijkt 
altijd maar weer hoe leuk het eigenlijk is.’’ ,,Soms gaan we wel drie tot vier keer in de week.’’ ,,Sterker 
nog, als ik een week niet ben geweest, ga ik het echt missen.’’ ,,Niet voor niets zijn er hier dames die 
al drie tot vier keer de cursus hebben gevolgd. Dat zijn de echte routiniers, haha.’’

Inez en Indra genieten zichtbaar van de enthousiaste verhalen die door de kantine van De Meerkamp 
klinken. ,,Het groepsgevoel, groepsdynamiek en de saamhorigheid is groot’’, gaat Inez verder. ,,Maar 
ondanks dat we met een groep werken, overigens maximaal vijftien deelnemers per keer, is het ook 
een zeer persoonlijk programma wat we aanbieden. Het is een totaalpakket op maat. Je hoeft er als 
deelnemer niet in te passen, want wij maken het wel passend voor de deelnemers individueel.’’
Het gebeurt, zo blijkt uit de verhalen, regelmatig dat optimaal gebruik wordt gemaakt van het onbe-
perkt kunnen (aqua)sporten. En dat is niet omdat we allemaal zo Hollands zijn en dus maximaal willen 
profiteren. ,,Het is gewoon leuk om te doen en gezellig om het samen te doen en het is nog gezond 
ook’’, is de algemene verklaring aan tafel. En niet alleen een afslankcursusje door middel van bewe-
gen. ,,Door de voedingsadviezen en de mentale ondersteuning van een lifestylecoach is het ook een 
stukje bewustwording.’’ 

Kijk voor meer informatie ook eens op www.indra.nl, www.inzepire.nl of www.meerkamp.nl. 
De eerstvolgende cursus gaat 2 mei 2017 van start!

van der Hooplaan 237
1185 LN Amstelveen
T: 020 - 640 50 26 | M: info@mcibis.nl
www.mcibis.nl

SPORT? SPORT! 
Door: Peter Verdaasdonk,Directeur ad interim 
Sportbedrijf Amstelveen 

Per 16 maart ben ik aangetreden als interim 
directeur bij het Sportbedrijf Amstelveen. Met 
heel veel plezier omdat sport een bijzonde-
re plek in mijn leven inneemt. Ik ben nooit 
topsporter geweest maar heb wel met heel veel 
plezier lang gehockeyd en wat getennist en de 
laatste 10 jaar heb ik mij ontwikkeld tot fanatiek 

wielrenner. Samen met mijn fietsmaatjes train ik regelmatig en rijden we koersen zoals de Amstel Gold 
Race. Ik kan dus persoonlijk de doelen van het Sportbedrijf: stimuleren van sport en sport inzetten als 
bijdrage tot een gezondere, socialere en meer happy samenleving, uit volle overtuiging en met eigen 
ervaring uitdragen. Het Sportbedrijf is nogal eens in het nieuws geweest vanwege allerlei turbulente 
ontwikkelingen. Nu zijn er ongetwijfeld belangrijke en ingrijpende dingen gebeurd, maar ik wil graag 
meer de nadruk leggen op zaken die goed gaan en zaken die een bijdrage leveren aan een goed 
sportklimaat in onze woonomgeving. 

Ten eerste, wat me opvalt is dat er heel veel verschillende mensen met verschillende achtergronden 
bij het Sportbedrijf werken. De bindende factor is de motivatie en inzet die ze allemaal delen. Ik ervaar 
een goed gevoel voor humor bij de medewerkers, vooral ook in stress situaties. 
Daarnaast, niet alleen de mensen zijn kleurrijk, maar ook het verschillende werk en de verschillende 
soorten projecten waaraan wordt gewerkt zijn kleurrijk. Er lopen veel projecten die het Sportbedrijf 
uitvoert in samenwerking met bijvoorbeeld de maatschappelijke velden onderwijs, zorg, en welzijn in 
onze mooie gemeente. Het Sportbedrijf organiseert en werkt mee aan de meest uiteenlopende projec-
ten voor de meest uiteenlopende doelgroepen. Letterlijk: sporten van de wieg tot aan de levensavond! 
Ook hierin worden door onze mensen steeds nieuwe ideeën en middelen ontwikkeld, die sporten nog 
leuker en inspirerender maken. 

Op dit moment werken we samen met de gemeente aan plannen om het Sportbedrijf niet alleen 
inhoudelijk, maar ook financieel en bedrijfsmatig een duurzame en zakelijk gezonde speler in het 
Amstelveense te maken. Zodat we effectief en voor lange termijn onze bijdrage aan sport en sporten 
in Amstelveen zullen blijven leveren! 



Naast de verschillende bowlingvereniging die in het bowlingcentrum actief zijn, kun je natuurlijk ook 
terecht voor een gezellig, recreatief uitje. Ontdek één van de leuke arrangementen, geschikt voor jong 
en oud!

Grill arrangementen
Een gezellig avondje bowlen is pas echt compleet met een heerlijke maaltijd. En wat is er nou leuker 
dan zelf vlees (of vis) grillen op een hete plaat? Bowling de Kegel biedt verschillende grill arrangemen-
ten, waarbij een uur bowlen gecombineerd wordt met een diner in de sfeervolle Oud Hollandse zaal 
‘De Deel’. De grill arrangementen variëren van € 22,50 tot € 31,50 per persoon, voor kinderen van 4 
tot 12 jaar geldt de helft van de prijs.

Teamuitje 
Uiteraard is Bowling de Kegel ook een uitstekende locatie voor een teamuitje. Zo zijn er arrangemen-
ten met een hapje en een drankje, maar bijvoorbeeld ook het Burger Bowlen. Burger Bowlen bestaat 
uit 1 uur disco bowlen, een goede 125 grams Black Angus hamburger met friet en een frisdrank naar 
keuze, voor slechts € 12,00 per persoon. ‘Het arrangement is gericht op tieners, maar kan voor iedere 
leeftijd gereserveerd worden. Het is ook erg leuk om bijvoorbeeld als teamuitje met de sportclub te 
doen.’ 

Meer weten? 
Kijk op www.bowlingdekegel.nl voor een overzicht van alle arrangementen en actuele prijzen.

Leuke arrangementen bij Bowling de Kegel
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De sport kanopolo laat zich objectief het best omschrijven als een kruising tussen waterpolo, 
kanovaren en een vleugje rugby. Maar met een vleugje romantiek is kanopolo een moderne variant 
op de zeeslagen van weleer. 

In het weekend van 27 en 28 mei zal de Amstel in Uithoorn het strijdtoneel zijn van talloze zeeslagen. 
Honderden kanoërs uit de hele wereld strijken neer bij de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel 

AMSTERDAM OPEN  
het grootste internationale 
evenement van Uithoorn
de Ruyter. Daar zal het internationale Amsterdam Open canoe polo tournament worden gespeeld. 
Kanopolo is een balsport. Twee teams van vijf spelers proberen zoveel mogelijk te scoren in doeltjes 
die twee meter boven het water hangen. De keeper verdedigt zijn goal met de peddel maar verder 
gebruiken de kanopoloërs vooral hun handen om de bal te spelen. Verdedigers proberen de zone voor 
de keeper te beschermen, terwijl het aanvallende team die zone juist probeert te veroveren. 
Deze duels leveren veel spektakel op. De sport is snel, na twee helften van tien minuten is het al 
gedaan. De doelpunten vallen als rijpe appelen van de boom dus voor toeschouwers valt er veel te 
zien. Een bonus: als een speler in balbezit is, mag hij worden omgeduwd door zijn tegenstanders. 
Kijkplezier gegarandeerd!

Het toernooi in Uithoorn is geliefd in heel Europa en zelfs daarbuiten. Er komen dit jaar teams uit Tai-
wan, Singapore en zelfs China. De thuisploeg, Michiel de Ruyter, doet mee met verschillende teams 
en wist het toernooi éénmaal te winnen. Dat tekent het niveau. 

Sportliefhebbers in de regio Amstelland kunnen dit evenement níet missen. Het is met zo’n 600 kano-
ers het grootste internationale evenement van Uithoorn en waarschijnlijk van de hele regio. 

De toegang is uiteraard gratis. Voor kinderen is er een leuke activiteit en voor de innerlijke mens wordt 
ook gezorgd. De beste roasters van URKV Michiel de Ruyter zullen een paar varkens aan het spit 
braden. 

De wedstrijden zullen zowel op zaterdag 27 als zondag 28 mei aanvangen om 9.00 uur ‘s ochtends. 
Op zaterdag wordt tot 18.00 uur gespeeld. Op zondag beginnen de finales rond 14.00 uur. 
Komt dat zien!

Kijk voor meer informatie over de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter ook 
op: www.mdr.nu

WORKSHOPS EN LEZINGEN

Vanaf Zaterdag 22 april 10.00 – 11.15: 
YOGA RUNNING

Yoga Running is een combinatie van yoga en 
hardlopen of snelwandelen. 
De yogahoudingen zorgen voor spierkracht, 
flexibiliteit, en balans. Het hardlopen verbetert 
de conditie en het uithoudingsvermogen. 

Deze les staat vanaf 22 april op het lesrooster 
bij YogAletta. De lessen worden gegeven door 
BLOOM by Natasja

Yoga voor iedereen!

Verder in de planning:

• Zaterdag 17 juni Workshop ‘De kracht van Beweging & Stem met Ineke Blom – Melman.
• Internationale opleiding tot Partneryoga/ duo yoga docent

Vrijdag 12 mei 19.30 – 21.30 
ZEN EN VERDEDIGING Introductieworkshop 
door Jeroen de Vries.

Jeroen de Vries komt uitleggen wat we leren en 
doen in de cursussen Zen en Verdedigen. 
Ook legt hij uit welke visie daar achter zit. 

Entree (incl. koffie/thee) € 5,-

Zaterdag 13 mei 11.00-13.00 
Nek- en Schouder workshop door fysiotherapeute & yogadocente Manja Weijers

Tijdens deze rustige yogales leer je schoudergewricht en nek weer soepel te bewegen. Pijn en 
stijfheid in de bovenrug en nek als gevolg van een slechte houding zullen hierdoor verdwijnen.

Je beweegt je weer soepel en vrij!

Deze workshop is geschikt voor elk niveau!

Kijk voor meer  informatie, aanmelden en het rooster van alle yoga- en pilates 
groepslessen op: www.yogaletta.nl

See you at YogAletta @
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• personal training 
• leefstijlcoach

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

www.anoekdevoogd.nl

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

Voor derde keer ‘Schakers van Formaat’ in Amstelveen
Op zaterdag 10 juni komen de bekende schakers Jan Timman en Hans Böhm voor het derde jaar naar 
het Stadsplein in Amstelveen voor ‘Schakers van Formaat’, de simultaan met grote schaakstukken en 
-borden. Zij krijgen voor het eerst gezelschap van de dan 18-jarige Jorden van Foreest uit Groningen, 
een van de grootste schaaktalenten van Nederland. Jorden is de jongste grootmeester van ons land 
en tevens de regerend kampioen van Nederland. Hoofdsponsors van dit boeiende evenement zijn het 
Coöperatiefonds van de Rabobank, de gemeente Amstelveen en schaakvereniging KLM Pegasus.

De drie topschakers spelen wederom met grote schaakstukken op twaalf borden van 4 x 4 meter. Jan 
Timman, Jorden van Foreest en Hans Böhm spelen ieder tweemaal tegen een gemêleerd gezelschap 
van bedrijven, (financiële) instellingen, scholen en politici uit Amstelveen en omgeving. Zo zullen in elk 
geval StevaB Elektronica, Atos, lectuur- en tabakszaak A.M. van Lookeren, Boekhandel Libris Venstra, 
Café De Manen, The WineKitchen, het Keizer Karel College en tennisvereniging LTS Startbaan 
deelnemen. Ook zal de VVD Amstelveen voor de derde maal plaatsnemen achter de zwarte stukken. 
Sommige teams zullen spelen in T-shirts met (bedrijfs)logo. Er is ook een informatiestand waar de 
deelnemers zich via folders, flyers, visitekaartjes, vlaggen etc. kunnen presenteren.

Elk team bestaat uit maximaal 
drie personen. Indien nodig 
kunnen deze trio’s schaaktechni-
sche adviezen inwinnen bij leden 
van de Amstelveense schaakver-
enigingen sv KLM-Pegasus en 
Zukertort. De teams mogen dus 
onderling overleggen over hun 
zetten, echter zonder gebruik te 
maken van schaakcomputers of 
andere elektronische hulpmid-
delen.

Wethouder Peter Bot zal rond 
9.30 uur de openingszetten doen. De eerste partijen van Jan Timman en Hans Böhm zijn rond 12.00 
zijn afgelopen, waarna om 12.15 uur Böhm en Jorden van Foreest aan hun sessie beginnen. Rond 
14.30 uur eindigt de tweede simultaanronde, waarna om 14.45 Timman en Van Foreest de derde en 
laatste cyclus voor hun rekening nemen.
Om 17.15 uur vindt de prijsuitreiking plaats op het Stadsplein, gevolgd door een borrel voor de deel-
nemers, sponsoren en genodigden. Net als in de twee voorgaande jaren verwacht de organisatie weer 
veel publiek op het Stadsplein.
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Al zin in de zomer? Kom op zeilkamp in Vinkeveen!
Tijdens de zomervakantie organiseert Zeilschool de Vinkeveense Plassen weer 8 zeilweken voor 
kinderen van 7 - 18 jaar. Het kamp staat garant voor een leerzame en gezellige week, waarin je veel 
nieuwe vriendschappen sluit! Aan het einde van de week worden de vorderingen vastgelegd in een 
CWO-certificaat of /-diploma.

Met plezier goed leren zeilen
• Watersportfun
• Nieuwe vriendschappen
• Educatie
• Samenwerken
• Ontwikkeling

Programma
Een zeilkamp start op zondagmiddag en eindigt vrijdagavond/zaterdagochtend (afhankelijk van het 
verblijfstype).
Deze week overnacht en eet je in onze groepsaccommodatie Het Droogdok, maar is het ook mogelijk 
om thuis te overnachten. Het programma staat volledig in het teken van een te gekke week beleven. 
Natuurlijk leren de kinderen alles over het zeilen, maar de enthousiaste instructeurs organiseren ook 
vele leuke andere (avond)activiteiten.

De zomerkampen 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. 

Cursus aanbod
Zowel voor de doorgewinterde zeiler als de (jonge) beginner bieden wij ook tijdens de zomervakantie 
weer verschillende zeilcursussen. Om de allerjongste watersporters (5-6 jaar) spelenderwijs kennis te 
laten maken met water en wind, bieden we de Spettercursus vanaf € 195,-.
De cursussen worden gegeven op verschillende niveaus, waarbij wordt gekeken naar zeilervaring en 
leeftijd. Voor iedere cursist is er een passende boot te vinden. 

www.sportkrantamstelland.nl

Zo kan er gekozen worden uit: 1- of 2-mans jeugdboot (Optimist en Askeladden), 1-mans zwaardboot 
(Laser Pico en Open Bic), 2-mans zwaardboot (RS Feva of Laser Vago), Catamaran, Valk of Windsur-
fen. NIEUW dit jaar is onze zwaardboot Fusion.

Vragen en/of reserveren
De populaire weken en bepaalde boten raken snel vol. Dus om teleurstellingen te voorkomen advise-
ren wij niet lang meer te wachten met inschrijven. 
De zomerweken zijn te reserveren vanaf € 360,-. Een uitgebreid overzicht van alle cursussen en de 
verschillende verblijfstypes zijn terug te vinden op onze website. 

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.
Even langskomen voor een rondleiding behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.
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Doe mee aan de Pink Moon Run & Walk!
Stichting A Sister’s Hope zet zich al een decennia als enige organisatie in Nederland in, om weten-
schappelijk onderzoek naar borstkanker mogelijk te maken. In de afgelopen 10 jaar heeft zij met ruim 
4,8 miljoen euro al vele onderzoeksprojecten financieel gesteund. Ieder jaar komen we een stapje 
dichterbij de genezing van borstkanker. Maar we zijn er nog niet! 

Doe daarom mee aan de Pink Moon Walk & Run op zaterdag 8 juli, start 20.00 uur. 
Het prachtige verlichte kasteel het Muideslot in Muiden vormt het decor voor een geweldige avond, 
vol sportiviteit en verbinding en muzikaal entertainment door live band 4FUN. Of ga de uitdaging aan 
tijdens de ‘50K My Way’ op zaterdag 30 september vanaf het Eemplein in Amersfoort. Een uniek en 
nieuw evenement waarbij je zelf je afstand en discipline kiest en bepaald of je de 50K individueel of in 
teamverband aflegt. Nieuwsgierig? www.asistershope.org 

De opbrengsten van de evenementen van stichting A Sister’s Hope komen volledig ten goede aan 
wetenschappelijk onderzoek. Korte lijnen tussen deelnemers, donateurs, sponsoren en onderzoekers, 
voor direct en goed onderzoek. Wij geven ‘A Sister Hope’. U ook? 
Help Others, Live With Purpose, Change the World.
www.asistershope.org of info@asistershope.org

Onze manege is het ontmoetingspunt voor paard- en ponyliefhebbers en de thuisbasis van de Lande-
lijke Rijvereniging. We zijn aangesloten bij de Stichting Veilige Paardensport (SVP). De SVP heeft ons 
het veiligheidscertificaat Veilig Paardrijden toegekend. Zo bent u er zeker van dat onze accommodatie 
voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

Pension- bewegingsstal 
Voor pensionpaarden bieden we een unieke vorm van huisvesting, gebaseerd op het natuurlijke 
gedrag van paarden. De bewegingsstal is een optimale stallingsmethode voor groepshuisvesting. 
Individuele stalling is natuurlijk ook mogelijk. Kortom, op manege Vosseburch kunt u ongedwongen 
genieten van al het moois dat paarden-
sport te bieden heeft.

Starterslessen
Kinderen leren en ontdekken in kleine 
groepjes de beginselen van de paarden-
sport. Vinden ze het leuk? Dan kunnen ze 
doorstromen naar de reguliere groepsles-
sen (ma. t/m za.) om zich in groepsver-
band verder te ontwikkelen. De niveaus 
volgen elkaar automatisch op, van AA 
naar A, naar BB, B en L om uiteindelijk 
misschien wel te eindigen in Z. Alles kan!

Ponystappen
Elke zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur in 
maart, april, mei, juni, september, oktober 
en november is er ponystappen o.l.v. een 
begeleid(st)er. Afhankelijk van het weer in 
de buiten- of binnenbaan. 
Kosten: 1 munt per rondje (1 munt = € 0,50). Muntjes zijn verkrijgbaar in de kaaswinkel.

G-les
Voor mensen met een verstandelijke beperking is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Paardrijden 
vormt daarop een uitzondering. Het is heilzaam en ‘de paardentaal‘ tussen paard en ruiter is altijd heel 
bijzonder. Meer weten? Kom gerust langs om kennis te maken met onze paarden. G-Les wordt elke 
zaterdag gehouden van 09.00 - 16.00 uur.

Liefde voor paarden




