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In mijn vak als personal trainer en bootcamp-
trainer 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 
per se bij jou te passen. Hoe weet je wat wel 
bij jou past? Dat is iets wat je in de praktijk 
ondervindt. 

6 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 spor-
ten. 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 
deed, krijg je wat altijd kreeg” bestaat niks 
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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 van 
info@anoekdvoogd.nl. 

6 tips voor je eigen sport- en beweegritme



www.sportkrantamstelland.nl  03

Leer skiën of snowboarden op de indoor 
skibaan van Skischool Amstelveen

Indoorbaan
Sinds vorig jaar heeft Amstelveen zijn eigen 
indoorbaan voor skiën en snowboarden. Je kunt 
er leren skiën en snowboarden, of als je al wat 
verder bent je techniek en conditie verbeteren. 
Het principe van de indoorbaan is eenvoudig, 
maar werkt fantastisch. 
Het is een skihelling met een speciale voor het 
skiën ontwikkelde mat, die onder je door rolt. 
De skimat is gemaakt van zacht materiaal en 
daardoor valvriendelijk. Door de structuur van de 
mat worden de echte sneeuwomstandigheden 
benaderd. De skibaan is geschikt voor zowel 
beginners als (ver)gevorderden (skiërs en snow-
boarders). De leraar heeft altijd een stopknop in 
handen en kan de skibaan direct stilzetten, mocht 
je een keer vallen. Veiliger kan het niet!

Je staat gelijktijdig met iemand anders van jouw 
niveau op de baan en je kunt onafgebroken skiën 
of snowboarden. Daarbij krijg je aanwijzingen van 
de leraar die je continue begeleidt. Maximale aan-
dacht en heel effectief! Zo ga jij goed voorbereid 
op wintersport.

Tijdens de les heb je natuurlijk ski’s en skistokken 
of een snowboard, en skischoenen of snowboard-
boots nodig. Deze hoef je niet zelf mee te nemen, 
alles is aanwezig bij de skischool. Maar je kunt 
ook je eigen skischoenen of snowboardboots 
gebruiken. 

De voordelen van ski- of snowboardles op de 
indoorbaan op een rijtje:
• Indoor, dus binnen en nooit last van slecht weer
• Maximaal met z’n tweeën gelijktijdig op de baan
  en met maximaal 4 personen per uur (dus 10 
  minuten op/10 minuten af). Hierdoor word je
  tijdens de les optimaal privé begeleid door jouw
  leraar, kan het nog persoonlijker?
• Of je nu een absolute beginner of (ver-) gevor-
  derd bent, met Skischool Amstelveen ga je  
  optimaal voorbereid op jouw sneeuwvakantie
• Kans op blessures is minimaal door een 
  optimaal veilige constructie van de baan
• Skitraining én skigymnastiek op een unieke
  manier gecombineerd; naar de sneeuw met een 
  TOP-conditie!

Leraren
De leraren van de skischool zijn stuk voor stuk 
enthousiaste mensen die graag hun vaardighe-
den op jou willen overbrengen. Ze werken aan 
je techniek, maar zullen er ook voor zorgen dat 
je conditie verbetert, zodat je met een voldaan 
gevoel naar huis en natuurlijk goed voorbereid op 
wintersport gaat. 

Ook de leraren worden continue getraind. Zo blij-
ven ze bevoegd om les te geven en zijn ze altijd 
op de hoogte van de laatste ski- en snowboard-
technieken.

Reizen
Het is natuurlijk heerlijk om dat wat je op de 
indoor-skibaan leert toe te passen in de sneeuw. 
Daarom organiseert Skischool Amstelveen 
verschillende reizen. Dit jaar staan  onder andere 
de Sella Ronda in Italië, Banff in Canada en Val 
Thorens in Frankrijk op het programma. 

Als je wilt kun je meedoen aan de skicursus die 
wordt georganiseerd met eigen leraren van de 

Interview met de eigenaar 
Robert Bent 
Robert Bent is de eigenaar van Skischool 
Amstelveen. Wie is Robert Bent? Wat drijft hem? 
Waarom een nieuwe skischool beginnen? In dit 
interview proberen we daarachter te komen.

Robert, ik weet dat je ook een zeer succesvol-
le skischool hebt in Amsterdam. Wat was voor 
jou de motivatie om een nieuwe skischool in 
Amstelveen te starten?
Heel eenvoudig, daar woon ik zelf. En Amstelveen 
en omliggende gemeentes hebben ook recht op 
een goede skischool.

OK Robert, dat was een inkoppertje, even 
inkomen, dat snappen we. Maar wat wil je 
bereiken met de skischool?
Natuurlijk is een sneeuwvakantie altijd leuk om 
te doen maar als je een aantal basis technieken 
onder de knie hebt beleef je zoveel meer plezier 
aan je wintersportvakantie. Dat wil ik mensen 
meegeven. Ik vind het fantastisch om die happy 
faces te zien als ‘mijn leerlingen’ terugkomen van 
hun sneeuwvakantie. Als ze me vertellen dat wat 
ze op de baan hebben geleerd ook daadwerkelijk 
in de sneeuw hebben kunnen toepassen. Dat 
geeft een kick!

Voor welke mensen is de skischool bedoeld?
Eigenlijk kun je zeggen dat de skischool voor een 
breed publiek is bestemd. Van jong tot oud en op 
elk niveau! Van mensen die nog nooit op skies 
hebben gestaan tot mensen op ver gevorderd 
niveau. Die laatste groep komt natuurlijk ook om 
iets te leren maar vinden het ook gewoon een 
lekkere manier om te werken aan hun conditie. 
Weet je, het is gewoon een lekkere beweging als 
het een beetje doorhebt.

Verder is niet iedere beginnende skiër of snow-
boarder even moedig in de sneeuw. Als je weet 
hoe je moet remmen in de sneeuw en weet hoe je 
houding moet zijn om bochten te maken geeft dat 
mensen zoveel meer vertrouwen. Dan heb je toch 
een veel leukere vakantie? Of niet dan?

Hoe vind je goede leraren en wat zijn goede 
leraren volgens jou?
Door de jaren heen heb ik natuurlijk de nodige 
ervaring opgedaan om daar goede keuzes in te 
maken. We (ik zeg we omdat ik onderdeel mag 
zijn van een geweldige groep mensen) werken 
natuurlijk alleen met gekwalificeerde leraren. Ze 
hebben ervaring in het lesgeven maar vooral 

skischool. Vijf ochtenden op jouw eigen niveau 
les krijgen. Je leert erg veel en het is natuurlijk 
supergezellig!

Groepen
Ook als je een bedrijfsevenement of een leuk 
feest wilt organiseren, kun je prima terecht bij 
Skischool Amstelveen. Het programma wordt af-
gestemd op jouw wensen. Rond de gezellige bar 
met uitzicht op skibaan, of in de loungehoek, is er 
voldoende ruimte om wat te eten of te drinken. 

ook in het omgaan met mensen. Zeg maar 
mensen-mensen. Iedereen heeft een andere 
benadering nodig. Zowel voor het aanleren van 
de skitechniek maar ook bij alles er om heen. De 
een is wat voorzichtig en een ander soms weer 
wat overmoedig. Dat vergt oplettende leraren die 
goed kijken en luisteren naar de persoon op de 
baan. Daarbij worden alle leraren ook intern op-
geleid, door mijzelf en door onze hoofdskileraren. 
De eisen zijn hoog, maar dan krijg je ook wel een 
geweldig team!

Hoe lang ben je al skileraar, en geef je zelf nog 
les?
Jazeker, ik geef al bijna 30 jaar met heel veel 

plezier les. Het lesgeven vind ik het leukste deel 
van mijn werk, naast het ondernemen en alles 
wat daarbij komt kijken.

Wat zijn dan zo je werkzaamheden naast het 
lesgeven?
Nou, neem bijvoorbeeld de lerarenplanning. Dat 
is een onderneming op zich. Zorgen dat er voor 
alle geboekte lessen een leraar beschikbaar is. 
Verder moet natuurlijk de inkoop worden gedaan. 
Niet alleen van de drankjes en hapjes aan de 
bar maar ook van het skimateriaal op de baan en 
voor onze verkoop. Baanonderhoud niet te ver-
geten! Regelmatig moet de baan van een nieuwe 
mat worden voorzien en moet onderhoud worden 
gedaan aan het mechaniek. Dat zijn meestal 
werkzaamheden voor de zomermaanden. Dan 
heb je natuurlijk nog de administratie en niet te 
vergeten de automatisering. Mensen willen vlot 
kunnen boeken en verwachten, en terecht natuur-
lijk, dat het organisatorisch goed geregeld is.

Robert, bedankt voor dit interview. Wil je de 
mensen nog iets meegeven?
Ik zou zeggen: boek eens een proefles en kijk of 
indoorskiën of snowboarden iets voor je is.

Bereikbaar
Skischool Amstelveen ligt centraal tussen 
Amstelveen, Ouderkerk, Aalsmeer, Hoofddorp 
en Uithoorn. Het is goed bereikbaar en er zijn 
voldoende (gratis) parkeervoorzieningen.

Het adres van Skischool Amstelveen:
Schinkeldijkje 16K, 1432 CE Aalsmeer (achter 
Loogman Tanken en Wassen)

Bel voor een afspraak 020 – 73 73 067 of kijk op 
de website: www.skischoolamstelveen.nl
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YogAletta is sinds 1 jaar gevestigd in the Beach 
in Aalsmeer! Na 14 jaar pilates- en yogalessen 
geven bij sportscholen en studio’s in de regio, 
heeft Aletta van Oostveen op 1 september 2015 
de deuren van haar eigen studio geopend in het 
event centre The Beach aan de Oosteinderweg 
247 in Aalsmeer.

In de studio staan body en mind lessen op het 
rooster en worden ook regelmatig lezingen en 
workshops gegeven.

Terugblik op haar eerste jaar:
Aletta kijkt terug op een prachtig en bewogen jaar. 
“In augustus 2015 ben ik begonnen met klussen 
om de zaal in the Beach om te toveren tot een 
pareltje. Daarnaast kwamen er natuurlijk nog vele 
andere uitdagingen voorbij zoals het ontwikkelen 
en lanceren van een website en reserveringssys-
teem. Ondertussen heb ik ook nog een massage 
opleiding afgerond’.

Waar ben je het meest blij mee of trots op? 
Aletta: “Het mooiste vind ik  de ontmoetingen 
met zoveel prachtige en inspirerende mensen! 
Allereerst natuurlijk de gasten die de lessen 
komen volgen: mensen van alle leeftijden komen 
naar de studio: de jongste deelnemer is 4 jaar 
(kinderyoga), de oudste (tot nu toe) is 78 jaar! 
In de lessen is voldoende uitdaging en worden 
aanpassingen aangeboden waar nodig”. ‘Denken 
vanuit mogelijkheden in plaats van beperkingen’, 
dat is Aletta’s motto.

“Iedereen lijkt zich welkom te voelen bij YogAletta. 
Sinds dag 1 prijkt daarom de slogan: ‘Pilates & 
Yoga for Everybody & Every Body” op de website.

Bijzondere samenwerkingen
Ook zijn er in 1 jaar al leuke samenwerkingen 
ontstaan:

• TCO (Therapeutisch Centrum Oosteinder)
  geeft diverse workshops in samenwerking met
  Wingsandfootprints bij YogAletta: o.a. mindful-
  ness en levenskunst.
• Met Brenda Watchman heb ik Switch for Kids 
  opgezet, een gaaf programma met yoga, 
  voeding, spelletjes en mooie kaarten met 
  recepten en yogahoudingen. 
• Monique kwam op mijn pad en geeft nu tiener-
  yoga; Leybra kinderyoga en Karin de yogales op
  zondagochtend. 
• Ook ontmoette ik Marion en Cora, die nu 
  prachtige klanksessies geven bij YogAletta. 
• En huisarts Jeroen de Vries geeft regelmatig 
  Zen-lessen (gebaseerd op Tai Chi) in de studio. 
• Met Wegwijs Counselling werk ik samen voor
  UpandRun: een training voor werknemers die
  langdurig ziek zijn of dreigen te worden.
• Met een serie yogahoudingen kwam ik in het
  e-boek ‘Growing Gratitude’ van Wendy de Jong.
• Ook de lessen die we hebben gegeven aan
  grote groepen kinderen voor de Binding en
  Sportservice Haarlemmermeer waren heel leuk
  om te doen.

Pilates & Yoga 
for Everybody & Every Body

En dat alles in 1 jaar…
“Ja,  en dan zou ik  bijna vergeten dat er wekelijks 
elf groepslessen pilates en yoga op het rooster 
staan.. Met het flexibele reserveringssysteem en 
de keuze uit een rittenkaart of losse lessen zit je 
niet vast aan 1 moment per week. Wil je dat wel, 
dan kan dat natuurlijk ook!”

Over pilates: 
“De veilige en bewuste manier van bewegen bij 
Pilates helpt om soepel en sterk te worden of te 
blijven. Pilates kan iedereen helpen: sommigen 
gebruiken het om te revalideren, en topsporters 
creëren met Pilates een stevige en soepele basis 
voor hun sport (ballet, golf, tennis etc.). 
Door heel precies te bewegen wordt er gewerkt 
aan de dieper liggende ‘core’ 
spieren. Je ontwikkelt een sterke buik en rug, 
en meer stabiliteit en mobiliteit in schouders en 
bekken. Mensen die last hebben van een ‘forward 
head posture’ of problemen in de lichaamshou-
ding kunnen veel baat hebben bij Pilates.”

Over yoga: 
“Na mijn eerdere docentenopleidingen heb ik me 
in 2015 in Amerika laten bijscholen in seniorenyo-
ga, stoelyoga, restorative (herstel)yoga en Yin 
yoga.  Eind 2015 heb ik de bijscholing ‘Yoga voor 
lichamelijk gehandicapten’ gedaan.” 

Aletta richt zich in haar lessen voornamelijk op 
de lichamelijke in- en ontspanning. De geestelijke 
ontspanning ‘lift daarop mee’. De yogalessen 
worden gestart met een korte beginmeditatie, en 
eindigen met een eindontspanning. Aletta voelt 
zich zelf niet prettig bij chanten en wierook, en zal 
dit bij haar lessen niet gebruiken. 

Studio YogAletta @ the Beach
Er is alles aan gedaan om een heel mooie studio 
te realiseren. Achterin het event centre The Beach 
ga je door de klapdeuren, via een halletje naar 
de mooie ruime en warme studio. Smaakvolle 
muurschilderingen maken het geheel mooi af en 
sfeervol. Achter meerdere deuren ligt dus een 
pareltje verborgen en vind je de rust.

Eigenlijk heeft Aletta nog veel meer te vertellen, 
bijvoorbeeld dat:
• er af en toe een heel bijzondere klanksessie
  wordt gedaan, met meer dan alleen maar
  klankschalen.
• je ook een afspraak kunt maken voor een 
  Thaise Yoga Massage.

• een setje van 3 proeflessen maar € 20,- kost,
  (een losse les is € 12,- , tijdelijk € 10,-)
• je lekker kunt wisselen van les en niet vastzit 
  aan een bepaalde les of tijdstip.
• er in januari 2017 een workshop wordt 
  gegeven: ‘communiceren met je puber’.
• Vrijdag 9 december een klanksessie wordt 
  gegeven? Dit keer door Tai Loi.

Genoeg redenen om eens langs te gaan dus!

See you @ The Beach! 
Oosteinderweg 247, Aalsmeer. 

Kijk op www.yogaletta.nl, ook voor het lesrooster.

Maandag:
13.30 - 14.40  Hatha Yoga
16.15  Kinderyoga (4-8) 
18.30 Tieneryoga (12-18)

Dinsdag:
19.15-20.15 Pilates 
20.30-21.40 Yin yoga

Woensdag:
9.15 – 10.15 Pilates
10.30 – 11.40  Yin Yoga
vanaf 16 nov 15.00 Switch for Kids (8-12)

Donderdag:
9.30 – 10.40  Hatha Yoga 
19.15 - 20.15  Pilates
20.30 – 21.30  Flow Yoga

Vrijdag:
9.15 - 10.15 Pilates
10.30 – 11.30  Poweryoga

Zondag:
11.00 – 12.10  Yin Yang Yoga
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Met de start van de ‘Breast Health Month’ ook 
bekend als PinkTober, heeft op 1 en 2 oktober de
60K Walk van stichting A Sister’s Hope plaatsge-
vonden. Een tweedaagse wandeling van Bussum 
naar Amsterdam met een overnachting in Weesp. 
Deelnemers halen geld op in de voorbereiding 

60K Walk weer succesvol
naar de wandeling toe om onderzoek naar borst-
kanker mogelijk te maken. Tijdens de pitstops 
en op de eindlocaties werden de wandelaars 
verwend met hapjes en drankjes, medische ver-
zorging, massages muziek en heerlijk eten. 
In dit weekend is het prachtige bedrag van 
€200.000,- opgehaald voor onderzoek. 

Deze 10e editie was voor vele wandelaars extra 
bijzonder, omdat dit de laatste 60K Walk is in 
deze vorm. In de afgelopen tien jaar is bijna 5 
miljoen euro opgehaald. Stichting A Sister’s Hope 
heeft haar kracht laten zien en onderzoekers 
staan in de rij om gelden te ontvangen voor hun 
onderzoeken. We gaan dus gewoon door! 

Meer gedreven dan ooit staat Stichting A Sister’s 
Hope aan de start van de lancering van een 
nieuw evenement in 2017. 

Houd onze Facebook pagina, Twitter of website in 
gaten voor nieuws en updates. 

Naast dit nieuwe evenement heeft de Stichting A 
Sister’s Hope voor komend jaar reeds twee mooie 
evenementen op de kalender staan. 

Een golftoernooi en de Pink Moon Walk en Run. 
Laatste vindt plaats op zaterdag 8 juli vanaf 
het prachtige Muiderslot in Muiden. Een mooie 
wandeling door een unieke omgeving waarbij de 
binnenkomst in het roze verlichte kasteel voor een 
geweldige beleving zorgt. De inschrijving voor de 
Pink Moon 2017 is geopend. 

Wij zijn ook bezig ons vrijwilligers netwerk uit 
te breiden. Kan en wil jij iets betekenen voor 
Stichting A Sister’s Hope, of ken je iemand die 1 à 
2 keer per jaar zou willen helpen tijdens evene-
menten of zelf een fundraising evenement wil 
opzetten, neem dan contact met ons op.  

Help Others, Live with porpose, Change the 
world. www.asistershope.org of 
info@asistershope.org
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De vereniging
Opgericht in 1964, timmert de Poelster al ruim 40 
jaar aan de ”ijsbaan” en als het even kan zijn we 
ook actief op het natuurijs.  De doelstelling van 
de vereniging is het simpelste te omvatten met 
: “Bevorderen van de schaatssport, waarbij het 
plezier voorop staat”. 

Dit doen we door het geven van trainingen en het 
organiseren van wedstrijden. Gelukkig hebben we 
daarvoor kunstijs ter beschikking, want natuurijs 
is tegenwoordig in ons schaatslandje niet meer zo 
uitbundig voorhanden als in voorbije eeuwen. 
Naast een aantal vaste uren op de Jaap Eden-
baan, wordt er door onze leden ook gereden 
op banen elders in het land, zoals Heerenveen, 
Hoorn, Deventer enz.

Daarnaast hebben we een landijsbaan, die wordt 
in begin december onder water gezet en na een 
paar nachten vorst kunnen we daar al op rijden. 
En als de  Amstelveense Poel bedekt is met dat 
zo aantrekkelijke spiegellaagje, dan is de Poelster 
aanwezig met de Koek en Zopiekar. Veel Am-
stelveners zullen zich dit nog wel voor de geest 
kunnen halen: De ijsbaan en de Poelsterkar aan 
de noordoever, vlak bij het gemeentehuis. En niet 
te vergeten de Poeltocht.

Naast de ijsgebonden activiteiten, houden we ook 
buiten de winterperiode de spieren aan de gang 
d.m.v. fietsen, conditietraining in het Amsterdam-
se bos en andere activiteiten in ons clubhuis aan 
de Doorweg.

Mogelijkheden
Bij de Poelster kunt u het schaatsen zowel recre-
atief als in wedstrijdver band beoefenen. 
Het recreatief schaatsen is vooral bedoeld voor 
diegene die op een ont spannen manier zijn of 
haar rondjes wil draaien. 

Het wedstrijdschaatsen is meer prestatiegericht, 
we onderscheiden daarbij het langebaan rijden 
en het marathon rijden.  Een aantal Poelsterren 
heeft daarbij het landelijk (en “dus” internationaal) 
niveau bereikt.

Voor de jeugdigen (basisschoolleeftijd) zijn er 
speciale Jeugdschaatslessen. 
Wij zeggen maar zo: “Schaatsles hoort er net zo 
bij als zwemles”, een kind kan de basisschool 
toch niet verlaten zonder schaatsdiploma’s?!  

Meer weten?
Uitgebreide informatie is te vinden op onze 
website www.Poelster.nl. 
Daar kunt u zich natuurlijk ook direct opgeven!

Amstelveense Schaatsvereniging “de Poelster”
Wij hebben nog ijs! Wilt u ook eens 

ervaren hoe Poelsterijs voelt?

Schaatsmarathon 19 november
Op zaterdag 19 november aanstaande wordt de 
jaarlijkse landelijke schaatsmarathon om de Jan 
van der Hoorn Schaatssport bokaal op de Kenne-
merland Ijsbaan in Haarlem weer verreden.
De jaarlijkse competitie om de KPN-cup met 
de oervorm van het schaatsen brengt naast de 
top-divisie tevens de Dames en de eerste divisie 
(talenten) naar Haarlem.

Marathonschaatsen geldt als de bakermat van 
het schaatsen. Een eerlijke en open sport waarin 
stoere sterke mannen en vrouwen met elkaar de 
strijd aangaan om de overwinning.

Vorig jaar kreeg het publiek in Haarlem spec-
taculaire wedstrijden voorgeschoteld. Bij de 
heren dubbelde een sterke kopgroep het peloton 
waarna veelvraat Gary Hekman de wedstrijd op 
zijn naam schreef.
Bij de dames pakte de verrassende Kelly Schou-
ten haar eerste overwinning bij de dames na een 
schitterende wedstrijd.

In Haarlem zullen de ogen van het publiek gericht 
zijn op zowel de toppers als de regionale rijders. 
Bij de heren zullen naast Gary Hekman de ogen 
gericht zijn op het sterke collectief van Jillert Ane-
ma met hierin onder andere Jorrit Bergsma. De 
bekendste lokale favoriet is Mats Stoltenborg uit 
Hoofddorp. Na twee succesvolle jaren in de ploeg 
van Anema heeft Stoltenborg dit jaar de stap 
naar het team van Bouw en Techniek gemaakt.  
Een andere regionale favoriet is Leander van der 
Geest uit Warmond.

Nog bekender is zijn zus Lisa van der Geest, die 
in korte tijd tot één van de nationale toppers is 
uitgegroeid. Vorig jaar won ze onder andere op 
de Weissensee de prestigieuze Aart Koopmans 
Memorial.

De avond ziet er als volgt uit:
Heren Eerste divisie: 18:00, 100 ronden
Dames topdivisie: 19:30, 70 ronden
Heren topdivisie: 20:30 uur, 125 ronden.

foto: Neeke Smit



Op vrijdag 20 januari 2017 bieden we onze Sportkampioenen een Sportgala aan in de Emergohal in 
Amstelveen. Iedereen die in 2016 in Amstelveen kampioen is geworden in zijn of haar sport, willen we 
uitnodigen voor dit gala.

Kampioenen
Sportkampioenen zijn Amstelveense sporters (al dan niet sportend bij een Amstelveense vereniging) 
en niet Amstelveense sporters die uitkomen voor een Amstelveense vereniging, die in 2016 individueel 
of in teamverband een titel* hebben behaald; in de hoogste afdeling van hun sport**, in de categorieën 
junior, senior en veteranen.

Aanmelden
Voor de aanmelding is nodig: de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van de kampioen. 
Daarnaast, voor de oorkonde, een liggende (sport)foto met een hoge resolutie en de juiste omschrij-
ving van de titel van het kampioenschap. U kunt dit voor 1 december 2016 sturen naar info@
sportbedrijfamstelveen.nl

* Nederlands Kampioen en/of Goud, zilver of brons op een EK, WK of Olympische spelen.
** Sporten die erkend zijn door NOC/NSF. 

Het is weer tijd voor het aanmelden 
van de sportkampioenen van 2016!
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Elk jaar stelt de gemeente Amstelveen een geldbedrag ter beschikking voor de “Sportvereniging van 
het jaar in Amstelveen”. De wethouder Sport Peter Bot reikt de geldprijs en de wisselbeker uit tijdens 
Amstelveens Sportgala op vrijdag 20 januari 2017.

De jury
De jury bestaat uit de directeur van het Sportbedrijf, de beleidsmedewerker sport en de (sportwoord-
voerders van) de politieke partijen in Amstelveen. Zij bepalen uit alle binnengekomen nominaties de 
drie beste nominaties en de winnaar.

Nomineren
Net zoals vorig jaar kan iedere inwoner van Amstelveen een Amstelveense sportvereniging nomineren 
voor deze prijs. Wij nodigen u uit om uw sportvereniging te nomineren. U kunt uw nominatie met de 
antwoorden op onderstaande vragen voor 1 december sturen naar info@sportbedrijfamstelveen.nl 
onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Motivatie
De jury vraagt u, in uw motivatie, antwoord te geven op de volgende vragen:
• Heeft uw vereniging aandacht voor (groepen) jongeren, senioren (55+), vrijwilligers en/of mensen
  met een handicap?
• Levert uw vereniging een bijdrage aan bevordering van samenwerking, integratie en/of gemeen-
  schapszin in onze samenleving? 
• Voert u bijvoorbeeld een actief beleid tegen discriminatie van homoseksuelen?
• Heeft uw vereniging het afgelopen jaar speciale evenementen georganiseerd?
• Hebben leden van uw vereniging het afgelopen jaar uitzonderlijke sportieve prestaties laten zien?
• Heeft uw vereniging deelgenomen aan samen werkingsprojecten waarin school en/of de buurt
  centraal staan?
• Heeft uw vereniging aandacht voor talentontwikkeling?
• Heeft uw vereniging aandacht voor innovaties en/of past uw vereniging vernieuwende inzichten
  toe binnen de vereniging?
• Heeft uw vereniging een in het oog springende toekomstvisie?
• Heeft uw vereniging een groeiend aantal Amstelveners aan het sporten/bewegen gekregen?
• Heeft uw vereniging in 2016 nog andere successen behaald die in aanmerking genomen moeten
  worden?

Bekendmaking genomineerden
In december wordt bekend gemaakt welke drie verenigingen kanshebbers zijn voor de prijs. Op het 
Amstelveens Sportgala zal wethouder Peter Bot de winnaar bekend maken.

Nomineer uw sportvereniging voor “Sportvereniging van het jaar 2016”
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Aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen vind je 
een bordje met daarop “Zandeiland 4”. Dat bordje 
wijst naar een grote parkeerplaats waar elke dag 
van het jaar auto’s geparkeerd staan waaruit 
duikers verschijnen die in de daarnaast gelegen 
Vinkeveense Plassen onder water willen. 

Zandeiland 4 is uniek in Nederland, het trekt van 
heinde en verre duikers aan die een kijkje komen 
nemen bij de Bus of de verschillende wrakken 
die daar onder water te zien zijn. Je kunt er heel 
ondiep rond de 3,5 meter naar de Brasems kijken 
die langs komen zwemmen of naast een grote 
snoekbaars gaan liggen die rustig ligt te zonnen 
op een zandbank. 

Duikcentrum Airdiving

Zandeiland 4 is een hele mooie heldere duikstek 
met toiletten, douches en kleedkamers. Je kunt 
eenvoudig het water in en uit via de steiger die 
over de hele breedte van de duikstek loopt en de 
diverse trappen. Er is ook een heuse invalidetrap 
die het in en uit het water komen nog eenvoudiger 
maakt. Om dit prachtige duikgebied in stand te 
houden, de toiletten werkend en de parkeerplaats 
netjes, is het beheer van het duikgebied in han-
den gegeven van het recreatieschap Vinkeveense 
plassen. 

Voordat je deze prachtige duikstek bereikt kom 
je langs de duikwinkel – duikschool van Mike en 
Anitha Belder. Die de toepasselijke naam 
Airdiving draagt ofwel lucht en duiken.

Je kunt hier terecht voor:
• Vullen van je duikcilinders bij de 24 uurs 
  vulautomaat
• Vullen van je duikcilinders in de winkel voor 
  lucht tot 300 bar
• Vullen van je duikcilinders met Nitrox tot 
  maximaal 40% zuurstof of een lager percentage
  door aanvulling met lucht. (300 bar tot 32%)

• Huren van je duikmateriaal. Er is een uitgebrei-
  de huurvoorraad met goed passende dames
  en heren pakken. Maar ook duikbrillen, snorkels,
  vinnen, lood, neopreenschoentjes, handschoe-
  nen of iets anders dat je wellicht vergeten bent.
• Kopen van je duikmateriaal. Airdiving is dealer 
  van Mares, AquaLung, Tusa, Apeks, Suunto, 
  Bare, Procean, Atomic, Tecknodiver, Cressi, 
  Metelsub en Sea&Sea.
• Kopen van de vergunning om te mogen duiken
  in het duikgebied bij eiland 4.  
• Daarnaast kunt u terecht voor: pakken op maat
  (droog en nat), cadeaubonnen, Doc’s Proplugs
  en EHBO materialen.
• Er is ook een uitgebreide voorraad klein-
  materiaal aanwezig zoals boldsnaps, batterijen, 
  o-ringen, slangsleefes etc.
• Onderhoud van materialen is ook mogelijk, je
  kunt je ademautomaten laten services, cilin-  
  ders laten keuren, batterijen laten vervangen in
  duikcomputers etc.

Ben je nog geen duiker, maar wil je wel graag 
duiken… of wil je meer duiken. 
Wil je beginnen met duiken, dan ben je bij 
duikschool Airdiving aan het goede adres. Mike 
en Anitha zijn beide zeer ervaren duikinstructeurs 
en aan de duikschool zijn nog een groot aantal 
duikinstructeurs, assistent-instructeurs en dive-
masters verbonden. 

Je kunt terecht voor:
• Het behalen van je duikbrevet waarmee je over
  de hele wereld kunt duiken. Dit brevet leert je
  om samen met een buddy fijne duiken te maken
  tot een diepte van 20 meter.
• Na je open water duikbrevet kun je je verder 
  bekwamen in duikvaardigheden tot advanced
  duiker,
• Of je brevet rescueduiker, divemaster of zelfs
  assistent instructeur.
• Ook kun je cursussen volgen tot gespeciali-
  seerd duiker zoals: Nitrox (met zuurstof verrijkte
  lucht), Boot, Diep, Droogpak, Biologie, IJs,
  Nacht, Fotografie, etc.
• Sinds kort is er zelfs een Tek-Lite programma te
  volgen bij Airdiving. Dit programma, bestaande
  uit 2 aparte cursussen, stelt een recreatieve 
  duiker met een aangepaste recreatieve set (wel
  dubbele kraan en minimaal 15 literfles) in staat 
  om lichte decompressieduiken te maken met 
  Trimix en of Nitrox. 

Ben je nog te jong om zelfstandig te duiken 
(onder de 14 jaar). Dan kun je bij Airdiving terecht 
voor het juniorduikbrevet of de cursussen die 
speciaal voor kinderen zijn geschreven.

Ben je er nog niet helemaal zeker van of je een 
cursus wil volgen, dan kun je altijd onder begelei-
ding van een instructeur of divemaster een proef-
duik komen maken. Direct in de Vinkeveense 
plassen of als je daar nog niet aan toe bent in een 
zwembad in de buurt. Mail naar info@airdiving.nl 
of bel 0294-291030

Heb je een duikbrevet maar nog nooit in Neder-
land gedoken en wil je dat ook eens proberen. 
Kom naar Airdiving voor een begeleide duik.

Loop binnen bij Airdiving aan de Baambrugse 
Zuwe 143 B in Vinkeveen. Mike en Anitha staan 
altijd voor je klaar met raad, informatie of gewoon 
voor een gezellig babbeltje met een kop koffie. 
Het zal echter bijna altijd over duiken gaan.

Duikvereniging Scubadoe ‘de Venen’
Airdiving werkt samen met duikvereniging Scuba-
doe ‘de Venen’. De duikvereniging organiseert 
het gehele jaar leuke activiteiten rondom duiken. 
Als lid van Scubadoe ‘de Venen’ heb je altijd een 
duikbuddy tijdens je duiken. Je kunt aanhaken 
voor:
• Een weekend duiken en kamperen in Zeeland in
  juni en/of september

• Van oktober t/m april elke vrijdagavond van 
  21:00 uur t/m 22:00 uur zwemmen/duiken/snor-
  kelen in ’t Kikkerfort in Breukelen
• Workshops fotografie, freediving, onderwater-
  voetbal, onderwaterhockey, onderwateryoga etc.
• Verbeteren van je duikvaardigheden in ’t Zwem-
  bad zoals: achteruitzwemmen, trimmen etc.
• Van mei t/m september elke vrijdagavond een
  georganiseerde duik in Vinkeveen of andere
  zoetwaterplas in de buurt.
• Duiken met de boot van Scubadoe die naast 
  duikcentrum Airdiving ligt afgemeerd.

Duikcentrum Airdiving
Baambrugse Zuwe 143 B te Vinkeveen
Telefoonnummer: 0297-291030
www.airdiving.nl
www.facebook.com/airidiving

Openingstijden:
Vanaf 1 mei tot en met 31 oktober dinsdag t/m 
vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur en van 18:30 t/m 
20:00 uur. Zaterdag en Zondag van 8:00 uur t/m 
19:00 uur.

Vanaf 1 november t/m 30 april woensdag t/m 
vrijdag van 12:00 uur tot 18:00 uur Zaterdag en 
Zondag van 10:00 uur t/m 17:00 uur.

Voor klanten en vullen kan direct bij de winkel 
geparkeerd worden.

Heeft u interesse in een cursus, binnenkort start 
weer en (junior) open water cursus. Deze cursus 
bestaat uit  theoriemodules, 6 zwembadmodules 
en 6 buitenwatermodules. De zwembadmodules 
worden gegeven in ’t Kikkerfort in Breukelen op 
vrijdagavond van 21:00 uur t/m 22:00 uur.

Maatwerkopleidingen zijn altijd mogelijk. 

Voor reguliere opleidingen kijk op onze 
facebookagenda: www.facebook.com/airdiving.



Tennishal De Ronde Venen is één van de weinige 
tennishallen, waar iedere baan volledig met net-
ten is afgeschermd. Een tennishal met een ruime 
uitloop, waardoor u comfortabel overdekt kunt 
tennissen. Een gezellige ambiance waar u na het 
tennissen een drankje en een hapje kunt nuttigen. 
Om dit seizoen een contractbaan te huren zijn er 
nog verschillende mogelijkheden. 

Er zijn zowel overdag als in de avond mooie tijden 
beschikbaar. U weet wellicht nog medetennis-
sers te vinden, waar u een leuk partijtje mee kan 
tennissen. Voor diegenen, die geen tennispart-
ners hebben of het leuk vinden iedere week met 
andere tennissers te spelen is er de toss. Een 
groep van 16 tot 20 tennissers die naar sterkte 
worden ingedeeld. De vaste damesdubbel toss is 
op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag. 

Dames opgelet: donderdagmiddag loopt dit 
jaar een actie waar u normaal €115, - p.p. voor 
het hele seizoen betaalt kunt u zich nu met zijn 
tweeën opgeven voor hetzelfde bedrag. (2 voor 
de prijs van 1).

Tennishal De Ronde Venen 
Het winterseizoen is in volle gang

Er is ook een Losse gemengde toss op maandag-
middag, waar je per keer voor kunt inschrijven. 
Vanaf zondag 6 november zijn er verdeeld 
over het hele winterseizoen 6 wintercompetitie 
ontmoetingen voor gemengde teams waar 4 
wedstrijden per ontmoeting worden gepeeld en bij 
de herendubbels 2 partijen per weekend. Houd 
uw tennis op peil, zodat u van het voorjaar met de 
competitie goed voorbereid bent.

Wanneer u met een tennisgroep veel voor een 
voordelige prijs in het weekend van vrijdag t/m 
zondag wilt tennissen is wellicht de Baanbundel 
een interessant product.

Wilt u een feestje geven met of zonder tennis. 
Allebei is mogelijk. Op vrijdag namiddag of zater-
dagavond kunt u de horeca met of zonder tennis 
reserveren voor een gunstige prijs met of zonder 
buffet. Informeer naar de mogelijkheden. 

Voor meer informatie 
www.tennishalderondevenen.nl of 
tel.: 0297 285636 mob.: 06 11321993
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Hoe vraag je topsportbegeleiding aan?
Als je je aanmeldt voor opleiding aan het ROC 
van Amsterdam, bijvoorbeeld de niveau-4 
opleiding Sport & Gezondheid op MBO College 
Amstelland, geef je op het aanmeldformulier aan 
dat je topsporter of sporttalent bent. Hierdoor 
word je direct door de topsportbegeleider uitgeno-
digd voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek 
word je definitieve sportstatus vastgesteld. Kom 
je in aanmerking voor topsportbegeleiding, dan 
wordt samen met de topsportbegeleider en de 
opleidingsmanager een sportstudiecontract op-

Podium voor (sport)talent

gesteld. Hierin worden alle afspraken vastgelegd. 
Na ondertekening van het contract kun je gebruik 
maken van begeleiding en de faciliteiten die je 
nodig hebt.

Open Dag
Nieuwsgierig geworden? 
Kijk eens op www.rocva.nl en ga naar de Sector 
Sport & Johan Cruyff College. Kom langs op MBO 
College Amstelland in Amstelveen op onze eerste 
Open Dag op dinsdag 22 november van 16.00 – 
20.00 uur (www.mbocollegeamstelland.nl). 

Het ROC van Amsterdam vindt bewegen en sport 
heel belangrijk. Met onze sportopleidingen berei-
den we onze studenten voor op een toekomstige 
baan in de sportwereld. Maar we doen nog veel 
meer!

We bieden topsportbegeleiding op maat, onge-
acht de opleiding die de sporter volgt. Zo kan 
het maximale uit zowel de sportcarrière als de 
studie gehaald worden en kunnen beide talenten 
optimaal ontwikkeld worden. Het Johan Cruyff 
College Amsterdam, met opleidingen speciaal 
voor topsporters, is ook onderdeel van het ROC 
van Amsterdam. 

Ruim 300 studenten maken gebruik van deze 
topsportbegeleiding. Om de combinatie topsport 
en studie zo goed mogelijk te laten verlopen, 
werken wij onder andere samen met de Olympi-
sche Netwerken, Topsport Amsterdam en zijn wij 
onderwijspartner in het Centrum voor Topsport en 
Onderwijs (CTO).

“Het behalen van mijn diploma op het Johan 
Cruyff College betekent veel voor mij. Het bewijst 
dat de combinatie van topsport en het volgen van 
een studie mogelijk is. Ik wil mezelf, ook naast 
mijn hockeycarrière, blijven ontwikkelen.”
Valentin Verga - Nederlands Hockeyteam, 
alumnus Johan Cruyff College

Topsportbegeleiding mogelijk?
Topsportbegeleiding tijdens een opleiding aan een 
van de mbo-colleges van het ROC van Amster-

dam, bv MBO College Amstelland in Amstelveen, 
is mogelijk als je:
• een status hebt die is vastgesteld door
  NOC*NSF of de sportbond bij categorie 1
  sporten:
  – A-, B- of High Potential-status
  – Internationaal Talentstatus
  – Nationaal Talentstatus
  – Talent Belofte status
• sport in de eigen leeftijdscategorie op het hoog-
  ste landelijke niveau bij categorie 2 sporten 
• voetbalt bij een Betaald Voetbal Organisatie of 
  in het eerste elftal van een vereniging die speelt
  in de tweede of derde divisie of de hoofdklasse

Wat is topsportbegeleiding
Topsportbegeleiding is extra begeleiding voor 
topsporters en sporttalenten tijdens hun studie 
op een van de negen mbo-colleges van het 
ROC van Amsterdam. Aan elke opleiding is een 
topsportbegeleider verbonden die samen met de 
studiebegeleider en de student een aangepast 
studieprogramma opstelt.

Topsportbegeleiding in het kort
• Je krijgt een aangepast lesrooster waarbij
  zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met
  trainingen en wedstrijden.
• Je toetsen worden afgenomen op een ander
  moment of tijdstip als dat nodig is.
• Tijdens je studie en stage krijg je extra bege-
  leiding. Je persoonlijke sportsituatie bepaalt in
  welke mate je gebruik kunt maken van boven-
  staande voorzieningen.

www.sportkrantamstelland.nl

Sportschool Chung Do Kwan is niet alleen actief 
en een begrip geworden in de regio (en inmiddels 
daarbuiten), maar heeft door de tijd heen ook 
zeer enthousiaste groepen weten neer te zetten 
middels de Special Needs concepten. Deze 
worden door de sportschool op reguliere basis 
aangeboden, en hebben het daarmee mogelijk 
gemaakt om deze doelgroepen te laten partici-
peren in de sportdeelname en hen daarmee een 
plaats en gezicht te geven binnen de bestaande 
sportschool. 
Zo zijn er speciale groepen voor leden met 
uiteenlopende persoonlijke uitdagingen op het 
gebied van autisme-spectrum, concentratie- en 

geheugenstoornissen en het Syndroom van 
Down. Deze lessen vinden wekelijks plaats in 
samenwerking met de zorginstellingen, scholen 
en/of andere zorgaanbieders.

Indien u interesse heeft in deze lessen en/of meer 
informatie wenst kunt u contact opnemen via 
info@chungdokwan.nl. 

Ook voor proeflessen, clinic op locatie en/of 
kennismakingslessen.

Kijk voor meer informatie ook op de website 
www.chungdokwan.nl.

Special Needs Taekwon-Do 
& Martial Arts

Aangepasten sporten & 
G-sporten
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Sinds september is Sportpark de Kegel een 
racketsport rijker: Padel.
Deze moderne sport die in Spanje inmiddels 
tennis als meest populaire racketsport voorbij-
gestreefd heeft (vier miljoen spelers), is ook in 
Nederland bezig aan een enorme opmars. 

Op Sportpark de Kegel vindt u de eerste padel-
baan in de regio Amstelland! 
Padel is een mix van tennis en squash. Padel 
speel je als dubbelspel, omheind door een kooi 
waarbij je de wanden mag/moet gebruiken. De 
puntentelling is hetzelfde als bij het tennisspel. 

Nieuw bij Sportpark 
de Kegel: Padel!

Het is een racketsport die makkelijk te leren is 
voor jong én oud. Heel leuk om naar te kijken, 
maar nóg leuker om te spelen. Huur de padel-
baan (en eventueel rackets) online via 
www.tennisdekegel.nl.

Gezellig een uurtje bowlen in combinatie met 
diner of een hapje en drankje?
Maak een keuze uit één van de arrangementen, 
te reserveren vanaf 4 personen. 

Kom bijvoorbeeld gezellig BitterBallen Bowlen, 
bestaande uit een uur bowlen, 3 drankjes p.p. en 
een bittergarnituur. 
Of maak een keuze uit één van onze grillarrange-
menten in de gezellige Oud Hollandse zaal ‘De 
Deel’. Lekker zelf vlees (of vis) grillen aan tafel!

De Kegel biedt ook een arrangement waarbij 
bowlen gecombineerd wordt met een 3-gangen 

Veel binnenactiviteiten 
dit najaar!

diner in Bistro Nice! 

Overigens kunt u ook in de bistro genieten van 
het najaar: hier worden naast de vertrouwde 
menukaart nu ook de herfst specialiteiten geser-
veerd.

Bezoek de website voor alle informatie over de 
activiteiten en arrangementen!

Sportpark de Kegel
Bovenkerkerweg 81
1187 XC Amstelveen
www.bowlingdekegel.nl - www.tennisdekegel.nl 



• sportpsychologie
• personal training 
• gewichtsconsulent

Praktijkadres Jumph:
Keizer Karelweg 489-491
1181 RH Amstelveen 

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

www.anoekdevoogd.nl

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

Wil jij naast lekker bewegen ook kunnen ontspan-
nen? Ervaar zelf de werking van Tacoyo!

TACOYO staat voor Training, Ademhaling, Condi-
tie, Ontspanning, Yoga en Omgaan met stress.
TACOYO is de enige anti-stress groepsles in 
Nederland. TACOYO is een intervaltraining van 
75 minuten, waarbij intensief bewegen telkens 
wordt afgewisseld met bewuste herstelmomenten. 
De laatste 15 minuten wordt afgesloten met een 
totale ontspanningsoefening. TACOYO is een 
echte combinatieles en maakt dankbaar gebruik 
van Pilates, Bodypump, Fitness, Core, Aerobics 
en oefeningen uit de fysiotherapie praktijk ge-
combineerd met Mindfulness, Yoga, Progressieve 
Relaxatie, Autogene training en ademhalings-
technieken. TACOYO gebruikt wekelijks nieuwe 
muziek en lessen via onze uniek ontwikkelde  mu-
zieksoftware. TACOYO is geschikt voor mannen 
en vrouwen en alle leeftijden.

TACOYO streeft geen schoonheidsideaal na, 
maar een gezondheidsideaal. TACOYO gaat uit 
van het principe dat Body & Mind twee kanten zijn 
van dezelfde medaille, namelijk uw gezondheid in 
perfecte balans. Hoe wij dat bereiken kunt u het 
beste ervaren door een proefles Tacoyo te doen. 
In Aalsmeer zijn de lessen op maandagavond om 
19.15 u en 20.30 uur. 

Nanette Elfring (1972) is afgestudeerd aan de 
Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Am-
sterdam. Naast haar advieswerk in de culturele 
erfgoed sector, heeft ze altijd mensen willen 
aanzetten tot lekker bewegen én ontspannen. 
Zij ervaarden zelf de werking van Tacoyo, het 

plezier erin en het feit dat dit voor zoveel mensen 
toegankelijk is. Door trainer te worden kon zij 
haar enthousiasme inzetten om mensen op hun 
eigen nivo plezier te laten hebben in bewegen 
én in deze hectische tijd een extra middel voor 
ontspanning aan te bieden. Zij geeft daarnaast 
als gecertificeerd VVM-trainer ook Mindfulness 
(MBCT) trainingen (www.beninbalans.nl) in 
Aalsmeer. 

Neem voor meer info of een proefles contact op 
met Nanette Elfring:  n.elfring@tacoyo.nl of 06-
37324261 (www.tacoyo.nl).

Tacoyo: bewegen én 
ontspannen in één les



Amateurvoetballers hoeven niet meer 
anoniem hun wedstrijden te spelen. Echte 
Voetballers biedt spelers en hun fans vanaf 
vandaag een eigen platform waar ze met 
elkaar en andere liefhebbers hun mooiste 
voetbalmomenten kunnen delen. ‘Scoren met 
video’s’ wordt de nieuwe competitie in de 
voetbalcompetitie.

Echte Voetballers (www.echtevoetballers.nl) 
wordt hét sociale medium voor amateurvoet-
ballers in Nederland. Gebruikers kunnen op het 
platform filmpjes van mooie voetbalacties delen 
en kunnen die per type actie (doelpunt, panna, 
vrije trap, redding, etc.) en per filmer, speler en 
per club raadplegen. 

Echte Voetballers heeft ook ranglijsten voor de 
best gewaardeerde en meest bekeken video’s, 
filmers, spelers en clubs. Op basis daarvan 
worden Filmers, Spelers en Clubs van de Maand 
verkozen. Spelers zien op het platform de hoogte-
punten van hun wedstrijden terug en (her)beleven 
de geweldige voetbalmomenten met elkaar en 
hun vrienden. De aantrekkelijkste acties van een 
speler komen op zijn of haar persoonlijke pagina 
te staan. Ook clubs hebben een eigen pagina.

In de schijnwerpers
‘Echte Voetballers is dé plek waar al het mooie 
van het amateurvoetbal samenkomt’, zegt Edwin 
van Rooyen, oprichter van het platform. ‘Op de 
amateurvelden zie je ieder weekend schitterende 
acties en doelpunten, zeker bij de jeugd. Maar we 
zien daar nooit wat van terug. Met Echte Voetbal-
lers brengen we daar verandering in. We zetten 
de spelers en hun clubs in de schijnwerpers.’ 
Beroemde spelers
Op Echte Voetballers (ondertitel: ‘Scoren met 

Lancering sociaal medium Echte Voetballers:
Eindelijk al het mooie van amateurvoetbal op één plek

video’s!’) maakt iedereen evenveel kans om met 
zijn of haar acties in de belangstelling te komen. 
Het maakt niet uit of iemand in de D1, de B5 of 
de F8 speelt, iedere speler kan een hit scoren 
– als zijn of haar actie maar mooi of opmerkelijk 
genoeg is. Echte Voetballers biedt daarmee niet 
alleen een plek waar spelers hoogtepunten kun-
nen (her)beleven, maar ook een nationaal podium 
waar ze zelfs beroemd kunnen worden. 

De ranglijsten voegen een spelelement aan het 
platform toe. Zo ontstaat een competitie met 
video’s in de voetbalcompetitie.
Filmers als helden
Van Rooyen heeft het concept van Echte Voetbal-

lers al op kleine schaal uitgeprobeerd. 
Hij merkte dat het delen van korte voetbalfilmpjes 
veel enthousiasme bij spelers teweegbrengt. 
Dit vergroot hun voetbalplezier en versterkt hun 
binding met de club waar ze spelen. 

Degenen die filmen maken nadrukkelijk deel uit 
van het voetbalplezier. ‘Zij worden de nieuwe 
helden. De vader, moeder, broer, zus, vriend, 
vriendin of clubgenoot die zijn of haar smartp-
hone pakt en even filmt, die maakt zich razend 
populair.’ Langs de lijn kan iedereen met een 
smartphone prachtige opnames maken. 

‘Echte Voetballers is 
dé plek waar al het 
mooie van het ama-
teurvoetbal samen-

komt’

Als je een aantal vuistregels volgt, is het filmen 
‘supersimpel’, zegt Van Rooyen. Daarnaast is het 
ook ‘ontzettend leuk’ om te doen. ‘Telkens weer 
voel je een prettige spanning: welke mooie acties 
ga ik deze keer met mijn camera vangen? Het is 
het moderne vissen.’ 

Maatschappelijke rol
Echte Voetballers is een beginnend bedrijf dat 
zich zeer bewust is van zijn maatschappelijke rol. 
‘Met Echte Voetballers willen we in alle opzichten 
goed doen’, zegt Van Rooyen. ‘We promoten 
het amateurvoetbal, bieden een platform dat het 
voetbalplezier vergroot en een actieve sportbeoe-

fening van kinderen en jongeren stimuleert.’ Naar 
zijn mening hoort het bij de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van het bedrijf dat verkopers 
van producten die niet bij een gezonde levensstijl 
passen, niet op Echte Voetballers kunnen adver-
teren. ‘De fabrikanten van cola en chips hoeven 
zich niet bij ons te melden.’

Maatschappelijke projecten
Echte Voetballers heeft inkomsten uit sponsoring 
en advertenties nodig om het platform te beheren 
en verder te ontwikkelen. Het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van Echte Voetballers 
houdt ook in dat straks, als er inkomsten zijn, een 
nader te bepalen percentage van de bedrijfswinst 
ter beschikking komt van maatschappelijk waar-
devolle initiatieven. 

Van Rooyen wil een apart platform inrichten waar 
indieners van projectvoorstellen hun plannen 
kunnen presenteren. De projecten met de meeste 
‘likes’ krijgen dan financiering van Echte Voetbal-
lers.

Bètaversie
Echte Voetballers is een web-based applicatie, 
die dus online te benaderen is via een webbrow-
ser. De website is ook responsive, waardoor 
het op alle apparaten kan worden gebruikt, van 
laptop tot mobiele telefoon. Het platform wordt 
vandaag in zijn bètaversie gelanceerd. 

Van Rooyen: ‘We hebben de website uiteraard 

getest, op verschillende apparaten en met een 
groep testers, maar we weten dat de gebruikers 
nog veel wensen zullen hebben. De komende 
periode gebruiken we om die wensen in kaart te 
brengen. Stap voor stap gaan we verbeteringen 
doorvoeren.’   

Meer informatie: 
Edwin van Rooyen (directeur): 06 818 83 257
Ron Simon (marketing): 06 414 53 997

www.echtevoetballers.nl
info@echtevoetballers.nl 
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Dé sportkrant in uw regio!
www.sportkrantamstelland.nl

Gratis uw sportvereniging promoten?
Bel: 0297 - 242 432  

Mobiel: 06 - 109 09 293

Uw advertentie bij 29.000 huishoudens onder de aandacht!
Email: info@sportkrantamstelland.nl

Huis aan huis krant voor Amstelveen

Sportkrant Amstelland.nl

Sportkrant Amstelland is al jaren een begrip in De Ronde Venen e.o.! 

Nu óók in Amstelveen!




