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In de komende edities van Sportkrant 
Amstelland / Amstelveen zal Salvedo Health 
Clinic in deze column diverse sportblessures 
bespreken en tips geven ter voorkoming van 
deze blessures.
Salvedo Health Clinic is een modern en in-
novatief paramedisch centrum dat zich richt 
op: chiropractie, fysiotherapie, psychologie, 
diëtetiek en sport & beweging.

Salvedo Health Clinic wil met kwalitatieve 
multidisciplinaire zorg mensen op construc-
tieve wijze (meetbaar) gezonder maken en 
houden. Door een effectieve samenwerking 
tussen meerdere specialisten ontstaat een 
optimale mix om lichaam en geest de juiste 
persoonsgebonden leefgewoontes bij te 
brengen.

Salvedo Health Clinic stelt zich professioneel 
op en neemt maatschappelijke verantwoor-
delijkheid door een bijdrage te leveren aan 
sportparticipatie en gezondheidsbevordering. 
Het centrum onderscheidt zich door een hoge 
kwalitatieve dienstverlening aan te bieden 
in een moderne en persoonlijke omgeving. 
Hierin werken de verschillende disciplines 
intensief samen en vormen daarmee een 
unieke schakel in de eerstelijnsgezondheids-
zorg.
Salvedo Health Clinic maakt mensen in 
Amstelveen en omgeving gezonder, vitaler en 
actiever door een unieke samenwerking tus-
sen paramedische zorg, sport en beweging!

Salvedo Health Clinic
Maalderij 38
1185 ZC Amstelveen
Tel: 020 - 700 93 43
info@salvedo.nl
www.salvedo.nl
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Smile Fit
SMILE FIT is een sportstimulering programma 
voor mensen die niet meer of weinig sportief 
actief zijn, maar toch eigenlijk weer willen gaan 
bewegen. Sporten met een lach op het gezicht. 
Dit zorgt er voor dat u het sporten vol houdt en u 
de beoogde resultaten zult bereiken.

De letters van SMILE  FIT staan voor:

Samen sporten: In deze individualistische 
samenleving krijgen mensen steeds meer de be-
hoefte om activiteiten in groepsverband te doen. 
Al onze sport activiteiten zullen in groepsverband 
uitgevoerd worden. Dit maakt het sporten een 
stuk gezelliger, het geeft een stok achter de deur 
en u kunt elkaar helpen.

Meetbaar: 2 keer per jaar wordt er een test 
georganiseerd. Deze test is er om te controleren 
of u geen risico loopt tijdens het sporten en om u 
vooruitgang te bekijken. De test is niet verplicht

Iedereen: kan meedoen aan de SMILE FIT 
lessen. Ook als u jaren niet heeft gesport kom 
vooral! De lessen kunt u aanpassen aan u eigen 
niveau.

Leefpatroon: In onze westerse samenleving 
wordt er te weinig bewogen, is er veel stres en 
wordt u overspoeld met fastfood. Doormiddel van 
sporten zullen deze factoren aanzienlijk verbete-
ren.

Effect: Het effect van het SMILE FIT programma 

is dat u weer meer zal gaan bewegen en hier ook 
plezier uit zal halen. U ontmoet andere mensen 
tijdens het sporten en zal zich prettig in u vel 
voelen.

SMILE FIT 50 plus
In Nederland wonen er medio 2014 zo’n 4,5 mil-
joen senioren. Ruim 50 procent van de senioren 
is onvoldoende actief. Het is echter van preventief 
belang om te bewegen voor de gezondheid. Door 
meer lichamelijke activiteiten neemt de kwaliteit 
van leven toe en voelt de senior zich vitter en 
vitaler. Ook wordt de kans op langer leven ver-
groot. Ten slotte zal het gezamenlijk sporten meer 
sociale contacten opleveren.

Bent u vijftig jaar of ouder? 
Dan kunt u deelnemen aan het SMILE FIT 
50+ programma. Dit programma start met een 
introductie programma van 15 conditietrainingen 
in groepsverband. In 15 weken maakt u wekelijks 
gedurende een uur kennis met verschillende 
sporten zoals: fitnessvormen, spierversterkende 
oefeningen, lenigheidsoefeningen, circuittraining, 
balsporten en sport & spel. De lessen worden ge-
geven door Cheryl Weber (gediplomeerd lesgever 
50 plussport), en worden zo opgebouwd dat ieder 
op zijn eigen niveau mee kan doen. Geef u nu op 
voor een gratis proefles en betaal daarna slechts 
4 euro per les!

Lessen in Ouderkerk aan de Amstel:
Dinsdag 09.30 tot 10.30 uur sporthal Bindelwijk
Dinsdag 20.00 tot 21.00 uur sporthal Bindelwijk

Lessen in Nes aan de Amstel:
Woensdag 13.45 tot 14.45 uur in gymzaal de 
Nesse
Voor inschrijven of meer informatie kunt u bellen 
naar 020-3792523/06-46087776 of mailen naar 
info@webersports.nl

SMILE FIT hardlopen
Waarom hardlopen?

GALM 55 plus sport Amstelveen
Het sportstimuleringsproject GALM draait nu al vanaf oktober 2002 zijn lessen. Inmiddels doen er 
zo een 400 deelnemers met veel plezier mee aan de GALM-lessen. 
Galm staat voor Groninger Actief Leven Model en is een initiatief van de werkgroep Bewe-
gingswetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en de Landelijke Stichting MBVO.
Het doel is om 55-plussers die niet of weinig sportief actief zijn aan het sporten te brengen. 
Hierdoor zal de gezondheid, conditie, fitheidgevoel en daarom misschien ook de kwaliteit van het 
leven verbeterd worden. Men hoeft niet bang te zijn dat het niveau te hoog zal zijn want dit wordt 
voor een ieder aangepast. Tijdens de sportlessen worden verschillende sporten beoefend om 
de conditie, lenigheid, kracht en snelheid te verbeteren. Het beleven van plezier in de sport staat 
voorop. Geef u nu op voor een gratis proefles en betaal daarna slechts 4 euro per les! 

GALM Lessen in Amstelveen:
Maandag  09.00 tot 10.00 uur   Sporthal de Meerkamp
Maandag  17.30 tot 18.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Maandag  18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Maandag  19.30 tot 20.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Maandag  20.30 tot 21.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Dinsdag   09.30 tot 10.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Dinsdag   10.30 tot 11.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Dinsdag   11.30 tot 12.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Dinsdag   18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  10.00 tot 11.00 uur   Sporthal de Meerkamp
Woensdag  11.00 tot 12.00 uur   Sporthal de Meerkamp
Woensdag  17.30 tot 18.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  19.30 tot 20.30 uur  Gymzaal de Landtong 12
Woensdag  20.30 tot 21.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Donderdag  17.30 tot 18.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Donderdag  18.30 tot 19.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Donderdag  19.30 tot 20.30 uur   Gymzaal de Landtong 12
Vrijdag   09.30 tot 10.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Vrijdag   10.30 tot 11.30 uur   Sporthal de Meerkamp
Vrijdag   11.30  tot 12.30 uur  Sporthal de Meerkamp
Vrijdag   13.00 tot 14.00 uur   Sporthal de Meerkamp

Voor inschrijven of meer informatie kunt u bellen naar 020 - 3792523 / 06-46087776 
of mailen naar info@webersports.nl

• Lopen ontspant
• Lopen traint uw afweersysteem en 
  uithoudingsvermogen
• Lopen maakt slank
• Lopen heeft positieve invloed op hart en 
  bloedsomloop, diabetes, ademhaling en longen

Het doel van dit programma is om mensen die 
niet meer of weinig sportief actief zijn aan het 
hardlopen te brengen en (licht) gevorderde lopers 
op een hoger niveau te laten lopen. De kracht van 
SMILE FIT hardlopen is dat iedereen ongeacht de 
leeftijd op zijn eigen niveau kan deelnemen. Tij-
dens het hardloopprogramma wordt onder andere 
aandacht besteed aan een goede warming-up, 
looptechniek, ademhalingstechniek en een goede 
cooling-down. De training bestaat voornamelijk uit 
intervallen. Hierdoor kunnen beginners geleidelijk 
steeds meer minuten hardlopen en gevorderden 
op een steeds hoger tempo gaan lopen. Plezier in 
hardlopen staat voorop.

Karin, 44 jaar en moeder van 3 kinderen loopt 
sinds 6 maanden mee: “ Lopen was nooit mijn 
hobby, maar de trainer motiveert je zo dat je het 
wel steeds leuker gaat vinden. Nooit gedacht dat 
ik binnen een half jaar vijf kilometer kon lopen” 
Jacqueline traint inmiddels twee jaar mee en 

verteld enthousiast: “ Sinds ik hardloop voel ik me 
fitter en energieker. Het gezamenlijk lopen zorgt 
voor meer doorzettingsvermogen”. 
Gevorderde loper Marco beaamt dit en merkt 
daarnaast op dat hij door de intervaltrainingen 
een stuk sneller is geworden.  De lessen worden 
gegeven door een ervaren hardloper en bewe-
gingsinstructeur. Geef u nu op voor een gratis 
proefles en betaal daarna slecht 4 euro per 
training!

Hardlooplessen is het Amsterdamse bos:
Beginners
Dinsdag 18.30 tot 19.30 uur (ingang bos, bij 
parkeerplaats Oude Karselaan te Amstelveen)
Donderdag 11.00 tot 12.00 uur (ingang bos, bij 
eetcafé Silversant te Amstelveen
Zaterdag 10.15 tot 11.15 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)

(Licht) Gevorderden
 Maandag 18.45 tot 19.45 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)
Zaterdag 10.15 tot 11.15 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)
Voor inschrijven of meer informatie kunt u bellen 
naar 020-3792523/06-46087776 of mailen naar 
info@webersports.nl
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De Amstelveense Rugby Club (ARC) speelt 
al decennia een rol van betekenis in het 
Nederlandse rugby. In 2013 vierde de ver-
eniging haar 50-jarige bestaan. In die 50 jaar 
is ARC uitgegroeid tot een van de grootste 
rugbyverenigingen in Nederland, met ruim 400 
geregistreerde leden. ARC onderhoudt een 
fantastische, nieuwe accommodatie aan de 
Sportlaan 25a in Amstelveen. 

ARC wil een rugbyvereniging zijn die heel diverse 
doelgroepen aanspreekt en waar door jongens, 
meisjes, mannen en vrouwen zowel in de breedte 
als op hoog competitief niveau rugby kan worden 
gespeeld. Rugby is echt een sport voor ieder-
een. Of je nu klein, groot, dik of dun bent, het 
maakt niet uit. In rugby is er plek voor iedereen. 
Als je niet bang bent voor een stootje of een 
beetje modder moet je het zeker een keer komen 
uitproberen.

Amstelveense Rugby Club: 
rugby spelen op zijn best

Een van de belangrijkste aandachtspunten bin-
nen rugby is respect. Respect voor jezelf, je me-
despelers, de scheidsrechter en je tegenspelers.
Rugby is een stevige maar ook een uitermate 
faire sport. ARC legt hier heel veel nadruk op.

Bij ARC wordt door de week getraind. In het 
weekend wordt competitie gespeeld. Het rug-
byseizoen loopt van september tot en met april/
mei. Rugby is een wintersport: als het weer het 
toelaat, wordt in de winter gewoon doorgespeeld. 
En ook regen houdt rugby niet tegen. 

Het eerste herenteam van ARC komt uit in de 
Lotto Ereklasse, het hoogste rugbyniveau in 
Nederland. 
Samen met de drie andere herenteams, een 
veteranenteam, een damesteam en een enorme 
jeugdafdeling, staan elke week enkele honderden 
enthousiaste ARC’ers op het veld, begeleid door 
een groot aantal coaches en trainers. 

Jongens en meisjes zijn vanaf 6 jaar van harte 
welkom bij ARC. Onze TBM’s (6 tot en met 12 
jaar) worden alom gerespecteerd. Onze Cubs 
(13 en 14 jaar), Junioren (15 en 16 jaar) en Colts 
(17 en 18 jaar) spelen zeer verdienstelijk in hun 
Cup-poules. 

Van de ruim 160 jeugdleden die ARC nu kent, 
zijn in 2013-2014 elf jongens geselecteerd voor 
verschillende nationale jeugdselecties. Mogelijk-
heden te over dus. 

Studenten en volwassenen zijn ook altijd welkom 
om mee te komen trainen en spelen. Iedereen 
die zich wil inzetten krijgt een gedegen training in 
deze prachtige sport, op zijn of haar eigen 
niveau. 

ARC richt zich ook specifiek op buitenlanders die 
in Amstelveen en omgeving studeren en werken 
en die (opnieuw) rugby willen spelen. Door het 
grote aantal buitenlanders dat lid is van de club, 
is ARC dé internationale rugbyvereniging van Ne-
derland. ARC omvat tenslotte ook een homorug-
byteam. Een duidelijk teken hoe divers ARC als 
rugbyvereniging is. 

Meer informatie over ARC, de locatie, de trainingstijden en de jaarlijkse contributie is te vinden op 
www.arcrugby.nl. 

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

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

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

Is magneetkracht werkelijk een genezend 
middel bij vele klachten?

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

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

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

Wereldwijd maken al miljoenen mensen gebruik 
van magneetsieraden.

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

Werking ENERGETIX MAGNEETSIERADEN voor veel mensen positief

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

Kijk voor meer informatie of bestellen op 
www.sportkrantamstelland.nl/sportsieraden.

Baanbundels:
• Bundels van 40, 50 en 70 uur mogelijk
  zie www.tennishalderondevenen.nl

Speeltijden winterseizoen
• Dinsdag t/m Vrijdag 08.00 - 09.00 uur

• Vrijdag   12.30 - 24.00 uur

• Zaterdag   08.00 - 19.00 uur

• Zondag   08.00 - 24.00 uur

Contract banen
• Een vast uur het hele seizoen:
  Overdag, weekend of ‘s avonds
  Nu nog mooie uren beschikbaar:
• Reservering losse baanhuur via internet:
  www.tennishalderondevenen.nl
  
Activiteiten:
• Damesdubbel toss
• Losse toss maandagmiddag
  (deelname per keer)

Tennishal De Ronde Venen
comfortabel overdekt tennissen
Tennishal De Ronde Venen

Tennishal de Ronde Venen • Doctor J. van der Haarlaan 3 (naast wijk wickelhof) • 3641 JW Mijdrecht • Tel.: 0297 - 285 636 

www.tennishalderondevenen.nl 

Competities:
• Mixed team competitie
• Heren team competitie
• Heren/Dames enkel competitie

Bedrijfscompetitie:
• Bedrijfs-koppel competitie

Tennislessen:
• Groep- of Privé-lessen
• Overdag of ‘s avonds
• Geen lidmaatschap vereist
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‘Welkom bij Skicentrum Hillegom!’
Op deze manier wenst Erik du Pre, eigenaar 
van Skicentrum Hillegom, al zijn bezoekers 
hartelijk welkom. De koffie staat altijd klaar in 
het skicentrum. Zo neemt Erik graag de tijd om 
zijn bezoekers beter te leren kennen. Natuurlijk 
vindt Erik het ook belangrijk om zijn Skicentrum 
te introduceren. Daarom geeft hij vandaag een 
rondleiding door zijn stukje Alpen, midden in de 
Duin en Bollenstreek. 

Terwijl hij de koffie klaarzet en plaats neemt aan 
de sfeervolle bar, vertelt Erik dat Skicentrum 
Hillegom één van de grootste indoor ski(roller)
banen is van Nederland. Jaarlijks bereiden hier 
honderden wintersporters zich voor op hun 
wintersportvakantie. 
Lokale wintersporters weten het centrum dus 
goed te vinden, wat gelegen is naast zwembad 
De Vosse in Hillegom. ‘We proberen in het ski-
centrum tussen leraren, werknemers en cursisten 
écht een huiselijke sfeer te creëren. Daarom we-
ten de bezoekers ons goed te vinden en blijven zij 
terug komen. En daar zijn we natuurlijk maar al te 
blij mee.’ Aldus Erik. 

Techniek verbeteren in huiselijke sfeer

Erik loopt de skihal in en legt gelijk uit dat dit 
een skihal is zonder sneeuw. Sterker nog, de 
temperatuur in de hal ligt nét iets onder kamer-
temperatuur. In de hal bevinden zich twee roller-
banen waarop ski- en snowboardlessen worden 
gegeven. Daarnaast is er nog één vaste baan 
waar kinderen tot vijf jaar skiles kunnen krijgen 
en wekelijks sleefeestjes worden georganiseerd. 
‘De banen van Skicentrum Hillegom bestaan uit 
een soort hoogpolig tapijt van vijf bij tien meter 

die onder de cursist doordraait. Als cursist sta je 
met je gezicht naar een gigantische spiegel toe. 
‘Je kunt jezelf dus zien skiën!’, aldus Erik. ‘Omdat 
de baan onder de cursisten doordraait heb je een 
eindeloze afdaling’, voegt Erik daar aan toe. En 
dat zijn slechts een paar van de vele voordelen 
die de rollerbaan bezit! 

Erik laat ons kennismaken met Jarno Cardol. 
Jarno is bedrijfsleider bij Skicentrum Hillegom en 
hier werkzaam sinds 2008. Naast de dagelijkse 
bezigheden staat Jarno ook nog regelmatig op 
de baan om snowboardles te geven. Jarno vertelt 
iets meer over de cursisten. Zo komen hier twee 

soorten cursisten: de één komt hier om goed 
voorbereid op wintersport te gaan en de ander 
traint hier al jaren waar we écht technisch de 
diepte mee in gaan. Jarno voegt hieraan toe dat 
hij al die soorten niveaus geweldig vindt om les te 
geven. Van volwassenen tot kinderen, beginners 
of gevorderden. Zo zijn er in het skicentrum ook 
enkele skiteams voor de kinderen. Jarno vertelt 
dat de skiteams bestaan uit gedreven skiërs 
die als doel hebben skiën als een sport te zien, 
waarbij plezier voorop staat en ze bezig zijn met 
de techniek.

Erik loopt verder met ons door de skihal, die 
doorspekt is met een Oostenrijks karakter. Erik 
vertelt dat hij voor aankomend seizoen een 
samenwerking heeft neergezet met het skigebied 
Kitzbüheler Alpen. ‘Eén geweldige sponsor! Zo 
geven ze onze skihal een adembenemend uit-
zicht door een panoramadoek van 18 bij 4 meter 
te plaatsen. Hierop is Kitzbüheler Alpen op zijn 
mooist gepresenteerd. Daarnaast dragen zij bij op 
diverse manieren gedurende dit seizoen om het 

skigebied te presenteren aan de wintersportende 
Nederlander.  
Erik vervolgt zijn weg naar de bar die omgeven is 
van enkele cursisten die nog even blijven hangen 
na de lessen. Erik wijst naar het haardvuur wat 
behaaglijk brandt. Zoals hij al eerder aangaf 
proberen zij een huiselijke sfeer te creëren. Erik 
vindt het daarom belangrijk om meer te doen dan 
alleen les geven aan cursisten. ‘We proberen 
echt een band op te bouwen met onze bezoe-
kers. Zo organiseren we dit seizoen wederom 
verschillende wintersportreizen voor onze 
cursisten, maar natuurlijk is iedereen welkom. Dit 
jaar reizen wij bijvoorbeeld af naar Kaprun, Kals, 
Hopfgarten, Val di Fassa, Breckenridge, (USA) en 
niet te vergeten, Val Thorens.’ De reizen hebben 
verschillende niveaus vertelt Erik, de een is een 
familiereis en de andere voor de wat sportievere 
wintersporter. 

Andere nevenactiviteiten die Erik graag oppakt 
zijn feesten en partijen. Zo is er voor iedereen 
de mogelijkheid om zijn feestje te vieren in een 
perfecte wintersportambiance bij Skicentrum Hil-
legom. Glühwijn en apfelstrudel als ontvangst ge-
combineerd met skilessen of gewoon een feestje 
voor de gezelligheid! ‘We hebben de afgelopen 
jaren écht alles voorbij zien komen! Groepen tot 
100 personen zijn bij ons geen enkel probleem.’ 
Daarnaast is het Skicentrum een graag bezochte 
locatie voor kinderfeestjes. ‘Denk hierbij aan 
sleefeestjes of discofeestjes, maar dan natuurlijk 
wel met onbeperkt limonade’ lacht Erik. 

‘De koffie staat altijd klaar’ is wat Erik roept 
wanneer hij een einde maakt aan de rondleiding. 
Meer informatie is te vinden is op de website: 
www.skicentrumhillegom.nl, of telefonisch: 
0252 - 527 120. 

Kijk ook eens op de Facebookpagina van Skicen-
trum Hillegom. Hier staan leuke video’s op om 
een betere indruk te krijgen van het skicentrum. 

FACTBOX 
Voordelen van indoorskiën / snowboarden op 
een rollerbaan: 

• Uitstekend geschikt voor verbetering van 
  techniek en conditie.
• Een oneindig lange afdaling, daarom ideaal voor 
  het aanleren van de juiste techniek.
• Maximaal 3 personen tegelijk op de baan, 
  daardoor persoonlijke aandacht met maximaal
  rendement.
• Geen tijd- en energieverlies door klimpartijen en
  sleepliften.
• Door de spiegelwand kunt u direct zien wat u
  doet en daardoor uw techniek verbeteren.
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Gelegen aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstel-
veen, vindt u het bowlingcentrum en het tennis- 
en badmintoncentrum.

Sportpark de Kegel, al ruim 35 jaar een begrip in Amstelveen

Bowling de Kegel
Bowling de Kegel beschikt over zestien bow-
lingbanen, waarop 96 personen tegelijk kunnen 
bowlen. Voor gasten van jong tot oud zijn er 
verschillende arrangementen te reserveren, in 
combinatie met een uur sportief bowlen. Zowel 
een borreltje als een compleet diner behoren tot 
de mogelijkheden. Of u nu op zoek bent naar een 
familiediner, een zakelijk etentje of een snelle 
hap: onze drie sfeervolle restaurantzalen bieden 
het allemaal voor een vriendelijke prijs.

Ontdek één van de leuke arrangementen of 
kom swingend Future Bowlen! 

Future Bowlen
Wat is er nou leuker dan een potje bowlen? Juist! 
Future Bowlen! 
Op vrijdag- en zaterdagavond veranderen wij de 
bowlingbaan in een swingende discotheek. Met 
muziek, licht- en geluidseffecten van een live VJ, 
levensgrote videoclips op de schermen kunt u los 
gaan. De fluorescerende banen en ballen maken 
deze futuristische beleving compleet! 

Future Bowlen is iedere vrijdag en zaterdag van 
21.00 tot 23.00 uur.

Kinderpartijtjes
Ook voor kinderfeestjes hebben we verschillende 
arrangementen. De jarige job zal de middag van 
zijn leven hebben op de bowlingbaan met zijn 
vriendjes. Naast een gezellig potje bowlen, swin-
gende muziek en frietjes krijgt het feestvarken 
van de Kegel een leuke verrassing!

Voor kleine kinderen is het lastig om een bowling-
bal te gooien, laat staan om ze niet in de goot te 
doen belanden. Daarom hebben we bumpers: de 
bal belandt nooit in de goot!

Bowlen in competitieverband
Naast een gezellig avondje uit is bowlen ook 
zeker leuk als sport! Bij Bowling de Kegel zijn alle 
mogelijkheden om ook in teamverband of met 
een gezellige groep anderen een fanatiek balletje 
te gooien. Bij ons hebben verschillende verenigin-
gen hun thuishonk.

Bowling de Kegel is al jaren het thuis van de 
Amstelveense Bowling Vereniging (ABV). Zij zijn 
uiteraard altijd blij met nieuwe leden. Dit geldt zo-
wel voor senioren, maar vooral ook voor jeugdige 
leden. De Senioren spelen iedere maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur.

Voor de jeugd is er één keer per week een leuke 
training. Onder begeleiding wordt er op techniek 
geoefend. Ook worden er wedstrijden gespeeld 
en toernooien georganiseerd. De ABV Jeugd 
speelt iedere zaterdag van 10.45 tot 12.45 uur.

Op donderdagmiddag speelt de Vrijetijds Bowling 
Groep, van 14.00 tot 16.00 uur. Voor iedereen 
die gezellig een paar uurtjes per week op de 
bowlingbaan wil staan. Ervaring is niet nodig, alle 
soorten spelers zijn welkom! Het seizoen loopt 
van september tot en met april, de schoolvakan-
ties uitgezonderd.

Nieuwe buren: Bistro Nice!
Afgelopen mei heeft Bistro Nice!, gelegen direct 
naast Bowling de Kegel, haar deuren geopend. 
Met Bistro Nice! heeft Sportpark de Kegel een 
nieuw restaurant met een tikkeltje Franse menu-
kaart, verse producten en betaalbare prijzen.

Zalen
Bowling de Kegel is door de centrale ligging en 
ruime gratis parkeergelegenheid de ideale locatie 
voor feesten en vergaderingen. Zeker door onze 
samenwerken met Grand Hotel Amstelveen en 
Bistro Nice! zijn wij in staat verschillende soorten 
zalen en service te bieden. 
Een jaar geleden is ‘De Serre’, gelegen in de 
bowling, geheel gerenoveerd. De ruimte is prima 
geschikt voor groepsdiners, vergaderingen, buf-
fetten en recepties.

Op dit moment wordt onze grootste feestzaal de 
‘Amstelzaal’ geheel gerenoveerd en krijgt een 
modernere uitstraling. Vanaf half september is het 
mogelijk om uw feesten en partijen te vieren in 
deze zaal.

Feesten op maat
Wilt u een ruimte reserveren voor een feestje 
of een bruiloft? Dan bieden we diverse zalen in 
verschillende sferen. Onze gezellige zalen zijn 
te huur voor viering van een verjaardag, bruiloft, 
trouwdag of jubileum. 

Door onze samenwerking met Bistro Nice!  en 
Grand Hotel Amstelveen bieden wij nog meer 
mogelijkheden aan en heeft u ruime keuze uit 
verschillende feestlocaties. Van High Tea tot 
dansfeest: wij zorgen voor een onvergetelijke dag 
of avond!

Tennis de Kegel
Tennis- en Badmintoncentrum de Kegel beschikt 
over 22 tennisbanen, waarvan 10 indoorbanen, 
en 8 badmintonbanen. Ook beschikt Tennis de 
Kegel over een hal waar indoor voetbal gespeeld 
kan worden.

De verhuur van de banen kan middels losse 
verhuur en op contractbasis. Tevens kunt u bij 
ons terecht voor tennislessen en tenniswedstrij-
den- en toernooien. Maar ook voor een sportief 
en gezellig bedrijfsarrangement of groepsarran-
gement, met gezellige afsluiting in ons restaurant, 
bent u bij De Kegel aan het juiste adres!

Bij Tennis de Kegel kunt u terecht voor verschil-
lende toernooien. Via onze website houden wij 

u graag op de hoogte over onze toernooien en 
evenementen. 

Ook huist er een sportschool, Karel Gietelink, 
in ons sportcentrum waar verschillende sporten 
(o.a. judo) worden beoefend en is er een fysiothe-
rapiepraktijk in het gebouw aanwezig. 
In ons centrum vindt u ook de tennissportwinkel 
QD Sports . Hier kunt u terecht voor alle tennisbe-
nodigdheden.

Tennisvereniging De Kegel
De tennisvereniging op ons centrum is Tennisver-
eniging De Kegel (TV de Kegel). 
De vereniging huurt in het zomerseizoen al onze 
buitenbanen voor vrijspelen, competities, “tos-
sen”, toernooien en evenementen. Voor meer 
informatie over de tennisvereniging, kijk op 
www.tvdekegel.nl.

Tennislessen
Bij Tennis de Kegel kunt u ook tennislessen 
volgen. Zowel volwassenen als kinderen kunnen 
op onze banen terecht om het spel onder de knie 
te krijgen of hun slag te verbeteren. Iedereen is 
welkom, ongeacht leeftijd en niveau.

De lessen worden o.a. verzorgd door Laurense 
Tennisorganisatie , een professionele tennisorga-
nisatie, gevestigd op Sportpark De Kegel.

Er zijn bij ons ook een aantal professionele privé 
ennisleraren werkzaam. Zij verzorgen privé- en 
groepslessen.

De Kegel is goed bereikbaar en gasten kunnen 
gratis parkeren.
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Namelijk: BuentingSport aan de Acacialaan 18 
in Amstelveen zuid.

Het fundament
Oprichter Carel Lodewijk (Cees) Buenting - ge-
boren 23 oktober 1930 - begon, nadat hij in 1951 
zijn CIOS-diploma behaald had, in Amstelveen 
als zwemleraar. Gedreven door zijn passie voor 
sport wilde hij echter meer en al snel vond hij 
vlakbij het toenmalige zwembad aan de Bad-
laan in Amstelveen een kleine zaal die hem wel 
geschikt leek voor het geven van lichamelijke 
oefening. Hij begon in 1953 o.a. met boksen, 
yoga, badminton, zwangerschaps- en kleutergym-
nastiek, judo en jiujitsu.
Cees Buenting bekwaamde zich verder in de 
judosport en in de periode van 1951 t/m 1953 
ontwikkelde hij mede het nationale jeugdjudo tot 
het niveau dat het nu heeft.
De zaal aan de Badlaan werd te klein en er kwa-
men plannen voor een echte sportschool mét een 
Finse sauna (een van de eerste in Nederland!)
Op 1 februari 1968 werd de eerste steen gelegd 
voor Buenting Sport aan de Acacialaan in Amstel-
veen.

Het voortbrengen van kampioenen
Buenting Sport & Sauna kreeg landelijke bekend-
heid door de judoprestaties op nationaal en 
internationaal niveau. Zo werden er onder leiding 
van Cees Buenting - en later met Karel Gietelink 
-  veel prijzen binnengehaald met o.a. de Neder-
landse Studentenploeg en het ‘Gouden A-team’. 
Tevens begeleidde Cees Buenting judoka Wim 
Ruska (tweevoudig Olympisch- en wereldkam-
pioen) tijdens de wereldkampioenschappen en 
Olympische Spelen in 1974.
Voor al zijn inspanningen kreeg Cees Buenting in 
1992 de Ridderorde van Oranje Nassau opge-
speld.

Vandaag de dag komen er nog steeds veel 
prijzen bij BuentingSport binnen op nationaal en 
internationaal niveau. Nu alleen door de verschil-
lende (hiphop)dansteams. Dit  jaar gaat Dance 
Tech naar het WK in Glasgow. 

Helaas heeft het team afgelopen zomer één 
van hun teamleden Sherryl Gunawan en haar 
familie verloren tijdens de vliegtuigramp op 17 
juli. Dit is natuurlijk een hele grote impact op het 
team en haar coach maar ook alle leden van 
BuentingSport zijn er erg van ontdaan. Speciaal 
voor iedereen die Sherryl en de familie kende 
was er afgelopen zomer een mooie herdenking 
gehouden en is er een mooi plekje voor haar in 
de sportschool gemaakt.

Wist jij dat?
Er al 60 jaar een hele leuke, professionele, 

kleinschalige, sportschool in Amstelveen zit?

Wat maakt BuentingSport zo speciaal?
Leden bij BuentingSport zijn van 3-90 jaar een 
hele brede doelgroep dus. Met 50% van haar 
leden onder de 18 jaar is het voor de jeugd een 
geweldige sportschool, maar zeker ook de oudere 
doelgroep voelt zich thuis. 

Naast lekker een uurtje sporten blijven veel leden 
ook gezellig wat drinken in het bargedeelte en is 
het ook op sociaal gebied dus een super sport-
school. De medewerkers zijn allemaal naast hun 
professionaliteit ook zeer klantgericht en begaan 
met hun leden.

Het komt dan ook regelmatig voor dat er een 
verjaardag gevierd wordt of dat er spontane leuke 
vriendschappen ontstaan. Sommige leden komen 
dan ook al meer dan 40 jaar over de vloer. Leden 
ervaren de sportschool dan ook vaak als een 
thuiskomen en dat is heel belangrijk om je sport 
vol te kunnen houden!

Wat biedt BuentingSport allemaal?
Naast de fitnessruimte met goede begeleiding 
en een groot aanbod van freestyle groepslessen 
voor de volwassen hebben wij ook verschillende 
cursussen met m.b.t. afslanken & sporten (dit jaar 
ook voor de jeugd), zelfverdediging voor ouderen 
etc. 

Na afloop van een lekkere training kunt u tegen 
een kleine vergoeding gebruik maken van de sau-
naruimte. Op de dinsdagavond hebben wij o.a. 
een speciale ladies sauna night.

Voor de jeugd bieden wij al lessen vanaf 3 jaar. 
Het aanbod is zeer breed van vechtsporten tot 
hiphop tot tienerfitness. Ouders kunnen tijdens 

de lessen lekker een kopje koffie drinken of zelf 
sporten in de fitnessruimte.

Bij BuentingSport kunt u ook terecht voor kinder-
feestjes en partijen. Naast 2 sportzalen en een 
fitnessruimte heeft BuentingSport ook een mooie 
horecaruimte. Er zit ook een fysiotherapeuten 
praktijk Beweging in het pand waarmee nauw 
wordt samengewerkt. 

Bij BuentingSport kunt u per 3 maanden een 
abonnement afsluiten en is het opzegtermijn is 1 
maand. Ook hebben wij regelmatig leuke acties 
voor nieuwe en bestaande leden.

Kijk voor ons aanbod en onze acties op onze 
website www.buenting.nl voor specifieke vragen 
kunt u ook een mail sturen naar mail@buenting.nl 
of even bellen 020 – 641 47 29.

Kom eens vrijblijvend langs en ervaar onze 
sfeervolle sportschool! BuentingSport is zeer 
laagdrempelig dus loop een keer binnen. Het 
hele jaar door zijn jullie welkom voor een gratis 
proefles. Wacht dus niet op een open dag maar 
kom gewoon vandaag nog langs want van uitstel 
komt afstel!
Tot snel ☺
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Taekwon-do & weerbaarheid 
in Amstelveen, Aalsmeer, Kudelstaart 
en Uithoorn!

Leeftijd vanaf 4 jaar (J/M)

Nieuwe groepen worden gevormd.

Mail voor meer informatie: 
david@chungdokwan.nl
www.chungdokwan.nl 

Lekker buiten trainen in een leuke groep! 
Elke woensdag geef ik boot(y)camp trainingen 
in het Amsterdamse Bos. Starttijd is 19:30 
bij de parkeerplaats van het bos bij de Oude 
Karselaan (als het donker begint te worden op 
dit tijdstip gaan we naar een andere locatie). 

De nadruk zal tijdens de training liggen op de 
BBB gebieden. De training is grotendeels in 
circuitvorm op tijd. Dit betekent dat je je eigen 
tempo kunt aanhouden. We beginnen vaak 
met rennen, daarna circuitjes waarbij de na-
druk ligt op benen, billen en buik en we sluiten 
dan ook weer af met een stukje rennen. 

Om mee te kunnen doen, is het wel handig 
als je minimaal 10 minuten achter elkaar kunt 
rennen.

Boot(y)camp
DOE JIJ MEE?
Prijs: losse les 10 euro 
10-rittenkaart 90 euro - 1e training is gratis 

Voor meer informatie kun je contact met mij 
opnemen: 
mail: info@anoekdevoogd.nl of 
Tel.nr.: 06-51912732
Website: www.anoekdevoogd.nl

dat wij nog nooit eerder met elkaar een toernooi 
gespeeld hebben, waren wij goed genoeg voor 
zilver!’

In de finale kwam het gelegenheidsduo tegen 
een sterk spelende Brouwer en Meeuwsen tekort 
en moesten de overwinning  aan de heren laten. 

De harde wind en regen hebben op de winnaars 
in ieder geval geen invloed gehad. ‘Of we nou 
moeten spelen met 40 graden, regen, harde 
wind of kou, het maakt ons niet uit. Er telt maar 
één ding en dat is winnen’ aldus een zeer blije 
Alexander Brouwer na afloop. Hij sprak tevens 
zijn bewondering uit voor hun tegenstanders, die 
ze vooraf niet hadden verwacht tegen te komen 
in de finale. 

In de finale bij de dames kwam nog een team 
uit die in de winter The Beach als thuisbasis ge-
bruikt, namelijk Laura Bloem en Marloes Wesse-
link. Ook zij waren goed voor zilver. Zij verloren 
in de finale in Scheveningen van Marleen van 
Iersel & Madelein Meppelink die  daarmee hun 
eerste Nederlandse titel samen behaalden. 

Het brons ging dit jaar bij de dames naar Sanne 
Keizer & Sophie van Gestel.

Sven Vismans en Tim Oude Elferink 
knap tweede op 

het NK Beachvolleybal 2014!

Amstelvener Sven Vismans heeft met gelegen-
heidspartner Tim Oude Elferink een knappe 
tweede plaats behaald op het NK Beachvolley-
bal 2014. 

In een winderige finale moesten zij hun meer-
dere erkennen in de huidig  wereldkampioen 
beachvolleybal Alexander Brouwer en Robert 
Meeuwsen. Brouwer en Meeuwsen hebben hier-
mee hun derde Nederlandse titel op rij veroverd. 
In een winderig en regenachtige finale wonnen 
zij met 2-0 van Vismans en Oude Elferink. De 
derde plaats bij de heren was voor Reinder 
Nummerdor & Steven van de Velde.

Voor Vismans en  Oude Elferink was het beha-
len van de finale al zeer speciaal te noemen. 
Vlak voor het toernooi blesseerde de vaste 
partner van Vismans zich en werd Oude Elferink 
als nieuwe partner gevraagd. 

Sven Vismans, die als thuisbasis The Beach 
in Aalsmeer heeft, vertelt dat hij enorm heeft 
toegeleefd naar het NK beachvolleybal. ‘Het was 
dan ook een hele domper dat mijn vaste partner 
Wessel Keemink een dag voor de start van de 
NK met een blessure moest afzeggen. Gelukkig 
kon oud BeachTeamAalsmeer speler Tim Oude 
Elferink zijn plek innemen en ondanks het feit 
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Iets unieks beleven in Aalsmeer? 
Laat je dan verrassen in The Beach Indoor 
Sport & Event Center Aalsmeer! The Beach is 
gevestigd in het monumentale veilinggebouw 
‘Bloemenlust’ en is al bijna 20 jaar het groot-
ste en gezelligste indoor- en outdoor strand 
van Nederland.

Sporten in The Beach
Met drie tropisch ingerichte hallen met vloer 
verwarmde beachcourts, outdoor faciliteiten, heeft 
The Beach alles in huis om zowel in de zomer 
als in de winter te sporten op het strand! Op de 
beachcourts kunnen, in trainings- of toernooivorm 
of op eigen initiatief bijna alle strandsporten 
beoefend worden.

Beachsporten en meer

Alle Beachsporten
Sinds dit jaar beschikt The Beach, naast de 6 
professionele beachcourts voor beachvolleybal 
of footvolley, over een multifunctionele beachhal 
(hal 3). In deze hal is ruimte voor strandsporten 
als beachtennis, beachkorfbal, beachsoccer, 
beachhandbal en beachrugby. Hiermee speelt 
The Beach in op de huidige trend dat steeds 
meer sporten een beach variant krijgen. De 
´nieuwe´ beachsporten zijn erg leuk om te doen 
en uitstekend geschikt voor een sportief team of 
vriendenuitje. 

Beachvolleybal Trainingen
The Beach organiseert i.s.m. Beach Club Aals-

meer vanaf september weer indoor beachvolley-
bal trainingen voor ieder niveau. Of je nu starter 
bent of al jaren speelt, onze beach professionals 
Sven Vismans (dit jaar goed voor zilver bij de 
NK Beachvolleybal), Jeroen Vismans en Guido 
Mopman bieden iedereen uitdagende training. De 
trainingen duren 1,5 uur en worden gegeven op 
maandag- t/m donderdagavond en op zaterdag-
ochtend. Meer informatie vind je op  
www.beach.nl.

Jeugdtrainingen
Ook voor de jeugd worden er vanaf half sep-
tember op maandagmiddag beach trainingen 
verzorgd. De trainingen zijn mogelijk vanaf 8 jaar 
en geschikt voor jongens en meisjes.   

Start2Beach
Start2Beach is het sport stimuleringsprogramma 
van The Beach Aalsmeer. Doel van dit project is 
om scholen en verenigingen, onder begeleiding 
van Beachsport professionals, kennis te laten ma-
ken met verschillende sporten in het zand. 
De bekendste Beachsport is het Beachvolleybal, 
maar ook andere varianten als Beachhandbal, 
Beachkorfbal en Beachrugby worden steeds 
populairder.

Het Start2Beach bestaat uit twee gedeelten. In 
het eerste gedeelte geeft een professional uitleg 
over de gekozen Beachsport en wordt er samen 
geoefend. Na de instructie volgt een toernooi, 

waarin de deelnemers hun geleerde vaardighe-
den direct in de praktijk kunnen brengen.

Maandtoernooien
Van oktober t/m mei kan er elke 1e zondag van 
de maand deelgenomen worden aan de altijd 
gezellige en sportieve maandtoernooien. Voor 
deze toernooien geldt een vrije inschrijving op elk 
gewenst niveau. Van vriendengroep tot volleybal 
team, iedereen kan op zijn of haar eigen niveau 
(van 4×4 allround tot 2×2 divisie) wedstrijden 
spelen. Na afloop is er ruimte voor een hapje en 
drankje in de bar.

NK Indoor Beachvolleybal
Naast sportieve trainingen organiseert The 
Beach één keer per jaar midden in de winter 
het NK indoor beachvolleybal. De hal wordt dan 
omgebouwd tot een indoor beachvenue met twee 
centercourts en wordt er op het hoogste niveau 
beachvolleybal gespeeld. Dit jaar staat het NK 
Beach gepland op zaterdag 27 december (voor-
rondes) en op zaterdag 3 januari 2015 (finales). 

Meer dan Zand:
Maar The Beach is meer dan zand. Naast 
bedrijfsevenementen, vergaderingen, familie-
feestjes en borrels is in The Beach de functional 
training / bootcamp sportschool FIT Aalsmeer 
gevestigd en kun je kickboksen bij FitterFuture. 

Er is ook een kapper: Hairstyling Marsha (gespe-
cialiseerd in kinderen), een zonnebank en kan er 
ontspannen worden bij coach en ontspannings-
therapeut Henry de la Croix.  

Verder zijn er Salsa Cursussen verzorgd door 
SalsAnna op de maandag en woensdagavond. 

Kan er gezongen worden bij het mannenkoor Con 
Amore of bij het popkoor Soundsation en kan 
er gitaarles gevolgd worden bij Rob Taekema. 
Dansen (voor jong en oud) kan bij Omnia op 
maandag t/m woensdag en darten kan in compe-
titieverband in de bar. 

Ook is er elk weekend iets speciaals te beleven 
in The Beach; naast de beachvolleybal maand-
toernooien zijn er  Salsa Party’s, is er Feest in 
The Beach met elke maand een ander thema, het 
open podium Plug & Play en de live Pop quiz. 

Maar ook voor een lunch, borrel of diner ben je 
bij The Beach aan het juiste adres. Het à la carte 
restaurant van The Beach is een echt familieres-
taurant, waar de kinderen zich nooit vervelen. 
Wanneer de ouders genieten van een lunch of 
diner, kunnen de kinderen zich vermaken op het 
aangrenzende indoor strand. In de weekenden is 
er zelfs een kidswatch aanwezig om een oogje in 
het zeil te houden. Kortom: The Beach, meer dan 
Zand!

Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel eens 
kijken! Surf voor meer info naar www.beach.nl of 
volg ons op facebook.com/beachaalsmeer.

The Beach – Restaurant Het Strandpaviljoen
Oosteinderweg 247-a
1432 AT Aalsmeer
Tel: 0297 - 347 444
E-mail: info@beach.nl
Internet: www.beach.nl

Beachinstuif 60+
Vanaf oktober start elke vrijdag van 9.30 - 11.30 
uur een beachinstuif ochtend voor actieve 
zestigers, zeventigers en zeventigplussers. Een 
ochtend met een zeer gevarieerd programma 
om fit en vitaal te blijven.Plezier, kracht, conditie, 
souplesse en spel staan daarbij centraal.
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Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is 
Jarno Cardol, troste eigenaar van See me Fit,  
een organisatie waar ik mijn grote passie voor 
sport kan uiten door de verschillende trainingen 
die ik wekelijks mag verzorgen. 

Hoe ziet een dag van mij eruit?
06:00 uur - De wekker gaat! Rise and shine! 
Snel ontbijten en een shake klaarmaken voor de 
eerste trainingsessie van vandaag!
07:00 – 08:00 uur - Personal Trainingssessie. 
De meest effectieve en efficiënte manier van 
trainen! Ik stel samen met jou een aantal doelen 
op, waarbij we ook jouw levensstijl onder de loep 
nemen. Vervolgens gaan we samen keihard 
aan de slag om deze doelen ook daadwerkelijk 
te bereiken. Dit doen we door jou zowel fysiek 
als mentaal bewust te maken van een gezonde 
levensstijl waarin sport, gezonde voeding en rust 
de kernwoorden zijn. 
09:00 – 10:00 uur - Boks & Conditietraining in 
Aalsmeer! Boksen iets voor mannen? 
Niet bij See me Fit! Op woensdagochtend geef 
ik een Boks & Conditietraining in Aalsmeer aan 
een groep fanatieke vrouwen. Tijdens de training 
worden verschillende bokstechnieken gebruikt om 
het lichaam te trainen. 
Naast het feit dat je jezelf volledig kunt uitleven 

tijdens deze training werk je ook nog eens aan 
je gezondheid. Na de training nog even gezellig 
napraten en dan snel door naar kantoor.
11:00 – 16:00 uur - Aan het werk op kantoor om 
de trainingen van vanavond en morgen voor te 
bereiden en eet- en trainingsschema’s op te stel-
len voor mijn PT cursisten.
16:00 – 17:00 uur - Tijd om zelf te trainen! 
19:30 – 20:30 uur - Bootcamp Training in het 
Haarlemmermeersebos! 

De Bootcamp Training is de laatste jaren een 
steeds groter begrip geworden in de Nederlandse 
sportwereld. De reden dat deze vorm van fitness 
de laatste jaren zo populair is geworden, is onge-
twijfeld vanwege de resultaten die ermee worden 
behaald. 

Doordat deze fullbody trainingen worden 
begeleid door een ervaren instructeur zal het 
resultaat direct zichtbaar zijn. Daarnaast wordt 
er in groepsvorm getraind wat de motivatie van 
iedere deelnemer zal vergroten. Tijdens een 
Bootcamp Training wordt hardlopen afgewisseld 
met verschillende krachtoefeningen. Coördinatie, 
kracht, snelheid en uithoudingsvermogen worden 
gedurende de training met verschillende oefenin-
gen getraind.

Interesse in een van de trainingen? 
Ik kom graag met jou in contact! 
Laat je gegevens achter op www.seemefit.nl om 
een gratis proefles te bespreken.

Like Sportkrant Amstelland op

en maak kans 
op fantastische 

prijzen!

Powered by Amstelhof Sport & Health Club en Duosport.
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Deze sportvereniging staat onder leiding van 
Sabum David Chung (Taekwondo, Kyuktooki, 
Karate) die de groepen leidt en onderwijst.
De nadruk ligt op zelfbeheersing, agressieregu-
latie en discipline, echter; samen plezier maken 
tijdens het trainen hoort daar vanzelfsprekend 
ook bij! 

De lessen bevatten uiteenlopende elementen 
waaronder o.a. cardio & stretching, motorische 
oefeningen, pad & bag workout en het onderdeel 
sparring (light contact, point fighting en semi-
contact). Andere voorkomende onderdelen zijn 
bijvoorbeeld Tuls (vormen), breektesten, hosinsul 
(zelfverdediging) en combi traptechnieken. 

Sportvereniging Chung Do Kwan ITF 
Taekwon-Do & Korean Kickboxing 

in Aalsmeer, Amstelveen, Kudelstaart en Uithoorn

De kunsten zijn te leren door jong en oud, ieder 
traint naar zijn of haar eigen capaciteit met de 
motivatie om langzaamaan op te bouwen naar 
een hoger gewenst trainingsniveau. Er is geen 
tijdschema: iedereen traint en behaalt de niveau’s 
op zijn of haar eigen tempo, waarmee het gemak-
kelijker vol te houden is i.p.v. de lat onnodig hoog 
te leggen. Hiermee voorkom je ook onnodige 
teleurstellingen en kun je de sport makkelijker 
integreren in je dagelijkse leefpatroon, zeker 
wanneer je bijvoorbeeld al tijden niets aan sport 
hebt gedaan of geblesseerd bent geweest.

De Kyuk Too Ki (Korean Kickboxing) lessen 
worden verzorgd in groepslessen waarbij de 
lessen zijn ingedeeld naar doelgroepen (jeugd, 
tieners, dames, gemengd en clinics).
De lessen zijn een pittige workout, waarbij het 
onderscheid gevonden kan worden in de lage 
blessure intervallen. Er wordt op een beheerste 
manier getraind en de sparringsonderdelen ge-
schieden middels goede bescherming en duide-
lijke onderlinge afspraken en trainings-etiquetten, 
hierdoor hoef je dus niet systematisch bont en 
blauw op het werk of op school te verschijnen 
(met dank aan het semi-contact systeem).
Cardio onderdelen als core training, rope jum-
ping, padtraining.

Korean kickboxing en weerbaarheidslessen 
voor tieners vanaf 12/13 jaar (J/M) 
Deze lessen starten weer eind september. Je 
kunt je aanmelden via david@chungdokwan.nl. 
Voor informatie kijk ook op www.chungdokwan.nl 
of bel 06 - 2543 3375

De Kleine krijgers
Wij bieden trainingen onder de naam “de kleine 
krijgers” welke de kinderen op speelse wijze 
weerbaarder, zelfverzekerd en zowel fysiek en 
mentaal sterker zullen maken! 

Het programma bevat onderdelen uit het 
Taekwon-Do, Karate en het Koreaans Kickboxen, 
waarbij de kinderen op een veilige maar Wook 
speelse manier zich bepaalde essentiële weer-
baarheidstechnieken eigen zullen maken. Denk 
hierbij ook aan val- en roloefeningen, weerbaar-
heid bij duwen en trekken, weerbaarheid bij slaan 
of schoppen en spelonderdelen als “ je mag niet 
pesten, je mag niet roddelen”.

De kinderen werken o.a. met memory opdrach-
ten, teambuildingsopdrachten en solo-opdrachten 
en zullen daarnaast ook kleine opdrachten mee 
naar huis nemen. Er worden examens afgeno-
men waarbij de kinderen een andere gestreepte 
kleur of hele band kunnen verdienen. Ook krijgen 
de kinderen een rapport mee naar huis, die 
wordt ondertekend door de ouders en de school, 
aangaande de prestaties en het gedrag voordat 
er examen mag worden gedaan.

De kinderlessen en cursussen worden aange-
boden in Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en 
Kudelstaart.

Trainingstijden in Amstelveen:

Maandag   15.45 - 18.30 uur 
(3 niveau’s, locatie Buenting sport)
Woensdag 17.30 - 18.30 uur 
(Locatie Healthcity, jeugd gemixt)
Woensdag 19.30 - 21.00 uur 
(Schaapmanlaan, junior en volw. vanaf 14 jaar)
Zaterdag    09.30 - 11.00 uur 
(Schaapmanlaan, kleine krijgers & niveau 1 & 2 )

Voor andere locaties en trainingstijden zie onze 
website www.chungdokwan.nl.

Aanmeldingen voor gratis en vrijblijvende proefles 
gaarne per email naar: david@chungdokwan.nl.
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Bowlingcentrum Mijdrecht heeft 12 volautoma-
tische moderne bowlingbanen met daarbij een 
ruime horecagelegenheid en voldoende gratis 
parkeergelegenheid. Gelegen aan de Ontspan-
ningsweg 1a te Mijdrecht.

Een bowling waar u gewoon een uurtje kunt bow-
len, maar vooral ook een partybowling, geschikt 
voor alle soorten en maten feesten. Tevens kunt 
u uitgebreid genieten van het heerlijke eten in ons 
mooie  “In to the woods” restaurant . Het restau-
rant biedt plaats aan130 personen. 

Kinderfeestjes
Wie tijdens een kinderfeestje gaat bowlen, zit 
altijd goed! Kinderen zijn namelijk dol op bowlen( 
zie ons Kidsarrangement). Per speler kan worden 
aangegeven of wordt gebowld met of zonder 
‘bumpers’. In de goot gooien is dan niet meer mo-
gelijk. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Bowlingcentrum Mijdrecht
Party bowlen met videobeelden
Dankzij de geïnstalleerde LED- verlichting kunnen 
de 12 geheel verduisterde banen  en de pins 
worden verlicht in alle kleuren van de regenboog 
wat een fantastisch effect geeft( zie ons 10+ ar-
rangement).

Over de inhoud van onze arrangementen verwij-
zen wij u graag naar onze website, 
www.bowlingcentrummijdrecht.nl

Het team van Bowlingcentrum Mijdrecht denkt 
graag met u mee over de invulling van uw feest.

Wij heten u graag van harte welkom! 

www.bowlingcentrummijdrecht.nl
info@bowlingcentrummijdrecht.nl
tel. 0297 – 256945
Ontspanningsweg 1a Mijdrecht

Type woning: twee-onder-één-kapwoning 
met garage
Bouwjaar: 1970
Woonoppervlakte: 121 m²
Kamers: 5
Tuin: ca. 9 m. breed, ligging west

Mijdrecht - Heemraadsingel 47
€ 249.000,- k.k.

Type woning: Hoekwoning met garage
Bouwjaar: 1971
Woonoppervlakte: 180 m²
Kamers: 7
Tuin: ca. 9 meter diep, ligging zuidoost

Uithoorn - Achterberglaan 15
€ 385.000,- k.k.

Type woning: tussenwoning met garage
Bouwjaar: 1973
Woonoppervlakte: 115 m²
Kamers: 5
Tuin: ca. 10 m. diep, ligging zuid

Uithoorn - Ruwe Bies 28
€ 225.000,- k.k.

Kom vrijblijvend langs bij deze woningen tijdens de NVM Open Huizen Dag!

Kijk voor al onze deelnemers aan de 
NVM Open Huizen Dag op 
www.ruijgrok.nl
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Golfcentrum Amsteldijk is ontstaan uit pure liefde 
voor de sport en uit een droom om golfen
bereikbaar te maken voor iedereen. Met de 
rivier de Amstel en de prachtige Nesserlaan als 
begrenzing, kunt u op de ruim 40 hectare volop 
genieten van alles wat de golfsport u te bieden 
heeft.

Amsteldijk maakt golf  bereikbaar

Golfcentrum Amsteldijk is uitgegroeid tot een 
heerlijke plek voor plezier en ontspanning.
Voel, proef, ruik en sport met ons mee!

Grootste oefencentrum van Europa 
Amsteldijk biedt met haar 9 Werelden van Golf  
de grootste oefenfaciliteit aan van Europa. Of u 
nu beginner bent of gevorderd de 9 Werelden van 
Golf is er voor iedereen.

Op een terrein van 20 hectare vertaalt iedere 
wereld een slag van het golfspel dat tot in de 
finesses geoefend kan worden. Afslaan, chippen, 
uit bunkers slaan, schuine standslagen, afslaan 
van natuurgras, vanuit de fairwaybunker naar de 
vlag slaan, precisieslagen, pitchen en putten: het 
kan allemaal bij Amsteldijk!

Een dagkaart van de 9 Werelden van Golf is 
verkrijgbaar voor slechts €17,50.
Dit is inclusief de 9 holes Par 3 baan en gratis 
onbeperkt drivingrangeballen.

9 Holes A-status baan 
De door Alan Rijks aangelegde volwaardige 
A-status 9 holes baan komt volledig tot zijn 
recht. Op onze uitdagende baan is het met een 
golfvaardigheidsbewijs genieten van de golfport 
én de prachtige natuur. 

Beginnerslessen
Of u nu jong of oud bent, veel of weinig tijd hebt, 
golf is een sport voor het leven! In deze kennis-
making werkt u door het volgen van de lessen, 
te spelen en te oefenen toe naar baanpermissie 
kleine baan.

De beginnerslessen bestaan uit:
• 6 golflessen onder begeleiding van een 
  golfprofessional
• Gedurende de lesperiode gratis toegang tot 
  de 9 Werelden van Golf
• Golfetiquette
• Gratis gebruik van leenclubs
• Gratis gebruik golfballen
 
Voor slechts 99,- per persoon kunt u deelnemen 
aan de beginnerslessen. 

Jong geleerd, oud gedaan 
Amsteldijk wil de jeugd graag bij de golfsport 
betrekken. Zo biedt ons unieke oefencentrum 
genoeg mogelijkheden voor jong en oud om deze 
ideale gezinssport uit te oefenen. 

Voor de jeugd is er een speciaal lesprogramma 
opgezet. In deze lessen staat het plezier van het 
golfspel voorop en worden aan alle facetten van 
het golfen aandacht besteed. 

Wilt u meer informatie over de veelzijdige opties 
die u heeft bij Golfcentrum Amsteldijk? Neem dan 
een kijkje op onze website of informeer bij één 
van onze medewerk(st)ers.

Golfcentrum Amsteldijk
De Afslag 1
1186 VG Amstelveen

www.amsteldijk.nl
info@amsteldijk.nl
T: 020-30 30 510



www.sportkrantamstelland.nl  15

Ontharingssalon Smoothy
tel: 0297-341090
mob: 06-30191513
www.ontharingssalon.nl

Smoothy

De eigenaren van BodyPlaza, Brenda de la Porte 
en Gaby Zschuschen, zijn de echte lifestyle 
specialisten. Specialisten met een focus op het 
ultieme resultaat van uw uiterlijk en de daarbij 
behorende levensstijl. 

BodyPlaza laat u tijdens de Open Dag op 
vrijdag 3 oktober a.s. van 16.00 tot 20.00 uur 
ervaren wat uw verandering kan zijn. Door de 
vele live demonstraties, kortingsbonnen en kleine 
presentjes maakt u kennis met deze lifestyle 
wereld.

Welke lifestyle verandering kunt u van 
BodyPlaza verwachten? 
BodyPlaza zorgt voor de juiste balans binnen uw 
eigen lichaam. Ten eerste door de vele lichaams- 
en gezichtsbehandelingen, zoals  bijv. Spray-Tan, 
wimperextensions en permanente make-up  voelt 

OPEN DAG
Ook kennismaken met de lifestyle specialist: BODYPLAZA?

u zich weer jonger, gezonder en stralender. 

Daarnaast biedt  BodyPlaza u een unieke, 
pijnloze en natuurlijke manier om vet probleem-
zones definitief weg te halen. De methode ‘huid-
verstrakking’ is uitermate geschikt voor mensen 
met verslapte huid, striae of cellulite. 

En heeft u last van gewichtsproblemen dan 
leert BodyPlaza u in korte tijd een hernieuwde 
levensstijl. 

Tevens kunt u binnenkort bij ons terecht voor 
modieuze beauty en lifestyle gadets.

Meer informatie? 
Check onze website body-plaza.com.
Tot ziens op vrijdag 3 oktober. 
U bent van harte welkom!!

Fysiotherapie Amstelveen
Sportpark “De Kegel” 
Bovenkerkerweg 81
Tel: 020 - 643 9619

Stationsstraat 15
Tel: 020 - 641 4427




