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De zomervakantie is weer (bijna) voorbij. De 
ene heeft doorgetraind in de vakantie, de 
ander iets minder vaak dan eigenlijk gewild 
en een ander heeft één of meerdere weken 
niet gesport. Dan is het daarna weer een uit-
daging om het sporten op te pakken. Je bent 
uit je ritme, kijkt er tegenop en hebt nu even 
geen zin om te gaan…. 

Er zijn natuurlijk ook andere redenen 
waardoor je even niet hebt kunnen sporten. 
Iedereen is wel eens een keer ziek en het kan 
ook dat er wel eens belangrijkere dingen zijn 
waardoor het sporten even niet gaat. Maar de 
uitdaging blijft altijd om het sporten weer op te 
pakken, nadat je even niet of minder hebt ge-
sport. Dus daarom geef ik je in deze column 
tips om het sporten weer op te pakken.

1. Plan, plan, plan
Oh, zei ik het al? Plan in wanneer je gaat 
sporten. Schrijf het op in je agenda. Vertel 
het thuis, zodat ze je een liefdevolle schop 
kunnen geven. Waarschijnlijk had je voordat 
je een tijdje niet gesport had je vaste dagen 
waarop je sportte. Mijn advies is om deze 
dagen weer op te pakken, zodat het sporten 
weer snel in je ritme komt.
   
2. Bedenk wat voor gevoel sporten je gaf
Denk aan het voldane gevoel dat je altijd hebt 
nadat je weer gesport hebt. En bedenk dat je 

je weer lekker fit en energiek gaat voelen. 
Ja, ik snap dat je dit niet gelijk de eerste trai-
ning voelt, maar je weet dat het gaat komen. 
Toch?

3. Begin nu
Waarom nog een week wachten als het deze 
week ook al kan? Hoe langer je wacht, des te 
meer ga je er tegen opzien. Dan gaan er weer 
van al die rare gedachten door je hoofd die ei-
genlijk helemaal niet waar zijn. Dus plan deze 
week je training nog in (of zelfs vandaag). Je 
zult merken dat je je hoofd lekker leeg maakt 
en dat je na het sporten veel meer energie 
hebt.

4. Doe een paar stapjes terug
Ik denk dat iedereen dat wel eens ervaren 
heeft. Als je even niet gesport hebt, is de 
eerste week weer een lekkere uitdaging. 
Daarom is het ook belangrijk om een paar 
stappen terug te doen in je trainingsschema. 
Je lichaam moet er ook weer aan wennen dat 
je weer gaat sporten. En als je weer begint 
waar je geëindigd bent, vergroot je de kans 
op blessures. Dus bouw het weer stap voor 
stap op.

5. Beloon jezelf 
Je kunt met jezelf afspreken dat je jezelf mag 
belonen als je weer 2 weken gesport hebt 
volgens je normale ritme. Pak bijvoorbeeld 
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een sauna, trakteer jezelf op een goed boek 
of dat leuke sportsetje. Of plan lekker wat tijd 
voor jezelf in.

6. Neem ook je rust
Ja dit klinkt als een tegenstelling. En nee, het 
is géén tegenstelling. Je lichaam moet name-
lijk ook weer herstellen van een training. Dus 
als jij je trainingen voor de komende week 
inplant, zorg er dan ook voor dat je jezelf 
ongeveer 36-48 uur geeft om te herstellen.

 7. Verkoop jezelf die liefdevolle schop
Het belangrijkste om het sporten weer op te 
pakken is om gewoon te gaan. Van uitstel 
komt afstel. Ja de eerste week zal het even 
lastig zijn om te gaan, maar door gewoon 
te gaan zal je snel genoeg merken dat je je 
ritme weer oppakt. En vergeet daarbij niet de 
beloning die je jezelf in het vooruitzicht hebt 
gesteld.

Dus… Ga lekker aan de slag
Welke tip gaat jou het meeste helpen? 
Mij helpt tip nr. 2 altijd als ik even niet heb 
kunnen sporten. Sporten geeft mij een goed 
gevoel, dus dat is wat ik mijzelf ook voor ogen 
houd als ik het sporten weer oppak. Wat ga jij 
jezelf voor ogen houden?

7 Tips om sporten weer op te pakken

• personal training 
• leefstijlcoach

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

www.anoekdevoogd.nl



Door gebruik te maken van de hedendaagse tech-
nologie krijgen de leden net dat beetje meer waar-
door zij ook in de gelegenheid worden gesteld 
om hun zicht, concentratie en focus te kunnen 
trainen. Weerbaarheid begint van binnenuit en het 
trainen van de reflexen, concentratie en zelfbe-
heersing zijn daarbij onmisbaar. “Onze uitbreiding 
in nieuwe en unieke trainingsmaterialen zijn een 
zeer mooie aanvulling op ons lesaanbod. Wij 
blijven ons verder ontwikkelen en kijken uit naar 
de toekomst”, aldus hoofdinstructeur en eigenaar 
David Chung.

Keurmerk Fight Right - 
veilig en verantwoord vechtsport
Afgelopen maand ontving Sportschool Chung Do 
Kwan het heugelijke bericht dat Hoofdinstructeur 
David Chung zal worden opgenomen in het lan-
delijke kwaliteitsregister van docenten en dat de 
school de keuring en processen goed heeft door-
lopen waardoor het met 
trots het felbegeerde 
keurmerk ‘Fight Right 
school’ mag dragen. 
Dit keurmerk wordt 
toegekend door het 
erkende Rijksinstituut 
NIVM te Ede. Het 
keurmerk wordt gege-
ven aan scholen die 
voldoen aan de strenge 
criteria in het kader van 
veiligheid en verant-
woord lesgeven, waar 
een lang keuringspro-
ces aan vooraf gaat. 

Hoofdinstructeur David Chung benadrukt; “Het 
heeft veel tijd, energie en inspanningen gekost. 
We zijn daar meer dan een jaar mee bezig 
geweest, o.a. voor opleidingen van de trainers 
en het verkrijgen en verzamelen van de vereiste 
documenten. Maar het is een mooie bekroning 
op ons werk waar wij trots op zijn. Het is fijn dat 
er van buitenaf naar de kwaliteit en inhoud wordt 
gekeken en dat we als school voldoen aan de 
strenge richtlijnen en eisen die worden gesteld.” 
In de toekomst zullen de keurmerken door de 
overheid ook verplicht worden gesteld, wat naar 
inzien van Chung Do Kwan geen overbodige 
luxe is met het brede aanbod aan vechtsporten 
binnen Nederland. “De huidige AVG wetgeving 
vraagt ook de nodige voorbereidingen voor alle 
clubs maar zegt echter niets over de kwaliteit en 
de wijze waarop er les wordt gegeven. Het borgt 
weliswaar de privacy van alle betrokkenen maar 
zegt verder niets over het didactische klimaat”, 
aldus Hoofdinstructeur David Chung.

Nieuwe lessen en uitbreiding 
aanbod per september
De school gaat per september 2018 starten met 
nieuwe aanvullende activiteiten.
Zo worden er lessen opgestart voor ouders en 
kinderen samen (ouder-kind lessen). Dit is een 
leuke opzet omdat ouders nu ook zelf kennis 
kunnen maken met facetten uit de oosterse 
vechtsporten, welke vanzelfsprekend meer tot 
de verbeelding spreken wanneer je hier zelf aan 
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Sportschool Chung Do Kwan 
Inmiddels is sportschool Chung Do Kwan 
verworden tot een begrip, waarbij de school zich 
onderscheidt in lessen voor jong én oud en een 
uniek aanbod heeft in vechtsporten, waaronder
Taekwondo, Korean Kickboxing en Kumdo 
(Koreaans boogschieten en zwaardvechten). 
Niet voor niets heeft Chung Do Kwan eerder al 
een onderscheiding gekregen voor “Vereniging 
van het jaar” en inmiddels is daar een officieel 
Rijkserkend Keurmerk aan toegevoegd.

Chung Do Kwan kent een speciaal aanbod en 
programma voor de iets jongere helden v.a. 4 
jaar (De tijgers & krijgers). Hierbij kunnen zij op 
een speelse manier toch kennis maken met de 
verdedigingsporten en op een didactische wijze 
ook benodigde basisvaardigheden mee krijgen.

De organisatie en uitvoering van de Special 
Needs lessen (voor de mensen met een uitda-
ging en/of beperking) is inmiddels ondergebracht 
bij de Stichting Special Needs Nederland, wat 
ervoor zorgt dat de focus beter kan worden 
verdeeld over de diverse disciplines en er een 
duidelijke scheiding is tussen het aanbod van 
de school en het aanbod van de Stichting. Deze 
laatste richt zich uitsluitend op de special needs 
lessen maar door de samenwerking onderling 
krijgen deze doelgroepen de kans om te integre-
ren tussen de reguliere vechtsport beoefenaars, 
waardoor er een zeer bijzondere wisselwerking en 
chemie ontstaat. “Sport is immers voor iedereen, 
ongeacht zijn of haar uitdaging en/of beperking”, 
aldus hoofdinstructeur David Chung.

Uiteraard is er een overduidelijke schakel 
en samenwerking tussen de Stichting en de 
Sportschool. Hoofdinstructeur David Chung is 
nauw betrokken bij beide initiatieven en draagt de 
verantwoording bij de uitvoering van de program-
meringen en de totstandkoming van nieuwe 
ontwikkelingen binnen beide kampen. Zonder 
de hulp en inzet van alle betrokkenen binnen de 
school en de stichting zou dit niet mogelijk, wat de 
uitvoering extra dynamisch en bijzonder maakt.

Vision Brein & Reflex Trainingen
De nieuwe ontwikkelingen binnen zowel de 
school als de stichting zijn velen niet onopge-
merkt gebleven. Dit blijkt ook uit de vele reacties 
en vragen die de school geregeld hieromtrent 
ontvangt. Vanuit zowel Chung Do Kwan alsmede 

Sportschool Chung Do Kwan; 
is klaar voor het nieuwe seizoen!
Stichting Special Needs Nederland wordt veel tijd 
en onderzoek gestoken naar de vormgeving van 
unieke, op maat gemaakte lessen (o.a. ook voor 
de bijzondere doelgroepen).

Binnen de school wordt veel nadruk gelegd op 
zowel het fysieke als het mentale aspect van 
de vechtsporten. Maar het mentale aspect is 
het meest belangrijke aspect wat bijdraagt tot 
de vorming van de persoonlijkheid en belang-
rijke vaardigheden van de leden, die ook in het 
dagelijks leven in allerlei omstandigheden van 
pas komen. 

Bij Chung Do Kwan is het themagericht lesgeven 
een terugkerend onderdeel wat net zo belangrijk 
gevonden wordt als het beoefenen van de fysieke 
en explosieve oefeningen. 

Weerbaarheid is voor jezelf kunnen opkomen 
door bijv. stevig in je schoenen te kunnen staan. 
Het fysieke gedeelte is pas het laatste middel dat 
ingezet wordt wanneer het erop aankomt en je 
jezelf moet verdedigen tegen een fysieke aanval. 
Indien je echter alleen het fysieke aspect traint 
(zonder het mentale aspect) loop je het risico om 
in bepaalde spannende situaties verkeerde te 
kunnen handelen, waardoor je spijt kunt krijgen 
van jouw daden (bijv. door onnodig fysiek te rea-
geren in een ruzie, waardoor je de zelfbeheersing 
verliest en daarmee onnodig een ander, jezelf en 
de vechtsport (in het algemeen) ernstige schade 
zou kunnen toe brengen.

Het oefenen en trainen van je zelfbeheersing 
d.m.v. het trainen van een van deze disciplines 
zorgen ervoor dat je ook bewust bent van je geest 
en lichaam. Overgaan tot fysiek contact in een 
moeilijke situatie zou een laatste stadium moeten 
zijn en geen eerste stadium, vanwaar de mentale 
training een belangrijk aspect blijft binnen Chung 
Do Kwan. 

Ook voor personen die wat onzeker zijn is het 
aanbod binnen de school een goede brug naar 
empowerment en zelfreflectie; jezelf nog beter 
leren kennen door op een leuke, ontspannen en 
serieuze manier bezig te zijn met je eigen lichaam 
en geest, waardoor je ook jouw eigen grenzen 
steeds weer verder weet te verleggen. 

deelneemt ipv aan de zijlijn toekijkt. 
Belangstellenden kunnen zich per les opgeven. 
Deze lessen zullen dus apart van de reguliere 
lessen aangeboden worden. Voor deze lessen 
geldt per keer: VOL = VOL.

Een andere uitbreiding is de discipline GUNGDO 
Koreaans boogschieten. Deze discipline zal 
gefaseerd ingevoerd gaan worden doordat er 
themalessen zijn waar de leden aan mee kunnen 
doen. Bij genoeg interesse zal dit omgezet kun-
nen worden in een reguliere les, maar dat zal in 
de toekomst moeten uitwijzen. 

Bij het boogschieten is er een “battle” onderdeel 
waarbij de leden in teams tegen elkaar mogen 
strijden, waarbij er gebruikt gemaakt wordt van 
speciale pijlen en beschermend materiaal. Deze 
materialen en lessen worden ook al toegepast in 
onze Kumdo/Kummooyeh lessen, maar dan niet 
op een wekelijkse basis.

Heb jij nog geen nieuwe sport voor het nieuwe 
seizoen of wil je iets nieuws proberen in een 
sportschool met een gemoedelijke en gezelli-
ge trainingssfeer? 
Wees welkom op onze school voor vrijblijvende 
proeflessen en meld je aan via 
aanmeldingen@chungdokwan.nl

Voor meer informatie kijk ook op: 
www.chungdokwan.nl
www.facebook.com/chungdokwannl
instagram:  sportschool_chung_do_kwan_
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Atletiek - Spektakel bij estafettes

In de vorige editie van Sportkrant Amstelland ging 
het over competities bij atletiek en dat verschillen-
de onderdelen ook door een team gedaan kunnen 
worden. Eén van die onderdelen die iedereen 
wel kent is de estafette. Estafettes komen niet 
alleen bij atletiek voor, maar bijvoorbeeld ook bij 
zwemmen. 

Het grote verschil is dat er bij atletiek op hoge 
snelheid een stokje doorgegeven moet worden en 
dat is nog niet zo heel eenvoudig.
De estafette is wellicht het meest spectaculaire 
en spannendste onderdeel binnen de atletiek. 
Vanaf de start kan er van alles fout gaan en ligt 
het stokje al snel op de grond. De loper met het 
stokje nadert de volgende loper op volle snelheid, 
waarbij de volgende loper start en zijn snelheid 
opvoert. Nu moet het stokje nog zo snel mogelijk 
en binnen het vastgestelde wisselvak (30 meter) 
worden doorgegeven. Dat doorgeven gaat ‘blind’ 
en zonder te kijken. De loper met het stokje roept 
‘pak’ en de andere loper strekt zijn hand uit en 
wacht tot het stokje in zijn hand ‘valt’. Nu kan 
deze loper verder op weg naar de volgende loper. 
Bij een verkeerde timing wordt het wisselvak 
overschreden en is het team gediskwalificeerd. 
Valt het stokje, dan kan dat nog worden opgepakt, 
maar is er zoveel tijd verloren dat het team kans-
loos is voor de overwinning. Door de hoge snel-
heid en de grote kans op fouten, met daarnaast 
vaak 6 of meer teams op de baan zijn estafettes 
spectaculair om te doen en te zien.

Estafettes (ook wel aflossing genoemd) gaan 
al terug naar de Grieks oudheid waar tijdens 
allerlei ceremonies toortsen doorgegeven werden. 
Feitelijk net zoals we nu nog zien bij het brengen 
van ‘de Olympische vlam’ naar de stad van de 
Olympische Spelen. Later waren het vaak bood-
schappers die in estafettevorm werkten en een 
bericht meenamen in een holle stok. De huidige 
vorm van de estafette, nog steeds met een holle 
stok, is eind 19e eeuw ontstaan in Philadelphia.

De meest gebruikte vorm van de estafette is 
waarbij 4 lopers allemaal dezelfde afstand afleg-
gen. Deze afstand kan 40 meter bij de pupillen 
zijn tot 100 meter bij de senioren, maar er worden 
ook estafettes gelopen waarbij iedere loper 200, 
400 of 800 meter aflegt. Er bestaat ook een 
‘Zweedse estafette’. Hierbij legt de eerste loper 

400 meter af, de tweede 300 meter, vervolgens 
200 meter en de laatste loper 100 meter. Voor 
jongere kinderen wordt er vaak een pendelesta-
fette gedaan, waarbij 4 tot 10 lopers op en neer 
dezelfde afstand afleggen. In alle gevallen moet 
het stokje zo snel mogelijk worden doorgegeven 
en bij de finish aankomen.

Nationale Estafette Kampioenschappen
Op 29 en 30 september organiseert AV Startbaan 
in samenwerking met de Atletiek Unie voor de 
19e keer de Nationale Estafette Kampioenschap-

pen (NEK). Bij een aantal estafettes wordt ook 
gestreden om het Nederlands Kampioenschap.
Aan deze wedstrijd doen pupillen, junioren en 
senioren mee. De deelnemende teams komen 
uit het heel Nederland. Er doen ruim 700 teams 
mee met meer dan 2000 atleten die op ruim 50 
verschillende estafettenummers strijden. Hiermee 
zijn de Nationale Estafette Kampioenschappen 
één van de grootste atletiekevenementen in Ne-
derland.Twee dagen spektakel dus in Amstelveen 
bij AV Startbaan.

Ben je benieuwd en wil je dit ook eens meema-
ken, kom dan op 29 of 30 september naar AV 
Startbaan, Startbaan 1a in Amstelveen. De wed-
strijd begint zowel zaterdag als zondag om 10.00 
en eindigt rond 17.00 uur. Toegang is gratis.

Atletiek bij AV Startbaan
Naast de leuke veelzijdige trainingen organiseert 
AV Startbaan ook extra activiteiten zoals een trai-
ningskamp in het voorjaar, clubkampioenschap-
pen, bostrainingen en nog veel meer. Wil jij ook 
veelzijdig sporten, wil je sneller, hoger en verder 
en lijkt atletiek je leuk? Kom dan een keer kijken 
op de training of kijk op voor meer informatie op 
www.avstartbaan.nl voor meer informatie over AV 
Startbaan en direct meetrainen. De atletiekbaan 
van AV Startbaan ligt in Amstelveen Zuid en is 
daarom snel en eenvoudig bereikbaar vanuit 
Amstelveen, maar ook vanuit Aalsmeer, Uithoorn 
of Mijdrecht.

Wedstrijdkalender 2018 bij AV Startbaan
Zaterdag 29 september 
1e dag Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK)
Zondag 30 september 
2e dag Nationale Estafette Kampioenschappen (NEK)
Zaterdag 13 oktober 
Clubkampioenschappen AV Startbaan
Zaterdag 29 december 
Kerstloop (Bovenkerk)

Deze wedstrijden worden georganiseerd door AV 
Startbaan en vinden ook plaats op de atletiek-
baan van AV Startbaan. Alleen de Kerstloop vindt 
plaats in Bovenkerk.



Vanaf september start het nieuwe seizoen bij 
Sportpark de Kegel. Behalve bowlen, tennis, 
padel en badminton kun je ook op het Sportpark 
terecht voor judo, karate, jiu-jitsu, schermen en 
salsa dansen. 

Verenigingen bij Bowling de Kegel
Bowling de Kegel beschikt over 16 bowlingbanen 
en is de thuisbasis van enkele verenigingen. De 
jeugd kan op zaterdagochtend terecht bij de Am-
stelveense Bowling Vereniging (ABV). Senioren 
kunnen zich aansluiten bij de KLM Bowling Club 
Amstelveen (KBCA). 
In de zalen van Bowling de Kegel kun je ook te-
recht voor diverse sporten. Iedere maandagavond 
vindt u in De Serre de KLM Schermvereniging. In 
de Amstelzaal wordt er op maandag en donder-
dagavond gedanst door de KLM Salsa Vereniging 
Flamingo. Op woensdagavond en zondag worden 
er door Flavour Events Kizomba en Semba 
lessen georganiseerd.

Een nieuw seizoen bij Sportpark de Kegel!
Bij de verenigingen zijn nieuwe leden altijd wel-
kom, ook niet KLM-ers.

Recreatief
Natuurlijk kan men ook terecht voor een gezellig, 
recreatief uitje. Nu de zomer op zijn eind loopt, is 
er vaker aanleiding om lekker binnen wat te doen 
en dan bent u bij Bowling de Kegel aan het juiste 
adres! Wij bieden verschillende arrangementen, 
geschikt voor jong en oud. In de Oud Hollandse 
zaal ‘De Deel’ kan u genieten van de grillarran-
gementen: satégrill, tafelgrill en pizzarette. Bij het 
pizzarette arrangement maakt u zelf pizzaatjes 
met diverse toppings en bakt u deze in uw eigen 
pizzaoven op tafel. 

Meer weten?
kijk op www.bowlingdekegel.nl en 
www.tennisdekegel.nl voor een overzicht van alle 
verenigingen, arrangementen en actuele prijzen.
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GENK - Nog nooit had hij in een 60cc-kart 
gereden, meteen liet hij zien wat voor een 
talent Max Sadurski is. De zevenjarige rijder 
uit Kudelstaart werd zondag in Genk tijdens 
de derde ronde van het GK4-kampioenschap 
derde bij de rookies in de Mini Parilla-klasse. 
Een knappe prestatie van de piepjonge rijder 
die inmiddels bezig is aan een succesvol 
debuutseizoen als racer. 

“Ik ben heel blij”, sprak een tevreden Max na af-
loop van de races op de fameuze Belgische piste. 
“Ik had er geen verwachting van omdat ik nog 
nooit in zo’n kart had gereden.” Zijn deelname 
aan het GK4-kampioenschap had alles te maken 
met zijn rijden tijdens de vijfde ronde van het 
Nederlands kampioenschap Rotax Max in Spa. 
“Als ik daar goed reed, dan mocht ik een keer in 
de 60cc rijden.” 

De piepjonge Noord-Hollander werd in Spa derde 
in de Microklasse en verscheen afgelopen week-
einde zodoende op de baan in Genk. 
En dat was een leuke ervaring, wist Max. “Het 
gaat iets sneller dan rijden in een Micromax, maar 
het voelt wel ongeveer hetzelfde.” Echt wennen, 
dat hoefde hij dan ook niet. Bovendien had hij 
in Strijen eerder al een keer in een 60cc-kart 
gereden. “Ik vind allebei even leuk, als ik maar 
kan racen.” 

Pas op zaterdag gearriveerd in Genk, reed hij 
slechts drie trainingen voordat hij begon aan de 
kwalificatie. Toch slaagde hij erin om in de races 
zevende, zevende en achtste te worden. Daar-
mee was hij de derde rookie en bewees Max dus 
meteen dat hij zich goed en snel kon aanpassen 
aan de nieuwe kart. “Ik vond het heel leuk om te 
doen.”

Max Sadurksi opnieuw snel in compleet nieuwe kart

Teambaas Mike de Bruijn van MdB Motorsport 
was zeer te spreken over de prestatie van zijn 
jonge pupil. “Ik vind het echt super dat hij het zo 
goed gedaan heeft. Hij kwam ongetraind in de 
wedstrijd. Ik had echt niet beter durven denken. 
Wat hij hier heeft gedaan, is echt heel knap. Max 
is pas zeven jaar oud terwijl veel van zijn tegen-
standers vandaag tien, elf, twaalf jaar oud zijn.”  
Voor de Bruijn was de missie dan ook geslaagd. 
Max’ deelname aan het GK4-kampioenschap 
diende vooral om nog beter te kunnen racen in 
de Micromax-klasse. “De motor van een 60cc valt 
eerder dood. Je moet daardoor veel meer ‘rol’ in 
de kart houden.”

Voor Max wordt het volgende raceweekeinde 
‘ouderwets’ het Nederlands kampioenschap 
Rotax Max. Die wordt op 17 en 18 augustus in 
Berghem gehouden. “Daar ga ik proberen weer 
op het podium te komen”, zei Max. “Vorige keer 
in Spa was ik derde, deze keer ga ik proberen 
tweede te worden!”

Max Sadurski bedankt MdB Motorsport, Mike 
de Bruijn, Biemond & Van Kuijk Mercedes, Nick 
de Bruijn, IAME Nederland voor de motoren en 
Vincent de Fuijk.

Het is sinds kort mogelijk om te rolstoel-
tennissen bij tennisvereniging De Ronde 
Vener in Mijdrecht. Het tennispark en de 
banen zijn toegankelijk voor rolstoelten-
nissers. 

Om deze sport voor iedereen toegankelijk te 
maken en meer bekendheid aan het rolstoel-
tennis te geven organiseert de tennisver-
eniging op 8 september van 15.00- 17.30 
uur het evenement “De rollende Ronde 
Vener”, een evenement voor volwassenen 
en kinderen. 

Je kunt op deze middag het rolstoeltennis 
zelf uitproberen. Er zijn tennisrolstoelen 
beschikbaar voor volwassenen en kinde-
ren. Tennisleraren van o.a. Only Friends te 
Amsterdam en CTO zijn aanwezig om je 
te begeleiden bij het rolstoeltennis. Tevens 
zullen er rolstoeltennissers op de banen zijn 
om je te begeleiden en om vragen over deze 
sport te beantwoorden.

Het rolstoeltennis is geschikt voor mensen 
die niet meer staand kunnen tennissen door 
een langdurige of blijvende fysieke beper-

Tennisevenement “De rollende Ronde Vener” 
bij Tennisvereniging De Ronde Vener in Mijdrecht

king. Je hoeft dus niet rolstoel gebonden te 
zijn om deze sport te beoefenen. 

Als er voldoende ruimte is en je hebt geen 
beperking dan mag je ook meedoen aan dit 
evenement. Dit om eens te ervaren en wat 
het verschil is tussen het staande tennis en 
rolstoeltennis. 

Om overzicht te houden over deze leuke 
middag is het verzoek om je van tevoren 
op te geven. Dus lijkt het je leuk om mee te 
doen aan dit evenement geef je dan op via 
de website van Tennisvereniging de Ronde 
Vener of via één van onderstaande e-mail 
adressen. Deelname is gratis.  

Bij vragen over het tennisevenement en of 
toegankelijkheid en parkeren kun je bellen 
met Miranda Kooijman 0297-274457. Bij 
geen gehoor antwoordapparaat inspreken 
dan wordt er zo spoedig mogelijk contact 
opgenomen.

Opgeven per mail: 
rolstoeltennisderondevenen@gmail.com of 
via rolstoeltennis@tvdrv.nl.

Meer informatie over tennisvereniging De 
Ronde Vener vindt u op: www.tvdrv.nl
Adres: Dr. van de Haarlaan 1, 3641 JW  te 
Mijdrecht.
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SUPPEN; de meest complete en leukste workout op het water
Stand Up Paddling is de snelst groeiende watersport van dit moment. Het is enorm populair bij zowel 
jong als oud. Staand op een stabiel board gebruikt men een lange peddel om voort te bewegen. De 
combinatie van peddelen en evenwicht bewaren op het board, zorgt ervoor dat iedere SUP-sessie een 
sensatie is en toegankelijk voor iedereen! Daarnaast is het ook één van de meest complete workouts, 
voor het trainen van de billen, benen, buik, rug en armen.

Ook in september kun je aansluiten bij de wekelijkse SUP-clinic op de donderdagavond. 
Kosten bedragen € 25,- maar met eigen board kun je ook aansluiten voor € 5,-.
Anderzijds kan er uiteraard ook op eigen gelegenheid een leuke tocht op een mooie nazomer avond 
gemaakt worden

Bedrijfsevenementen aan de vinkeveense plassen
Het strandje, het uitzicht over de Vinkeveense Plassen, de geweldige ambiance, de vele
faciliteiten en uiteenlopende mogelijkheden. Het Strandhuis van Vinkeveen Haven is ook wel het best 
bewaarde geheim binnen het Groene Hart. Deze locatie wordt ingezet voor uiteenlopende evenemen-
ten; vergaderingen, feestjes, jubilea of bedrijfsuitjes, met een borrel, receptie of diner.
Grenzend aan de gezellige ruimtes is een sfeervol terras, waar u heerlijk met uw gasten kunt
vertoeven, elk moment van het jaar. Het beschikt over een ruime veranda tegen de hete
zomerzon en is tevens voorzien van heaters tijdens de koude wintermaanden.
In combinatie met diverse watersportactiviteiten zoals; zeilen, varen, spel/puzzeltocht of andere team-
buildingsactiviteiten stellen we samen met u een passend en bovenal leuk programma samen voor 
een onvergetelijke dag/avond aan de Vinkeveense Plassen..

Watersportcentrum en Evenementenlocatie
Vinkeveen Haven

haal je vaarbewijs
Ook dit najaar is er weer gelegenheid tot het volgen van de cursus voor het behalen van het vaarbe-
wijs. Het Klein Vaarbewijs is verplicht bij het varen met schepen boven de 15 meter of bij schepen die 
sneller kunnen varen dan 20 km per uur. De cursus Klein Vaarbewijs I (KVB1) wordt gegeven door 
een CWO erkende docent en vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur; 19 & 26 
september, 3, 10 en 17 oktober.

Kosten bedragen € 175,- per persoon. Tijdens de cursus wordt de leerstof behandeld, aanverwante 
onderwerpen aangesneden en examens geoefend. Door de interactieve behandeling van de lesstof 
wordt de cursus door de cursisten als zeer prettig ervaren. 

Zeillessen voor jeugd en volwassenen
Tijdens de zomervakantie vonden wederom de zomer zeilweken voor kinderen plaats.
Honderden jonge zeilers beleefde een onvergetelijk zeilkamp en leerden daarbij ook nog eens volgens 
de CWO-normen goed zeilen.

Dit najaar zijn er ook weer diverse zeilcursussen voor de jeugd en tevens óók voor volwassenen bij 
Zeilschool de Vinkeveense Plassen. Bijvoorbeeld de 5-daagse zondagscursus, een weekendcursus in 
de Valk of een (privé)zeilles op een door u gewenst moment en boottype.
Daarnaast klinkt het nog ver weg, maar half oktober sluiten we het seizoen weer af met een
herfstkamp voor de jeugd tijdens de Herfstvakantie. 

Meer informatie?
Voor vragen, het huren van boten of heeft u specifieke wensen met betrekking tot een
evenement? Neem gerust contact op met één van onze medewerkers. Dit kan via de mail
info@vinkeveenhaven.nl of telefonisch 0297 26 1990.
Wij helpen u graag verder!



08 www.sportkrantamstelland.nl

Op donderdag 20 september vindt de Inspiratie-
bijeenkomst Gezond Sportklimaat plaats. 
Wij nodigen (leden van) verenigingen graag uit 
om bij deze avond aanwezig te zijn. Samen het 
verenigingsleven een stap verder brengen. Een 
strijdplan maken. Daar zijn verenigingsbestuur-
ders dagelijks mee bezig. En daar mogen we 
trots op zijn. Maar hoe zorg je voor een Gezond 
Sportklimaat op de vereniging? Kan die vereni-
gingsbestuurder dat alleen? Hier helpen wij u 
graag bij op 20 september.

Tijdens de Inspiratiebijeenkomst gaan wij in op 
verantwoord alcoholgebruik. Bent u zich nog aan 
het oriënteren met uw vereniging of wilt u juist di-
rect aan de slag? Tijdens de Inspiratiebijeenkomst 
vertellen wij de impact met interessante sprekers 
en worden er handreikingen geboden hoe uw 
vereniging aan de slag kan gaan.

Geïnspireerd?
U kunt uw vereniging voor deze bijeenkomst 
direct aanmelden via de website van het Sportbe-

Inspiratiebijeenkomst 
Gezond Sportklimaat

drijf: Sportstad-amstelveen.nl
Alles is geheel gratis voor uw vereniging, met 
dank aan gemeente Amstelveen, de gemeente 
Aalsmeer, de gemeente Ouder Amstel, Sportbe-
drijf Amstelveen en landelijke programma’s van 
NOC*NSF en Stichting Jeugd en Alcohol.
Uw deelname is van waarde voor uw vereniging.
Samen zorgen wij voor een Gezond Sportklimaat 
in Amstelveen.

Tijd en locatie
Donderdag 20 september 2018, 19:00 uur, Goud-
smithal, Sportlaan 29 Amstelveen

Voor wie
Bestuurders, trainers, ouders en (jeugd)leden van 
sportverenigingen zijn uitgenodigd. Ook andere 
(bar)vrijwilligers van uw vereniging, die zich 
betrokken voelen bij het thema, zijn meer dan 
welkom.

Programma
19.00 Inloop en ontvangst met een kopje koffie
19.30 Opening en inleiding
19.55 Deel 1
20.20 Korte onderbreking
20.30 Deel 2
21.20 Afsluiting

Aanmelden?
Meld u aan op sportstad-amstelveen.nl.
Aanmelden via deze link kan tot vrijdag 14 
september.

Vragen?
Heeft u vooraf vragen over deze bijeenkomst? 
Neem dan contact op met Pascal Schepers, 
Sportparticipatie NOC*NSF, E-mail: 
pascal.schepers@nocnsf.nl. Graag tot ziens op 
20 september!

In deze drukke wereld is steeds meer behoefte 
aan innerlijke rust. Hoewel het soms onmo-
gelijk lijkt om innerlijke rust te vinden, helpt 
Aqua Yochi je het moment te creëren waarin je 
heerlijk kan ontspannen.

Wat is het?
Aqua Yochi wordt gegeven in extra verwarmd wa-
ter. Zodra u in het water stapt begint uw lichaam 
met ontspannen. Tijdens de les krijgt u een mix 
van yoga, tai chi en strech oefeningen met de 
bodem op 1.25 meter. Aqua Yochi bevordert de 
concentratie, innerlijke rust, vitaliteit en balans 
van lichaam en geest.

Voor iedereen
De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, of je nu 

18 of 88 bent, iedereen kan meedoen. Deelne-
mers hoeven zich niet van te voren in te schrijven. 
Er kan wekelijks een los kaartje of een abonne-
ment voor 12x gekocht worden.

Wanneer?
De lessen beginnen op donderdag 6 september 
en zijn vervolgens elke donderdag van 19:15-
20:00 uur. U hoeft niet vooraf aan te melden, u 
kunt een los kaartje Aquasporten kopen of een 
12x kaart.

Kosten 
Losse les € 6,70
12 x kaart € 67,00

De Meerkamp, meer dan een zwembad!

Nieuw in Zwembad De Meerkamp: 
Aqua Yochi

Wil jij het allerleukste verjaardagsfeestje 
ooit geven? Dan kom je natuurlijk naar de 
BeweegBox of wij komen naar jou met de 
BeweegBus!

BeweegBox
De BeweegBox is een superleuke, uitdagen-
de en interactieve sport & spelruimte. Daar 
kun je diverse balsporten doen, freerunnen 
en klimmen en klauteren, maar er is ook 
een enorme trampoline! Op de grote wand 
kun je interactieve spellen zoals dansen, 
beestjes pletten, basketballen, volleyballen 
en honkballen.

BeweegBus
Voor jouw feestje komen we met de Be-
weegBus naar jou toe!
We organiseren samen met jou, op iedere 
gewenste locatie, het allerleukste verjaar-
dagsfeestje

De Beweegbus zit vol met superleuke en 
uitdagende sporten & spellen. Zo kan je o.a. 
balsporten doen, springen op een lucht-
kussen, kickboksen, steppen, skelteren en 
waveboarden.

Professionele begeleiding
Alle activiteiten zullen begeleid worden door 
onze gediplomeerde instructeur(s).
Na het verjaardagsfeestje is er de moge-
lijkheid om de jarige te feliciteren met wat 
drinken, eten of taart  op de locatie van de 
BeweegBus of in onze horecagelegenheid 
bij de BeweegBox.

Kosten en meer informatie
Een feestje kost € 19,95 per kind. Wilt u 
meer weten? Kijk dan op onze website 
sportstad-amstelveen.nl/feestje-met-de-bus-
of-in-the-box/

Feestje in the Box of in the Bus?
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• De ideale combinatie van 
  inspanning en ontspanning.
• Ook voor geoefende sporters 
  een uitdaging.

TACOYO in het kort:

• De training die je wel kan volhouden.
• Je voelt je energieker, je slaapt beter en je zit lekkerder in je vel.
• Fysiek inspannen en mindful ontspannen.
• Zet je in je jouw kracht.
• Je traint op jouw niveau.
• Geeft de beste vetverbranding, tot wel 24 uur na de training.
• Geeft een goed resultaat met rugklachten.
• Wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Professionele begeleiding.

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

Je werkt een uur lang aan je conditie en 
kracht. Er wordt vooral in circuitvorm getraind. 
Hierbij komt je hele lichaam aan bod. Het 
gaat op tijd, zodat je de oefeningen in je eigen 
tempo kunt doen. Je zult daarbij merken dat 
je snel vooruit gaat en je zowel letterlijk als 
figuurlijk lekker in je vel gaat voelen. Je wordt 
fitter, sterker en energieker. Er is elke dag wel 
een les en binnen een les kun je op zoek naar 
je eigen uitdaging. Daarom is het voor ‘Every 
Body’.

Het geeft helemaal niet als je voor jouw gevoel 
de oefeningen niet kan, want dat is allemaal 
te leren en te trainen. Er ligt geen focus op 
prestaties en vergelijkingen met anderen. De 
enige prestatie die je hoeft te leveren, is jezelf 
verbeteren.

Start met Bootcamp
Ik heb gemerkt dat mensen wel lekker buiten 
willen sporten, maar enorm twijfelen of ze 
kunnen meedoen met bootcamp. Vaak komt 

dit ook door de associatie met drill-instructeurs 
en kruipen door de modder. Ik kan je nu al 
vertellen dat beide niet waar zijn. Daarom is er  
weer Start met Bootcamp vanaf 5 september. 
Dus:

• Wil jij wel beginnen met bootcamp, maar ben 
  je bang dat je het niet volhoudt?
• Vind je bootcamp stiekem wel een beetje eng
   klinken?
• Begin jij net met sporten?
• Heb je het gevoel dat je vanaf 0 moet 
  opbouwen?

Kom dan meedoen met de Start met Boot-
camp! Dan kun je tot 6 weken lang meedoen 
met Start met Bootcamp van Bootcamp for 
Every Body in Amstelveen en/of Uithoorn. 

Tijdens deze 6 weken ga je aan de slag om de 
bootcamp ‘onder de knie te krijgen. 
Meer informatie en aanmelden via 
bootcampforeverybody.nl/start-met-bootcamp/.

Bootcamp for Every Body 
draait om lekker sporten en bewegen met plezier
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Judo is een pedagogisch verantwoorde sport 
waar je de rest van je leven wat aan hebt. Het is 
een sport voor volwassenen, jongens en meisjes 
vanaf 4 jaar. Een zeer fysiek zware sport met ele-
menten als coördinatie, fijne motoriek, doseren en 
rekening houden met een ander. Judo kan beoe-
fend worden als wedstrijdsport of als recreatieve 
sport. Het is voor iedereen een leuke manier om 
samen te leren en er fysiek op vooruit te gaan. 
Ook zijn er lessen voor beginnende volwassenen.

Geschiedenis van het judo
Jigoro Kano, het meesterbrein achter judo. Hij 
bestudeerde verschillende bestaande gevechts-
sporten, waaronder ook het jiu-jitsu. Kano 
ontdekte dat de meeste methoden gericht waren 
op het volledig uitschakelen van de tegenstander. 
Uiteindelijk kwam hij tot zijn eigen systeem dat 
hij judo noemde, wat de zachte weg betekent. Hij 
koos deze naam om een duidelijk onderscheid te 
maken met het harde jiu-jitsu. Het hoofddoel van 
zijn judo was: samenwerken aan een harmoni-
sche ontwikkeling van geest en lichaam. 

Iedere ouder wenst het beste voor zijn of haar 
kind. Opvoeden is in de praktijk een kwestie van 
vallen en opstaan. In de hedendaagse hectische 
maatschappij, is het van belang dat kinderen 
geleerd moeten worden vaardig met ‘conflicten’ 
om te gaan. Een conflict komt niet zomaar uit de 
lucht vallen. Slechte communicatie en menings-
verschillen zijn vaak de oorzaak van een conflict. 
Het is van belang dat kinderen spelenderwijs 
leren omgaan met conflicten, meningsverschillen, 
winnen en verliezen, normen en waarden.

Vallen en opstaan, dat gebeurd wel 
honderden keren tijdens een les.
Tijdens de eerste lessen die je volgt als judoka 
leer je vallen, rollen en geworpen worden. Dit is 
van uiterst belang om blessures te voorkomen 
en de sport zonder angst te kunnen beoefenen. 
Judo draait om balans, de tegenstander uit balans 
brengen, hierop te anticiperen en de tegenstander 

Judo is meer dan een sport!
De enige vechtsport zonder geweld, schoppen en slaan

te controleren zonder hem/haar te blesseren. 

Voor de sport is een speciaal pak ontwikkeld, 
ook wel genaamd judogi. De judojas is van stevig 
dubbel geweven katoen, want er wordt flink aan 
getrokken. Het traditionele judopak is wit van 
kleur en word bij elkaar gehouden door de judo-
band genaamd obi. Aan de band kun je zien op 
welk technisch niveau de judoka zich begeeft. 

Elk jaar vinden de examens plaats om te demon-
streren welke technieken de judoka beheerst en 

zo een nieuwe kleur band te behalen.

Bent u geïnteresseerd geraakt en opzoek naar 
een goede judoschool in Amstelveen? 
Dan kunt u dagelijks op een van de vijf verschil-
lende locaties terecht.

Maak gebruik van een vrijblijvende proefles!
Voor alle informatie kunt u de vernieuwde website 
raadplegen: www.dulken.nl

Judo, een levenswijze, een levensles.
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Tennishal De Ronde Venen jubileert 45 jaar
zonder gemeentelijke subsidies dé sportvoorziening voor tennis in de omgeving

Voor iedere tennisser in De Ronde Venen en de 
wijde omtrek is de tennishal een begrip. Vijf jaar 
na oprichting kwamen vele district en nationale 
jeugdkampioenen voort uit deze omgeving. 
Het kan geen toeval zijn, dat begin jaren tachtig 
meer dan 10% (ruim boven het landelijk gemid-
delde) van de inwoners van Mijdrecht tenniste. 

Oud topspeler professional tennisser Dennis van 
Scheppingen heeft de tennisfanaat en oprichter 
van de tennishal, Dr. K. Panman (Kees Panman), 
tijdens de huldiging als sportman van het jaar 
van De Ronde Venen dan ook bedankt voor de 
faciliteiten, die hem in die tijd geboden werden.

 
OPEN DAG zaterdag 15 september
Erna en Adriaan Panman, die meer dan 20 jaar 
geleden het stokje hebben overgenomen, nodi-
gen iedereen uit voor de open dag op zaterdag 
15 september. De bezoekers kunnen challengers 
verwachten, waarbij in iedere leeftijd/speelsterkte 
prijzen te winnen zijn. Diegenen, die nog niet 
getennist hebben, kunnen kennis maken met de 
sport. 

Op de Open dag worden er leuke acties bekend 
gemaakt voor het nieuwe seizoen. Zo zal in 
oktober op zaterdagavond en zondagmiddag een 

feestelijk jubileum gezelligheidstoernooi wor-
den georganiseerd. Tijdens de open dag zullen 
de data bekend worden gemaakt en wordt de 
inschrijving geopend. Kennismakingsactie: iedere 
bundel gratis 6 weken op proef!

Voor de wedstrijdspelers wordt er in de tennishal 
vanaf de 2e weekend van november het officiële 
novemberweekenden dubbeltoernooi geor-
ganiseerd. Eind maart organiseert de Tennishal 
uiteraard weer voor alle categorieën De 20e MTH 
Open Mijdrechtse Indoorkampioenschappen.

In de tennishal kunt u zich opgeven voor les. De 
tennishal kan zelf een groep vormen om op een 
vaste tijd vrij te tennissen of een Baanbundel aan-
bieden om in het weekend op vrijdag, zaterdag en 

zondag afwisselend te kunnen tennissen. 
Voor individuele spelers worden er toss groepen 
georganiseerd, waarbij u maandag per keer kunt 
komen en donderdagmiddag en vrijdagmiddag 
het hele seizoen afwisselend in een groep wordt 
ingedeeld.

Nog veel meer...
In Tennishal De Ronde Venen kunt u ook terecht 
voor verjaardagfeesten, kinderfeestjes (met acti-
viteiten), jubilea, bedrijfsavonden, clubmiddagen, 
tentoonstellingen, muziekvoorstellingen, seminars 
en vergaderingen.

Kijk voor meer informatie ook op:
www.tennishalderondevenen.nl 
of bel: 0297- 285636 / 06 - 1132 1993
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Vanaf september start Koru Health & Sports  met 
het geven van kickbokslessen in de Kwakel.  

Afgelopen juni /juli is er een kickboks try out ge-
weest waarbij jong en oud kennis kon maken met 
het kickboksen. Wegens groot succes starten de 
lessen in september definitief. Allereerst is er op 
de maandagavond zaktraining en op de woens-
dagavond techniek training. 

De kickbokslessen zijn zowel voor de begin-
nende als gevorderde kickboksers. Tijdens de 
zaktraining worden er op de zak stoot, knie en 
trap combinaties gemaakt die samen met andere 
oefeningen zorgen voor een complete work-out. 

Tijdens de techniek training wordt er veel 1 op 1 
gewerkt en zullen er kracht en conditionele oefe-
ningen worden gedaan om de algehele conditie te 
verbeteren. 

Op de vrijdagavond zal er een ouder en kind les 
zijn waarbij kinderen op een speelse en verant-
woorde manier het kickboksen leren. 

Alle lessen worden verzorgd door kickbokstrainer 
Sjors van Kessel: ‘’Sport heeft altijd een grote rol 
gespeeld in mijn leven. Naast kickbokstrainer ben 
ik ook fysiotherapeut, personal trainer en sport-
masseur. De laatste tien jaar heb ik gekickbokst 
op verschillende niveaus waarvan drie jaar in de 
Nederlandse selectie (chinees kickboksen). Sinds 
8 jaar geef ik op verschillende locaties les in het 
boksen en kickboksen. Een jaar geleden ben ik 

gestart met Koru Health & Sports en van daaruit 
starten nu mijn eigen lessen’’.
 
Deze lessen zullen plaatsvinden bij Amstelhof in 
de Kwakel. 

Bent u op zoek naar een nieuwe sport en wilt u 
kennismaken met kickboksen? 
Stuur dan een email naar:
info@koruhealthandsports.nl. 

Bij Koru Health & Sports bent u altijd welkom voor 
een gratis proefles. Kijk voor meer informatie op 
www.koruhealthandsports.nl

Nieuw! 
Kickboksen 
in De Kwakel
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Nadat ik echt vakantie had (en het een paar weken voor mij uit wist te schuiven) was het op een 
woensdagavond toch echt zo ver. Even aanmelden via de app, m’n sportkleren aan, trainer Arthur was 
er klaar voor, de groep ook dus ik kon er niet meer onderuit. Gelukkig maar, want het was super leuk! 
Waarom? Dat zal ik je eens vertellen..
 
Er werden allerlei spullen uit de kast getrokken. Touwen, kettlebells en banden werden tevoorschijn 
gehaald. Daar moesten wij (want ik deed dit echt niet alleen) natuurlijk wat oefeningen mee gaan 
doen. 

De bootcamp was voor gevorderden, wist ik niet, 
maar het tempo zat er al vanaf het begin goed 
in! We begonnen in een kring, 6 lunges, 5 squat 
jumps, 4 push ups en 3 burpees (weet je niet wat 
dit is? lees dan even m’n vorige blogs!). Nou denk 
je, misschien is dit best te doen. Dat is het ook, 
maar doe dit maar even 20 keer achter elkaar. 
Omdat wij zo goed ons best deden, werden er 
vier setjes van af gehaald. Het hele rijtje wat ik 
net opnoemde doe je binnen een minuut. De tijd 
die je over hebt, mag je benutten om normaal 
adem te halen. Stel er wordt gezien dat dit een 
eitje voor je is, mag je er overal één bij optellen, 
stel het is teveel, mag je er eentje vanaf halen 
(niet zelf beslissen, dat doet de trainer vanzelf).
 
Dat is ook het fijne van de bootcamp. Alles is 
onder begeleiding van een trainer zodat als een 
oefening anders uitgevoerd moet worden, je hier-
op wordt gecorrigeerd. Doe je het goed? Word je 
beloond met een compliment. Kan je er misschien 
meer uithalen? Dan word je aangemoedigd nog 
harder te werken. Dit laatste gebeurt dan nog 
wel het meest. Maar goed, de eerste set van 
16 rondes was voorbij.. Even op adem komen 
en door naar de volgende ronde. Je verdeelde 
jezelf in tweetallen waarbij je samen steeds een 
oefening doet en daarna samen doorgaat naar 
de volgende. Meteen door van oefening naar 
oefening? Nee, echt niet. Tussendoor werden 
er nog even wat sprintjes getrokken. Er wordt 
gedeadlift, met touwen gezwaaid, banden boven 
je hoofd geduwd en van alles om je hele lichaam 

Bootcamp op het zomerrooster. 
Yes! Dacht ik... 

te trainen. Na een kwartier was er even een moment waarbij ik dacht: Gadver, er zit zand tussen m’n 
tenen.. Maar snel zette ik mezelf erover heen want na 20 minuten zat er niet alleen zand tussen m’n 
tenen, ook had ik gras op m’n knieën en ga zo maar even door.
 
Na de tweede ronde kwam er nog een derde ronde met verschillende oefeningen en de bootcamp 
werd afgesloten met een cooling down. Dat alles gewoon heerlijk buiten. De zon scheen in het begin 
nog een klein beetje, af en toe een windvlaag en hoe warmer wij het kregen, hoe meer de zon ver-
dween. 

Heerlijk in de buitenlucht, op het gras en trainer 
Arthur zorgde voor een fijn muziekje op de 
achtergrond. Wat mij opviel die avond is dat je 
vaak meer kan dan je denkt. Vooral in een groep 
wil je jezelf toch een beetje bewijzen en er is 
een trainer bij die er verstand van heeft, dus ook 
die wil je niet afvallen. Door het motiveren ga je 
steeds tot het uiterste en dat is alleen maar goed 
om het maximale resultaat te behalen.
 
Nu heb ik één keer de bootcamp meegedaan, 
maar elke keer is deze anders. Het voordeel met
bootcamp is dat je je hele lichaam traint. Stel 
je doet dit regelmatig, zul je ook verschil gaan 
merken. Verschil in je uithoudingsvermogen maar 
misschien ook verschil in spiermassa. Omdat je 
veel verschillende oefeningen doet (dan bijvoor-
beeld alleen op de loopband trainen) zul je ook 
meer vet verbranden. Handig toch?
 
Dus ik ben zeker van plan om nog een paar 
keer mee te doen! Heb ik je overtuigd? Doe je 
een keer mee met mij? Lijkt mij in ieder geval 
heel gezellig. De lessen zijn inclusief voor leden 
van Amstelhof. Ben je nog niet lid. Volg dan een 
proefles en ervaar of Bootcamp bij je past.

Kijk op www.amstelhof.com voor meer informatie over de lessen!
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Skischool Amstelveen gaat uitbreiden! 
Op zondag 9 september wordt de tweede 
skibaan feestelijk geopend op de Open Dag. 
Van 10.00 tot 17.00 uur kan iedereen langsko-
men voor een kopje koffie, en zelf gratis het 
skiën of snowboarden op de baan uitproberen, 
kijken naar de demonstraties van het leraren-
team én gratis een portie poffertjes eten bij de 
poffertjeskraam. Bovendien geldt tijdens de 
Open Dag een fikse korting voor iedereen die 
dag besluit te gaan skiën of snowboarden  (12 
lessen voor de prijs van 10).

Het wordt het vierde seizoen voor Skischool 
Amstelveen, gelegen op de grens van Aalsmeer 
en Amstelveen (achter Loogman). 

Eigenaar Robert Bent, met inmiddels 30 jaar 
ervaring in Amsterdam waar hij gestopt is, is 
ontzettend trots op het resultaat van een flinke 
verbouwing deze zomer. Hij is heel blij dat hij door 
de nieuwe indoorrolbaan nu dubbele capaciteit 
kan bieden. 

Feestelijke opening 
Skischool Amstelveen

Veel mensen hebben hun weg al gevonden naar 
de skischool en zijn ontzettend enthousiast over 
hun resultaten naderhand in de sneeuw. Ze 
komen elk jaar weer terug om zich weer voor te 
bereiden op hun volgende wintersportvakantie en 
hun techniek en conditie te verbeteren. 

De leeftijd van de skiërs en snowboarders op de 
baan varieert van 5 tot 85 jaar! Er komen ook 
veel gezinnen op de baan, zodat de kinderen vast 
leren skiën voordat ze daadwerkelijk de sneeuw 
ingaan.

Hoe werkt het? 
In een makkelijke broek en shirt met lange mou-
wen krijg je ski- of snowboardschoenen aange-
meten en uiteraard een paar ski’s of een board. 

Kinderen krijgen een helm op en voor de snow-
boarders is er kniebescherming aanwezig. 
Maar je kunt natuurlijk ook je eigen ski- of snow-
boardschoenen meenemen. 

Je stapt op de rolband,  in het begin start je aan 
de balk. Je bent maximaal met zijn tweeën tegelijk 
op een baan. De in snelheid verstelbare rolbaan 
glijdt onder je door en  in de spiegel voor je kan 
je je verrichtingen goed volgen! De skileraar staat 
naast je om je instructies te geven en heeft de 
afstandbediening in zijn hand om de baan zono-
dig stop te zetten. In een uur ski of board je drie 
keer 10 minuten, tussendoor heb je steeds 10 
minuten rust. Je maakt heel wat meters doordat 
je continue blijft afdalen. Zo kan je goed oefenen 
om de technieken onder de knie te krijgen en met 
bijvoorbeeld meer controle straks lekker in de 
sneeuw te skiën/boarden. 

Ook zorg je ervoor dat je spieren vast wennen 
aan de beweging zodat je op vakantie minder 
last van spierpijn hebt. Je staat altijd samen met 
iemand van ongeveer vergelijkbaar niveau op de 
baan, maar je krijgt je persoonlijke aanwijzingen 
en aandacht!

In de skihut aan de bar kan je wat drinken en 
met een heerlijke kop koffie of warme chocomelk 
waan je je al snel in de bergen en is het leuk om 
te kijken naar de mensen die les hebben.
Skiën of snowboarden op de indoorrolbaan is 
geschikt voor zowel beginners/gevorderden, en 
voor vergevorderden. 

De lessen gaan op afspraak en kinderen kunnen 
starten vanaf 5-6 jaar. 
Meer informatie kan je vinden op www.skischool-
amstelveen.nl. Als je niet op de Open Dag kunt 
komen, kan je ook bellen om een proefles in te 
plannen.






