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Ik heb mij laten vertellen dat de massage-
olie vroeger in de fysiotherapie niet was 
aan te slepen. Het was ondenkbaar dat er 
geen massageolie in de behandelruimte 
aanwezig was. Waar er nu stress op de 
werkvloer ontstaat als er iets mis is met 
‘de server’ was dit toen het geval als de 
massageolie op was, stel ik me dan zo 
voor. 

In de Hedendaagse behandelruimte vind je 
de massageolie op een kastje in de hoek 
verstopt achter een dikke map en nog 
maar voor een kwart gevuld met olie. Dit 
beeld is veelzeggend: een moderne fysio-
therapeut masseert niet meer.  Een heden-
daagse fysiotherapeut denkt hands off! Ik 
heb echter altijd geleerd om niet zwart-wit 
te denken. Hands on en hands off, het 
zijn twee tegenovergestelde begrippen 
die vaak binnen de fysiotherapie worden 
gebruikt. Het definieert eigenlijk de visie 
van een fysiotherapeut. In een hands off 
therapievorm stimuleert de fysiotherapeut 
de patiënt tot bewegen en ondersteunt dit 
met adviezen en instructies. Bij een hands 
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on therapievorm is de fysiotherapeut meer 
actiever met fysiotherapeutische technie-
ken in de vorm van bijvoorbeeld mobilise-
ren of masseren. Kort gezegd: ben jij een 
fysiotherapeut die veel masseert, dan denk 
je hands on. Ben jij een fysiotherapeut die 
weinig of niet masseert, dan denk je hands 
off. 

Het effect van massage is onvoldoende 
wetenschappelijk onderbouwd, daarom 
wordt er steeds minder gemasseerd. Naar 
mijn mening mag er juist meer gemas-
seerd worden!

 Twee tegenovergestelde visies zorgen 
ervoor dat beiden kritisch naar elkaar 
blijven kijken. Op zichzelf leveren de voor- 
en tegenstanders dus wel degelijke op 
een positieve manier een bijdrage aan de 
ontwikkeling van het vak, het is alleen de 
taak als therapeut om een eigen visie te 
ontwikkelen en hier enige nuance in aan 
te brengen. Volgens mij ligt de waarheid 
ergens in het midden, en kan in dit geval 
een massage wel degelijk effect hebben. 
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Massage of Oefentherapie?

De sportwereld is hier een mooi voorbeeld 
van. In deze wereld wordt er nog altijd veel 
gemasseerd met als doel om de sportac-
tiviteit optimaal te kunnen laten renderen. 
Bij veel sporters is het zo: als ze niet wor-
den “los gemasseerd” voor een wedstrijd, 
dan presteren zij minder. Dus waarom zou 
een massage geen effect kunnen hebben 
op je Oefentherapie? 

Begrijp mij niet verkeerd: ik ben er 
absoluut ook voor om mensen te stimu-
leren tot bewegen en een goed advies is 
absoluut belangrijk. Ook vind ik dat alleen 
een massage als behandeling achterhaald 
is, maar ik denk wel degelijk dat het op 
een positieve manier kan bijdragen aan 
je totale behandeling. Het is de kunst om 
het nuttige van beide behandelvormen te 
gebruiken. Denk dus niet zwart of wit maar 
denk grijs.

Woensdag 22 april 2015 organiseert Argon 
i.s.m. het Amstelland Ziekenhuis en
KernGezond een bijeenkomst over bles-
surepreventie en wat als er dan toch een
blessure ontstaat. Iedereen is deze avond 
van harte uitgenodigd in het clubhuis 
van sv Argon. Meer informatie over deze 
bijeenkomst en de tijden vind je op 
www.kerngezond.eu.
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Schermschool Tréville, is opgericht door Pascal 
Kenter en heeft drie trainingslocaties; Amstel-
veen, Amsterdam en Uithoorn. De vereniging is 
Sportvereniging van het jaar 2014 in Amstel-
veen en zeer actief met het promoten van de 
schermsport op basisscholen. Afgelopen jaar 
heeft de vereniging zeker 700 kinderen laten ken-
nismaken met schermen. Het is een onbekende 
sport maar volgens de gemeente een initiatief 
dat als voorbeeld geldt voor ontwikkelingskansen 
voor de sport in Amstelveen.

Pascal Kenter begon op tienjarige leeftijd met 
schermen en heeft dit zeer fanatiek gedaan, ging 
veel naar wedstrijden in binnen- en buitenland. Hij 
bracht het tot jeugdkampioen van Nederland, ging 
naar het WK in Turkije en was kandidaat voor de 
Olympische spelen van 2008. Zover is het niet 
gekomen, door blessures en motivatieproblemen 
hield hij op met schermen. Schermen vond hij 
nog altijd leuk maar het wedstrijdelement stond 
hem tegen. In 2007 volgde hij, naast zijn oplei-
ding aan de PABO, de vereiste docentenopleiding 
bij de KNAS en in 2007 mocht hij zich bevoegd 
schermleraar noemen. Dit heeft uiteindelijk geleid 
tot de oprichting van zijn eigen schermschool in 
oktober 2011. 

Schermvereniging Tréville 
daagt je uit!

De zoektocht naar een passende naam bracht 
hem, bijna vanzelfsprekend, bij de drie muske-
tiers. Het is schermschool Tréville geworden, 
genoemd naar Jean-Armand du Peyrer graaf van 
Tréville, kapitein van de drie musketiers. Tréville 
is een vereniging die tot doel heeft de scherm-
sport in de omgeving Amstelveen in de breedte te 
promoten. 

Schermen is een hele intelligente sport waarbij je 
intensiteit combineert met nadenken.
Snelheid, reactievermogen en discipline zijn erg 
belangrijk maar schermen is vooral ook een heel 
veilige sport door de beschermende kleding. 
Soms wordt schermen wel vergeleken met levend 
schaken, het is de kunst om de tegenstander te 
slim af te zijn door strategisch inzicht, snelheid 
en techniek. Je zou het niet meteen denken maar 
kinderen pakken het schermen heel snel op, na 
een paar lessen kunnen ze al een wedstrijdje 
doen en daarom vinden kinderen het vaak ook 
zo leuk. Vanwege de veiligheid wordt er uiteraard 
geschermd in een complete uitrusting, scherm-

vest, masker, handschoen en wapen. Deze hoeft 
niet zelf aangeschaft te worden maar kan van de 
vereniging gebruikt worden.

Buiten aandacht voor kinderen heeft onze vereni-
ging ook aandacht voor de oudere sporter, zo is 
er een brede vereniging ontstaan waar er balans 
is in leeftijd en ervaring. Het jongste lid is zes 
jaar en de oudste zestig. Ook resultaten blijven 
niet uit, de vereniging heeft een groep jonge 
wedstrijdschermers die vele podiumplaatsen in 
binnen- en buitenland halen.

Bij ons is het de gewoonte dat ouders die dat 
willen altijd aanwezig mogen zijn tijdens de les-
sen/trainingen. Iedereen krijgt een kopje koffie of 
thee, de kinderen krijgen tussendoor een glaasje 
limonade want sporten maakt dorstig. We vinden 
het belangrijk dat de scherm(st)ers zich houden 
aan de waarden die gewoon zijn in de scherm-
sport, op je woorden letten en respect voor je 
tegenstander en de leraar hebben.

Eén keer per jaar organiseren we de club-
kampioenschappen in een sporthal omdat de 
trainingslocaties hiervoor te klein zijn. Iedereen 
schermt in zijn eigen leeftijdscategorie en heeft 

kans om te winnen. Binnen de vereniging zijn 
er scherm(st)ers die alleen op recreatief niveau 
bezig zijn maar er zijn er ook die meer uitdaging 
willen en wedstrijden schermen, het kan allemaal.

De wapens
De floret is een steekwapen met een flexibele 
kling, die oorspronkelijk als trainingswapen dienst 
deed. Omdat er tijdens het oefenen met sabel of 
degen te veel doden en gewonden vielen, werd 
de floret uitgevonden. Geldige treffers kunnen en-
kel toegebracht worden met de punt. Het geldige 
trefvlak bestaat alleen uit de romp.

De degen lijkt het meest op het klassieke duelwa-
pen. De degen is ook een steekwapen en relatief 
onbuigzaam. Geldige treffers kunnen enkel toe-
gebracht worden met de punt. Het geldige trefvlak 
beslaat het hele lichaam. Aanval en verdediging 
hebben een even belangrijke rol.

De sabel is een slag- en steekwapen. Treffers 
kunnen toegebracht worden met de punt, de 

snijkant en de platte kanten van het wapen. Het 
geldig trefvlak bestaat uit de romp (boven de 
middel), het hoofd en de armen. Schermen met 
de sabel kenmerkt zich door een vlot wedstrijd-
verloop en veel aanvallen op de tegenstander. 
Alles boven de (denkbeeldige) gordel is raakvlak, 
exclusief de beide handen.

Alle wapens zijn voor zowel dames als heren een 
Olympische sport.
 
Traditioneel is de kleur van de uitrusting wit, om 
het makkelijker te maken voor de scheidsrechters 
om de treffers te zien. Dat kan wellicht worden 
teruggevoerd naar de tijd voor de elektrische 
trefferaanduiding, toen soms roet of gekleurd krijt 
werd aangebracht aan de klingen om treffers op 
de kleding van de tegenstander aan te duiden. 
Recent zijn de FIE-regels (wereldschermbond) 
wat versoepeld zodat ook kleuren worden toe-
gelaten, behalve zwart dit is de traditionele kleur 
voor schermmeesters, en dus niet toegestaan 

voor schermers.
Pascal geeft ook schermlessen op vele basis- en 
middelbare scholen in de omgeving van Amstel-
veen om kinderen met deze mooie sport kennis 
te laten maken. Schermles op de naschoolse 
opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

Schermen is een originele, sportieve en uitda-
gende invulling van bijvoorbeeld een verjaardags-
feestje, vrijgezellenavond, bedrijfsuitje, familie-
dag, schoolproject, clinic of workshop.
 
Is uw interesse gewekt? 
Wij hebben nog voldoende plaats voor iedereen 
die de schermsport eens wil proberen. Er zijn al-
tijd twee gratis proeflessen mogelijk maar gewoon 
een keer kijken kan ook. 

Kijk voor een indruk van de vereniging eens op 
onze website: www.schermschool-treville.nl of bel 
Pascal Kenter op 06-52840411 of het secretariaat 
0297-566865
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Altijd al alles over de golfsport willen weten? 
Op 19 april opent Golfpark Wilnis haar poor-
ten voor iedereen die interesse heeft in het 
reilen en zeilen aan de Bovendijk. 

De golfclub is al bijna 30 jaar gevestigd aan de 
Bovendijk; de leden spelen hier hun spel in een 
oase van rust. Geweldig om te ervaren en een 
unieke mogelijkheid om gezellig samen met het 
hele gezin te ondernemen. Er is voor ieder wat 
wils. 

Nationale open golfdag 
19 april op Golfpark Wilnis

Het thema dit jaar is: Family & Friends. Enorm 
leuk om te doen, samen met vrienden of familie of 
natuurlijk met nieuwe vrienden die u ongetwijfeld 
leert kennen, hetzij tijdens een groepsles dan wel 
gedurende één van de wedstrijden welke voor elk 
niveau georganiseerd worden.

Het leuke van golf is dat iedereen het kan leren, 
van jong tot oud en ook dat mensen van alle 
leeftijden goed samen kunnen spelen. Vader en 
zoon, oma en kleinzoon, alles is mogelijk! 

De open dag op Golfpark Wilnis is een leuk uitje 
en u maakt meteen kennis met de sport en de 
vereniging. 

Wist u dat golfers langer leven dan niet-golfers? 
Uit Zweeds onderzoek blijkt dat golf uw leven ge-
middeld jaren verlengd, nog belangrijker wellicht, 
u blijft in vorm zonder dat het u moeite kost. Een 
golfer op onze wedstrijdbaan loopt ongemerkt 
maar liefst 10 kilometer per ronde! 

Met ingang van dit jaar zijn we een nieuw jeugd-
programma gestart waarbij de lessen een vast 
onderdeel van het schema vormen. 
Ook kunt u uw kinderen opgeven voor het ken-
nismakingslidmaatschap: dit kost slechts € 100,- 
voor een halfjaar inclusief de golflessen (geldt 

alleen voor de jeugd).
U kunt natuurlijk ook zelf lekker komen golfen, 
u speelt al een heel jaar golf voor ´€ 365,- dat is 
slechts € 1,- per dag! (dit betreft de oefenbaan)

Komt u kennismaken met het golfpark op zondag 
19 april? U bent van harte welkom. Vanaf 11 uur 
’s morgens tot 3 uur ’s middags staan wij op de 
Bovendijk 16a voor u klaar. U kunt zelf spelen, 
het hele park bezichtigen en ondervinden wat wij 
u zo dicht bij huis te bieden hebben. Uiteraard is 
onze horeca dan ook gewoon geopend. 

Een gezellig dagje uit voor u, uw kinderen, opa en 
oma of vrienden!

www.golfparkwilnis.nl  

Daniël Giacon uit Aalsmeer speelde als kind 
altijd met zwaarden. Piraten en ridders waren zijn 
helden en iedere stok, pen of pollepel werd als 
zwaard gebruikt. Toen hij 6 jaar oud was, ging 
hij op aanraden van een kennis eens kijken bij 
SchermCentrum Amsterdam (SCA). Daar werd hij 
in no time verliefd op het floretschermen. 

In de eerste jaren schermde hij een uurtje op 
woensdagmiddag en zat hij ook op voetbal. 
Steeds vaker deed hij echter aan een recreatieve 
schermtoernooien mee. In 2009 ging hij deelne-
men aan wedstrijden en werd er twee avonden in 
de week getraind. 

Het eerste toernooi schreef Daniël gelijk op zijn 
naam en ook het Nederlands Jeugdkampioen-
schap wist hij een maand later in zijn categorie 
(tot 10 jaar) te winnen. Daniël kreeg de smaak te 
pakken en het combineren van schermwedstrij-
den en voetbalwedstrijden werd steeds lastiger. 
In de zomer kreeg hij de keuze: verder met scher-
men of met voetballen. Dat was geen moeilijke 
beslissing voor hem. De voetbalschoenen werden 
ingeruild voor eigen floretten. 

Voor de toernooien moest steeds verder gereisd 
worden. Was in 2009 Roermond al heel ver weg 
voor een toernooi, in de loop der tijd ging hij via 
plaatsen in het Ruhrgebied en Parijs naar heel 
Europa om meer tegenstand te zoeken. 

De goede resultaten bleven binnen stromen, met 
in 2013 een geweldige 3e plaats van 222 deelne-
mers in Wroclaw (Polen) en in 2014 een 8e plaats 
op het grootste jeugdtoernooi van Europa, het 

Daniël Giacon: een passie voor de schermsport
CEP in Parijs met maar liefst 432 deelnemers in 
zijn categorie. Behalve in 2013 is hij elk jaar Ne-
derlands Jeugdkampioen in zijn leeftijdscategorie 
geweest en in 2014 zelfs Nederlands Kampioen 
met het SCA Equipe bij de senioren. 

Daniël vindt vooral de combinatie van techniek, 
tactiek en snelheid heel leuk en hij kent geen 
angst voor zijn tegenstanders. Hoe sterker de 
tegenstander is, hoe meer hij geniet.

Inmiddels is Daniël 14 jaar en heeft hij zich door 
middel van kwalificatietoernooien in onder meer 
Manchester (UK), Györ (Hongarije) en Cabriës 
(Zuid Frankrijk) geplaatst voor het Europees 
Jeugd Kampioenschap voor Cadetten (jongens 
t/m 17 jaar). Hij heeft de laatste maanden hier-
voor bijna alle werkdagen getraind. 

Eind februari vloog Daniël met andere schermers 
en coaches af naar het EJK in Maribor (Slovenië). 
Daar wist hij individueel een 7e plaats te verove-
ren, dat heel bijzonder is voor een eerstejaars ca-
det. Zijn coach Daniël Nivard zei hierover: ”Daniël 
schermde vandaag de wedstrijd van zijn leven. 
Ondanks het feit dat dit zijn eerste ervaring was 
op een internationaal titeltoernooi, voelde hij zich 
volledig thuis op dit hoge niveau. Een seizoen 
lang hard werken aan sportieve en technische 
ontwikkeling betaalt zich vandaag uit. Dit is het 
begin van een mooie schermcarrière!”

Wilt u Daniël volgen, ga dan naar zijn website 
www.danielgiacon.nl. Daar kunt u ook voor
 € 30,- een FanCard aanvragen om Daniël 
financieel te steunen. Foto: Dora Barens Fotografie
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Op zaterdag 28 maart gaan, ter afsluiting van 
het binnenseizoen, weer de gezellige Rabobank 
Open Indoor Kampioenschappen van start.  

Het toernooi is een waardige afsluiting van de 
binnencompetitie en een goede voorbereiding 
voor de buitencompetitie. Er zal bij de 17+ en de 
35+ (behalve bij de 50+) op rating ingedeeld wor-
den. Dus alle spelers zullen dichtbij hun niveau 
ingedeeld worden. 
Natuurlijk kunt u ook alleen komen kijken om van 
de spannende partijen te genieten. Op zondag 5 
april (1e Paasdag) en maandag 6 april (2e Paas-

dag) zullen de meeste finales worden gespeeld. 
Er wordt rekening gehouden met de buitencom-
petitie. De buitencompetitie zal dan ook van start 
gaan. Bij T.V. Mijdrecht kunt u op het ruime terras 
onder het genot van een hapje en drankje naar 
de competitiewedstrijden komen kijken. 

Tijdens etenstijd zullen er ook eenvoudige maal-
tijden opgediend worden, verzorgd door TVM Bar 
eten & drinken. 

Iedereen kan zowel actief als passief deelne-
men aan de tennissport. Een echte “passieve” 
aanrader is de door Tennishal De Ronde Venen 
georganiseerde twee-daagse bustour naar 
Roland Garros. 

U vertrekt op vrijdag 29 mei vroeg in de ochtend 
met de bus naar Parijs om in de ochtend al aan te 
komen bij Roland Garros. U hoeft geen minuut te 
missen van de wedstrijden. Na een hele dag van 
de partijen genoten te hebben wordt u om 20:00 
uur naar het hotel gebracht. 
De volgende dag heeft u de hele dag voor uzelf in 

Tennishal De Ronde Venen: 
Komende maanden voor elke tennisliefhebber wat wils

Parijs, om op zaterdag 30 mei om 23:30 uur weer 
in Mijdrecht te arriveren. 

Veel leuke activiteiten bij tennishal De Ronde 
Venen om aan deel te nemen. 

Kijk ook op www.tennishalderondevenen.nl
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BEST BUY
BIKES

Best Buy Bikes • Handelsweg 2b • 3641 RC Mijdrecht • Tel: 0297-255076 • E-mail: info@bestbuybikes.nl • www.bestbuybikes.nl

BEST BUY

BIKES

Re�o Caférac�

Caféracers 
Op basis van verschillende hedendaagse 
motoren, verbouwen en verkopen wij de 
motor volgens uw wensen naar caféracer 
of in retrostijl.  
Hierbij houden wij ons niet alleen aan 
het oorspronkelijke concept zoals een 
caféracer in de jaren 50 en 60 bedoelt was 
maar gaan wij ook in op de hedendaagse 
trends.

Best Buy Bikes heeft zich gespecialiseerd 
in retromotoren en caféracers. Onder de 
naam Retro Caféracer presenteren wij je 
graag onze volgende specialisaties:

Motorfietsrestauratie
Heeft u een motor die u weer in mooie staat 
terug zou willen hebben? Dan bent u bij Best 
Buy Bikes aan het goede adres. Wij brengen 
uw trots graag weer in de door u gewenste 
staat. Informeer naar de mogelijkheden of 
kom eens langs om de onderhanden zijnde 
restauraties te bekijken. Ook spuitwerk en 
poedercoaten kunnen wij voor u verzorgen.

Kleding en helmen
Natuurlijk zorgen wij voor een veilige retro-
outfit die aan de nieuwste veiligheidseisen 
voldoet, maar dan wel met een retro of 
caféracer look! Zo hebben we uit de ’70 
jaren merken als Premier, Bultaco en 
Grandcanyon in onze showroom.

Klassieke Motoren huur-arrangement
Wilt u (nog) een keer het oer-gevoel van het 
motorrijden ervaren. Dat kan: wij verhuren 
vier klassieke motoren als arrangement. 

Dit betekent dat wij met u op een van te 
voren afgesproken dag met deze klassieke 
motoren een mooie door ons uitgezette 
toerrit van 170 kilometer gaan rijden. 
Tijdens deze rit wisselen wij drie keer van 
motor zodat u op alle motoren kunt rijden. 
Ook hebben wij  natuurlijk een koffie- en 
lunchpauze ingelast. 

Op dit moment maken wij gebruik van de 
volgende motoren: Suzuki GS750 van 1977, 
een Honda Bol’dor 750 en een Bol’dor 900, 
beide van 1981 en een Norton Dominator 
600 uit 1966. Het huurarrangement inclusief 
motor, benzine, verzekering, koffie en lunch 
kost €150.- 

Retrocafe
Ons sfeervolle “Retrocafé” is uitgebreid!
In dit gezellige motorrijders-
ontmoetingspunt serveren we o.a. Saté, 
Friet, belegde broodjes en frisdrank. U 
bent van harte welkom!

Openingstijden:
Ma  13.00 - 18.00
Di t/m Vrij   8:30 - 18:00
Zat    9:00 - 17:00
Vrijdagavond koopavond  tot 21:00 uur
(1 April - 1 Oktober)

Best Buy Bikes
Handelsweg 2b
3641 RC Mijdrecht

0297 - 255 076
info@bestbuybikes.nl
www.bestbuybikes.nl

Laat nu uw motor 
controleren voor de zomer!
Voor de meeste van ons geldt dat de motorde 
afgelopen maanden  niet of nauwelijks is gebruikt. 
Ook stilstand heeft op een aantal vitale delen van 
uw motor een negatieve invloed. Hierdoor kunnen 
onveilige situaties ontstaan. 

Weet u bijvoorbeeld of er geen vastzittende scha-
kels in de ketting  zitten? Vertonen de banden 
geen droogtescheurtjes, is het profiel  voldoende 
en is de spanning goed? Is het stuur-balhoofdla-
ger in orde. Is de remvloeistof veroudert waardoor 
de remwerking onvoldoende wordt? Allemaal 
belangrijke punten die in orde moeten zijn voor 

APRILIA - SHIVER 750 ABS
Bouwjaar:2012, Teller: 18.000 km

NU: € 7.450,-

Best Buy Bike top Occasions

HONDA - VTR 1000 F FIRESTORM
bouwjaar: 1999, Teller: 42.068 km

NU: € 2.800,-

HONDA - CBF 1000 ABS
bouwjaar: 2010, Teller: 34.573 km

NU: € 6.950,-

maximaal rijplezier en uw veiligheid. 
Speciaal voor u hebben wij tot en met 30 april  
een voorjaarscontrole-actie georganiseerd. 
Deze controlebeurt kost slechts €19,50. 
Naar aanleiding van deze controlebeurt bren-
gen wij indien nodig een reparatieadvies met 
prijsopgaaf uit voor de noodzakelijke werkzaam-
heden. Zo weet u precies vooraf waar u aan toe 
bent en wordt u niet met onverwachte rekening 
geconfronteerd. Zouden er onderdelen vervangen 
moeten worden dan bieden wij u tevens korting 
op banden, accu’s, kettingsets en remdelen. 

Maakt u nú alvast een afspraak en voorkom dat 
uw motor er onveilig bij staat voor het nieuwe 
seizoen!   

Inruilaktie voor goed doel 
Best Buy Bikes steunt de stichting die samen met 
de bekende organisatie Riders For Health goede-
ren en fondsen verzamelt en hiermee hulpbehoe-
vende gebieden ondersteunt.  

Is uw motorkleding nog in nette staat en wilt 
u deze inruilen op de 2015 collectie van onze 
kledingmerken (Evolution, Richa, Ixon, Grand 
Canyon en helmmerken Nitro, Shark en Scorpion) 
dan ontvangt u € 25,- korting en geven wij uw 
oude helm, motorjack of motorbroek aan de stich-
ting. (Deze aktie is niet geldig i.c.m. met andere 
aanbiedingen!)

Nieuwsbrief van Best Buy Bikes ontvangen?
Blijf altijd op de hoogte van het laatste Best Buy 
Bikes-nieuws en meld u aan voor de nieuwsbrief 
via info@bestbuybikes.nl of via de website 
www.bestbuybikes.nl
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Duikteam Thamen is op 1 oktober 1975 opgericht 
en was tot 1988 gevestigd in Uithoorn. Vanaf  
1980 beschikten zij over een eigen clubhuis in 
Uithoorn, maar na de sloop van het clubhuis 
bleek een nieuw of ander clubhuis financieel niet 
haalbaar en tot op de dag van vandaag doen zij 
het zonder. 

De Waterlelie
Sinds het begin wordt er voor de opleidingen en 
trainingen gebruik gemaakt van Zwembad De 
Waterlelie in Aalsmeer. Het zwembad beschikt 
over een prima restaurant waarvan Duikteam 
Thamen gebruik maakt. 

De vereniging telt op dit moment rond de 60 
leden, variërend in de leeftijd van 20 tot 75 jaar. 
Duikteam Thamen is lid van de NOB, Neder-
landse Onderwatersport Bond. De opleidingen 
worden dan ook gegeven volgens de richtlijnen 
van de NOB. 

Verder beschikt Duikteam Thamen over negen 
instructeurs die de 1, 2 of 3 ster opleidingen ver-
zorgen. Vanaf 14 jaar kun je bij Thamen al leren 
duiken. De opleidingen starten altijd half oktober. 

Een lidmaatschap bij Duikteam Thamen kost 
€ 18,50 per maand. Voor dat bedrag kun je elke 
donderdagavond komen zwemmen of trainen 
en deelnemen aan alle activiteiten. Wanneer je 
nog geen duikopleiding heb gedaan komen daar 
nog wel de kosten voor je boek en de medische 
keuring bij. Tot het eerste brevet gehaald is, is het 
gebruik van duikflessen, trimvest, automatenset 
en lood inbegrepen bij de opleiding. Een duikpak, 
bril, vinnen, schoenen en handschoenen moet je 
zelf aanschaffen. 

Duikteam Thamen geeft ook opfriscursussen.
Iedere donderdagavond wordt er getraind in 
zwembad de waterlelie in Aalsmeer van 21.30 tot 
22.30 uur.

Actief
Duikteam Thamen wordt regelmatig gevraagd om 

Jubileumjaar  Duikteam Thamen 
1975 - 2015

bij activiteiten aanwezig te zijn om de veiligheid 
te waarborgen. Zo zijn ze een paar jaar achter 
elkaar betrokken geweest bij  “Peur ‘m erin” in 
Kudelstaart, maar ook afgelopen jaar bij de NK en 
WK bommetje in zwembad de Waterlelie.

In 2004 werd aan Duikteam Thamen hulp ge-
vraagd voor “Ophelia aan de Poel”. Dit was een 
toneelstuk op het water dat rond de Watertoren 
van Aalsmeer afspeelde.Hierbij lagen een aantal 
duikers te water voor de veiligheid, maar ook 
om onder andere de bloemen “tot leven te laten 
komen”.

Duikteam Thamen is een actieve vereniging die 
naast het wekelijks duiken op dinsdagavond 
en zondagochtend, ook nog diverse andere activi-
teiten organiseert. Zo organiseren zij een aantal 
“themaduiken” zoals bijvoorbeeld de “snertduik”, 
waarbij iedereen na een “ijsduik” (als het weer 
meezit) een kom snert krijgt. Of de “carnavals-
duik”, waarbij de duikers (verantwoord)verkleed te 
water gaan. Verder hebben ze nog de peperno-
tenduik, saté duik, oudjaarsduik enz. 

Vorig jaar werd voor de eerste keer de “marathon 
duik” georganiseerd. Duiken op vier verschillende 
locaties in de omgeving op één dag (Spiegel-
polder, Vinkeveen,Hoofddorp en Alphen aan de 
Rijn) Inclusief een verdiend certificaat, lunch en 
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aflsuitend diner was dit zo’n groot succes dat het 
dit jaar herhaald zal worden. 

Jaarlijks in september organiseert de vereniging 
dan nog het Zeelandweekeinde. Van vrijdag t/m 
maandag wordt er dan gedoken op verschillende 
locaties in Zeeland en op zaterdagavond traditie-
getrouw de Barbeque met vuurkorf.,

Ook worden er door de lecen zelf wel eens reizen 
naar het buitenland georganiseerd om daar te 
duiken.

Duikteam Thamen vindt het belangrijk om ook de 
familieleden bij de vereniging te betrekken. Om 
die reden worden er familie uitjes georganiseerd, 
bijvoorbeeld naar Artis, Duinrell of klootschieten, 
dit wordt dan gecombineerd met een jaarlijkse 
BBQ. 

Dan is er elk jaar de “Thamennacht”, waarbij 
allerlei spelletjes in en onder water georganiseerd 
worden, hierbij zijn ook de familieleden welkom 
om mee te doen of als jury.

Veiligheid staat bij Duikteam Thamen hoog in het 
vaandel. Ieder jaar worden er reanimatie opleidin-
gen gegeven en worden er simulatie oefeningen 
gedaan. 

Jubileumjaar 2015
Het jaar 2015 staat voor duikteam Thamen in het 
teken van ons 40 jarig bestaan. Op onze nieuw-
jaarsreceptie, zondag 4 januari, hebben we het 
startschot gegeven voor een jaar vol feestelijkhe-
den. We willen dit jaar nog meer uitpakken met 
leuke en bijzondere activiteiten. 

Op 15 maart stond een bezoek aan het aqua-
centrum in Den Helder gepland. We gingen daar 
duiken in de Triton 12, deze duiktoren is uniek 
in Europa. De duiktoren “Triton 12” wordt door 
CZSK als een zeer goede aanvulling gezien voor 
het 21 meter diepe duikbassin “Triton 21” dat 

momenteel op het mijnendienst complex in de 
haven is gesitueerd. 

Op zondag 12 april gaan de aankomende 1 ster 
duikers voor de eerste keer echt in het buiten-
water duiken. Dan mogen ze alles wat ze in het 
zwembad geleerd hebben voor de eerste keer in 
de praktijk laten zien.

Op 28 juni viert de vereniging het jubileumfeest 
en ook de “verjaardag” van Thamen op 1 oktober 
zal niet onopgemerkt voorbij gaan. 

Verder staan er nog tal van leuke activiteiten 
gepland voor het komende jaar.

Kijk voor meer informatie, foto’s en de actuele 
agenda op www.thamen-diving.nl
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J-Sports met eigenaar John Rooseman was 
lange tijd gevestigd aan de Industrieweg 38 in 
Mijdrecht en daar heeft de tijd niet stilgestaan. 
John begon acht jaar geleden met lessen 
Perfect Pilates. 

Perfect Pilates is een statische en dynamische 
spierspanning training van de core (de innerlijke 
kernspieren), de drie belangrijkste lage rugspie-
ren, de lage buikspieren en het kantelen van de 
bekkenbodem naar voren. Deze trainingen wor-
den begeleid met ontspannende muziek. Perfect 
Pilates versterkt de lage rugspieren, stimuleert 
tot een goede houding en is heel ontspannend. 
Vooral voor mensen met lage rugklachten wordt 
Perfect Pilates aanbevolen door manueel- en 
fysiotherapeuten. Daarnaast is het ook heel 
geschikt voor mensen met Fibromyalgie, ME en 
andere chronische aandoeningen.  

John heeft een bijzondere interesse in  goede 
houding en figuurcorrectie. “Tegenwoordig zie je 
dat steeds meer mensen klachten ontwikkelen 
door een verkeerde houding tijdens het gebruik 
van laptop, mobiel etc en dit zie je nu ook al heel 
sterk bij de jeugd.. met alle gevolgen van dien.”.
Volgens John kunnen veel klachten voorkomen 
worden door je bewust te worden van een goede 
(werk)houding en hier gericht oefeningen voor te 
doen. Inmiddels heeft John al veel klanten van 
hun lage rug en nekklachten af kunnen helpen 
door het geven van zijn lessen Perfect Pilates. 

Naast Perfect Pilates ontwikkelde John Fun-
fighting voor kinderen (4-14 jaar). Bij Fun-
fighting kunnen kinderen stoeien en zich uitleven 
op trendy muziek door middel van spelvormen en 
weerbaarheidstraining. Fun-fighting zorgt ervoor 
dat kinderen meer zelfvertrouwen ontwikkelen, 
leren samenwerken,  meer respect voor zichzelf 
en voor anderen krijgen en discipline ontwikkelen. 
Bovenal staat plezier maken bij Fun-fighting hoog 
in het vaandel.
Al heel wat kinderen hebben afgelopen jaren met 
plezier de Fun-fighting lessen gevolgd. Voor de 
kinderen die te groot werden voor de Fun-fighting 
lessen en toch graag door wilde trainen begon 
J-Sports met het geven X-BoX lessen.

X-BoX lessen bestaan uit verschillende soorten 
sporttechnieken op pittige muziek (Kickbok-
sen, Kung-fu, Tae kwando, Boksen, Karate, Judo)
X-Box zorgt ervoor dat de conditie verbetert en 
dat je verdedigingstechnieken kunt ontwikkelen. 
Je kunt jezelf in deze les helemaal tot het uiterste 
uitdagen! Niet voor niets zijn de X-BoX lessen bij 
veel sporters favoriet geworden (zowel dames 
als heren). Daar zegt John duidelijk bij: ”Alle 
verdedigingstechnieken die je leert mag je alléén 
in de dojo gebruiken en niet buitenshuis. Tenzij je 
in een uitzondelijke situatie terecht komt waarbij 
je jezelf echt zou moeten verdedigen” .

Toen Zumba een echte hype werd, kon John 
niet achterblijven. Hij volgde zelf een training tot 
professioneel Zumba-leraar, waarna hij de heerlijk 
vrolijke lessen bij J-Sports kon geven.

Toen er vraag bleek naar slankheidscursussen, 
ontwikkelde John een slankheidscursus. De 
cursus geeft gegarandeerde resultaten in 12 
weken als de oefeningen en voedingsadviezen 
opgevolgd worden. Één van de deelnemers van 

de cursus is het gelukt om 43 kg af te vallen. 
Een fantastisch resultaat door goede adviezen, 
gerichte training en het doorzettingsvermogen 
van de klant!

Er waren klanten die na de slankheidscursus door 
wilden trainen en van daaruit is Bootcamp bij 
J-Sports ontstaan. 
Bootcamp is een stevige workout op trendy 
muziek. Het zorgt ervoor dat je conditie opbouwt 
en vet verbrandt. John is heel creatief in het aan-
bieden van wisselende trainingen, dus elke week 
ziet de training er weer anders uit. “De lessen 
variëren van een boks training, oefeningen met 
kleine gewichtjes tot estafettes en nog veel meer. 
Een zeer afwisselende les dus waarin iedereen 
lekker aan de conditie kan werken”, aldus John.

Tussendoor kwam er dan ook nog steeds meer 
vraag naar personal training en zo breidde 
het aanbod van J-Sports zich steeds meer uit. 
De personal training van J-Sports is uniek te 
noemen. John stoorde zich vaak aan de veel te 
algemene fitness begeleiding op sportscholen. 
Waar John uniek mee is, is zijn “personal coa-
ching”. Het viel John vaak op dat de begeleiding 
in sportscholen niet optimaal is. Dus als je nog 
niet zo bekend met fitness en je wil jouw doelen 
behalen dan lukt dat vaak niet doordat de bege-
leiding te algemeen is.

Inmiddels heeft J-Sports vele trouwe leden. 
Vooral de persoonlijke aandacht en de professio-
nele begeleiding worden zeer gewaardeerd. John 
neemt zijn vak erg serieus, maar vindt de humor 
in zijn lessen wel heel belangrijk. De deelnemers 
uit sommige groepen kennen elkaar inmiddels zo 
goed, dat er na de lessen vaak nog gezellig koffie 
wordt gedronken in de lounge. 

John is ook al jaren fitness instructeur en zijn 
grote wens was altijd om, als de mogelijkheid 
zich voor deed, J-Sports uit te breiden naar een 
fitnesscentrum met groepslessen. Dit jaar deed 
die kans zich voor, er kwam een mooie geschikte 

J-Sports verhuist en 
breidt uit met Fitness!

locatie vrij aan de overkant van J-Sports namelijk 
Industrieweg 27 (naast kartbaan Bleekemolen). 
John twijfelde geen moment en besloot de over-
stap te wagen. Vastbesloten om het meest gezel-
lige, professionele en toegankelijke fitnesscen-
trum voor jong en oud van Mijdrecht te worden!

Inmiddels is er hard gewerkt aan de nieuwe 
locatie en kon J-Sports op 21 maart de deuren 
openen!

John vindt het belangrijk dat iedereen de moge-
lijkheid heeft om te sporten, ook de mensen met 
een kleinere beurs. Door verschillende abonne-
menten aan te bieden en daarnaast verschillende 
modules, kun je bij J-Sports een abonnement op 
maat krijgen.

Naast een club-abonnement kun je bij J-Sports 
bijvoorbeeld je abonnement voor een klein 
bedrag opwaarderen met de module personal 
coaching. De personal coach zal dan met jou je 
persoonlijke doelen en wensen bespreken en 
je begeleiden bij het behalen van deze doelen. 
Dit begeleiden kan bestaan uit het geven van 
voedingsadviezen en/of het adviseren over de te 
volgen trainingen. 

Voor klanten die een nóg intensievere begeleiding 
wensen en tijdens de training gestimuleerd, ge-
enthousiasmeerd en gemotiveerd willen worden 
kunnen voor personal training kiezen.
John zal natuurlijk zelf voor een groot deel de 
groepslessen blijven geven, met name Perfect 
Pilates, Fun-fighting en XboX. Maar J-Sports is 
ook uitgebreid met nieuwe baliemedewerkers 
en fitness-instructeurs.  De visie van J-Sports is 
om vooral functioneel te trainen en met plezier 
te sporten. Deze visie blijft centraal staan bij de 
nieuwe locatie. De nieuwe medewerkers zullen 
deze visie ook delen en uitdragen.

Al jarenlang is het de kracht van John om te 
luisteren naar de vraag van de klant en daar zijn 
aanbod op aan te passen. Ook bij het ontwikkelen 
van J-Sports fitness totaal en de diversiteit aan 
groepslessen vindt hij de mening van de klant erg 
belangrijk.   
                  
Vanaf 23 maart is J-Sports 7 dagen in de week 
geopend, kijk voor de actuele tarieven en 
openingstijden op www.j-sports.nl
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Na helaas weer een winter zonder natuurijs gaan 
we hopelijk het mooie weer te gemoed. Dus tijd 
om de inline skates weer tevoorschijn te halen! 

In grote lijnen is er dit seizoen niet heel veel ver-
anderd. Er komt een trend op gang voor 3 wielen, 
met als bijzondere uitvoering de 3 x 125 mm 
wielen, waar inmiddels ook de eerste wedstrijden 
op verreden zijn. maar dat is op dit moment echt 
in het top segment. Voor de fitness en recreatie 
skater heeft K2 een hele mooie kleuren lijn in de 
skates. Met als extra het zogenaamde Boa sys-
teem. Dit is een speciaal rijgsysteem waarbij je 
niet meer hoeft te veteren. Rollerblade heeft een 
iets rustigere collectie, dus voor ieder wat wils. 

De starter kan beginnen op 80 of 84 mm wieltjes, 
maar de trend is toch wel duidelijk 90 mm wielen. 
Het grootste verschil is de snelheid, maar vooral 
dat je met grotere wielen gemakkelijker over 
slecht wegdek gaat.

Voor de groeiende jeugd zijn er verschillende 
opties, meegroei skates, in maten verstelbaar, of 
tweede hands skates, waarbij de kinderen ieder 
jaar de skates in kunnen ruilen voor een pas-
sende maat.

Voor de iets meer specifiekere training richting 
het schaatsen zijn er 100 en 110 mm wieltjes. Met 
daarboven een hoge schoen voor meer comfort 
en diverse soorten wegdek, of een lage schoen, 
meer voor de schaatsbeweging op glad asfalt 
of inline skate baan. Dit soort banen komen in 
steeds meer plaatsen te liggen. Verschillende 
ijsclubs in de regio laten een zogenaamde combi 
baan neerleggen waar met zomers kan inline ska-
ten en in de winter kan schaatsen.

De ijsclubs bieden over het algemeen inline 
skate trainingen aan, ook speciaal voor de jeugd. 
Daarnaast kunnen de kinderen ook wedstrijdjes 
rijden, hier in de regio bijvoorbeeld de Jan van 
der Hoorn inline skate cup, die wordt verreden op 
diverse inline skate banen in de buurt.

Het inline skate seizoen gaat weer van start!

In samenwerking met inline skate vereniging 
Lisserbroek organiseert Jan van der Hoorn 
schaatssport op zaterdag 28 maart een open dag 
op de skate baan in Lisserbroek, waar je skates 
kan testen, clinics worden gegeven en allerlei 
informatie over het inline-skaten kan krijgen.

Hopelijk is de zomer ons gunstig gestemd en kun-
nen we veel genieten van lekker buitensporten, 
want bij Jan van der Hoorn schaatssport kunt u 
niet alleen terecht voor alles op het gebied van 
het inline skaten, maar ook voor een mooi col-
lectie wielerkleding. Zodat u goed beslagen ten ijs 
komt, om maar in onze specialiteit te blijven. 

U kunt voor een eerste indruk te terecht op onze 
website en uiteraard bent u van harte welkom in 
onze winkel!



www.sportkrantamstelland.nl10

Sporten willen we allemaal, het zorgt ervoor dat 
je je gezond en fit voelt, vermindert stress en 
het geeft energie. Voor vrouwen die zwanger 
of moeder worden is sporten echter één van de 
eerste dingen die erbij inschieten. En dit terwijl je 
je energie als jonge moeder juist zo hard nodig 
hebt. 

Zonde, vond Josine Gräfe, oprichtster van de 
EnergieBrigade, en daarom ontwikkelde zij spe-
ciale sportprogramma’s voor zwangere vrouwen, 
recent bevallen moeders en moeders met kleine 
kinderen. 
Deze programma’s biedt zij aan vanuit haar be-
drijf, de EnergieBrigade, dat zij in 2014 lanceer-
de. Samen met haar Brigade helpt ze vrouwen 
goed voor zichzelf te zorgen, stress te reduceren 
en elkaar te inspireren. 
Steek energie in jezelf en elkaar en je krijgt er 
energie voor terug. Alle sportprogramma’s van de 

EnergieBrigade vinden plaats in de buitenlucht. 
Bij slecht weer is er een binnenlocatie, zodat de 
lessen altijd door kunnen gaan.  

De lessen zijn al enige tijd succesvol in Amster-
dam en komen vanaf maart 2015 ook naar Am-
stelveen, waar de EnergieBrigade samenwerkt 
met Kinderrijk. 

Het aanbod bestaat uit::
 • BellyBoost: trainingsprogramma voor zwangere
   vrouwen 
• MamaBoost: trainingsprogramma voor recent
   bevallen moeders 
• BabyBoost: trainingsprogramma voor moeders
   met babies 
• KidsBoost: trainingsprogramma voor moeders
   met peuters/kleuters 
• EnergyBoost: gevarieerde workouts voor meer 
energie  

Nieuw sportaanbod speciaal voor 
zwangere vrouwen en moeders uit regio Amstelveen

De programma’s BellyBoost en MamaBoost zijn 
zorgvuldig samengesteld en gescreend door 
een verloskundige, bekkenbodemspecialist en 
personal trainer. Alle oefeningen zijn dus veilig en 
worden gegeven door gediplomeerde trainsters.  

De programma’s BabyBoost en KidsBoost zijn 
nieuwe programma’s, samengesteld door de 
EnergieBrigade. De oefeningen zijn bedoeld om 
de moeders een stevige workout te geven en de 
kleintjes lekker te laten meedoen op hun eigen 
niveau. Bewegen in de frisse lucht geeft moeders 
en hun (ongeboren) kind een gezonde dosis 
energie.  

Naast de trainingen geeft de EnergieBrigade ook 
workshops over gezonde voeding, omgaan met 
stress, opvoeding en andere relevante onderwer-
pen.  

Proeflessen zijn gratis. 
Locaties, meer informatie en aanmelden op
www.energiebrigade.nl. 

Vragen? 
info@energiebrigade.nl.  

De EnergieBrigade, sport en coaching voor 
(aanstaande) moeders en kinderen

Foto: Celine Nuberg

Foto: Celine Nuberg
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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
• omdat zij beter slapen en/of meer uitgerust 
  wakker worden

WERKING ENERGETIX MAGNEETSIERADEN VOOR VEEL MENSEN POSITIEF
• omdat zij het gevoel hebben meer aan te 
  kunnen
• Magneten kunnen de pijn verlichten maar lossen
  geen mediche problemen op.

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

FIT & 
GEZOND

 

door: Jolanda Beuving

Cross Fit wat is dat nou?

Op het moment openen er allerlei crossfit boxen, 
zijn er cross fit games en voor velen de training 
methode! Iedereen doet massaal mee aan de 
hype “crossfit”. 

Is het een hype of juist blijvend?

CrossFit is een trainings-programma dat een 
combinatie is van gymnastiek, atletiek en ge-
wichtheffen. Korte en intensieve work-outs. 
Gedurende de training worden functionele bewe-
gingen op een gevarieerde manier in een hoge 
intensiteit zo snel mogelijk uitgevoerd. 

Je traint verschillende facetten van je fitheid, 
kracht en uithoudingsvermogen tot flexibiliteit en 
coördinatie. Resultaat: in korte tijd voel je je merk-
baar sterker, leniger én fitter. 

Een bijkomend voordeel is dat je, in tegenstel-
ling tot de meeste klassieke fitnessvarianten, bij 
CrossFit uitgaat van natuurlijke bewegingen die 
je ook in het dagelijks leven gebruikt. Hierdoor 
ligt het risico op blessures veel lager. Daarmee 

is CrossFit voor zowel beginners als gevorderde 
sporters geschikt.

Met de WOD (Workout Of the Day) kun je wor-
kouts maken van 20 minuten maar ook langere. 
Voor de meeste handig als je weinig of juist veel 
tijd hebt die dag.

Mooi is, dat je met Cross Fit back to basics traint. 
Iets waar ik bij de meeste sporters op hamer als 
ze beginnen met trainen. Eerst de basis en dan 
de rest.

Bij Beuving Lifestyle geven we ook Cross en Fit 
lessen. Laat je bij Crossfit goed informeren door 
een professionele leraar/lerares die weet waar 
hij of zij over praat. Want anders is het juist wel 
blessure gevoelig. 

Mocht je vragen hebben dan kan je ons altijd een 
berichtje sturen of neem contact op met Cross Fit 
Nederland.

Succes!

Jolanda Beuving
Just Believe

Beuving Lifestyle
Nijverheidsweg 17K1
3641 RP Mijdrecht
beuvingsport@gmail.com
www.beuvinglifestyle.nl 
A way of Life
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Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer 
Voor fysiotherapie en gezond bewegen

Het team van Fysio en Fitness Kudelstaart biedt fysiotherapie, manuele therapie en veel  fysiothera-
piespecialisaties aan. Naast fysiotherapie kunt u ook voor fitness terecht. Niet zomaar fitness, maar 
optimaal begeleid door onze fysiotherapeuten.

Alles onder één dak
U haalt gegarandeerd optimaal resultaat en bent u altijd in vertrouwde handen. Ideaal voor mensen 
met klachten, maar ook als u gezond bent en/of specifieke wensen heeft.

TIP! Geen eigen risico bij de fysio
Fysiotherapie gaat in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekering en kost u dus geen eigen 
risico. Dat scheelt weer.

Ons team staat dagelijks voor u klaar!

Kinderen die bewegen voelen zich gezonder, fitter 
en sterker. Echter uit onderzoek blijkt dat slechts 
47% van de jongeren voldoende beweegt. De 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
voor kinderen is minimaal één uur per dag matig 
intensief lichamelijk actief is. Onderdeel van de 
norm is ook dat er minimaal twee keer per week 
intensieve activiteiten worden uitgevoerd ter 
bevordering van de fitheid.  
Voldoen aan de NNGB kan op talloze manieren 
worden ingevuld. Ook als het kind motorische 
minder vaardig is of een chronische aandoening 
en/of beperking heeft.

Belangrijk is dat het kind plezier en vertrouwen 
heeft in het bewegen en op de juiste manier ge-

Nu ook:Kinder
Fitness!

prikkeld wordt. Dit kan middels de kinderfitness bij 
SMC de Bron. Onder professionele begeleiding 
van onze (kinder)fysiotherapeuten wordt er ge-
werkt aan persoonlijke trainingsdoelen zoals het 
verbeteren van de algehele conditie, kracht  en of 
de bekwaamheid in sport-, en spelactiviteiten. 
De kinderfitness is speciaal ontwikkeld voor 
kinderen tussen de 8 en 15 jaar en vindt eenmaal 
per week plaats en duurt een uur. Cardio-, 
circuittrainingen en (gezamenlijke) spelactiviteiten 
maken deze training tot een plezierige uitdaging 
voor uw kind.

Neem voor meer informatie contact op met SMC 
de Bron te Vinkeveen (0297-266700) of bezoek 
onze website www.smcdebron.nl.

Kinderfitness bij De Bron

fysio.noorden@online.nl
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Sporten is niet alleen leuk maar ook belangrijk. Mensen willen fit zijn en vitaal, het voorkomt gezond-
heidsklachten en is een goede manier om te herstellen van een ziekte of een ongeval. 
Bewegen wordt al belangrijker. Zeker in deze tijd van overgewicht, toenemende aantallen mensen met 
diabetes en stress.
 
Wil jij hieraan bijdragen en werken bij fitnesscentra, sport- en gezondheidscentra of als personal- en 
gezondheidscoach? Kom dan bij ons de opleiding Sport & Gezondheid volgen!
 
Je leert:
• Wat voeding met je lichaam doet
• Het actief in beweging brengen van doelgroepen voor wie bewegen moeilijk is
• Organiseren van activiteiten gericht op preventie en herstel van ziekten
• Sportmassages geven
• Managementvaardigheden/ondernemerschap
• Fitnessprogramma’s opstellen
• Het geven van beweeginstructies aan groepen en individuen
 
Wil je verder studeren? Je kan doorstromen naar:
-HBO Lifestyle Sport en Bewegen
-HBO Fysiotherapie
-HBO Sportmanagement
-HBO Sportacademie
-HBO Vrijetijdsmanagement
-HBO Voeding en Diëtiek

Ook hebben we interessante samenwerkingsverbanden met gerenommeerde (stage)partners zoals 
Ajax, Ronald McDonald Centre, Sportbedrijf Amstelveen en Heliomare. 
Bijzonder aan onze opleiding is dat studenten breed worden opgeleid. Je leert je te richten op ver-
schillende doelgroepen als kinderen, volwassenen en ouderen. Ook wordt er aandacht besteed aan 
het in beweging krijgen van zieke en herstellende mensen. Dit in combinatie met het begeleiden van 
fanatieke en getalenteerde sporters. 

Nieuw!!!
Wil je je CV oppimpen en de tijd van je leven 
hebben? Kom dan bij ons studeren! Dit school-
jaar starten we namelijk met een internationaal 
stageprogramma! Er worden stages aangebo-
den bijvoorbeeld in Noorwegen, België of Italië. 
Superleuk! En vergroot hiermee je kans op de 
arbeidsmarkt! Marielle Blijboom, manager Sport & 
Bewegen: ‘Het MBO College Amstelland vindt het 
een verrijking voor de studenten om over grenzen 
heen te kijken, ook in letterlijke zin’. 

Stage
Vorig jaar liepen twee van onze Sport & Gezondheid-studenten stage bij het Kennemer Gasthuis 
in Haarlem. Mathijs Wiggers en Barry Klein bedachten samen een manier om dialyse patiënten in 
beweging te krijgen. Ze schoven een speciale fiets voor de behandelstoel. Mathijs: ‘Bewegen is voor 
deze patiënten extra belangrijk. Het was een uitdaging met deze patiëntengroep aan de slag te gaan. 
Sommigen willen meteen op de fiets, anderen moeten we overtuigen.’ Ze kregen 30% van de dialyse 
patiënten aan het fietsen. Barry: ‘Het fietsen is belangrijk, maar daarnaast vindt iedereen het fijn om 
ook gewoon even een praatje te maken.’ Aan het einde van hun stage hebben de mbo-studenten 
de verpleegkundigen in het ziekenhuis geleerd hoe ze de speciale fiets konden gebruiken bij hun 
behandelingen.

Maak jij mensen fit en vitaal?
Nieuw!
Wil je je CV oppimpen en de tijd van je leven hebben? Kom dan bij ons studeren! Dit schooljaar star-
ten we namelijk met een internationaal stageprogramma! Er worden stages aangeboden bijvoorbeeld 
in Noorwegen, België of Italië. Superleuk! En vergroot hiermee je kans op de arbeidsmarkt! Mariëlle 
Blijboom, manager Sport & Gezondheid: ‘MBO College Amstelland vindt het een verrijking voor de 
studenten om over grenzen heen te kijken, ook in letterlijke zin.’ 

Topsporters als docent
Sanne Honselaar (27) en Marloes van Leen (32) zijn beiden topsporters volleybal en docent op de 
opleiding. Hun ervaringen in de topsport dragen zij uit naar de studenten. Marloes: ‘Doorzettingsver-
mogen, enthousiasme, discipline en plannen zijn belangrijk in topsport. Ik merk dat ik dit ook van onze 
studenten verwacht.’ Sanne is tevens Topsportbegeleidster op MBO College Amstelland en Airport. 
Dat zijn in totaal 12 talentvolle topsporters. Sanne: ‘Het doel van de topsportbegeleiding is dat de 
topsporters de beste prestaties kunnen behalen en daarnaast ook aan hun toekomst werken door een 
opleiding af te ronden.’

Fit!vak A&B
Onderdeel van de opleiding is het vak Fitness. Als student kan je een officieel erkend fitness diploma 
halen: Fit!Vak A en Fit!Vak B. Deze zijn ontwikkeld en worden geëxamineerd door de brancheorgani-
satie Fit!vak. Met een diploma van Fit!vak heb je de grootste kans op werk in de branche.
Tijdens de lessen leer je: voedingsleer, anatomie, trainingsleer, leiding geven en omgaan met klanten. 
Met het Fit!Vak B-diploma op zak kan je als ambitieuze (fitness)instructeur doorgroeien tot een erkend 
personal trainer! Het is een afwisselend beroep waarin vakkennis belangrijk is; een groot voordeel 
voor de cliënten!

Sportmassage
Als sportprofessional krijg je vaak te maken met blessures en beperkingen waardoor bewegen 
moeilijker gaat. Sportmassage is daarom een belangrijk onderdeel van de opleiding. In de lessen 
behandelen we de verschillende soorten blessures aan pezen, spieren en gewrichten. We bespreken 
ziektebeelden en operaties.
Daarna gaan we dieper in op hoe blessures ontstaan, hoe ze voorkomen kunnen worden en leer je de 
eerste symptomen van blessures te herkennen.
In de praktijklessen leer je het masseren van benen, nek, schouders en armen. Ook is er aandacht 
voor het tapen en bandageren van spierblessures. 
Aan het einde van de opleiding:
• Kun je mensen helpen die klachten hebben met sporten en bewegen 
• Kun je mensen adviseren om blessures te voorkomen
• Kun je mensen helpen met oefeningen en eventueel begeleiden met tapen en bandageren. 

Waar krijg je les?
De opleiding Sport & Gezondheid is gevestigd in MBO College Amstelland in Amstelveen. Met een 
inpandig fitnesscentrum en het Amsterdamse Bos in de buurt zijn er voldoende mogelijkheden voor 
sportactiviteiten. Ook is er veel accommodatie in de directe omgeving waar de opleiding gebruik van 
maakt.Op MBO College Amstelland worden voornamelijk niveau 4 opleidingen aangeboden. Deze 
zijn kwalitatief hoogwaardig en modern. Er worden veel vakken gegeven die zorgen voor een goede 
doorstroom naar het hbo. 

Zoals op veel scholen, heeft ook MBO College Amstelland een studentenraad. Wil je als student 
meedenken over hoe het onderwijs beter, leuker of anders kan? 
Voor meer informatie kijk op: www.rocvastudentenraad.nl of www.rocva.nl. 

Wil je op de hoogte blijven van de opleiding? Word dan lid van onze Twitter of Facebook-pagina. 
We plaatsen er nieuwtjes, vacatures en toffe stageplekken.
                    
              MBO College Amstelland-Sport en Welzijn                   @SportAmstelland

Is de opleiding Sport & Gezondheid iets voor jou? Kom van 16.00 - 20.00 uur naar onze Open 
Dag op donderdag 4 juni! Zet het alvast in je agenda.

Naast de opleiding Sport & Gezondheid op MBO College Amstelland biedt het ROC van Amsterdam 
nog meer sportopleidingen aan. Zo is er de brede opleiding Sport & Bewegen op MBO College Zuid & 
MBO College Hilversum. Ben je topsporter? Dan is het Johan Cruyff College misschien iets voor jou! 
Kijk voor meer informatie op www.rocva.nl/sport
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De rust is weergekeerd in huize Vismans. Bijna 
een week lang dreunde het winnen van een wild-
card voor het WK beachvolleybal, dat komende 
zomer in Nederland wordt gehouden, nog na. 

Vrijdag 6 maart vormden De Amstelvener Sven 
Vismans en zijn Schiedamse partner Wessel 
Keemink het koningskoppel tijdens het wildcard-
toernooi in Lindobeach in Den Haag. Drie keer 
op rij won het duo en dat leverde het felbegeerde 
startbewijs op.

Een week na dato kijkt Sven Vismans glunderend 
richting de velden van The Beach in Aalsmeer. 
Geboren Amsterdammer, opgegroeid in Amstel-
veen en leren volleyballen in Aalsmeer. De sport 
zit in zijn genen. Pa Ruud Vismans en ma Irene 
van Uden waren fanatieke zaalvolleyballers. Bijna 
een kwart eeuw geleden openden zij in de mo-
numentale voormalige bloemenveilinghallen het 
indoor beachsportcentrum The Beach. Als kleuter 
beschikte Sven daardoor over een zandbak ter 
grootte van drie beachvolleybalvelden en daar 
maakte hij dankbaar gebruik van.

Met het toenemen van zijn lengte, groeide ook 
zijn liefde voor beachvolleybal en dat bleef niet 
zonder resultaat. Tien jaar na zijn eerste of-
ficiële wedstrijd, toen nog als tiener, staat Sven 
nationaal aan de top. Dat bewees de Amstelve-
ner in Den Haag, waar hij met Wessel Keemink 
de eerste wildcard voor het wereldkampioen-
schap beachvolleybal in de wacht sleepte. Acht 
herenkoppels streden die bewuste vrijdag in het 
Haagse Lindobeach en elke wedstrijd was een 
finale op zich, want verliezen betekende douchen 
en omkleden.

“Er is nog een wildcard beschikbaar hoor”, vertelt 
Sven. “Er komen nu drie eredivisierondes en het 
hoogst nog niet geplaatste koppel in de ranking 
na die serie toernooien, ontvangt eveneens een 
ticket voor het WK. Wessel en ik hadden het 
volste vertrouwen dat we het in de eredivisie wel 
zou lukken, maar dit is natuurlijk een stuk relaxter. 
We kunnen ons vanaf nu volledig focussen op het 
WK. Dat betekent dat alles vanaf april, Wessel 
heeft nog indoorverplichtingen, in het teken staat 
van het evenement. Er is een enorme last van 
onze schouders gevallen.”

En die last drukte zwaar op de schouders van 
de jonge beachvolleyballer. In de aanloop naar 
het wildcardtoernooi deed Sven geen oog dicht. 
“Ik analyseerde elke nacht alle tegenstanders 
tot in de kleinste details.” En het ging goed. De 
route naar het WK-ticket vrijdag startte met twee 
overtuigende zeges op de koppels Bouter/Van 
Steenis (21-15, 21-14) en Feenstra/Van Pruissen 
(21-17, 21-19) en eindigde met een zinderende 
finale tegen het duo Dirk Boehlé en Jannes van 
der Ham, dat Lindobeach als thuisbasis heeft.

Drie zenuwslopende sets (17-21, 21-13 en 17-15) 
waren nodig om definitief het mondiale startbewijs 
binnen te halen. En toen kwam de ontlading, een 
emotionele ontluchting van een week vol span-
ning. “Normaliter ben ik best wel nuchter, maar 
nu kwam alle spanning er in een keer uit”, lachte 
de opgeluchte Amstelveense beachvolleyballer. 
“Maar het ticket is binnen en we kunnen aan de 
slag. Dat betekent straks drie keer in de week 
teamtraining met Richard de Kogel en natuurlijk 
gaan we voluit in de eredivisie meedoen. We wil-
len laten zien dat dit geen incident is, maar zullen 

de eredivisie ook als veredelde training gebrui-
ken. Daarnaast willen we, afhankelijk van (moge-
lijk nieuwe) sponsoren, ook aan twee of drie sterk 
bezette buitenlandse toernooien meedoen.”

En dan: “Amsterdam, here we come!!”  Op de 
Dam begint het WK-avontuur van Vismans en 
Keemink pas echt. Nederland is gastland voor de 
internationale beachvolleybalelite, die verdeeld 
over vier steden (Den Haag, Apeldoorn, Rotter-
dam en Amsterdam) van 26 juni tot en met 5 juli 
gaat strijden voor het mondiale goud. Vismans en 
Keemink spelen de pouleronde in ieder geval in 
de hoofdstad. “Dichtbij huis, dus hopelijk met een 
grote groep supporters voor ons op de tribune”, 

lacht Sven, die zijn ouderlijk huis in Amstelveen 
al enige tijd geleden verlaten heeft voor een ap-
partement in Amsterdam.

Als het WK ter sprake komt, gaan zijn ogen 
glinsteren. De finale van het wildcardtoernooi 
heeft hij inmiddels al tientallen keren afgespeeld 
in zijn hoofd. “Door de spanning wist ik totaal niet 
meer hoe de laatste fase van de derde set was 
gelopen. Maar ik heb alles via filmpjes van ande-
ren en via de Social Media al weer teruggezien. 
Alles is weer helder hoor. Het feit dat ik straks 
met Wessel op het WK sta is tot al mijn vezels 
doorgedrongen. Man, wat een heerlijk gevoel.”

WK-avontuur is begonnen voor Amstelveense
beachvolleyballer Sven Vismans

foto: Pim Waslander

door Nol de Vries

Welkom in de wereld van

Levering van sport- en wandelschoenen
Aanpassingen aan sport- en wandelschoenen

Sportvoetbedden
Reparatie van sport- en wandelschoenen 

Bovenkerkerweg 43
1185 XA  Amstelveen
T  020 -  64 15 308
F 020 -  45 39 256
E info@schiedon.nl
I  www.schiedon.nl

MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 - 17.30 UUR

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”
Deze sportschoen is uitstekend geschikt voor uw persoonlijke voetbedden.

WelWelW kom in de wwereldereldereld vvanan

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”
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Zondag 1 maart opende Fitness Aalsmeer de 
deuren van haar nieuwe Indoor Cycling Studio. 
Het lijkt wel een bioscoop, met speciale verlich-
ting en een podium zodat de achterste rij fietsen 
ook prima zicht hebben op het centrale scherm. 

Bioscoop lessen
Beklim de Alpes d’Huez of een andere mooie 
fietsroute tijdens een van de Cinema Cycling 
lessen. Dit is geen vervanging van de instructeur, 
maar een toevoeging aan een reguliere indoor 
cycling les. Door de prachtige beelden vliegt de 
tijd voorbij. Dit maakt binnen fietsen tot een ware 
beleving.

Ervaren docenten
Met meer dan 10 jaar ervaring heeft Fitness Aals-
meer een team van zeer professionele docenten. 

Zij helpen je bij het instellen van je fiets, de juiste 
fietstechnieken en een goede trainingsopbouw. 
Het zijn echte fietsfanaten en dat merk je.

Individuele coaching 
Normaal bij spinning of indoor cycling verander je 
zelf de weerstand van de fiets op gevoel, je weet 
niet exact wat je doet. Daar brengt Fitness Aals-
meer nu verandering in met ‘Coach by Colour’, 
Eerst wordt jouw persoonlijke weerstandsniveau 
bepaald door een inspanningstest, vervolgens 
worden jouw persoonlijke weerstandszones op 
de fiets weergeven in kleuren. Je fiets kleurt wit, 
blauw, groen, geel of rood, afhankelijk van je 
inspanning. Vervolgens maakt de instructeur een 
lesopbouw op basis van deze kleurzones. 

Of je nu beginner bent of professioneel wielren-

Unieke indoor cycling studio geopend 
Nieuw: bioscoop lessen en individuele coaching in groepsverband

ner, iedereen komt even voldaan de les uit. Maar 
nog belangrijker: je kunt nu eindelijk gericht en 
efficiënt trainen in groepsverband. 

Ruimste aanbod in de regio
Iedere dag biedt Fitness Aalsmeer indoor cycling 
lessen aan, maar liefst 14 lessen per week. Meer 
dan genoeg mogelijkheden dus om een of enkele 
les(sen) te volgen. En met de individuele instel-
lingen maakt het dus niet uit of je een fanatieke 
fietser bent of een beginnende sporter. 
Ben je geïnteresseerd in indoor fietstrainingen? 
Kijk dan voor meer informatie op
www.fitness-aalsmeer.nl of  bel voor een gratis 
proefles: 0297-367555. 

Adres: 
Fitness Aalsmeer: Beethovenlaan 114, Aalsmeer.

“Jong geleerd is oud gedaan” en daar zet Gym-
nastiek Vereniging Mijdrecht ’79 zich volledig voor 
in. 

Al vanaf 2 jaar leren wij kinderen hun motoriek 
spelenderwijs te verbeteren en maken de kinde-
ren kennis met allerlei sportieve mogelijkheden. 
Dit doen wij in onze peuter/kleuterlessen en het 
beweegdiploma. Het beweegdiploma is sinds dit 
seizoen in samenwerking met de turnbond KNGU 
opgezet om het bewegen voor de allerjongsten 
van 2 t/m 6 jaar te promoten en overgewicht 
tegen te gaan. Dankzij de gemeente De Ronde 

Venen hebben wij een mooie start gemaakt om 
het beweegdiploma net zo belangrijk te maken 
als het zwemdiploma!

Dit doel proberen wij te bereiken door professi-
onele begeleiding in te zetten, die nauw samen-
werkt met de kinderfysiotherapeut van het MTC 
Mijdrecht. Na het behalen van het diploma, kan 
elk kind doorstromen binnen onze vereniging of 
zich aansluiten bij een andere sportvereniging.

Vanaf 6 jaar zijn er meerdere disciplines binnen 
de vereniging mogelijk. Voor de jongens is er op 
zaterdagochtend een jongensturngroep, waarbij 
er hard gewerkt wordt aan hun kracht, spierbe-
heersing en lenigheid. Nog veel belangrijker bij 
deze groep is plezier, uitdaging en ruimte om hun 
energie te verbrassen.

Voor de meisjes zijn er turngroepen in de leef-

Gymnastiek Vereniging Mijdrecht ‘79
Laat kinderen bewegen!

tijdscategorie 6/7 jaar en vanaf 8 jaar. Een begin-
nende gymnast start bij de recreanten en leert 
gedurende het seizoen alle beginselen van het 
turnen totdat zij volledige turnelementen onder de 
knie hebben. 
Naast het turnen bieden wij recreatie acrogym 
aan, hierbij wordt het turnen gecombineerd met 
acrobatische elementen. Deze prachtige en spec-
taculaire teamsport van 2 à 3 personen is zeer 
succesvol binnen GVM’79. Vol trots hebben wij 
meerdere teams naar het Nederlands Kampioen-
schap zien gaan. 

Als blijkt dat er talentjes rondlopen, dan wordt 
het talentje uitgenodigd om enkele proeflessen te 
volgen bij de selectie. Dit kan zijn bij de selectie 
turnen of acrogym. 
Selectie betekent dat de gymnasten gedurende 
het seizoen wedstrijden doen en dat betekent ook 
dat er minimaal 2 keer per week getraind wordt. 
De kinderen hebben naast talent, vooral veel 
enthousiasme nodig en een portie doorzettings-
vermogen.

Tot slot hebben wij sinds dit seizoen een recre-
atieve springgroep. Een energieke les waarbij 
zowel jongens als meisjes vanaf 10 jaar de mini-
trampoline volledig leren benutten en zichzelf tot 
het uiterste uitdagen op de tumblingbaan (op-
blaasbaan). Over kasten springen, salto’s maken, 
arabier-flikflak springen en ga zo maar door.

Kortom GVM’79  is één en al bewegen. Van jongs 
af aan wordt zowel de linker als de rechterhelft 
van het lichaam gestimuleerd, wordt spierkracht 
vergoot en de balans verbeterd. 

Naast deze speelse trainingen is GVM’79 zeer 
actief in het organiseren van evenementen. Een 
hoogtepunt is ons jaarlijkse GVM-kamp aan het 
einde van het seizoen. 

Dus neem een kijkje op www.gvm79.nl en kijk bij 
welke les jij een proeflesje zou willen nemen.




