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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Leonie de Pijper  

Ik ben Leonie en ben orofaciaal fysio-
therapeut in opleiding. Ik ben gespeciali-
seerd in klachten aan het hoofd, de kaak, 
de nek en duizeligheid.  Zo zie ik gere-
geld mensen met hoofdpijn, ook sporters!
 
Wanneer je last van hoofdpijn hebt wil 
je het liefst op de bank kruipen. Echter 
is al langere tijd bekend dat sporten juist 
hoofdpijn verminderd. Zeker wanneer je 
regelmatig last van hoofdpijn hebt kan 
regelmatig sporten de frequentie hiervan 
flink verminderen. 
 
Maar wat als je juist hoofdpijn krijgt 
door het sporten? 
Dat kan komen door verschillende oorza-
ken: Denk aan onvoldoende hydrateren, 
warmtestuwing bij warm weer of een 
strakke sportbril.
Wanneer je hoofdpijn niet minder wordt 
bij het aanpassen of rekening houden 
met deze dingen kan je hoofdpijn ook een 
lichamelijke oorzaak hebben. 

Het kan zijn dat je last hebt van cervico-
gene hoofdpijn of inspanningshoofdpijn. 
Cervicogne hoofdpijn ontstaat in de nek. 
Deze hoofdpijn komt vooral veel voor 
onder wielrenners maar ook bij sporten 
zoals waterpolo of volleybal. Om deze 

hoofdpijn te verminderen kan het helpen 
om je houding tijdens het sporten aan 
te passen of onder begeleiding van een 
fysiotherapeut aan de kracht en coördina-
tie van je nekspieren te werken. 
 
Tenslotte is er nog de primaire inspan-
ningshoofdpijn. Deze hoofdpijn kenmerkt 
zich doordat hij bonkend van aard is 
en zich aan beide zijden van het hoofd 
voordoet. De hoofdpijn kan 5 minuten 
tot 48 uur na het sporten optreden en 
kan dezelfde tijd, 5 minuten tot 48 uur, 
aanhouden. Een groot percentage van 
de sporters stopt met sporten i.v.m. de 
hoofdpijn. Zonde, want er is zeker iets 
aan te doen!
 
Tips
Een goede warming up is ontzettend 
belangrijk! Niet alleen voor je spieren 
maar ook om langzaam je lichaam aan 
te laten passen. Wanneer je last hebt 
van overgewicht kan het helpen om af te 
vallen. Probeer zware omstandigheden 
zoals een hoge luchtvochtigheid en hitte 
te vermijden. Ook kun je experimenteren 
of trainen met een lagere hartslag de 
hoofdpijn kan voorkomen. Wanneer je 
je conditie verbeterd neemt de hoofdpijn 
vaak vanzelf weer af. 

  

Zeilschool
Vinkeveen

03

 
Krijg je de hoofdpijn niet onder controle? 
Zoek gerust een specialist op zoals een 
manueel of orofaciaal fysiotherapeut. Of 
bezoek eerst je huisarts.
Met sportieve groet,
Leonie
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Zeilles voor volwassenen
Naast ons aanbod zeilcursussen voor de jeugd, bieden we dit seizoen ook weer diverse zeillessen 
voor volwassenen aan. Wij bieden in alle disciplines lessen aan waarbij je zelf kan kiezen voor de 
duur, het aantal deelnemers en het moment waarop de cursus zal plaatsvinden.

Als kind gezeild maar alweer enige tijd geleden? Een zeilreis naar Griekenland of Portugal geboekt en 
behoefte aan het opfrissen van vaardigheden? Of nog nooit gezeild en dit juist dolgraag leren?
Allemaal goede redenen om dit seizoen een cursus te komen volgen. Zeilschool Vinkeveen staat 
garant voor leerzame les(sen) en volgens CWO-normen met plezier leren zeilen.

Kies voor een zeilles in de Valk, Zwaardboot of Catamaran, te reserveren vanaf € 37,50 per persoon. 
Ook leren windsurfen is mogelijk in Vinkeveen! Alle ruimte en aandacht voor zeilvragen en trainen in je 
eigen tempo. Alleen of met vrienden.

Zeilen met uw bedrijf
Naast dat zeilen sportief en ontspannend kan zijn voor individuen, is het misschien in groepsverband 
wel nóg leuker om te doen. Daarom bieden wij al vele jaar ook verschillende programma’s aan voor 
groepen. Bijvoorbeeld voor uw bedrijf met collega’s, zakenrelaties of een afdeling.

Zeilschool vinkeveen; plezier in zeilen

Uw eigen ‘bedrijfsregatta’
In deze ideale lesboot kan de instructeur de beginselen van het zeilen overbrengen of ervoor zorg-
dragen dat er een mooie tocht over de Vinkeveense Plassen wordt gevaren. De plassen, gekenmerkt 
door haar vele eilandjes en grote hoeveelheid groen, maakt de clinic bijzonder en inspirerend.Doordat 
de instructeur aan boord zit, kan er heel gericht les gegeven worden, waardoor u het zeilen in theorie 
en praktijk snel onder de knie zult hebben. Het arrangement kan indien gewenst worden afgesloten 
met een zeilwedstrijd tussen de deelnemers.

Teambuilding op de Platbodem
Wij beschikken ook over een eigen vloot van historische platbodems, die oorspronkelijk gebruikt 
werden voor het vervoeren van vracht op de rivieren en de Hollandse Plassen. Als één van de weinige 
watersportaanbieders bieden wij deze prachtige boten met unieke zeilervaring.
Tijdens de vaartocht zal de schipper aanwezig zijn voor de veiligheid, maar zijn het vooral uw gasten 
die met elkaar de boot in beweging moeten krijgen en houden. Daarnaast zal hij/zij de fijne kneepjes 
van het platbodemzeilen bijbrengen aan uw gasten. Dit actieve programma gaat over samenwerking, 
overdracht van kennis en ervaring, maar het brengt bovenal een gezonde hoeveelheid sportiviteit met 
zich mee. 

Clinic Windsurfen
Een watersport die door de Olympische successen weer heel populair wordt in Nederland is windsur-
fen. Grijp dan nu de kans om gezellig met collega’s, familie of vrienden dit op te pakken.
Windsurfen is een sport waarbij u heel direct de werking van de golven en de wind ervaart. Er is geen 
sterke golfslag nodig om al veel plezier en voldoening te ervaren, enkel een dosis energie en door-
zettingsvermogen om de beginselen onder de knie te krijgen. Geschikt voor beginners en gevorderde 
surfers.

Zeilkampen tijdens de schoolvakanties
In de schoolvakanties (mei-, zomer-, herfst-) organiseert Zeilschool de Vinkeveense Plassen zeil-
kampen voor jeugd en jongeren. Zowel voor de doorgewinterde zeiler als de (jonge) beginner bieden 
wij ook dit jaar weer verschillende zeilcursussen. De cursussen worden gegeven op verschillende 
niveaus, waarbij wordt gekeken naar ervaring en leeftijd. Voor iedere cursist is er een passende boot 

te vinden. Tijdens het 
zeilkamp overnachten en 
eten de kinderen in onze 
groepsaccommodatie, 
maar het is ook mogelijk 
thuis te slapen. Natuurlijk 
leren de kinderen alles 
over het zeilen, maar de 
enthousiaste instructeurs 
organiseren ook vele 
leuke (avond)activiteiten.

De zeilkampen zijn meer 
dan alleen jeugdvakanties, 
zij gaan over het delen 
van nieuwe ervaringen, 
het ontmoeten van nieuwe 
vrienden/vriendinnen en 
het maken van onverge-
telijke herinneringen die je 
een leven lang bijblijven. 
Aan het einde van de 
week worden de vorde-
ringen vastgelegd in een 
CWO-certificaat.

Contact
Kijk op www.zeilschoolvinkeveen.nl voor een overzicht van het volledige cursusaanbod en de daarbij 
behorende beschikbaarheid en prijzen. Ook is het mogelijk online te reserveren.

Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00. 
Mailen naar info@zeilschoolvinkeveen.nl mag uiteraard ook.
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Aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen vind je een bordje met daarop Zandeiland 4. Dat bordje wijst 
naar een grote parkeerplaats waar elke dag van het jaar auto’s geparkeerd staan waaruit duikers 
verschijnen die in de daarnaast gelegen Vinkeveense Plassen onder water willen. 
Zandeiland 4 is uniek in Nederland, het trekt van heinde en verre duikers aan die een kijkje komen 
nemen bij de Bus of de verschillende wrakken die daar onder water te zien zijn. Zandeiland 4 is een 
hele mooie heldere duikstek met toiletten, douches en kleedkamers. 

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

Je kunt hier terecht voor:
• Vullen van je duikcilinders bij de 24 uurs vulautomaat
• Vullen van je duikcilinders in de winkel voor lucht tot 300 bar
• Vullen van je duikcilinders met Nitrox tot maximaal 40% zuurstof of een lager percentage door 
  aanvulling met lucht. (300 bar tot 32%)
• Huren van je duikmateriaal. Er is een uitgebreide huurvoorraad met goed passende dames en heren
  pakken. Maar ook duikbrillen, snorkels, vinnen, lood, neopreenschoentjes, handschoenen of iets 
  anders dat je wellicht vergeten bent.
• Kopen van je duikmateriaal. Airdiving is dealer van Mares, AquaLung, Tusa, Apeks, Suunto, Bare,
  Procean, Atomic, Tecknodiver, Cressi, Metelsub en Sea&Sea.
• Kopen van de vergunning om te mogen duiken in het duikgebied bij eiland 4.  
• Pakken op maat (droog en nat), cadeaubonnen, Doc’s Proplugs en EHBO materialen.
• Een uitgebreide voorraad kleinmateriaal zoals boldsnaps, batterije, o-ringen, slangsleefes etc.
• Onderhoud van materialen, je kunt je ademautomaten laten services, cilinders laten keuren, 
  batterijen laten vervangen in duikcomputers etc.

Duikcentrum 
Airdiving

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

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

Ben je nog te jong om zelfstandig te duiken (onder de 14 jaar). Dan kun je bij Airdiving terecht voor het 
juniorduikbrevet of de cursussen die speciaal voor kinderen zijn geschreven.
Ben je er nog niet helemaal zeker van of je een cursus wil volgen, dan kun je altijd onder begeleiding 
van een instructeur of divemaster een proefduik komen maken. Direct in de Vinkeveense plassen of 
als je daar nog niet aan toe bent in een zwembad in de buurt. 

Mail voor meer informatie naar : info@airdiving.nl of bel: 0294-291030

Heb je een duikbrevet maar nog nooit in Nederland gedoken en wil je dat ook eens proberen?
Kom naar Airdiving voor een begeleide duik. Loop binnen bij Airdiving aan de Baambrugse Zuwe 
143 B in Vinkeveen. Mike en Anitha staan altijd voor je klaar met raad, informatie of gewoon voor een 
gezellig babbeltje met een kop koffie. Het zal echter bijna altijd over duiken gaan.

Duikcentrum Airdiving
Baambrugse Zuwe 143 B te Vinkeveen
Telefoonnummer: 0294 - 291030

www.airdiving.nl
www.facebook.com/airidiving

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

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

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

Vanaf april 2018: Bootduiken bij Airdiving!
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359° / Laurense Tennis Academy gevestigd op de Kegel te Amstelveen is trots op de certificering als 
talent partner door de KNLTB. De KNLTB heeft na een zorgvuldig certificeringstraject met onafhanke-
lijk adviesbureau NMC Bright  een uitgebreid landelijk netwerk van onderbouw- en bovenbouwscholen 
samengesteld. Woensdag 14 maart ondertekenden 359° laurense Tennis academy  de overeenkomst 
tijdens de Menzis Nationale Overdekte Jeugd Kampioenschappen (NOJK) in Den Haag. De samen-
werking gaat vanaf september 2018 in voor de duur van één jaar.

Als onderdeel van een netwerk van gecertificeerde tennisscholen zal de 359° Laurense tennis 
academy vanaf 1 september 2018 samen met de 7 tennisscholen voor talenten in zowel de basis- als 

de middelbare school leeftijd (t/m 18 jaar), omringd door 25 tennisscholen die de eerste opleiding van 
kinderen in de basisschoolleeftijd voor hun rekening nemen samenwerken. Een groot deel van deze 
tennisscholen maakt al langer deel uit van het netwerk, en een aantal nieuwe scholen zijn toegetreden 
waaronder de 359° Laurense Tennis Academy. De 359° Laurense Tennis Academy krijgt als geselec-
teerde Tennisschool een prominente rol in het opleiden van talentvolle jeugdspelers. Bekijk hier een 
overzicht van alle gecertificeerde tennisscholen.

Samenwerking
Jacco Eltingh, Technisch Directeur van de KNLTB, is blij met het uitgebreide landelijke netwerk en het 
toetreden van de 359° Laurense Tennis Academy: “De KNLTB wil met het Nederlandse toptennis weer 
een serieuze concurrent worden binnen het internationale toptenniscircuit en daarvoor is samenwer-
king met deze scholen cruciaal. Als we allemaal hetzelfde referentiekader hebben, streven we ook 
allemaal hetzelfde na: het opleiden van topsporters. We moeten het echt samen doen. Het is daarom 
fantastisch dat we met deze 32 tennisscholen de samenwerking aangaan om nog meer talentvolle 
jeugdspelers te laten doorstromen en begeleiden naar de absolute top. Met de niet aangesloten 
tennisscholen zullen we vanzelfsprekend ook onze uiterste best blijven doen om optimaal contact te 
onderhouden.”
 
Landelijk netwerk van gecertificeerde tennisscholen
Om de structuur en prestatiecultuur van het opleiden van talentvolle spelers en speelsters in Neder-
land een krachtige kwaliteitsimpuls te geven, werkt de KNLTB sinds september 2016 nauw samen 
met gecertificeerde tennisscholen die de jeugdopleiding verzorgen. Er is gekozen voor een samen-
werkingsmodel waarin alle partijen elkaar beter maken, scherp houden en zodoende topprestaties 
gaan leveren. De KNLTB helpt de scholen zich verder te ontwikkelen als opleidingspartner en maakt 
met de scholen duidelijke afspraken over de te leveren prestaties, de manier van samenwerken en de 
mentaliteit waarmee (samen)gewerkt wordt. De trainings- en wedstrijdprogramma’s zijn gebaseerd op 
de internationale standaard van jeugdopleidingen.
 
Alle gecertificeerde partners doorliepen met succes de selectieprocedure uitgevoerd door de KNLTB 
i.s.m. onafhankelijk adviesbureau NMC Bright en toonden zich bereid samen met de bond de beste 
jeugdspelers op te leiden conform het Meerjaren Opleidingsplan Tennis (MOT) ‘Route naar de top’. In 
2019 wordt het certificeringstraject opnieuw in gang gezet.

359° / Laurense Tennis Academy 
trots op de certificering als talent partner door de KNLTB
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Judo is een zeer technische, educatieve en fysiek zware sport. Een sport voor jongens, meisjes, 
dames en heren. Judo is er niet alleen voor kinderen. Tegenwoordig bestaat er de mogelijkheid om als 
volwassene te beginnen met judo. Dus ook voor diegenen zonder judo ervaring. Hierbij is er aandacht 
voor vallen, zelfontwikkeling en conditieverbetering. 

Kinderen leren vallen, rollen, kruipen, opstaan, respect, normen en waarden, winnen, verliezen, regels 
en de basis van judo. Ze leren al samenwerkend het spel te begrijpen om vervolgens elkaar te over-
meesteren zonder de ander te schoppen, te slaan of te blesseren. Een zeer kindvriendelijke sport! 
Judo de juiste basis voor ieder kind en elke sport.

Judo is niet alleen een sport

Tijdens de volwassenen lessen zal er dieper ingegaan worden op de technieken en zullen daarnaast 
ook diverse technieken aan bod komen die alleen geschikt zijn voor volwassen. Hierbij kunt u denken 
aan diverse zelfverdediging technieken, armklemmen en verwurgingen.

Kom gerust eens een kijkje nemen of maak gebruik van een vrijblijvende proefles.

Personal training 
Voor iedereen een op maat gemaakte training. Jong, oud, met of zonder blessure, fit of niet. 
Altijd al een personal trainer willen hebben of nodig gehad? Dan kunt u daar nu van profiteren tegen 
een laag tarief. Elke sporter, elk individu heeft tijdens zijn training een steuntje in de rug nodig. Het kan 
zijn dat er een stok achter de deur nodig is, een trainer die je corrigeert wanneer de oefening niet juist 
wordt uitgevoerd of dat je variatie van oefeningen mist. De training zijn gebaseerd op de doelen en 
fysieke klachten van de cliënt. 

Sport specifieke trainingen
Ben je geïnteresseerd in een training om uw sport beter te kunnen uitvoeren? 
• Tennis, dit wilt blijven doen zonder schouderklachten. 
• Golf, u uw swing beter en krachtige wilt krijgen. 
• Judo, leren vallen of bijscholing wilt. 
• Voetbal, stabiliteit en kracht wilt verbeteren. 
• Hardlopen, stabiliteit en uw looppatroon wilt verbeteren. 

Fysieke klachten? 
Wordt u beperkt in uw bewegingen of heeft u bepaalde fysieke klachten dan is het raadzaam daarbij te 
bewegen. U kunt er nu voor kiezen om te trainen onder deskundige begeleiding. 

Wat zijn de kosten? 
1 persoon per uur € 50,00 per uur 
2 personen per uur € 60,00 per uur 
Training aan huis € 75,00 per uur
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Maak kennis met drakenbootvereniging Concrete Dragons
Ben jij op zoek naar een fijne plek om te sporten in de omgeving van Amstelveen met teamgerichte 
trainingen, een dynamische sfeer, lage lidmaatschapskosten en een fraaie locatie aan de Gaasperplas 
met uitstekende faciliteiten, dan zijn wij op zoek naar JOU!
Zoek je een sport waarbij kracht, synchroniteit en lichaamscoördinatie onontbeerlijk zijn, waarbij je 
zowel recreatief als op wedstrijdniveau op elke leeftijd mee kunt doen en vind je het leuk om buiten te 
sporten, ben je niet bang voor een beetje water en wil je samen met je teamgenoten het uiterste van 
jezelf vragen kom dan eens bij ons langs. Het is allemaal mogelijk bij drakenbootvereniging Concrete 
Dragons.

Maak kennis met onze sport
Wat is een drakenboot? Drakenboten zijn van oorsprong Aziatische lange, slanke, open boten van 
ongeveer 12,5 meter lang. De peddelaars, maximaal 20, zitten twee aan twee in de boot en peddelen 
met een enkel-blad-peddel op het ritme van de trommelaar. De boten zijn versierd met een drakenkop- 
en staart en een grote drum.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? 

Naast de wekelijkse trainingen op de Gaasperplas in Amsterdam Zuid Oost varen wij in het seizoen 
een aantal wedstrijden en organiseren wij gezamenlijke vaartochten en andere activiteiten.

Drakenbootvaren is voor jong en oud een toegankelijke en betaalbare sport. Het lidmaatschap bij 
drakenbootvereniging Concrete Dragons kost € 90,-- per jaar. De benodigde materialen zoals de boot, 
een peddel en zwemvest worden door de vereniging beschikbaar gesteld.

Teambuilding voor bedrijven
Niet alleen voor de individuele sporter maar ook voor teams die de neuzen dezelfde kant op willen 
krijgen is een drakenbootclinic een zeer geschikte activiteit.  Teamspirit, samenwerking, luisteren naar 
elkaar en voor elkaar willen werken zijn de kernwoorden tijdens een 1 uur durende workshop in de 
drakenboot. Onder begeleiding van een ervaren stuurman/trainer worden de individuen samenge-
smeed tot een gemotiveerd team dat als winnaar over de finish wil komen.

Enthousiast geworden en wil je een keer gratis meetrainen of wil je meer informatie neem dan contact 
met ons op via de website www.concretedragons.nl.
Wij zien je graag bij ons in de boot! 

Waar?

Sportlaan 25 / 1185 TB Amstelveen
Telefoon 06-43140426 

Wanneer?

Op 23, 24, 25 én 26 juli organiseert Monkey Moves Amsterdam een multisport zomer-
kamp voor kinderen van 4 tot en met 9 jaar! De kinderen kunnen één, meer, of alle dagen 
meedoen.

Tijdens het kamp beleven kinderen wel meer dan 8 verschillende sporten, worden ze 
professioneel begeleid en krijgt iedereen in kleine groepjes persoonlijke aandacht. 

Wat kun je verwachten van het Monkey Moves Zomerkamp?

• een multisport programma van 09:00 tot 17:00 uur
• zeer mooie binnen én buiten faciliteiten rondom de Goudsmithal in Amstelveen.
• verschillende sporten zoals voetbal, hockey, basketbal, volleybal en dansen
• een waterfeest
• voldoende rust- en relax-momenten
• gezond en verantwoord eten én drinken
• gezellige muziek
• extra opvang mogelijkheid
• weektickets, meerdaags-tickets én dagtickets

Het is een dagkamp - de kinderen eten en slapen ‘s avonds thuis!
Meer informatie op www.monkeymoves.nl

Monkey Moves 
Zomerkamp 2018



Floretschermer Daniël Giacon heeft een geweldig seizoen. De 17-jarige Daniël schermt sinds septem-
ber bij de Junioren. Dat is de leeftijdscategorie tot 20 jaar.

Bij floretschermen moet de tegenstander op de romp geraakt worden met de punt van het wapen, het 
floret. Bij poulepartijen is degene die het eerst vijf punten maakt de winnaar, bij de eliminaties degene 
die het eerst vijftien punten maakt. Een eliminatiepartij duurt maximaal 3 keer 3 minuten. Floretscher-
men is dus een hele intensieve, explosieve en dynamische sport. Het tactische aspect is ook heel 
belangrijk, in een split second moet je beslissen wat je volgende actie zal zijn.

Op de junioren Wereldbekerwedstrijden in Leszno (Polen), Udine (Italië) en Terrassa (Spanje) wist 
Daniël drie maal de top 32 te behalen. Deze klassering herhaalde hij in januari op de senioren Wereld-
bekerwedstrijd in Parijs. Hij zorgde daar op het hoofdtoernooi voor een ware sensatie door de nummer 
twee van de wereldranglijst te verslaan. 

Begin maart vonden de Europese Jeugdkampioenschappen schermen plaats in het Russische Sotsji. 
Daniël was zowel individueel als voor het team geselecteerd. In de poule won Daniël alle partijen, wat 
hem een vrijstelling voor de eerste eliminatieronde bezorgde. Bij de beste 32 schermers werd na een 
lastige partij met 14-9 gewonnen van de Duitser Gombos. Daarna werd ook de partij tegen de sterke 
Van Campenhout uit België gewonnen met 15-10. In de kwartfinale stond Daniël tegenover Velluti 
Franzi. Nooit eerder won Daniël van deze Italiaan, maar na een geweldige zege van 15-7 was hij 
verzekerd van een podiumplaats. In de halve finale was een andere Italiaan net een maatje te groot: 
hij verloor van Filippi met 10-15. 

Na de bronzen medaille met het Cadettenteam vorig jaar en na drie maal op rij individueel nét niet het 
podium te hebben behaald bij de Cadetten (U17) was er nu wel een Europese medaille voor Daniël.

Daniël traint dagelijks bij SchermCentrum Amsterdam (SCA). De komende maanden zal hij even niet 
meer op de internationale schermlopers te vinden zijn om zich te concentreren op zijn HAVO-examen. 
Daarna neemt Daniël een tussenjaar om zich volledig te kunnen focussen op zijn sport. Zijn grote 
droom is meedoen aan de Olympische Spelen en hij wil proberen zich te kwalificeren voor Tokio in 
2020. Daarvoor moet hij aan toernooien over de hele wereld meedoen om zo genoeg punten op de 
wereldranglijst te vergaren. Alle kosten deze toernooien, trainingsstages en materialen moeten door 
de schermer zelf betaald worden. 

Om de weg naar de top te kunnen bekostigen zoekt Daniël dan ook dringend sponsoren.
 Kijk op www.danielgiacon.nl hoe u kunt helpen!

Succesvol seizoen voor Daniël Giacon
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Foto: Laurence Masson

Petanque is voor alle leeftijden
Als er in Nederland over jeu de boules gesproken wordt dan heeft men het eigenlijk over petanque. 
Jeu de boules, het spel met de ballen, is een verzamelnaam voor een aantal balsporten, zoals bowls, 
boccia, jeu Provençal en petanque. Het petanque is in 1904 ontstaan uit het jeu Provençal en heeft 
deze vorm in populariteit duidelijk ingehaald. Petanque is een mondiale sport en wordt in alle wereld-
delen gespeeld. Elke twee jaar zijn er wereldkampioenschappen voor jeugd, mannen en vrouwen.
Op Europees niveau zijn er Europese kampioenschappen voor jeugd, mannen, vrouwen, veteranen 
(55+), beloften (18-23 jaar) en verenigingen (Eurocup).

In Nederland wordt het petanque al heel lang gespeeld als spel op de camping en aan het strand. 
Maar sinds 1972 behoort het tot de georganiseerde sport door oprichting van de Nederlandse Jeu de 
Boules Bond. Op dit moment zijn ruim 200 verenigingen aangesloten bij de NJBB met een gezamenlijk 
ledental van ruim 16.500. Hoewel het petanque van origine een buitensport is, wordt het in de winter 
vaak overdekt gespeeld, daar veel verenigingen over een overdekte accommodatie beschikken.

Recreatie en sociale contact gaan samen 
Het sociale aspect is een belangrijk onderdeel van het petanque. Lekker op een middag of avond een 
balletje gooien. Een van de voordelen is dat het geen verplichting is om de clubavonden of –middagen 
bij te wonen. Je gaat als je zin en tijd hebt.

Bewegen met boules 
Plezierig is dat jong en oud, man en vrouw, validen en minder validen gewoon samen kunnen spelen. 
Het is een uitstekende manier voor mensen met een beperking om te bewegen en in de frisse buiten-
lucht bezig te zijn. Niet kunnen bukken? Geen probleem, met een magneetje kun je je boules oprapen, 
want we spelen met stalen “kogels”. Zelfs het spelen vanuit een rolstoel of een scootmobiel is geen 
probleem.

Daarnaast is petanque een laagdrempelige sport. De verenigingscontributie ligt ongeveer tussen de € 
40,00 en € 100,00 per jaar. Een set wedstrijdboules koop je vanaf circa € 100,00, recreatieboules zijn 
een stukje goedkoper. Speciale kleding heb je niet nodig.
In de ”regio Amstelland en Haarlemmermeer” bevinden zich twaalf bij de Nederlandse Jeu de Boules 
Bond aangesloten verenigingen, waarvan er zes (*) een overdekte accommodatie hebben.

Abcoude:  JdB Abcoude;
Alphen a/d Rijn: ACP Les Pointeurs*;

Amstelveen:  JBV Bulderbaan;
Amsterdam:  Les Bohémiens de Pétanque, Museumplein en De Meteoor*;
Badhoevedorp:  Sporting Badhoevedorp;
Haarlem:   PU Kennemerland* en De Gouden Gooi*;
Lijnden:  Petanque Lijnden*;
Nieuw Vennep:  De Spaanse Ruiter*;
Uithoorn:  Boule Union Thamen.

Kijk voor meer informatie over de verenigingen op www.njbb.nl, www.njbb.nl/west en www.njbb.nl/
noordwest. Ga gerust eens bij een vereniging kijken. De verenigingen zullen u hartelijk ontvangen en 
beschikken over voldoende boules om u daadwerkelijk met de sport kennis te laten maken. Wees wel 
gewaarschuwd, want als u het eenmaal gedaan heeft, bent u al gauw verslaafd. U heeft dan de keuze 
om het louter recreatief te spelen bij de vereniging of aan competities en toernooien deel te nemen. 
Over het hele land zijn er jaarlijks ruim 700 toernooien.

Petanque (jeu de boules) is een echte familiesport
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Al weer bijna 45 jaar geleden werd de bouw van een vaste tennishal met open armen ontvangen en 
door de toenmalige burgemeester Haitsma gestimuleerd. Niet alleen het niveau van de naburige 
tennisverenigingen ging omhoog, er kwamen ook tennistalenten uit voort zoals Dennis van Scheppin-
gen, Kim de Weille, Saskia Slagboom, Ruud van der Helm, Sandra Wiers, Tom Briels, Angelique de 
Graaf en Nathalie v. der Garde. 

Dit familiebedrijf heeft een hoop veranderingen meegemaakt. Een nieuwe ondergrond, een nieuw dak 
en een nieuwe horeca gelegenheid zijn hier goede voorbeelden van. Er zullen medio september leuke 
jubileumacties en festiviteiten gehouden worden. 

Ook qua producten is er een hoop vernieuwd. Vroeger kwamen de tennissers alleen een tennisbaan 
huren om vrij te spelen of om tennisles te nemen. Vandaag de dag organiseert Tennishal de Ronde 
Venen nog steeds veel activiteiten zaterdagevenementen, bedrijfsmiddagen, voor competitiespelers 
de wintercompetitie b.v. de Mixedteam competitie 6 zondagen 2 uur achter elkaar op 2 banen en de 
Herendubbel competitie 6 zondagen 1 uur dubbelen. Ook individueel kunt u terecht bij de open toss 
en de damesdubbeltoss.

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

Winterseizoen afgesloten met de Open Mijdrechtse Indoorkampioenschappen
Het wintertennisseizoen is met de altijd sterk bezette MTH Mijdrechtse Indoorkampioenschappen in 
tennishal De Ronde Venen is op zondag 8 april als finaledag afgesloten. Voor velen een goede voor-
bereiding op de voorjaarscompetitie. 

Tijdens de voorjaarscompetitie heeft de tennishal bij regen speciale competitiedeals. Waarbij één vast 
bedrag gehanteerd wordt voor 4 of 6 wedstrijden ongeacht de duur van de wedstrijden.

In het zomerseizoen kunt u een voordelige zomerbundel aanschaffen om 20 uur met uw groepje 
binnen te tennissen. Ook goed als combi naast uw clublidmaatschap te gebruiken. Uw vaste afspraak 
hoeft nooit vanwege regen afgezegd te worden. U kunt bij regen altijd naar binnen vluchten. 

Verder is er voor de tennisser goed nieuws. Het is mogelijk bij Tennishal De Ronde Venen nog mooie 
doordeweekse avondtijden (vanaf 19:00, 19:30, 20:00 uur en 21:00 uur) op contractbasis te krijgen 
voor het aanstaand winterseizoen 2018-2019. Misschien een suggestie om ’s winters ook in beweging 
te blijven met uw competitieteam of met uw avondgroepje van uw club comfortabel binnen een baan te 
huren. Ze zijn nu nog beschikbaar. 

Wilt u geen vaste tijd maar op de vrijdag of in het weekend tennissen dan is een baanbundel voor vrij-
dagmiddag/avond, zaterdag en zondag een perfecte optie. Een goedkope mogelijkheid om 25, 40, 50 
of 70 winteruren te kunnen boeken wanneer het u uitkomt op de daarvoor bestemde dagen. ’s Zomers 
krijgt u zelfs 2 tot 3 keer meer uren voor uw bundel. Een bundel is 24 maanden geldig.
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In 2015 startten Ramon Heemskerk (18) en Rick Roos (19) met de opleiding Sport & Gezondheid 
op MBO College Amstelland. Inmiddels zijn ze in de eindfase van hun studie beland en komen 
de examens eraan. Tot die tijd lopen de jongens stage bij Ons Tweede Thuis in Amstelveen, een 
plek die uitstekend bij hen past.

Ramon en Rick kennen elkaar al jaren. “We zaten samen op de middelbare school en we wilden 
dezelfde opleiding doen’’, vertelt Ramon. “Ik wilde deze opleiding volgen, omdat ik van sport houd. 
Sport is alles voor me. Ik wilde dat mensen dezelfde beleving hebben bij sport als de beleving die ik 
heb. En dat mensen plezier hebben in de manier van bewegen die bij hen past.’’ 

Ook Rick wilde graag een sportopleiding volgen. “En dat het een driejarige opleiding was, vond ik heel 
fijn. Ik ben niet het type dat jaren in de schoolbanken wil zitten. Bezig zijn in de praktijk vind ik veel 
leuker.’’ MBO College Amstelland zat lekker in de buurt en maakte tijdens de Open Dag een goede 
indruk. En dus was de keuze snel gemaakt. 

“Iedere stagedag bij Ons Tweede Thuis is bijzonder”

Mensen met een beperking 
Ramon wist eerst nog niet zo goed welke richting hij op wilde, al was het duidelijk dat hij niet naar 
het CIOS wilde. “Die opleiding is heel erg gericht op leraar worden. Deze opleiding biedt veel meer 
mogelijkheden.’’ 

Zo kwam Ramon er tijdens zijn vorige stages achter dat hij het leuk vindt om te werken met mensen 
die een beperking hebben. “Tijdens mijn eerste stage werkte ik met kinderen, maar dat lag me niet 
echt. Mijn tweede studiejaar liep ik in Amsterdam stage bij Only Friends, een sportclub voor jongeren 
met een beperking. Daar ontdekte ik hoe leuk ik het vond om met mensen met een beperking te 
werken.’’ 

Ons Tweede Thuis
Een stageplek voor het derde jaar was dan ook snel gevonden. “Eigenlijk wilden Ramon en ik in het 
tweede jaar al stagelopen bij Ons Tweede Thuis in Amstelveen, maar toen kwamen de stagedagen 
niet goed uit’’, vertelt Rick. Maar dit jaar was dat wel het geval. En zo zijn Rick en Ramon drie dagen in 
de week als bewegingsagoog bij Ons Tweede Thuis te vinden. 

“Dagelijks doen we allerlei verschillende activiteiten met onze cliënten. Zo gaan we bijvoorbeeld 
zwemmen, fietsen en hardlopen. Maar het kan ook worden beperkt tot het overgooien van een bal. 
Het is maar net wat een cliënt aan kan’’, zegt Ramon. En ondanks dat het een kleine activiteit is, is het 
effect soms groot. 

“Wat voor ons heel makkelijk is, is voor cliënten soms heel lastig. Als ze dan iets voor elkaar krijgen, 
dan komt het wel eens voor dat ze heel uitbundig juichen. Die enorme lach op hun gezicht bezorgt me 
een heerlijk gevoel. Het is zo mooi om iets voor hen te kunnen betekenen’’, zegt Ramon. 
‘‘Iedere stagedag bij Ons Tweede Thuis is bijzonder, geen dag is hetzelfde’’, vult Rick aan. ‘‘Iedere 

cliënt is anders. Dat kan door de soort beperking, maar ook door medicatie die de cliënt krijgt. We 
doen wel dezelfde activiteiten, zoals bewegen op muziek. Daarin komen allerlei emoties terug. Dat is 
mooi om te zien.’’

Examen
In 2018 ronden Rick en Ramon hun opleiding af. Daarvoor moeten ze wel eerst examen doen. De 
voorbereidingen zijn sinds december al in volle gang. En bij een praktijkgerichte opleiding hoort ook 
een praktijkgericht examen.
 “We gaan een paasevene-
ment organiseren’’, vertelt 
Rick. ‘‘We zetten in de 
omgeving van Ons Tweede 
Thuis een speurtocht uit. 
Cliënten moeten vervolgens 
in groepjes opdrachten 
uitvoeren.’’ 

De studenten moeten 
een projectplan maken 
en met ideeën komen, 
die ze vervolgens gaan 
uitwerken. Ook moeten ze 
op zoek naar vrijwilligers 
die uiteindelijk met hen het 
project gaan uitvoeren. En 
hoe hun verdere toekomst 
eruit ziet? Ramon en Rick 
hebben allebei gesprekken 
lopen. “We hebben het zo 
naar ons zin bij Ons Tweede 
Thuis dat we momenteel in 
gesprek zijn om hier na onze 
stage te blijven werken. 
Waarschijnlijk in een iets 
andere functie, maar niet 
minder leuk!’’



“Ja, maar dat ene dieet (vul maar een naam in) heeft me vorig jaar goed geholpen.” Dit is een opmer-
king die ik dan regelmatig hoor. Ik heb nieuws voor je! Elk dieet werkt. Alleen het is mijn ervaring dat 
een dieet maar tijdelijk werkt, omdat je je gedrag en routine compleet verandert. En dit is niet vol te 
houden. En dat je dit dieet nu weer wilt doen, bewijst dit alleen maar. 

Hetzelfde geldt voor sporten. Als jij in april/mei in één keer heel fanatiek begint met sporten en bijvoor-
beeld van nooit sporten naar 3x per week wilt, is de kans groot dat je dit ook niet volhoudt. Dit kan zijn 
omdat je het eigenlijk niet leuk vindt of omdat je geblesseerd raakt of om een andere reden. Ik zeg dit 
niet om je te demotiveren, maar om even een realistisch beeld te schetsen. 

Als iemand bij mij komt voor personal training of voor de bootcamp adviseer ik altijd eerst om met 1x 
per week te beginnen en pas als dit in de routine zit er een tweede keer aan toe te voegen. Ja, het is 
persoonsafhankelijk, maar het is even een algemeen advies.

Figuurlijk lekkerder in je vel
Wat als je het nu eens compleet anders gaat doen? Krijg je dan niet een ander resultaat? Ik weet 
zeker van wel. Maar ik hoor je alweer denken: “Maar ik heb geen zin om heel lang te diëten en/of ik 
vind sporten niet leuk.” Prima, dan gaan we op zoek naar iets dat voor jou werkt. 

Stap 1 in mijn ogen is sowieso die focus van de kilo’s afhalen. Ik snap dat dat lastig is in de maat-
schappij van tegenwoordig, maar ik wil je graag aanmoedigen om te focussen op figuurlijk lekkerder 
in je vel zitten in plaats van letterlijk. Dus wat kun jij nu doen om figuurlijk lekkerder in je vel te gaan 
zitten? Begin met die eerste stap. Dit kan met slaap te maken hebben of met ontspanning of met fitter 
worden. Ik focus even op die laatste omdat dat toch mijn werk is. 

Om fitter te worden, zal je toch meer moeten gaan bewegen. En merk alsjeblieft op dat ik het over 
bewegen heb en niet over sporten. Bewegen gaat van wandelen tot tuinieren, van traplopen op je 
werk, fietsen naar je werk tot een stuk hardlopen. Het kan van alles en nog wat zijn. Hoe kun jij meer 
beweging toevoegen aan je dagelijks leven? Begin hiermee. En ja, natuurlijk kun je ook gaan sporten. 
Ga op zoek naar een sport die je leuk vindt. 

Vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn:
    • Wil ik binnen of buiten sporten?
    • Wil ik alleen of in groepsverband sporten?
    • Wat vond ik vroeger als kind leuk?
    • Wat heb ik gedaan en vond ik echt niet leuk?
    • Wil ik competitie of niet?

Anders doen, leidt tot ander resultaat
De antwoorden op de vragen hierboven zijn allemaal aanwijzingen om te bepalen wat jij kunt doen wat 
betreft sport. Zo heb ik bijvoorbeeld als doel bij mijn bootcamps om mensen lekker te laten bewegen 
in een gezellige groep en ik voeg hier speeloefeningen aan toe, zodat er tijdens de lessen ook lekker 
gelachen wordt. 

Je kunt mij als trainer niet trotser zien als ik zie en hoor dat mensen het sporten bij mij al langer 
volhouden dan ze van tevoren hadden gedacht en dat ze zelfs meer kunnen dan ze hadden gedacht. 
Het is helemaal leuk als mensen het sporten zelfs beginnen te missen als ze even niet geweest zijn.

Deze mensen zijn wat anders gaan doen dan ze normaal zouden doen en ze hebben nu dus ook een 
ander resultaat. Dus wanneer begin jij met anders doen?

Als je doet wat je altijd 
gedaan hebt…

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl
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Zweminstructeur (M/V) gezocht!
Zwembad De Meerkamp zoekt een enthousiaste & flexibele zweminstructeur

Ben jij een enthousiaste zweminstructeur? Solliciteer direct en wordt onze nieuwe collega.
Het is jouw taak als zweminstructeur om onze zwembadgasten te leren zwemmen. Je geeft 
zwemles aan kinderen en volwassenen, zodat zij uiteindelijk afzwemmen en hun zwemdiploma’s 
in ontvangst mogen nemen.

Je werkzaamheden bestaan uit o.a.:
• Het lesgeven aan personen van allerlei leeftijden en doelgroepen
• Actief en preventief toezicht houden, handhaven van regels en adequaat reageren op 
  ongewenste of onveilige situaties. Het kunnen aanspreken en zo nodig handelen in 
  conflictsituaties
• Treedt zelfstandig op als gastheer/vrouw van het zwembad
• Het verzorgen van (schoonmaak)werkzaamheden, die in de accommodatie noodzakelijk zijn

Wij vragen:
• Werk- en denkniveau: MBO
• In bezit zijn van een diploma zwemonderwijs
• Lifeguard of gelijkwaardige opleiding
• Certificaten voor diverse doelgroepactiviteiten zijn een pré
• Geldig EHBO of MFA diploma

Beschikt over de volgende competenties:
• Klantgerichtheid • Oplossingsgericht • Betrokkenheid • Samenwerken • Flexibel • Creatief

Wij bieden:
• Zeer afwisselend werk in een nog overeen te komen aantal uren met leuke collegae.
• Een salariëring die afhankelijk is van leeftijd, opleiding en ervaring.
• Een contract met vaste roosterafspraken. Tevens is er de mogelijkheid van een flex-contract, 
  waarbij het afgesproken aantal uren verdeeld wordt over een langere periode zonder vaste 
  roosterafspraken.

Interesse?
Ben je geïnteresseerd en zie je uitdaging in deze functie? Dan nodigen we je uit om te sollicite-
ren. Stuur je  motivatiebrief én CV op naar de afdeling personeelszaken, onder vermelding van 
zweminstructeur Zwembad De Meerkamp  t.a.v. Joyce Overbeek; pz@sportbedrijfamstelveen.nl

Krachttraining beter 
dan hardlopen als je 

wilt afvallen?
Het antwoord is JA, krachttraining is beter.
Regelmatig zie ik steeds meer mensen hard-
lopen, ook veel beginners. Men denkt daar het 
meeste van af te vallen. Dat is echt een misver-
stand. Op zich is het prima dat je in beweging 
komt, maar hardlopen is voor sommige veel te 
hoog gegrepen en veel te eenzijdig als je er 
verder niks bij doet Veel hardlopers krijgen 
daardoor te maken met blessures.

Wist je dat krachttraining veel effectiever is dan hardlopen, fietsen of urenlang op een crosser te staan 
als je wilt afvallen? Door je spieren sterker te maken verhoog je je verbranding ook als je slaapt of zit, 
dit heet het rustmetabolisme. Dus hoe meer spiermassa je hebt, hoe hoger je verbranding. 
Daarnaast zijn spierversterkende oefeningen belangrijk voor je botstructuur en gewrichten. Heel 
belangrijk voor iedereen maar zeker ook voor 60 plussers. (Zie mijn vorige artikel krachttraining voor 
ouderen). Krachtoefeningen kun je doen met gewichten of apparaten, maar ook met je eigen lichaams-
gewicht.  De nadruk ligt op versterken en niet op conditie. 

Dus maak een goede combinatie van conditie- en krachttraining.
Conditietraining voor je uithoudingsvermogen (hart, longen en vetverbranding korte termijn) 
Krachttraining voor versterking (gewrichten, spieren en vetverbranding lange termijn)
Goed bewegen is superbelangrijk en iedereen kan op elk niveau en met weinig middelen zelf heel veel 
doen. Wil je weten hoe? Wij staan altijd voor u klaar om u op weg te helpen. Succes!

Jolanda Beuving 
Beuvinglifestyle/Justbelieve
CP  Gezond Gewicht

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

De zomer is gelukkig weer in aantocht. Echt super lekker! 
Dat is vaak het signaal voor veel mensen om weer fanatiek te 
beginnen met diëten en sporten om af te vallen. Maar wacht… 
Heb ik dit vorig jaar ook niet gezien? En het jaar daarvoor? En 
daarvoor? Oké, you get the picture.
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Op 25 mei 2018 wordt de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht. In deze 
nieuwe privacywet staat dat bedrijven, overheden maar ook vrijwilligersorganisaties precies moeten 
bijhouden welke gegevens ze verzamelen, waarom en hoe lang. De Autoriteit Persoonsgegevens mag 
hoge boetes opleggen als dat niet gebeurt. Ook sportorganisaties vallen onder de nieuwe wet en moe-
ten zorgvuldig met hun data omgaan. Ook organisaties uit Amstelveen moeten daarom de komende 
maanden inspanningen verrichten om klaar te zijn voor deze wet.

Doel van de wet
De wet heeft een tweeledig doel: bewustwording van de risico’s die onzorgvuldig omgaan met per-
soonsgegevens met zich meebrengt en maatregelen vragen van alle instanties die persoonsgegevens 
opslaan of verwerken. De wet zal worden gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ener-
zijds zullen zij controles uitvoeren, maar anderzijds ook maatregelen nemen als er een data-lek heeft 
plaatsgevonden, terwijl de betrokken organisatie buiten de vastgelegde procedures heeft gehandeld. 
Er is bestuurdersaansprakelijkheid en de boetes zijn fors.

Actie noodzakelijk
De gemeente Amstelveen en Sportbedrijf Amstelveen vinden het belangrijk dat persoonsgegevens bij 
sportorganisaties in goede handen zijn. Samen met Team Sportservice organiseert het Sportbedrijf 
daarom een cursus om de sportorganisaties ‘AVG-proof’ te maken. Het creëren van bewustwording is 
nodig, want nog maar weinig sportorganisaties zijn actief bezig met implementatie van de AVG. Het is 
dan ook een complex vraagstuk voor een vrijwilligersorganisatie. 

Tool
Binnenkort wordt een door de Stichting AVG Verenigingen ontwikkelde tool gelanceerd, waarmee spor-
torganisaties aan de slag kunnen. Met dit online programma kunnen zij eenvoudig en op een juiste 
manier de AVG-wetgeving implementeren binnen de vereniging. Sportwethouder Peter Bot: “Wij willen 
onze sportverenigingen graag ondersteunen om met deze nieuwe privacywetgeving om te kunnen 
gaan. We informeren sportverenigingen niet alleen, maar maken ze bewust(er) van hun verantwoorde-
lijkheid. We stimuleren hen om in actie te komen, zodat ze niet tegen de spreekwoordelijke gele kaart 
oplopen”.

Cursus
Sportbedrijf Amstelveen organiseert in samenwerking met Team Sportservice Noord-Holland op 21 
maart en 25 april in De Nieuwe Bankrashal een korte, praktische en resultaatgerichte cursus van 2 

Is uw sportorganisatie klaar voor privacywetgeving?
avonden, waarbij de deelnemende sportorganisaties door een AVG-expert begeleid worden. Tijdens 
de eerste avond wordt met name ingegaan op de noodzaak en theorie achter de wetgeving en op de 
tweede avond worden de puntjes op de ‘i’ gezet m.b.t. de uitvoering van de benodigde acties. 

Na de 2 avonden zijn alle deelnemende verenigingen ‘AVG proof’ en ontvangen zij, als zij hun 
huiswerk hebben gedaan, een verklaring waarmee zij aangeven wat zij hebben gedaan om aan deze 
inspanningswet te voldoen. Verenigingen kunnen zich aanmelden voor de cursus via de website van 
Sportbedrijf Amstelveen: https://sportstad-amstelveen.nl/activiteit/is-uw-sportorganisatie-avg-proof

De turnsters van de Amstelveense turnvereniging i-Turn kunnen niet wachten om binnenkort hun 
kunsten te vertonen in de nieuwe revolutionaire turnhal, waar op dit moment nog hard aan wordt 
gebouwd. Eindelijk een vaste trainingslocatie die beschikt over alle faciliteiten die nodig zijn voor deze 
intensieve sport. 
 
De 26 wedstrijdturnsters die de club rijk is en de zeven jong talenten die ook deel uit zullen maken van 
deze groep, zullen binnenkort gaan trainen in de nieuwe hal. ,,We zijn enorm blij dat er nu eindelijk 
een vaste locatie komt die beschikt over alle faciliteiten die we nodig hebben om het beste uit onze 
turnsters te halen. Zodra de hal open is zullen wij een deel van onze trainingen dit seizoen nog ver-
plaatsen”, Onze recreatieve trainingen zullen niet overgaan naar de nieuwe hal. En blijven dus in de 
wijk. vertelt Melissa Ockhuysen (26), eigenaresse en trainster van i-Turn. 
 
De club vierde onlangs haar vierjarig bestaan en telt naast de wedstrijdgroep inmiddels ruim 200 le-
den.    Ockhuysen maakte met haar jonge vereniging een enorme groei door de afgelopen jaren. De 
recreatieve groepen, die behoorlijk vol zitten, trainen aan de Jane Addamslaan in Westwijk. Deze hal  
is voor de wedstrijdturnsters qua faciliteiten echter niet toereikend. ,,Het is elk jaar weer spannend en 
lastig om een goede locatie te vinden. We trainen op dit moment zelfs op drie verschillende plekken, 
waaronder in Amsterdam Sloten. Het trainen op verschillende locaties is niet ideaal, maar we hebben 
in ieder geval een ruimte.” 

 
Door deze situatie heeft Ockhuysen zich alles behalve uit het veld laten slaan en haar turnsters al he-
lemaal niet. Dat blijkt wel uit de resultaten die deze meiden boeken. ,,We doen het echt fantastisch dit 
seizoen. 90% van onze wedstrijdturnsters is doorgestroomd naar regionale of landelijke wedstrijden. 
Cijfers waar ik echt enorm trots op ben”, vertelt de ambitieuze trainster, die de meeste trainingen zelf 
verzorgt maar wordt ondersteund door ruim een tiental (assistent) trainsters. “Zonder dit fantastische 
team om mij heen had i-Turn dit nooit voor elkaar kunnen krijgen” Deze (assistent) trainster staan altijd 
voor mij klaar. Dat waardeer ik enorm.
 
De nieuwe hal wordt gebouwd bij de Ben Goudsmithal aan de Sportlaan. De hal is revolutionair omdat 
er naast een hal met vaste turnopstelling ook een beweegbox wordt gebouwd. Deze innovatieve box 
vervangt de traditionele gymzaal. Het is een initiatief van de gemeente, het Sportbedrijf en de Beweeg-
box. Amstelveen heeft hiermee een primeur, want het wordt de eerste Beweegbox die in Nederland 
wordt gebouwd. Naar verwachting is de hal nog voor de zomer klaar en kunnen de fanatieke turnsters 
van i-Turn hun eerste radslagen en flikflaks in de hal maken.

Turnvereniging i-Turn kijkt uit naar nieuwe hal
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De cursus zwanger en fit is een leuke, sportieve en eigentijdse manier om in conditie te blijven tijdens 
de zwangerschap, u voor te bereiden op de bevalling, weer in shape te komen na de bevalling en 
bestaat enerzijds uit training en anderzijds uit voorlichting. 

De 10 weken durende cursus is bedoeld voor elke zwangere vrouw, vanaf de 20ste week van de 
zwangerschap, die zich op een gezellige, sportieve en verantwoorde manier wil voorbereiden op de 
bevalling. U hoeft niet persé sportief te zijn om te kunnen deelnemen aan de trainingen. 

Er wordt onder andere voorlichting gegeven over de houding, hoe buk en til je op een verantwoorde 
manier, hoe ga je om met harde buiken, ademhalingstechnieken en u krijgt voorlichting, adviezen en 
tips voor tijdens het bevallingsproces. 

De trainingen zijn ook geschikt voor vrouwen met rug- en bekkenklachten omdat er ruim aandacht 
wordt besteed aan dit onderwerp. Er wordt ook een partneravond gegeven om de partner te betrekken 
in het bevallingsproces. En aan het einde van de cursus leert u onder leiding van de kinderfysiothera-
peut hoe u een voorkeurshouding kunt voorkomen en hoe u de motorische ontwikkeling van uw baby 
kunt stimuleren. 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u bellen naar 0297-286093 of een email sturen naar 
info@mtcmijdrecht.nl

Bijna 20 weken zwanger?
 Doe dan mee aan de cursus zwanger en fit bij MTC Mijdrecht!
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Dat je als derde van Nederland eindigt op een groot internationaal toernooi is al een prestatie van 
formaat, maar wat er daarna gebeurde kon ook 19-jarig roeitalent Tanisha Franke zelf moeilijk gelo-
ven. Na haar bronzen medaille op het EK indoor-roeien, nam de Amerikaanse Rutgers University via 
Facebook contact met haar op, voor een studiebeurs van vier jaar. “Ik wist dat ik goed was in roeien, 
maar dit zag ik toch echt niet aankomen.”

En toch is het zo. Komende augustus ruilt Tanisha haar woonplaats De Kwakel in voor de grote univer-
siteitscampus in New Jersey. Niet alleen haar studie en accomodatie worden vergoed, maar zelfs eten 
en roeikleding. Ze begint te lachen terwijl ze alles opsomt. “Bijverdienen mag ik daar verder niet, dus ik 
ben wel al aan het sparen om daar bijvoorbeeld kleding te kunnen kopen.”

“Natuurlijk heb ik wel even getwijfeld”, legt de MDR-roeister uit. “Vanwege vrienden en familie. Maar 
die zie ik wel weer terug. In de kerst en zomervakantie ben ik sowieso weer hier. Ik denk dat ik ook wel 
lid blijf bij Michiel de Ruyter en misschien soms een wedstrijd mee kan doen.”

Alle pijlen zijn in ieder geval gericht op Rutgers University. Hoe gaat een schoolweek er daar eigenlijk 
uit zien? “Je traint twee keer per dag”, legt Tanisha uit. “Eén keer ‘s ochtends rond 6 uur, de andere 
keer rond vijf uur ‘s middags. En in het weekend natuurlijk. Ondertussen heb je gewoon school, je 
moet goed blijven presteren. Gelukkig zijn er mentors die je helpen om alles goed in te kunnen delen. 
Sommige studies hebben overlappende vakken en het niveau ligt daar iets lager, dus misschien dat ik 
wel twee studies ga volgen. Je moet een beetje ambitieus blijven!”

Tanisha’s fanatisme begon zo’n negen jaar geleden, toen ze met haar moeder toevallig langs de Am-
stel reed en een roeiboot voorbij zag komen. “M’n moeder wilde dat ik een sport koos en stelde voor 
om dit eens te proberen. Het was winter, ijskoud, volgens mij regende het zelfs, en ik werd meteen 
in een Vier gezet. Geen idee wat ik moest doen, ik liep steeds vast dus de rest moest steeds weer 
wachten. Ik weet oprecht niet waarom ik het nog leuk vond na die eerste keer. En toch wilde ik nog 
een keer.”

Toen ze later keer op keer de snelste van de club bleek, sloot Tanisha zich ook nog aan bij een Alp-
hens team om meer wedstrijden te kunnen roeien. Met uiteindelijk dus prestigieuze podiumplekken en 
een volledige scholarship als resultaat. Hoe kom je op dat punt terecht? “Ik denk dat je sowieso altijd 

realistisch moet zijn”, legt de roeister uit. “Als je weet waar je grenzen liggen, kun je daar op trainen 
om ze te verleggen. Veel trainen blijft het belangrijkst, maar dat moet wel leuk blijven. Je doet het 
minstens zeven keer per week, dus daar moet je gemotiveerd voor blijven.”

Met oog op de toekomstmogelijkheden, is het niet moeilijk om te raden waar die motivatie vandaan 
komt. “Bij Rutgers ga ik twee keer per dag trainen, dus daar kan ik echt goed groeien. Als ik me goed 
verbeter, is het uiteindelijk misschien wel mogelijk om bij de Nederlandse selectie te komen. Of jullie 
me over zes jaar op de Olympische Spelen zien? Misschien wel, haha!”

19-jarige Tanisha Franke voor vier jaar naar New Jersey
Volledige studiebeurs voor roeitalent van Michiel de Ruyter

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

Grill arrangementen
Een gezellig avondje bowlen is pas echt compleet met een heerlijke maaltijd. En wat is er nou leuker 
dan zelf vlees (of vis) grillen op een hete plaat? Bowling de Kegel biedt verschillende grill arrange-
menten, waarbij een uur bowlen gecombineerd wordt met een diner in de sfeervolle Oud Hollandse 
zaal ‘De Deel’. Liever zelf pizzaatjes maken en afbakken in je eigen oven op tafel? Dat kan met het 
pizzarette arrangement! De grill arrangementen variëren van € 23,50 tot € 32,50 per persoon, voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar geldt de helft van de prijs.

Teamuitje 
Uiteraard is Bowling de Kegel ook een uitstekende locatie voor een teamuitje. Zo zijn er arrangemen-
ten met een hapje en een drankje, maar bijvoorbeeld ook het Burger Bowlen. Burger Bowlen bestaat 
uit 1 uur disco bowlen, een goede 125 grams Black Angus hamburger met friet en een frisdrank naar 
keuze, voor slechts € 12,50 per persoon. ‘Het arrangement is gericht op tieners, maar kan voor iedere 
leeftijd gereserveerd worden. Het is ook erg leuk om bijvoorbeeld als teamuitje met de sportclub te 
doen.’ 

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

Arrangementen voor jong en oud!
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Door Sebastiaan Blesgraaf 

Wat een avontuur! Begin oktober 2017 ontving ik het bericht dat Yonex Japan mij wilde uitnodigen om 
naar de AUSTRALIAN OPEN 2018 te komen. En natuurlijk wilde ik dat! Want dat is toch met recht een 
‘once in a life time opportunity’.

Het avontuur begon eigenlijk al een paar jaar geleden. Toen YONEX mij vroeg of ik onderdeel wilde 
uitmaken van hun internationale bespanteam. Een eer om voor gevraagd te worden en tegelijkertijd er-
kenning voor mijn specialisme.  Om naar een groot Grand SLAM toernooi te gaan, is altijd een droom 
geweest. Dus je kunt je mijn enthousiasme over de uitnodiging wel voorstellen. Helaas mocht ik de 
informatie over Australië nog niet delen, totdat het internationale bespanteam bekend werd gemaakt 
en de officiële uitnodigen waren verzonden. In de eerste week van december kwam de verlossende 
mail met de officiële uitnodiging. Daarna mocht ik het eindelijk met iedereen delen. En op 12 januari 
was het zover, ik ging 15 dagen ‘down under’.

Ons bespanteam is een team dat je oprecht een internationaal team kunt noemen. We kwamen van 
over de hele wereld: Chili, Brazilië, Australië, Japan, Frankrijk en ga zo maar door. In totaal bestond 
het team uit 20 bespanners. Maar wij zijn niet de enigen. Naast bespanners, bestaat het bespanteam 
ook uit mensen die de rackets aannemen, prepareren en met de juiste snaren en informatie naar ons 
toe brengen. In totaal waren we dan ook met ongeveer 30 mensen. Een zeer rumoerig en gemêleerd 
gezelschap.

Met dit hele team stonden we in een ruimte die aan één zijde volledig van glas was, zodat bezoekers 
ons van buiten af konden zien bespannen. Dat is wel even wennen. Want je wordt toch min of meer op 
je vingers gekeken. De waardering voor ons vakmanschap maakt dit echter zeker goed. Het is fijn als 
mensen begrijpen wat we doen en het vakmanschap waarderen.

Mocht je nu met dezelfde bespanning willen spelen als Nadal en met die vraag bij me komen, dan 
moet ik je helaas toch teleurstellen… Mee mogen doen, betekent ook geheimhoudingsverklaringen. 
En richtlijnen in wat je wel en niet mag doen. Een selfie met Nadal viel bijvoorbeeld in de categorie 
“don’t”. Net zoals het delen van informatie over hun bespanningen. 

Natuurlijk hebben we niet alleen maar gewerkt. Zo heb ik gekeken bij Wozniacki vs Fett en van Djoko-
vich vs Chung. Wat een sensatie. Om dat in het echt van dichtbij mee te maken is totaal anders dan 
thuis voor de buis. Ook omdat zij staan te spelen met een racket dat jij in je handen hebt gehad. Dat 
maakt het extra speciaal. 

YONEX, bedankt voor deze mooie kans. Ik heb er van genoten!

AUSTRALIAN OPEN 2018




