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Dat bewegen gezond is, is een bekend 
gegeven. Bewegen kan variëren van 
een fijne wandeling tot intensief spor-
ten. Bij aanvang kan bewegen soms 
pijnlijk zijn als gevolg van spierpijn. Dit 
is pijn die vanzelf weer verdwijnt. Maar 
soms is de pijn vervelender, of blijvend 
en dan moet je een keuze maken wat je 
eraan gaat doen?
 
Bij de vraag wat te doen aan pijn, 
zijn er verschillende mogelijkheden, 
afhankelijk van de klacht. Bij rugklach-
ten bijvoorbeeld gaan in 75-90% van 
de gevallen de klachten binnen zes we-
ken weer over zonder dat er iets voor 
gedaan hoeft te worden. In de meeste 
gevallen werkt gedoseerd bewegen en 
tijd (om te herstellen) heel goed. 
Ben je door je enkel gegaan tijdens 
een volleybalwedstrijd helpt in het 
begin vooral ijs, rust, bewegen op 
geleide van pijn en eventueel tape. Is 
dit niet voldoende dan ga je naar de 
fysiotherapeut die je zal begeleiden om 
weer wedstrijdfit te worden.
 
Chronische pijn is weer een ander 
(zeer complex) verhaal. Chronische 
pijn is pijn die langer dan drie maan-
den bestaat, hierbij heeft de pijn geen 
waarschuwingsfunctie meer en is er 
geen één op één relatie (meer) met het 
oorspronkelijke letsel. Al wil chronisch 
in dit geval niet zeggen dat de pijn 
nooit meer over gaat.

In deze column wil ik het echter 
hebben over de pijn als gevolg van 
artrose.

Pijn als gevolg van artrose gaat niet 
vanzelf en soms helemaal niet meer 
over. Artrose is slijtage van één of 
meerdere gewrichten. Dit kan bijvoor-
beeld tot uiting komen in knie, heup, 
rug, tenen of handen. Een oplossing 
voor deze klachten is lastig. Bewegen 
is goed, maar te veel ook weer niet.
 
Voor een aantal gewrichten is er de 
mogelijkheid tot opereren, dan wordt 
er een nieuwe knie, heup of schouder 
geplaatst. Al is dit ook geen makkelijke 
keus.

Een nieuwe knie bijvoorbeeld is best 
een heftige ingreep. Je weet vooraf wat 
je hebt, maar je weet nog niet waar je 
het achteraf mee moet doen. En wat 
wil je na zo’n operatie nog kunnen, wil 
je 10 km kunnen hardlopen, dan gaat 
dat niet, maar 10 km wandelen valt 
mogelijk wel onder de haalbare doelen. 

Ga je dan eerst naar de fysiotherapeut 
om benen en romp sterker te maken, 
zodat de knie wordt ontzien en de ope-
ratie nog even uit te stellen? Of kies 
je gelijk voor een operatie? Omdat als 
je te lang wacht het moeilijker voor de 
chirurg is de nieuwe knie er zo goed 
mogelijk in te zetten, met mogelijk een 
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minder goed eindresultaat. Er wordt en 
is al veel onderzoek naar gedaan maar 
een eenduidige conclusie is nog niet 
gevonden.
 
Eigenlijk kunnen we concluderen dat 
er geen goed of fout is. Alle keuzes 
kunnen positieve en negatieve ge-
volgen hebben. Het is raadzaam om 
bij diverse mensen advies te vragen 
en een plan te bespreken. Hierin kan 
een fysiotherapeut zeker een goede 
vraagbaak zijn. Wij kunnen helpen om 
alle voors en tegens tegen elkaar af 
te wegen en je eventueel zo optimaal 
mogelijk voor te bereiden op een ope-
ratie of juist op een conservatievere 
behandeling.

De keuze echter ligt altijd bij jezelf. 
Volg daarbij altijd je eigen gevoel want 
niemand kent je lichaam toch zo goed 
als jijzelf?
 
Met sportieve groet, 
Karlijn Vermond
Fysiotherapeut / MSc Manueel 
Therapeut / Dry Needling
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Qui Vive…. ambitie en plezier
Qui Vive is een ambitieuze hockeyclub, waar 
spelplezier, gezelligheid en prestatie hand in hand 
gaan. Een evenwichtige combinatie van prestatie- 
en recreatief hockeyen staat bij Qui Vive centraal. 
Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid van 
een professionele opleidingscoördinator en een 
speciaal opleidings- en trainingsplan voor de 
jeugd. Door de inzet van de vele vrijwilligers blijft 
de club ook een echte familievereniging.
Met bijna 1.000 leden heeft Qui Vive zich in ruim 
55 jaar ontwikkeld tot DE hockeyvereniging voor 
Uithoorn en omgeving. De club beschikt over 
een mooie en gezellige accommodatie met vier 
verlichte kunstgrasvelden, een oefenveld en een 
sfeervol clubhuis.

Hockey: een sport voor alle leeftijden
Kinderen kunnen vanaf 4 jaar starten met hockey 
bij Qui Vive. Alle jeugdwedstrijden worden op za-
terdag gespeeld en alle volwassenen (‘senioren’) 
hockeyen op zondag. Dat neemt niet weg dat we 
op zaterdag vele seniorenleden bij Qui Vive zien 
als coach, scheidsrechter of toeschouwer. En ook 
op zondag komen jeugdleden graag kijken naar 
(en leren van) de prestaties van de eerste teams. 
Heren 1 van Qui Vive speelt in de Promotieklasse 
(1 na hoogste niveau in Nederland), Dames 1 
speelt in de 1e Klasse (3 na hoogste niveau in 
Nederland).

Jeugdhockey
Qui Vive besteedt veel aandacht aan de opleiding 
van de jeugdleden. Het uitgangspunt van onze 
aanpak is, dat alle kinderen in ieder geval met 

plezier hockeyen, onafhankelijk van hun niveau 
en verder alle kans krijgen zichzelf optimaal te 
ontwikkelen. Hierbij is een goede wisselwerking 
tussen trainer, coach en niet in de laatste plaats 
ouders en/of verzorgers onontbeerlijk. 

Spelenderwijs leren
In de beginfase, bij de jongste jeugd, ligt het 
accent op het spelenderwijs bijbrengen van de 
hockeybeginselen. Veiligheid voor het kind en 
voor de omgeving zijn hierbij belangrijke aan-
dachtspunten. De jongste jeugd speelt op een 
kleiner veld en met aangepaste spelregels, wat 
de spelvreugde verhoogt en het verkrijgen van 
inzicht in hockey gemakkelijker maakt. 
Natuurlijk wordt vanaf het begin ook gewerkt aan 

HOCKEY: techniek, fitheid, 
sportiviteit en …gezelligheid!

teamvorming, want hockey is een teamsport bij 
uitstek! 

Activiteiten buiten het veld
Niet alleen óp het veld maar ook daarbuiten 
vinden vele aanvullende activiteiten plaats. Er 
worden bijvoorbeeld regelmatig ‘open dagen’ en 
‘clinics’ georganiseerd. We vieren het Sinterklaas-
feest en er zijn regelmatig evenementen voor 
jeugd, ouders en/of volwassen hockeyers.

Stokstaartjes en Benjamins (4 - 6 jaar)
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij Qui Vive mee-
doen met de stokstaartjestraining op zondagoch-
tend. Dit is een blok van 8 trainingen die wij 2 x 
per jaar organiseren (voor- en najaar), waarbij 
kinderen via spelletjes met bal en stick de eerste 
beginselen van het hockey leren. Het accent 

Hockey is één van meest populaire teamsporten in Nederland. Het is een dynamische sport 
waarin technische vaardigheid met bal en stick, beslissingsvaardigheid en fysieke fitheid een 
grote rol spelen. Daarnaast staan sportiviteit en gezelligheid bij hockey hoog in het vaandel.

Nederland is een toonaangevend land in de hockeywereld. Nederland is zowel bij de vrouwen 
als de mannen meerdere malen Olympisch -, Wereld- en Europees kampioen. De Nederland-
se competitie (Hoofdklasse) geldt als de sterkste van de wereld waar tal van buitenlandse 
topspelers spelen. In Nederland is hockey de tweede teamsport en één van de snelst groeien-
de sporten.Hockeyers leggen meer kilometers af en sprinten vaker tijdens een wedstrijd dan 
bijvoorbeeld een voetballer of een rugbyer. Daarnaast is hockey een sport waar innovatief zijn 
met spelregels, nieuwe technieken of tactieken een belangrijke rol spelen. Door zowel techni-
sche ontwikkelingen, het gebruik van kunstgras, nieuwe materialen voor sticks en de ontwikke-
ling van de sport zelf is de sport bijzonder snel geworden. Hierdoor is hockey een hele stoere 
sport die goed is voor lijf en geest… Hockey houdt je fit.

ligt hierbij op het op een speelse manier 
ontwikkelen van balcontrole, waarbij 
spelplezier en veiligheid voorop staan. 
Aanmelding voor de stokstaartje gaat 
per blok. Vanaf de benjamins (ca. 6 
jaar/ groep 3) kan je volwaardig lid 
worden van Qui Vive. De benjamins 
trainen wekelijks en na de winter-
stop kunnen ze deelnemen aan het 
onderlinge ‘Donald Duck’ Toernooi en/
of F stage.
Het is natuurlijk altijd mogelijk om enkele 
keren als gast mee te doen aan trainingen: 
één mailtje naar Qui Vive (proefles@quivive.nl ) 
en wij zorgen voor opvang bij het juiste team en 
eventueel voor materiaal. 

F-jeugd (voor 1 oktober 7 jaar)
Ook bij de F-categorie ligt het accent aanvankelijk 
op spelletjes met bal en stick, maar tevens wor-
den er met drietallen al wedstrijdjes gespeeld op 
1/8 veld met vier doeltjes. Zo spelen de kinderen 
in regionaal verband op de zaterdagmorgen een 
minicompetitie.

E-jeugd (voor 1 oktober 8-9 jaar)
In de E-categorie wordt eerst gespeeld in 
zestallen, op een kwart veld en met aangepaste 
spelregels. De volgende stap in de opleiding is 
het achttalhockey op een half veld. Zowel bij het 
F-hockey als bij zestalhockey en achttalhockey 
worden de wedstrijden geleid door begeleiders, 
die meer als spelleider optreden. Om de beurt 
mogen de kinderen keepen. Hiervoor kunnen ze 
om toerbeurt een speciale keeperstraining volgen. 
De competitiewedstrijden worden meestal op 
zaterdagochtend gespeeld, op het eigen complex 
en in de regio. 

D-jeugd (voor 1 oktober 10-11 jaar)
De D-jeugd speelt in elftallen op een heel veld 
zonder aangepaste spelregels. De wedstrij-
den - op zaterdagochtend - worden geleid door 
twee scheidsrechters, de competitiestand wordt 
bijgehouden om de prestaties in vergelijking met 
andere teams en verenigingen te meten. Het gaat 
hierbij om spelregelkennis, sportiviteit binnen en 
buiten het veld en eigen hockeyvaardigheden. 

ABC-jeugd (12-17 jaar)
Hoe ouder de kinderen, hoe belangrijker de pres-
taties worden, naast de gezelligheid die Qui Vive 
biedt. Bij de C-jeugd wordt al meer op prestaties 
gemikt, een lijn die wordt doorgezet in de B- en 
A-jeugd. Alle teams spelen districtscompetitie en 
trainen twee keer per week. De competitie wordt 
gespeeld op zaterdagmiddag. Alle kinderen van 
16 jaar en ouder dienen hun spelregelbewijs te 
halen, worden opgeleid tot scheidsrechter en die-
nen op zaterdagochtend de jongere jeugdteams 
te fluiten.

Senioren-, veteranen- en recreantenhockey
Qui Vive kent ook een zeer actieve afdeling voor 
senioren, veteranen en de recreanten. De seni-
oren- en veteranencompetitie wordt op zondag 
gespeeld. 

Een bijzondere afdeling wordt gevormd door de 
recreanten, die op zondagochtend (9.00-10.30 
uur) en maandag- en donderdagavond actief zijn. 
Recreanten zijn vaak ouders van jeugdleden, die 
in het verleden hebben gehockeyd, of leden die 
er de voorkeur aan geven niet meer in competi-
tieverband te spelen en toch hun conditie op peil 
willen houden, Ook nieuwe leden, die het hoc-
keyspelletje willen leren, zijn van harte welkom!

Jeugdtraining en -opleiding
Qui Vive streeft ernaar, de trainingen te laten 
geven door ervaren hockeyers, die in het bezit 
zijn van een Jeugd Hockey Trainer diploma (JHT) 
of het Train-de-Trainerprogramma van Qui Vive 
hebben doorlopen. Onder leiding van gekwa-
lificeerde jeugdtrainers krijgen de kinderen in 
elke leeftijdscategorie zo een leuke en leerzame 
hockeytraining. Deze trainers krijgen daarbij hulp 
van enthousiaste jeugdleden (oudere jeugd) of 
ouders, die hiermee tegelijk een interne trainers-
opleiding krijgen. Ouders kunnen de verrichtingen 
van hun kinderen langs het veld gadeslaan, of zelf 
een balletje slaan, of een uurtje in ons gezellige 
clubhuis doorbrengen. Ook worden er regelmatig 
coachavonden georganiseerd.

Kennismaken met hockey en Qui Vive?
Wil je kijken of hockey bij je past? Kom dan 
gezellig bij ons langs voor een proefles. Dat kan 
eigenlijk altijd! Gedurende het hele hockeyseizoen 
kun je instromen als nieuw lid en je aanmelden 
voor 2 proeftrainingen. Kijk op www.quivive.nl of 
neem voor de mogelijkheden van proeflessen of 
deelname aan de stokstaartjestraining contact op 
via proefles@quivive.nl.
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Het weekend van 1–2 juni is Geuzenveld 
even het middelpunt van de rugbywereld

De Sevens komen er weer aan! Een van Europa’s 
grootste internationale rugby 7s toernooien, 
gewoon om de hoek in Amsterdam Geuzenveld. 
Op Sportcomplex de Eendracht, thuisbasis van 
Rugby Nederland en rugbyclub AAC, zijn de 
voorbereidingen voor de 48ste editie van dit grote 
rugbyfeest in volle gang. Want de Sevens is veel 
meer dan een internationaal sportevenement. Het 
eerste weekend van juni is Amsterdam Geuzen-
veld even het middelpunt van de rugbywereld. 
Kom kijken en proef de sfeer! De kaartverkoop is 
al begonnen.

Hoezo Sevens?
Sevens is een spelvorm die garant staat voor 
snelle, hoogwaardige matches. Teams van 7 spe-
len 2 x 7 minuten tegen elkaar. Korte, explosieve 
wedstrijden die het beste uit de (inter) nationale 
spelers naar boven haalt. Niet voor niets is rugby 
sevens ook de Olympische spelvorm. Meer dan 
130 teams met topspelers uit meer dan 30 landen 
spelen tijdens de Amsterdam Sevens om ‘The Sil-
ver Pier’, ‘The Shield’ en ‘The Cup’ voor mannen. 
De dames strijden om ‘The Silver Pier’ en ‘The 
Shield’ en de veteranen spelen hun eigen 10 a 
side toernooi. Dit alles onder leiding van toonaan-
gevende internationale scheidsrechters. 

Een unieke sfeer en een knallend feest
Het stadion van Rugby Nederland wordt speciaal 
voor dit sportevenement uitgebreid met extra 
tribunes. Er omheen liggen 10 velden waar de 
poulewedstrijden worden gespeeld. Maar het 
kloppend hart van de Amsterdam Sevens is ieder 
jaar weer het bruisende festivalplein waar spelers 
uit de hele wereld en de bezoekers samen een 
biertje drinken of een gezonde smakelijke hap 
halen bij een van de foodtrucks. Hier proef je echt 
dat rugby meer is dan een sport, maar echt een 
‘way of life’ waar je ook als je het spelletje niet 
beheerst van harte welkom bent. Na het laatste 
fluitsignaal barst zondagmiddag het eindfeest los. 
Uitgelaten teams en enthousiaste toeschouwers 
maken er elk jaar weer een knalfeest van.

Een mooie seizoen afsluiting
Voor alle deelnemende teams uit binnen en bui-
tenland zijn de Amsterdam Sevens een prachtige 
afsluiting van een druk rugbyseizoen. Sommige 
teams komen al tientallen jaren, voor het hoog-
waardige spel en de beroemde gezelligheid om 
de wedstrijden heen. Internationale topspelers 
en duizenden bezoekers uit toonaangevende 
rugbylanden als Engeland, Schotland, Wales en 
Frankrijk zorgen voor een open en internationale 
sfeer. Niet gek dat Amsterdamse bezoekers hun 
weg naar het toernooi vinden. Zo’n feestje laat 
je toch niet lopen? Zeker als je weet dat je gratis 
kunt parkeren en kids tot 14 jaar geen entree 
betalen.

De Amsterdam Sevens is één groot rugbyfeest

Rugby verbindt
Rauwdouwers lijken het, die brede mannen en 
stoere vrouwen binnen de lijnen van een rugby-
veld. Natuurlijk is het soms hard tegen hard, maar 
het spel is altijd fair. Passie en plezier, discipline, 
kameraadschap, integriteit en respect zijn de 
principes waar de rugbysport om draait. 

De scheidsrechter tegenspreken? Dat doe je dus 
niet. Een schwalbe? Ondenkbaar. Regels zijn 
regels, en daar heb je je gewoon aan te houden. 
En dat doet iedereen dus ook. Dat maakt rugby 
tot een sportief feest voor spelers en toeschou-
wers. Een team is bij rugby nog echt een team. 
En ook buiten de lijnen is rugby een grote familie.

Een tweede kans dankzij rugby 
Die grote familie krijgt mooie dingen voor elkaar. 
Bijvoorbeeld samen met de stichting Turn-Over, 
een trainingsprogramma dat probleemjongeren 
een tweede kans geeft. Gewoon, door ze samen 
te laten rugbyen en ze de bijbehorende mindset 
mee te geven. Elkaar steunen. Eerlijk zijn. 
En met veel plezier samen trainen en als team 
toewerken naar een goed eindresultaat: een 
zelfstandig bestaan met betaald werk of een 
passende opleiding. 

Op vrijdag 31 mei speelt de stichting Turn-Over 
haar eigen toernooi als onderdeel van een de 
randactiviteiten van de Amsterdam Sevens. 

Rugby zit in de lift
Rugby is in 
Nederland steeds 
populairder, 
met bijna 100 
clubs en 20.000 
spelers. Ook zijn 
er steeds meer 
Rugby Academies, 
middelbare scholen 
waar rugbyers de ruimte 
krijgen hun talenten te ont-
wikkelen. Ook het Callandlyceum in 
Amsterdam biedt deze mogelijkheid. 

Alle zes de Academies doen mee aan het 
Academytoernooi op vrijdagmiddag 31 
mei. En als opener op woensdagoch-
tend 29 mei organiseert de Amster-
damse rugbyclub AAC samen met de 
Gemeente Amsterdam op Sportpark 
de Eendracht traditioneel ook weer 
een ‘Get into rugby’ introductie-clinic 
voor een zevental scholen uit de 
buurt.

VIP-deck voor sponsors en genodigden
Nick Gale is sinds 2016 voorzitter van de 
Amsterdam Sevens. “Met zo’n honderd vrijwilli-
gers organiseren we een heel mooi evenement, 
echt topsport in een ontspannen sfeer. Voor al 
onze bezoekers langs de lijn, voor de spelers en 
staf op het veld, en voor de sponsors en genodig-
den op het VIP-deck. Jij kan ook op het VIP-deck 
zitten, zie meer informatie https://a7.amsterdam-
sevens.com/nl/tickets-nl/. Je merkt dat het een 
grote familie is, ook als het om zaken gaat. We 
kunnen nog altijd nieuwe sponsors gebruiken!”, 
lacht hij. “Maar het draait natuurlijk allemaal om 
het spelletje. Als je van sport en gezellige mensen 
houdt, moet je het eerste weekend van juni zeker 
bij de Amsterdam Sevens komen kijken. Volg ons 
vast op Facebook!”

Koop alvast kaarten!
Op onze website amsterdamsevens.com is de 
kaartverkoop inmiddels gestart. Weekendkaarten 
kosten € 27,50. Tijdens het toernooi zijn er ook 
kaarten aan de deur verkrijgbaar. 

Voor snelle beslissers zijn er nog early bird kaar-
ten van € 24,50. Kids tot 14 jaar kunnen onder 

begeleiding van een volwassene gratis naar 
binnen. Parkeren is gratis. 
Het thema van de 48ste editie van de Amsterdam 
Sevens is “Welcome to the Jungle”, dus gooi 
die broek met tijgerprint nog niet weg. Tot op de 
Sevens!
Nationaal Rugby Centrum Amsterdam. Sportpark 
de Eendracht, Bok de Korverweg 6, Amsterdam 
Geuzenveld. www.rugby.nl 

Meer weten over rugbyen bij AAC? De jeugd-
teams starten vanaf 6 jaar en trainen elke dinsdag 
en donderdag. Van 14 maart t/m 11 april organi-
seert AAC Rugby een kennismakingsmaand voor 
kids met open trainingen op de donderdagavon-
den tussen 18 en 19:30 uur. Kijk voor meer info 
op www.aacrugby.com .

Meer weten over de Amsterdam Sevens of de 
sponsormogelijkheden?
Kijk op www.amsterdamsevens.com of contact 
Nick Gale op chairman@amsterdamsevens.com 
of 06 - 55 77 22 83.

Foto: Joyce Huis
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Nationaal Tennis Centrum
Voor de opening van het NTC wordt er hard 
gewerkt aan de bouw van een parkeergarage 
en een geheel nieuwe tennishal met diverse 
faciliteiten. 

Het is bijzonder dat de tennisbanen op het dak 
van de garage komen te liggen. Het moderne 
tenniscomplex ademt straks tennis, met in totaal 
14 buitenbanen (gravel en hardcourt) en 14 
indoorbanen. 

Het kantoor van de KNLTB en het Nationaal 
Trainingscentrum zullen beiden naar Amstelveen 
verhuizen.

Bowling  de Kegel
Tot de opening van het nieuwe tenniscentrum 
later dit jaar, kunnen tennissers en badmintonners 
terecht in het bowlingcentrum voor een gezellig 

drankje en hapje. Maar dit geldt natuurlijk voor 
iedereen! Ontdek één van de leuke arrangemen-
ten, geschikt voor jong en oud.

Teamuitje 
Uiteraard is Bowling de Kegel ook een uitsteken-
de locatie voor een teamuitje. Zo zijn er arran-
gementen met een hapje en een drankje, maar 
bijvoorbeeld ook het voordelige Arrangement De 
Kegel. Dit arrangement bestaat uit een uur bow-
len en een hoofdgerecht naar keuze, voor slechts 
€ 18,50 per persoon. 
Het arrangement is zeven dagen per week te re-
serveren en leuk om met de familie te doen, maar 
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.

Volop ontwikkeling op Sportpark de Kegel
Op Sportpark de Kegel gelegen aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstelveen wordt hard gewerkt 
aan het Nationaal Tennis Centrum. De huidige tennisbanen zijn gewoon geopend, maar voor de 
horeca kan men tijdelijk terecht bij Bowling de Kegel.

(Sportief) Wandelen en
Nordic Walking

Start nieuwe groep woensdag 3 april
om 19.30 uur bij de Meerkamp in Amstelveen

Wekelijks (Sportief) Wandelen en Nor-
dic Walking in de regio Amstelveen, 
Uithoorn en Aalsmeer met een gediplo-
meerde Wandelsportinstructeur. 

Beleef Wandelen! Plekken waar je nor-
maal niet komt, straten die je niet kent, 
planten en dieren die we tegenkomen 
langs de waterkant of in het Amsterdam-
se Bos. 

Mijn wandeltochten zorgen ervoor dat 
je niet alleen werkt aan je conditie en je 
eigen doelstellingen, maar dat de tocht 
ook een beleving wordt. 
Routes kies ik zorgvuldig uit en ik ver-
tel  je over de ervaringen om je heen. 
Wandelen is ook gezelligheid, met je 
mede wandelaars ervaringen uitwisse-
len. Alle informatie vind je op 
www.straysport.nl
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Op Sportpark de Kegel is de bouw in volle gang om alles op tijd klaar te hebben voor de komst 
van de KNLTB in september 2019. Zo komen er onder andere 4 nieuwe hardcourt indoor tennis-
banen bij. Daarnaast worden er ook 6 nieuwe buitenbanen op de parkeergarage gerealiseerd. 
Ook de horeca wordt volledig nieuw samen met diverse andere faciliteiten.

Sinds de eerste week van januari dit jaar is de horeca van de tennis gesloten voor de volgende fase 
van de bouw. Voor een hapje en een drankje kunnen de gasten nu gebruik maken van de horeca van 
de bowling. Ook de tennisshop QD Tennis van Sebastiaan Blesgraaf die gevestigd was in de horeca 
van de tennis heeft nu een tijdelijk onderkomen bij de bowling in de ruimte genaamd De Nis naast de 
receptie van de bowling.

In het tijdelijke onderkomen van de tennisshop biedt Sebastiaan u dezelfde service en diensten zoals 
u gewend bent. Ook kunt u nog steeds buiten de openingstijden uw racket inleveren en/of ophalen bij 
de receptie van de bowling. Wanneer de bouw van het nieuwe centrum gereed is, verhuisd de tennis-
shop weer terug naar de tennis in een volledig nieuwe ruimte. Wanneer dit precies zal zijn, is  helaas 
nog niet bekend.

QD Tennis en 
het Nationaal Tenniscentrum 

op Sportpark de Kegel

Vergeet niet om het nieuwe seizoen te starten met een verse bespanning en een nieuwe grip.
Wij wensen iedereen een sportief en gezellig tennisseizoen toe.
Met sportieve groet, Sebastiaan Blesgraaf.



Fitness for the mind. Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan het werk wor-
den gezet. Ook is het een zeer sociale denksport. Voor een robbertje bridge zijn vier personen nodig. 
Je speelt het spel met een ‘partner’ en elk spel duurt ongeveer acht minuten. Omdat je steeds tegen 
andere paren speelt, ontmoet je al kaartend veel verschillende mensen. 

Bridgeclub Nieuwer Amstel is een van de grootste bridgeclubs van Amstel-
veen. Er wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en woensdagavond 
in competitieverband. Leden zijn altijd welkom en mogen de 
eerste paar keer gratis meespelen, “om sfeer te proeven”.

Zomerbridge
Gedurende de zomermaanden organiseert BCNA 
zomerbridge. Van half juni tot half augustus is er 
elke dinsdagavond gelegenheid om gezellig een 
kaartje te leggen. 
De locatie is het MOC gebouw aan de Linden-
laan 75 te Amstelveen.

Er wordt gespeeld in meerdere lijnen, waar-
onder een aparte lijn voor beginners. Speelt 
u  nog niet zo lang en vindt u het wellicht 
een beetje eng om tegen anderen te spelen, 
schroom dan niet om u aan te melden voor 
de zomerdrives “beginnerslijn”. Door vaak 
te spelen gaat uw spelniveau omhoog en uw 
angst naar beneden.

De kosten voor de zomerdrives bedragen € 3 per 
persoon per avond. Elke avond zijn er in iedere 
lijn een paar prijzen te winnen, waaronder een flesje 
Ketel1 gesponsord door Nolet Distillery. 

De zomerdrives beginnen om 19:45, en aanmelden kan aan 
de zaal vanaf 19:15 (neem wel uw bondsnummer mee).
Soms kan het erg druk zijn en om dan zeker te weten dat er nog een 
plaatsje is kunt u ook vooraf aanmelden:

- via email naar h.j.duursma@casema.nl, vermeld daarbij uw beider naam en bondsnummer(s);
- of via de website van BCNA (www.nbbclubsites.nl/club/1031; zie Agenda - Zomerdrive).

BCNA is aangesloten bij de NBB, de Nederlandse Bridge Bond, en daarom worden er 
automatisch ook meesterpunten toegekend. Bij aanmelding wordt verzocht het 

NBB-nummer van beide spelers te vermelden, zodat de meesterpunten 
kunnen worden bijgeschreven.

In de omgeving van het MOC gebouw is voldoende (gratis) 
parkeergelegenheid te vinden.Wij zien u graag op een 

van de zomeravonden bij BCNA in Amstelveen.

Nieuwe cursus bridge voor beginners
Heeft u altijd al willen leren bridgen, maar kwam 

het er steeds niet van? Dan is hier uw kans!!! 
Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA) organi-
seert een bridgecursus voor beginners. Zelfs 
voor hen die nog nooit een speelkaart in de 
hand hebben gehad.

De cursus start in september, onder leiding 
van Henk Duursma, met een wekelijkse fre-
quentie van ca. 30 lessen van 20.00 tot ca. 
23.00 uur. De cursus eindigt eind mei. De 
cursus is zeer uitgebreid en wanneer deze is 

doorlopen bent u in staat om op een bridge-
club te gaan spelen. BCNA biedt hiervoor extra 

mogelijkheden (ook voor niet cursisten) op de 
maandagavond, in een aparte lijn.

De locatie is het MOC gebouw aan de Lindenlaan 75 
te Amstelveen. Kosten voor de hele cursus: € 100,=

Voor meer informatie en/of aanmelding:
h.j.duursma@casema.nl (of per telefoon: 020 6472613)

Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA)
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Hij moest ervoor knokken, maar opgeven deed 
karter Max Sadurski nooit en zie: een fraai 
eindresultaat tijdens de eerste ronde van het 
Benelux-kampioenschap. De pas achtjarige rijder 
uit Kudelstaart werd zondag in Genk derde in de 
Micromax-klasse en kende daarmee een uitste-
kend begin van het kampioenschap. 

“Ik ben heel blij. Het was een moeilijk weekend, 
heel zwaar”, zei Max. “Het was best wel warm en 
de kart had heel veel grip waardoor het sturen 
heel zwaar was.” Toch was hij niet echt verbaasd 
dat hij na afloop op het podium stond. “Ik had er 
wel een klein beetje op gehoopt. Ik dacht: van 
tevoren het moet wel lukken. De vrije trainingen 
gingen al goed. Ik had meestal goede tijden.”
Zodoende hoorde hij het hele weekeinde bij de 

Karter Max Sadurski is jong maar supersnel
snelste jongens in de Micromax-klasse. En dat 
in het BNL-kampioenschap waarin traditioneel 
veel sterke rijders uit het buitenland meedoen. Tel 
daarbij op dat de jonge Noord-Hollander één van 
de jongste rijders is van het kampioenschap, en 
daardoor lichamelijk nog niet zo sterk is als een 
hoop van zijn concurrenten, en je kunt stellen dat 
hij een knap weekeinde achter de rug heeft.

Want Max rijdt behalve het BNL-kampioenschap 
ook het Nederlands kampioenschap van Chrono. 
Bovendien zal hij een aantal wedstrijden rijden 
van het Pools kampioenschap bij Elite Racing, het 
team van de in Polen woonachtige Nederlander 
Frank van der Windt. Max vond het allemaal 
prima. Als hij maar kan racen. “Dat is het leukste 
dat ik ken om te doen!
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Veel aktiviteiten van de zomer in Tennishal De Ronde Venen 
en 10% vroegboekkorting op wintercontractbanen

Wanneer u deze krant leest kunt u nog net de 
finales van de MTH Mijdrechtse Open Indoorkam-
pioenschappen op zaterdag 6 april en zondag 7 
april met uitloopmogelijkheid op maandagavond 8 
april in de tennishal bekijken. Het is een officieel 
KNLTB toernooi en er zullen zeker interessante 
partijen te zien zijn.

Wilt u  van de zomer zelf ook lekker sporten 
en voordelig tennissen met uw tennisgroep of 
maatje?  Altijd tennissen regen of geen regen uw 
tennisafspraak gaat altijd door.                    
Dat kan met een zomerbundel voor overdag 
voor € 80,- kunt u 20 uur een baan reserveren en 
u betaalt € 120,- om overdag, avond en weekend 
20 uur te kunnen reserveren. Deze prijzen zijn per 
uur per baan en niet per persoon. 
Kijk op onze website of informeer telefonisch.

Gezellig je verjaardag of zoveel jaar getrouwd 
vieren zonder thuis zorgen en afwas te 
hebben?

Wij verzorgen in onze horecagelegenheid graag 
uw feestje tot. max. 50 personen. Wij kunnen 
veel voor u betekenen voor drankjes met luxe 
hapjes of bittergarnituur tot aan heerlijke belegde 
broodjes en of een warm/koud buffet. 
Wij zorgen dat u een geweldige dag heeft 
zonder de nazorg thuis. Informeer naar de 
mogelijkheden.

Ook kunt u terecht voor een volledig verzorg-
de bedrijfsavond met of zonder tennis en 
vergaderingen. Wij kunnen daarbij drankjes, 
hapjes, broodjes en evt. een warm of koud buffet 
bedienen. 

Winterseizoen 2019 - 2020
Misschien nog wat vroeg om daarover te denken, 
maar daarom niet minder interessant. Vanaf half 
september begint bij ons het winterseizoen. 

Vanwege ons 45 jarig bestaan bieden wij tot 
1 mei diegene, die nieuw zijn en een contract-
baan bij ons nemen 10% vroegboekkorting 
aan!

Er zijn nu voor a.s. winter gunstige tijden vrij om 
vast te leggen zowel overdag als op de avond.
De tennishal organiseert ook een Wintercompeti-
tie buiten de KNLTB om van 8 december 2019 t/m 
15 maart 2020. 
Er wordt per team of per koppel 4 ontmoetingen 

gehouden (1x per maand) waarbij ieder 2 dubbels 
van een uur speelt. Een goede training voor het 
team in de voorjaarscompetitie! 

De tapijtgravelbanen komen t.o.v. andere indoor-
banen dichter bij de speeleigenschappen van een 
buitenbaan. Omdat de baan met korrels is inge-
strooid kunnen de voeten goed draaien en wordt 
er schoenen met (visgraat)profiel geadviseerd. 
Tennishal De Ronde Venen staat voor tennis in 
het algemeen en alle aanverwante artikelen zoals 
tennisballen, grips, bespanningen tot zelfs stadi-
onkaarten voor Roland Garros aan toe. 
Er zijn nog 4 kaarten beschikbaar.

Voor meer info: www.tennishalderondeven.nl 
of Tel: 0297- 285636  Mob.: 06 11321993
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De meiden van de wedstrijdgroep van i-Turn zijn 
het met elkaar eens: Melissa is de meest leuke en 
grappige turntrainster, die op het juiste moment 
streng is. Zodat ze hun angsten overwinnen en 
dat leren wat ze graag willen leren. ,,Het is echt 
altijd een plezier om naar de training te gaan, ze 
steekt er enorm veel tijd in. Ik ben supertrots op 
haar!”, vertelt turnster Eva (14), die al negen jaar 
onder de hoede van Melissa Ockhuysen (27) 
turnt, waarvan de afgelopen vijf jaar bij i-Turn. 
De Amstelveense turnclub, waar je inmiddels 
niet meer omheen kunt, viert dit jaar haar 5-jarig 
jubileum. 

Ockhuysen werkte de afgelopen vijf jaar keihard 
om haar club uit te laten groeien en in Amstelveen 
op de kaart te zetten. Inmiddels telt i-Turn ruim 
driehonderd leden en biedt Ockhuysen een re-
creatief lesaanbod met ruim vijftien verschillende 
mogelijkheden, op drie locaties in Amstelveen. 

Daarnaast runt ze haar wedstrijdgroep, bestaan-
de uit 28 turnsters die in wedstrijden uitkomen op 
zowel landelijk als regionaal niveau. Zij trainen 
sinds april in de nieuwe turnhal die Amstelveen 
rijk is. Ockhuysen: ,,Deze nieuwe turnhal is 
fantastisch en biedt veel meer mogelijkheden dan 
de zalen waar we hiervoor trainden. Je merkt ook 
dat het bij de kinderen enorm stimulerend werkt 
in zo’n prachtige zaal. Ze zijn bereid om nét een 
stapje verder te gaan dan voorheen.” 
Ockhuysen merkt ook dat de kinderen in deze 
nieuwe zaal meer vooruitgang boeken dan voor-
heen. ,,Vooral de valkuilen die aanwezig zijn in de 
zaal, zorgen ervoor dat we sneller meer nieuwe 
dingen oefenen. Het is leuk om te zien dat de 
kinderen meer durven.”

Gymzaaltje
Dit was bij de start van i-Turn wel anders. Het be-
gon allemaal klein. In 2014 huurde de ambitieuze 
Ockhuysen een gymzaaltje voor twee uurtjes per 
week. Ze hoopte maar dat er een paar meisjes 
zouden komen. Die kwamen. Ze richtte i-Turn op, 
de naam die haar vader bedacht. Al snel groeide 
het aantal leden, maar moest ze ook alles uit 
de kast trekken om haar droom waar te maken. 
Want naast het werven van leden was het iedere 
keer weer een klus om geschikte locaties te 
regelen, turntoestellen aan te schaffen en goede 
trainsters te vinden. ,,Met de hoeveelheid lessen 
die i-Turn aanbiedt is het niet meer mogelijk om 
deze allemaal zelf te geven”, legt Ockhuysen uit. 
,,Het vinden van goede trainsters was misschien 
wel het moeilijkste van alles, want het werven van 
leden ging door goede mond-tot-mond-reclame 
bijna vanzelf. De lessen raakten na de start van 
een nieuw seizoen altijd weer snel vol.”

Ze wilde toch voldoende lessen blijven aanbieden 
voor meisjes die bij haar willen komen turnen 
en breidde in een rap tempo uit. ,,Het was erg 
belangrijk om geschikte leiding te vinden. Ook dat 
lukte gelukkig, inmiddels vormen we met zeven 
hoofdtrainsters en ruim tien assistent-trainsters 
een geweldig kader voor deze turnclub”, vertelt ze 
trots. De recreatieve lessen worden aangeboden 
in Westwijk, De Meent en aan de Lindenlaan. De 
wedstrijdgroep traint in de nieuwe turnhal, naast 
de Ben Goudsmithal, en in Amsterdam.

5 jaar plezier bij i-Turn

Enthousiaste turnsters
Deze groep meiden, die drie of vier keer per week 
trainen, draagt hun trainster op handen. Dat blijkt 
wel wanneer ze over haar vertellen. 
De 11-jarige Nikki traint sinds haar vijfde bij 
Ockhuysen en is dus al sinds de oprichting lid bij 
i-Turn. Ze staat vier keer per week in de turnhal: 
,,Melissa is erg gezellig en lief. De trainingen 
zijn erg afwisselend, we doen nooit hetzelfde. 
Ook organiseert ze hele leuke uitjes, zoals een 
jaarlijks kamp.” 

De eveneens 11-jarige Olivia vertelt bij i-Turn 
vriendinnen voor het leven te hebben gevonden 
en geniet van de trainingen. ,,Ze is enorm aardig, 
maar ook wel streng en dat is zó goed. Dat heb je 
nodig om je ding te doen. Als jij iets niet durft dan 
zegt ze dat je het gewoon moet doen en dan doe 
je het uiteindelijk toch. Op dat moment denk je 
echt: dankjewel!” 

Ook Babette (10) sluit zich bij de andere mei-
den aan, ze kwam twee jaar geleden bij i-Turn. 
,,Ik leer hier echt goed turnen, maar daarnaast 
hebben we het ook heel gezellig, en Melissa vind 
ik erg grappig.”

Ook zij vindt dat Ockhuysen de meiden op het 
juiste moment ze net iets verder pusht dan ze 
eigenlijk zouden durven. Dit geeft ze veel zelfver-
trouwen. ,,Ja, als we iets niet durven, dan zegt zij 
dat je het toch moet doen. Wanneer zij dat zegt 

doe je het gewoon en als het dan lukt ben je zo 
blij!” Dit geldt ook voor de 12-jarige Julia, die in 
de districtsfinale onlangs op het podium nog goud 
in ontvangst mocht nemen. ,,Haar trainingen vind 
ik ook heel leuk, ze zegt niet alleen wat je moet 
doen, maar maakt ook grapjes of vertelt iets leuks 
tussendoor.”

Speciale band
Streng maar grappig, volgens de meiden van 
i-Turn de sleutel tot het succes van hun geliefde 
Melissa.  Ockhuysen: ,,Het is ontzettend leuk dat 
de meiden zo positief over me zijn, dat doet een 
mens echt goed. De band die we met elkaar heb-
ben is ook echt heel speciaal. We noemen onszelf 
ook wel de i-Turn Family, dat voelt ook echt zo. 

Op deze manier kun je op veel fronten iets met 
elkaar bereiken. Vertrouwen in elkaar is voor alles 
een hele belangrijke basis.” Ze is ook zichtbaar 

dol op de kinderen die ze traint. ,,Zij laten mij ook 
iedere training weer lachen met hun grappige ver-
halen en overwonnen angsten die we samen zijn 
aangegaan. Dat is niet alleen voor de kinderen 
heel fijn, maar hun groei doet me ook als trainster 
heel veel. Vooral ook om te zien met hoeveel ple-
zier deze meisjes hun passie uitvoeren, op deze 
manier houd ik het wel honderd jaar vol!”

Feest
Na vijf jaar hard werken om haar club zó op de 
kaart te zetten, moest dat flink gevierd worden. 
Ockhuysen organiseerde een groot feest op 
zaterdag 9 maart voor álle leden. Overdag voor 
alle recreatieve leden, jong en oud. De gymzaal 
in Westwijk werd omgebouwd tot een parcours 
met allerlei spellen, een stormbaan, een klimpaal 
en nog veel meer. ’s Avonds was er een groot 
feest voor alle trainsters, vrijwilligers, vrienden en 
familie, om iedereen te bedanken voor al hun hulp 
de afgelopen vijf jaar. ,

“Als klein kind droomde ik al over een groot feest, 
en het was fantastisch. Precies zoals ik wilde, 
perfect en dat was het! Toen ik boven bij de balus-
trade stond, zag ik hoe twintig vrijwilligers met de 
selectiemeiden het feest draaiende hielden en 
250 kinderen enorm veel plezier hadden. Dat was 
echt een geluksmomentje, ik kan niet met woor-
den beschrijven wat er toen door mij heen ging.”

Toekomst
Na deze mooie mijlpaal van vijf jaar is Ockhuysen 
nog gemotiveerder tot het verder uitbreiden van 
haar turnclub. Maar ze doet het rustig aan. ,”Ik 
heb nog heel veel mooie plannen, maar we doen 
het stapje voor stapje. Het mag niet ten koste 
gaan van de kwaliteit van de huidige lessen die 
we nu aanbieden”, vertelt Ockhuysen, die óók nog 
eens vier dagen per week voor de klas staat. ”Wel 
kan ik alvast verklappen dat er van de huidige 
lessen een breder aanbod komt.”
 
Ook turnen?
Lijkt het je leuk om in het nieuwe seizoen ook te 
komen turnen bij i-Turn? 
Kijk dan snel op onze website! www.i-turn.nl. 
Eind april verwachten wij het nieuwe lesrooster 
online te kunnen plaatsen. Wil jouw dochter alvast 
een proefles volgen, mail dan naar: 
melissa@i-turn.nl.



In de salon is het naast IPL 
lichtflits ontharing ook mogelijk 
om huidverbetering via IPL 
technologie toe te passen. 
Deze methode bestrijdt 
rimpeltjes, couperose, pigment-
vlekjes, acne enz. Kom dus 
langs voor een gratis consult!

Sporten hoeft niet leuk te zijn...
maar dat is natuurlijk wel handig

Vaak is er het idee dat mensen die veel sporten 
en bewegen veel discipline hebben en het ook 
leuk vinden. Maar dat hoeft helemaal niet. Wat ze 
wel hebben is een ritme in sport en beweging en 
een reden om dit te doen. 

Ritme in sport en beweging
Een heel groot deel van ons gedrag is geauto-
matiseerd. Onze hersenen zijn het liefst zo lui 
mogelijk en houden dus van ritme en regelmaat. 
Dat is ook precies de reden dat ik mensen advi-
seer om op een vast moment in de week te gaan 
sporten. En als je onregelmatige werktijden hebt 
adviseer ik om je sportmomenten in te plannen. In 
beide gevallen weet dan namelijk precies waar je 
aan toe bent. 

Als je namelijk op het laatste moment moet 
beslissen, is de kans groot dat je brein (en zo dus 
ook jij) kiest voor de makkelijkste weg. En dat is 
in de meeste gevallen doen wat je gewend bent. 
Dus voor de één is dat sporten als die dat al een 
lange tijd zo doet en voor de ander is dit bv op de 
bank gaan zitten.  
Als je net begint met sporten of het weer aan het 
oppakken bent, zul je er in het begin heel bewust 
mee om moeten gaan. Daarmee bedoel ik het 
inplannen van je sportmomenten en weten wat 
je gaat doen. De deelnemers van mijn bootcamp 

komen vaak op vaste dagen en veel plannen aan 
het begin van de week al in wanneer ze komen 
via de app. Met personal training begeleid ik on-
dernemers die van zichzelf weten dat het hebben 
van een afspraak hun helpt om te komen. Anders 
stellen ze het sporten ook steeds uit. Dus zo zijn 
er verschillende manieren waarop jij er bewust 
mee kan omgaan.

Reden om te sporten
Er kunnen verschillende redenen/motieven zijn 
waarom iemand sport.

1. Iemand vindt het leuk om te doen
.
2. Het past bij haar/zijn 
normen en waarden. 
Denk bijvoorbeeld aan dat 
iemand het belangrijk vindt 
om goed voor zichzelf te 
zorgen en/of zorgen voor 
eigen gezondheid wordt 
erg belangrijk gevonden. 
Ook kan het zo zijn dat 
sporten een moment van 
me-time is.

3. Het past bij de doelen 
die iemand heeft. Iemand 
wil de Alpes D’Huez op 
fietsen. Hier moet je wel 
voor trainen, dus dan gaat 
ie doen wat ervoor nodig 
is. Of je hebt een (halve) 
marathon op je bucketlist 
staan. Dan ga je daarvoor 
aan de slag.

4. Iemand wil voldoen aan 
sociale normen, sport uit 
schaamte of een andere 
negatieve emotie. 
Bij deze reden is de moti-
vatie extern. 

5. Iemand sport omdat het is opgelegd door 
bijvoorbeeld de huisarts of iemand anders.

Bij de laatste 2 redenen is de motivatie extern. 
Het is dan erg lastig om het sporten vol te hou-
den. Als iemand bij mij komt en ik zie reden 4 of 5 
dan is het voor mij altijd de uitdaging om iemand 
bij reden 2 of 3 te krijgen. Dat lukt de ene keer 
wel en de andere keer helaas niet.
 
Als de reden om te sporten onder één van de 
eerste 3 redenen valt is de kans groot dat het 
sporten wel vol te houden is. En bij reden 2 en 3 
hoeft iemand het sporten zelfs niet leuk te vinden, 
maar dan blijft men toch gaan. Dit komt omdat 

iemand zelf besloten heeft om te gaan sporten 
en het is niet bepaald door iemand anders (in 
tegenstelling tussen reden 4 en 5). 

Een sport vinden die je leuk vindt maakt het wel 
een stuk makkelijker om het vol te houden, maar 
het hoeft dus niet. 

Dus zoek jouw reden om te gaan sporten. Het 
kan zijn dat je eerst met een bepaald doel begint. 
Dit kan variëren van 5 km lopen tot de marathon 
rennen. Of het kan zijn dat je een middag met je 
(klein)kinderen wilt kunnen spelen zonder aan 
het einde van de dag gesloopt te zijn. 

Column door: 
Anoek de Voogd
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Judo met het syndroom van Down 
Mensen met het syndroom van Down hebben 
vaak een wat mindere goede coördinatie, minder 
sterke spieren en zijn vaak snel hun aandacht 
kwijt. Daardoor is sportbeoefening niet altijd hun 
sterkste kant en kunnen zij zich hier onzeker over 
voelen. Maar helemaal niet sporten en/of recrea-
tief bewegen versterkt die problemen alleen maar. 
Dit leidt tot bewegingsarmoede die zichzelf in 
stand houdt. Daar is wel degelijk iets aan te doen. 

Als kinderen en adolescenten met het syndroom 
van Down worden gestimuleerd om te sporten 
dan ontwikkelen ze meer spierkracht, meer uit-
houdingsvermogen en meer plezier in bewegen. 
Zo hebben zij minder kans om overgewicht te 
ontwikkelen. Bij individuele sporten/bewegingsac-
tiviteiten is dit in de meeste gevallen bij gewone 
sportclubs al mogelijk. 

Ewoud van Dulken zal een les gaan inrichten 
speciaal voor deze doelgroep. Naast judo zullen 
ook diverse trainingsvormen aangeboden worden 
tijdens de lessen en zal hierdoor de motivatie 
hoog blijven. Plezier staat hier voorop! 

Ook is er gedacht aan een juiste locatie met wei-
nig prikkels van buitenaf. De groepsgrote is van 
enorm belang om de kwaliteit en leercurve hoog 
te houden. Daarom zal de groep ook niet groter 
zijn dan 10 leerlingen. Bij een aantal van 10 leer-
lingen zal er een wachtlijst worden opgesteld. 
De les zal zijn op zaterdagmiddag van 16.00 - 
17.00 uur. De les is voor jeugd vanaf 8 jaar. 

De locatie is Villa Randwijck
Catharina van Clevepark 10 
1181 AT Amstelveen.  
De kosten voor de cursus van 8 weken 
bedraagt € 80,-. 

De cursus is van 11 mei t/m 29 juni. Mochten de 
lessen een succes zijn dan zullen deze structureel 
in het lesprogramma worden opgenomen. Meld u 
snel aan via info@dulken.nl.

Nu ook op zaterdag
Door de grote groei binnen de judoschool Van 
Dulken is het tijd om de lesuren uit te breiden. 
Omdat Ewoud van Dulken al les geeft op de 
zaterdag ochtend is er besloten dat Jay van Andel 
de lessen zal gaan invullen. 

Jay heeft inmiddels 14 jaar judo ervaring en al 
zijn sportieve ambities is hij de juiste versterking 
binnen de judoschool. Hij begon als leerling van 
5 jaar oud bij Meester Ewoud in Leimuiden. Hier 
heeft hij een goede fundering gekregen om zich 
als docent te ontwikkelen. Naast judo speelde hij 
op hoog niveau tennis. Hier is hij onlangs mee 
gestopt en heeft hij zich gericht op fitness en judo.

Momenteel is hij student aan het CIOS en wilt hij 
zich ontwikkelen als sport en bewegingsdeskun-
dige. Zijn keuze is gevallen op het aanleren van 
judo. Jay zal zijn lesstof baseren op het reguliere 
lesprogramma. Jay zal zijn lessen gaan geven in 
het buurtcentrum Villa Randwijck aan Catharina 
van Clevepark 10, 1181 AT te Amstelveen.

De lessen zullen van start gaan vanaf 11 mei 
a.s. Voorinschrijven is nodig. Bij aanmelding van 
8 leerlingen zullen de groepen van start gaan. 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar 
info@dulken.nl.

Lestijden:
09.30-10.15 uur Jeugdjudo 4 - 5 jaar
10.15-11.00 uur Jeugdjudo 6 - 7 jaar
11.00-12.00 uur Jeugdjudo 8 - 10 jaar

Judo voor volwassen 
Nooit gejudood maar toch geïnteresseerd? 
Altijd al de zwarte band willen halen? Dat kan!
Naast de vele jeugdlessen is er ook de mogelijk-
heid om zonder judo ervaring te beginnen met 

de sport. Tijdens de lessen bouw je niet alleen 
kracht, uithoudingsvermogen en snelheid op. Ook 
behandelen we de fijne motoriek, het evenwicht 
en valtechnieken. Daarnaast zullen we dieper 
ingaan op de lesstof. De groep judoka’s bestaat 
uit zowel mannen als vrouwen, beginners als 
gevorderden. 

Kom gerust een langs tijdens de les en doe 
vrijblijvend een proefles. De les is op vrijdag van 
19.30 - 21.00 uur en worden gegeven op de 
Brede School Roelof Venema , Laan Rozenburg 
15, 1181 ER te Amstelveen.

Wat weerhoud je dan nog om het gewoon te 
doen?

Judoschool van Dulken breidt uit!



Amstelland Zorg doet mee aan de Nationale 
Diabetes Challenge (NDC) en maakt het binnen 
de regio mogelijk om op 3 locaties te kunnen 
wandelen onder leiding van zorgprofessionals en 
een wandelcoach. 
De NDC is een wandelevenement dat bedoeld 
is om gezondheid en kwaliteit van leven van 
mensen met diabetes te verbeteren. Uiteraard 
zijn mensen die geen diabetes hebben van harte 
welkom om mee te wandelen, want voorkomen is 
beter dan genezen!

Het doel is om vanaf  april/mei in 20 weken te 
trainen om op 28 september een prestatie neer 
te zetten. Tijdens de wekelijkse wandelingen 
wandelt er altijd een wandelcoach mee en soms 
een zorgverlener van de huisartsenpraktijk. In het 
hele land worden wandelgroepen opgericht en 
deze komen allen op 28 september samen in Den 
Haag, om van daar uit een wandeling te maken 
door de stad of door de duinen. Ieder mag zijn 
eigen afstand bepalen: 5,10, 15 of 20 km. 

De Nationale Diabetes Challenge is een initia-
tief van Bas van de Goor Foundation, die zich 
inzet om de kwaliteit van leven van mensen met 
diabetes te verbeteren door sport en beweging. 
In 2018 bracht het NDC ruim 10.000 mensen met 
diabetes in beweging. De stichting van de oud 
olympische volleybalkampioen doet al 3 jaar lang 

Wandelen is behandelen!
Ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland hebben diabetes. De gemiddelde 
zorgkosten voor iemand met diabetes bedroegen in 2013 ruim 9200 euro. 
En dat terwijl er een effectief en gratis medicijn beschikbaar is: beweging. 
In sommige gevallen komen mensen met diabetes type 2 zelfs helemaal van 
hun medicijnen af, alleen door een gezondere leefstijl. En toch blijft in bewe-
ging komen voor veel mensen moeilijk. 

De locaties waar 1x per week gewandeld wordt met begeleiding:

Kudelstaart:  
Locatie: Fysio en Fitness, Kudelstaartseweg 243, Kudelstaart
DINSDAG: 19.00 – 20.00 uur
Start op 2 april om 18.45 uur met voorlichting, aansluitend wordt de eerste wandeling 
gemaakt.

Uithoorn:
Locatie: Atletiek Klub Uithoorn (AKU), Randhoornweg 120, Uithoorn
WOENSDAG: 19.30 – 20.30 uur
Start op 15 mei om 19.15 uur met voorlichting en aansluitend wordt de eerste wandeling 
gemaakt.

Amstelveen:
Locatie: Atletiekvereniging Startbaan, Startbaan 1a, Amstelveen
Donderdag: 19.00 – 20.00 uur
Start op 25 april om 18.45 met voorlichting, aansluitend wordt de eerste wandeling 
gemaakt.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.nationalediabeteschallenge.nl
of vraag ernaar bij uw zorgverlener!

U komt toch ook wandelen?

onderzoek naar de effecten van wandelen op 
somatische en psychische gezondheid. 

Hieronder een kleine greep uit de effecten van de 
NDC 2018:
• De kwaliteit van leven van de deelnemers 
  verbetert significant. Zij zitten vaak beter in hun
  vel en hebben meer energie in het dagelijkse
  leven;
• Van de mensen met een verminderd welbe-
  vinden en daarmee een verhoogd risico op een
  depressie, verbeterde 59% naar een goed wel-
  bevinden na hun deelname aan de NDC;
• Deelnemers voelen zich beter in staat om met
  hun ziekte om te gaan. Dit zien we terug in een
  verbeterde bloedglucoseregulatie;
• Deelnemers geven aan niet alleen meer te gaan
  bewegen maar besteden ook meer aandacht
  aan ander gezondheidsgedrag, zoals gezonde
  voeding;
• Er is een significante afname in lichaamsge-
  wicht, BMI, en heup- en buikomvang;
• Een aantal deelnemers mochten tijdens de NDC
  het medicatiegebruik verminderen of zelfs
  geheel stopzetten;
• 80% van de deelnemers heeft sociale contacten
  overgehouden aan de NDC. Het wandelen in
  een groep motiveert hen om door te gaan. Ook
  op de dagen waar het in het verleden niet lukte
  om de deur uit te gaan.
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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 Neder-
land, 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 Airdi-

ving draagt ofwel lucht en duiken.
Je kunt hier terecht voor:
• Vullen van je duikcilinders bij de 24 uurs 
   vulautomaat
• Vullen van je duikcilinders in de winkel voor lucht
   tot 300 bar
• Vullen van je duikcilinders met Nitrox tot 
   maximaal 40% zuurstof of een lager percentage
   door aanvulling met lucht. (300 bar tot 32%)
• Huren van je duikmateriaal. Er is een uitgebrei-
   de huurvoorraad met goed passende dames-  
   en heren pakken. Maar ook duikbrillen, snor-
   kels, vinnen, lood, neopreenschoentjes, hand-
   schoenen 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.
   Dagvergunning € 7,50, 
   Particulier kalenderjaar vergunning € 25
• Daarnaast kunt u terecht voor: pakken op maat 
   (droog en nat), cadeaubonnen, Doc’s Proplugs
   en EHBO materialen.
• Er is ook een uitgebreide voorraad kleinmateri-
   aal aanwezig zoals boldsnaps, batterijen, 

Duik
centrum AIRDIVING

   o-ringen, slangsleefes etc.
• Onderhoud van materialen is ook mogelijk, je
   kunt je ademautomaten laten services, cilinders
   laten keuren, batterijen laten vervangen in
   duikcomputers etc.
• Bootduik kosten € 12,50 .p.p., mail naar 
   bootduiken@airdiving.nl of kijk op de site.

Wil je beginnen met duiken, dan ben je bij duik-
school Airdiving aan het goede adres. 
Mike en Anitha zijn beide zeer ervaren duikin-
structeurs en aan de duikschool zijn nog een 
groot aantal duikinstructeurs, assistent-instruc-
teurs en divemasters verbonden.
 
Je kunt bij de duikschool 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.
  De complete Openwater Diver kost € 450,00 
• Na je open water duikbrevet kun je je verder
  bekwamen in duikvaardigheden tot advanced
  duiker

Ben je nog geen 
duiker, maar wil je 
wel graag duiken… 
of wil je meer duiken?

• Of je brevet rescueduiker, divemaster of zelfs
  assistent instructeur.
• Ook kun je cursussen volgen tot gespeciali-
  seerd duiker zoals: Nitrox (met zuurstof verrijkte
  lucht), Boot, Diep, Droogpak, Biologie, IJs,
  Nacht, Fotografie, etc.
• Sinds kort is er zelfs een Tek-Lite programma te
  volgen bij Airdiving. 
  Dit programma, bestaande
  uit 2 aparte cursussen, stelt een recreatieve 
  duiker met een aangepaste recreatieve set (wel
  dubbele kraan en minimaal 15 literfles) in staat
  om lichte decompressieduiken te maken met
  Trimix en of Nitrox. 

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

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

Heb je een duikbrevet maar nog nooit in 
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: 0297-291030
www.airdiving.nl
www.facebook.com/airidiving

Openingstijden:
Vanaf 29 april tot en met 21 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 21 oktober 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.
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