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Huis aan huis krant voor De Ronde Venen,
Groene Hart, Uithoorn, Aalsmeer, Amstelveen en
omstreken.

Sporten tijdens de coronacrisis
Met de huidige coronacrisis is het voor
de meeste mensen moeilijker om te bewegen. De sportschool is gesloten. De
fysiotherapie is gedeeltelijk gesloten
en we bewegen minder, omdat we zo
veel mogelijk thuis moeten blijven.
Dat heeft invloed op ons allemaal en
niet alleen conditioneel, maar ook je
belastbaarheid en daarmee je weerstand.
Voor parkinsonpatiënten heeft bewegen een extra belangrijk effect, namelijk de motoriek. Bewegen heeft ook
een positief effect op de spijsvertering
en depressieve gevoelens kunnen verminderen door bewegen.
De ziekte van Parkinson in een progressieve neurologische ziekte. Bij de
ziekte van Parkinson is er tekort aan
het stofje dopamine. Dit zorgt voor
het grote deel van de symptomen en
beperkingen bij de ziekte van Parkinson. De verwachting is dat steeds meer
mensen de ziekte van Parkinson krijgen door de vergrijzing in Nederland.
Uiteindelijk kan je bij de ziekte van
Parkinson wél de ziekte vertragen
d.m.v. medicatie én bewegen. Ook
blijven de cognitieve functies beter
door te bewegen.
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Het Radboud UMC heeft een onderzoek gedaan bij patiënten met parkinson in het vroege stadium. Deze mensen trainden 3x per week gedurende
30 minuten intensief op een hometrainer. “Het regelmatige sporten had
voor de patiënten een positief effect
op hun motoriek, met een verbetering
die overeenkwam met het effect van
gangbare parkinson medicatie”. Tevens zie je dat boksen heel goed werkt
bij mensen met parkinson. (https://
www.radboudumc.nl/nieuws/2019/
t hu i s - s p o r t e n - he e f t - p o s i t i e f - e f fect-voor-patienten-met-parkinson).
Toen de praktijk alleen voor spoedgevallen open was, hebben wij als fysiotherapeuten online oefenprogramma’s
opgesteld, zodat de patiënten toch
konden bewegen!
Toch merkten wij dat thuis oefenen helemaal niet zo makkelijk is, daar is echt
veel discipline voor nodig. Hierbij een
paar tips die het thuis sporten iets makkelijker kunnen maken:
Zet een wekker wanneer het tijd is om
oefeningen te doen.
Zorg voor regelmaat. Doe de oefeningen bijvoorbeeld 2x per dag, bij het
opstaan en na het avondeten.
Als je een hometrainer of grondfiets
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thuis hebt, dan is afleiding door middel
van het opzetten van een filmpje of muziek fijn. Voordat je het weet ben je 30
minuten aan het fietsen.

REDACTIONELE FORMULE
SPORTKRANT AMSTELLAND:
Sportkrant Amstelland informeert over alle sporten, zowel door persberichten als interviews met
diverse clubs en verenigingen in de regio.

Maar het belangrijkste, doe vooral
een beweegactiviteit die je leuk vindt.
Leuke activiteiten houden we het langst
vol.

VERSPREIDING:
Uithoorn, De Kwakel, De Hoef, Amstelhoek,
Vrouwenakker, Aalsmeer, Kudelstaart, Leimuiden,
Noorden, Nieuwveen, Ter Aar, Langeraar, Papenveer, Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Woerdense
Verlaat, Abcoude, Amstelveen en Baambrugge.

Iris Facee Schaeffer
(Fysiotherapeut)
Jeroen Morssink
(Directeur KernGezond / Fysiotherapeut / MSc Manueel therapeut /
Aangesloten bij ParkinsonNet)

REDACTIE-ADRES:
Grutto 18 - 3641 TB Mijdrecht
DRUKKER:
Janssen/Pers
GRAFISCHE VORMGEVING / DTP:
Differenz | Volendam | 06 - 1000 4553

Tips voor wintersport oefeningen
Ga je op wintersport en wil je liever niet direct met een gipsvlucht terug naar huis, dan is
een goede voorbereiding zeer belangrijk. Naast
het verzorgen van goede materialen, moet je
conditie ook in orde zijn. Met deze acht simpele
tips voor goede wintersport oefeningen ben je
optimaal voorbereid op jouw skivakantie, zonder ongelukken en blessures.
1. Tenen optrekken
Om de spieren aan de voorkant van je onderbeen
te trainen, kun je een aantal keren per dag je tenen
optrekken. Trek je tenen hoog op en hou ze even
in deze stand. Ontspan en herhaal daarna weer.

spieren te trainen die je ook bij het skiën gebruikt.
Geregeld een stukje trap nemen is beter dan één
keer per dag een lange trap op te rennen.
5. Op de tenen
Probeer hoog op je tenen te staan, bovenlichaam
gestrekt. Laat je hakken weer terugzakken en
draai daarbij beide voeten parallel naar rechts.
Doe hetzelfde en draai je voeten dan naar links.

6. Been- en heupspieren
Ga op je rechterzij liggen, benen op elkaar, knieën
iets gebogen. Steun met je rechteronderarm op de
grond, zodat je schouders de grond niet raken. Til
dan je linkerbeen op naar een stand van 45 graden en laat het been weer langzaam zakken. Til
2. Kniebuigingen
Tijdens het skiën buig je voortdurend door je knie- het een paar keer op en doe dezelfde oefening op
ën. Train daarom je beenspieren door elke dag je linkerzij met je rechterbeen.
kniebuigingen te doen. Buig tien keer door je knie7. Afdalen
ën totdat je bovenbenen horizontaal staan en veer
Ga in de afdaalhouding staan, je knieën gebogen,
dan langzaam weer op. Doe dat een paar keer per
je bovenlichaam ver voorovergebogen, je armen
dag.
alsof je skistokken vasthoudt in een afdaling. Veer
nu enkele keren langzaam op en neer door je
3.Terugstappen
Sta rechtop, je benen iets uit elkaar. Zet je rech- knieën.
terbeen een stap naar achteren en buig door je
8. Snowboard-stand
rechterknie. Beweeg je bovenlichaam gestrekt iets
Zet je voeten gespreid uit elkaar, met gebogen
mee naar achteren. Zet met je rechterbeen af en
knieën, je armen gespreid alsof je je balans bekom weer terug in de normale stand. Doe hetzelfwaart op een snowboard. Verleg nu je lichaamsde met je linkerbeen en blijf afwisselen.
gewicht steeds langzaam van je tenen naar je
hielen en weer terug, terwijl je je knieën gebogen
4. Traplopen
Traplopen is een uitstekende manier om been- houdt.

Skischool Amstelveen:
”SPORTEN, werken
aan je conditie en techniek.”

DE 10 PISTEREGELS

Het is waarschijnlijk voor de meesten alweer even geleden dat ze voor het laatst op de ski’s
in de Alpen hebben gestaan. Ieder jaar zakt er toch het een en ander weg aan kennis en
techniek. Je kennis even opfrissen kan dan ook zeker geen kwaad, de pisteregels zijn tenslotte enorm belangrijk. Weet jij ze nog alle 10? Of heb je ze ooit geweten?
1. Houd rekening met anderen
Deze regel spreekt eigenlijk voor zich. Je mag
andere skiërs of snowboarders niet in gevaar
brengen of schade toebrengen. Net zoals dat
je in het verkeer mensen niet mag afsnijden of
bumperkleven, mag dat op de piste ook niet.

zichtelijke plek op de piste stilstaan. Mocht je
toch stil willen staan, doe dit dan op een veilige
plek en aan de zijkant van de piste. Mocht je op
zo’n nauwe of onoverzichtelijke plek gevallen
zijn, sta dan zo snel mogelijk op om het spoor
weer vrij te maken.

2. Beheers je snelheid en je skistijl
Keihard naar beneden glijden is natuurlijk hartstikke leuk! Echter, je moet je snelheid wel aanpassen naar de piste en de drukte. Daarnaast
moet je rekening houden met de weersomstandigheden en je de skistijl aanpassen naar eigen
niveau.

7. Klimmen en lopen
Het is toegestaan om als skiër te voet naar boven of naar beneden te gaan. Je dient dit echter
wel aan de zijkant van de piste te doen. Anders
ontstaan er bijzonder gevaarlijke situaties.

4. Inhalen
Inhalen mag van boven of van beneden en van
rechts of van links, mits dit op zodanige afstand
is dat de ingehaalde op geen enkele wijze in zijn
bewegingen wordt belemmerd.

Het is nooit te hopen, maar er bestaat altijd een
risico dat er een ongeluk op de piste gebeurt.
Wanneer dit het geval is, is iedere skiër verplicht
om hulp te verlenen. Doe je dit niet? Dan kan het
je duur komen te staan!

5. Invoegen en na een stop doorgaan
Als je na een stop weer verder wilt skiën of wanneer je in gaat voegen, moet je goed opletten
dat je hierbij de skiërs onder of boven je niet in
gevaar brengt. Kijk dan ook zeker uit als je vanaf
een bospad de piste weer opgaat!

10. Legitimatieplicht
Iedere skiër, getuige, betrokkene, verantwoordelijk of niet, dient zijn identiteit bekend te maken
wanneer er een ongeluk plaatsvindt.

8. Volg aanwijzingen op borden en markeringen

Zoals je je in het verkeer aan de borden en markeringen moet houden, dien je dat ook op de
3. Kies een veilig spoor
Van achter komende skiërs moeten hun spoor zo piste te doen. De borden en markeringen staan
kiezen dat de skiër die ervoor skiet geen gevaar er tenslotte niet voor niks.
oploopt voor de pistegebruikers voor hen.
9. Hulp verlenen

En, wist je de regels nog?
Als je ze allemaal weet ben je zeker klaar om
6. Stilstaan
naar de wintersport te gaan!
Als skiër mag je niet op een nauwe of onover- Veel plezier!

www.sportkrantamstelland.nl
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Voorkom blessures

Lekker lopen is lekker leven
In de hardloopwereld is Ron Schiedon bepaald geen onbekende. Zijn kennis van voeten, schoenen, demping, stabilisatoren en sturingsblokken is wijd verbreid. Een kleine
aanpassing aan de loopschoenen is vaak al genoeg om
blessures te voorkomen en prestaties te verbeteren.
Lekker lopen zonder pijn begint bij schoenen die perfect
bij jouw voeten passen, Ron Schiedon heeft schoenen met
diverse pasvormen en - heel belangrijk - verschillende
breedtematen.
Ron Schiedon is sponsor van Davy Heijsteeg (guide)
en Sander Koomen, de paratriatleet op weg naar de
paralympische spelen van 2024 in Parijs.

Bovenkerkerweg 43 | 1185 XA Amstelveen
020 - 64 15 308 | info@schiedon.nl
www.schiedon.nl

Ewoud van Dulken, personal trainer en judo leraar
Diana Kuiken: “Ik denk dat bijna iedereen in Amstelveen hem wel
kent. Voor mij is Ewoud heel belangrijk. Ik heb hem leren kennen
toen hij de judo leraar werd van mijn zoon. Deze heeft een aantal
uitdagingen in zijn leven waardoor het allemaal niet vanzelf gaat,
maar voor Ewoud maakt dit helemaal niets uit. Hij neemt mijn zoon
mee op een reis die we van te voren nooit mogelijk hadden gehouden. En ondanks dat mijn zoon niet mee kan doen aan toernooien
omdat dit te veel prikkels zijn zorgt Ewoud ervoor dat hij zich niet
buiten gesloten voelt, neemt hem mee als zijn persoonlijke assistent tijdens de prijsuitreiking en verrast hem vervolgens met een
aanmoedigingsprijs.”
“Dit jaar is Ewoud voor de tweede keer personal trainer van het
jaar geworden in Amstelveen, niet meer dan terecht. Want naast
een hele fijne trainer en leraar is het ook nog eens een geweldig
mens.”

Wil jij ook gaan trainen of wil je een fijne plek voor jouw
zoon of dochter om te gaan judo-en?
Neem dan een kijkje op zijn webpagina www.dulken.nl
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VOLLEYBAL VERENIGING

SAS ‘70 BESTAAT
50 JAAR

SAS ’70 bestaat 50 jaar! SAS betekent Samen
Altijd Sterker. Het was destijds een fusie van
de clubs Smash ’57 en VDO. Een groot deel van
de huidige SAS-populatie was nog niet geboren toen Uithoorn in 1970 werd verblijd met het
samensmelten van de twee volleybalverenigingen. Na de fusie had Uithoorn een club met
meer dan 300 leden. Zij hoorde daarmee tot de
grootste 10 clubs van Nederland.
De trainingen en wedstrijden vinden voornamelijk
plaats in sporthal de Scheg in Uithoorn. Binnenkort wordt de Scheg gesloopt en opnieuw opgebouwd tot sporthal en buurtcentrum. Om tijdens
de opbouw iedereen in beweging te houden wordt
er een ‘luchthal’ op het evenemententerrein in Uithoorn geplaatst, begin 2021.

Jeugdvolleybal
SAS ’70 heeft een gemend jeugdteam, JA1. Het
team traint elke dinsdag van 18:00-1930 in de
Scheg. Ze spelen elke week een competitiewedstrijd op verschillende dagen. Dit kan dus op zaterdagmiddag zijn, maar ook op een doordeweekse
avond. Concentratie vinden ze erg belangrijk, zo
trainen zij hun zwakke punten ze blijven ze streven
naar verbetering! Binnen de vereniging staan zij
bekend om de gezelligheid binnen het team. En dit
staat ook voorop! Het team is zeer competitief en
doet er alles aan om te winnen. Natuurlijk wordt er
ook weleens verloren. Maar dit gaat niet ten koste
van de goede sfeer binnen het team! Spreekt jou Ze bestaan geheel en al uit, wat ze zelf
dit aan? Vrees dan niet, en kom gerust een keer graag DERFA’s noemen, dat wil zeggen mensen
die in de derde fase van hun leven zijn beland.
gezellig meetrainen!
Niet zelden bewegen zij ook nog graag door te
wandelen en te fietsen. Als je graag samen met
Senioren
Als je de leeftijd van 18 jaar hebt bereikt, of eerder anderen met een bal in de weer bent is volleybal
als je het niveau aankan, ga je naar de senioren. een prachtige manier om gezellig en sportief
Bij SAS’70 spelen 3 damesteams en 4 heren- bezig te zijn.

Momenteel heeft SAS ’70 zo’n 140 leden, maar
spelen met nog net zoveel enthousiasme! 2020
had een feestjaar moeten worden voor SAS ’70.
Helaas gooide Corona ook bij SAS roet in het eten teams. Al deze teams komen uit in de 2e en 3e
en zijn de festiviteiten uitgesteld.
klasse van de NeVoBo competitie regio West. Je
speelt ongeveer 3 wedstrijden in de maand.
Nieuwe leden zijn altijd welkom, meld je aan! SAS Je traint een keer per week en de wedstrijden kun’70 is een gezellige vereniging, en je bent bezig nen op verschillende dagen in de avond plaatsvinmet lichaam en gezondheid. Maar vooral omdat den. Of er nu gewonnen wordt of verloren, het is
volleybal gewoon het leukste spelletje is dat er is! meestal een gezellige bedoening met een drankje
een bitterballen achteraf. Als senior moet je af en
toe ook een wedstrijdje fluiten. Bij SAS’70 hebben
Cool Moves Volleybal (8-12jaar)
Ook voor Sas ’70 geldt: ‘wie de jeugd heeft, heeft we bij de vereniging experts die leden tot scheidsde toekomst’. Het is van een groot belang om op rechter opleiden. Deze opleiders leren je de regels
jonge leeftijd al met sport in aanraking te komen. en trucjes van het wedstrijdfluiten en begeleiden je
Sporten is natuurlijk goed en gezond. Bovendien bij de eerste wedstrijden.
is het een goede vorm om te leren samenwerken
en een hecht team met anderen te vormen. Samen Recreanten
een goede prestatie neerzetten, en leren omgaan Vind je volleybal leuk maar wil je geen reguliere
met verliezen.
competitie spelen en elke week 2 dagen met volleybal bezig zijn? Dan bestaat de mogelijkheid om
Volleybal is niet de makkelijkste sport om aan te te volleyballen bij de recreanten. Dit is voor alle
leren. Daarom is er een nieuwe manier bedacht leeftijden vanaf 18 jaar. Op de dinsdagavond speom kinderen volleybal aan te leren: Cool Moves len er twee groepen op twee verschillende velden.
Volleybal! Daarbij kunnen ook jonge kinderen stap De ene groep traint alleen een keer in de week. En
voor stap, spelenderwijs en op een dynamische een aantal van deze spelers uit de verschillende
groepen speelt bij de recreantencompetitie, die
manier, de techniek van het spel aanleren.
eens in de 4 weken plaatsvindt in Amstelveen.
Het balgevoel en spelinzicht neemt snel toe bij
deze manier van trainen, die 6 verschillende ni- Recreanten volleybal 55+ in de middag
veaus kent. Het voordeel is dat kinderen zelfs van- Op donderdagmiddag is er ook ruimte binnen de
af 7 jaar al kunnen meedoen, en vrijwel ieder kind vereniging om volleybal te spelen voor mensen
na 10 minuten al met een bal aan de slag gaat.
boven de 55.

Ze spelen op donderdagmiddag in wisselende en
gemengde samenstelling van dames en heren.
Ze zouden graag hun groep nog wat uitgebreid
zien worden met enthousiaste volleyballers m/v
die het thuis op de bank zitten nu wel heel erg zat
geworden zijn.
Dus, ben je ‘n DERFA en voel je jezelf nog fit
genoeg, aarzel niet en kom van die bank af, het
geeft energie! Ze spelen op de donderdagmiddagen van 15.30 tot 17.00u in de Scheg.
Activiteiten bij SAS
SAS organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Deze zijn voornamelijk volleybal-gerelateerd.
Zo wordt er op de laatste training voor
de kerstvakantie altijd een toernooi
georganiseerd waarbij alle teams
gemengd worden, aan de hand
van een thema wordt een heel
gezellige avond georganiseerd.
Er zijn verschillende activiteiten
op de velden en er wedstrijdjes
tegen elkaar worden gespeeld.
Hier wordt altijd gezorgd voor een
heerlijke oliebol en andere versnaperingen.
Aan het begin van het nieuwe kalenderjaar is er
een Algemene Ledenvergadering waarbij de opkomst altijd erg hoog is. Dit getuigt van een betrokken en gezellige vereniging! Daarnaast wordt ook
een niet volleybal gerelateerde activiteit georganiseerd. Dit is het klaverSAStoernooi. Tijdens het
klaverSAStoernooi wordt er door een grote groep
mensen geklaverjast en degene die niet kunnen
en/of willen klaverjassen hebben een tafel vol met
spelletjes die ze kunnen doen.
Later in het jaar volgt nog het ouder-kind toernooi
waarbij er velden worden gehuurd in de Beach
in Aalsmeer. De naam van dit toernooi zegt het
eigenlijk al, er worden teams gevormd tussen
ouders en kinderen en die spelen tegen elkaar.
Heb je geen kinderen, of spelen je ouders geen
volleybal? Je mag ook je tante, neef of nicht, of de
buurvouw meenemen!
Elk jaar wordt er een leuk, gezellig en sportief
kamp georganiseerd voor de jeugd van SAS ’70!
Gedurende het weekend worden spelletjes en activiteiten gedaan. Vorige keer is de jeugd wezen
poldersporten! Een smerige boel was het, maar
er werd wat afgelachen. Dit jaar was het kamp in
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Mijdrecht op een mooi terrein waar ook veel nachtspellen gedaan werden. Je begrijpt dat van slapen
weinig terechtkwam! De volgende dag werd afgesloten met een barbecue. Elk jaar een groot succes waar iedereen naar uitkijkt!
Begin van het seizoen 2020-2021 werd er een
beachtoernooi georganiseerd bij de Amstelhof. Er
werd een clinic gegeven door ex-olympiër en beachvolleybalster Merel Post. Er wordt verwacht dat
ook dit toernooi een jaarlijks terugkerend iets gaat
worden voor onze vereniging. Hoe leuk is dat?!
Volleybal in Coronatijd
Zoals iedereen werd ook het volleybal getroffen
door de Corona-maatregelen. Half maart werden
alle sportwedstrijden en trainingen in teamverband
stopgezet vanwege Corona en de daaropvolgende ‘intelligente lockdown’. De competitie kon dus
niet worden uitgespeeld. De teams die in de poule
bovenaan stonden werden kampioen en promoveerden, de teams die onderaan stonden moesten
helaas degraderen.
Vanaf september zijn de trainingen en wedstrijden
weer opgepakt. Iedereen ging weer met
veel enthousiasme het veld op! SAS
’70 heeft samen met de gemeente
Uithoorn richtlijnen opgesteld
voor de Scheg. Verder volgt
SAS ‘70 de richtlijnen van de
NeVoBo (Nederlandse Volleybalbond).
Normaal gesproken is het in de
sporthal tijdens wedstrijden een herrie van
jewelste, met yells, highfives en liedjes die gezongen worden. Vanwege de maatregelen die genomen moesten worden, zijn de zalen een stukje
stiller geworden.
Na de training worden de ballen gedesinfecteerd,
is het aantal mensen wat in kleedkamer mag beperkt en is er helaas geen mogelijkheid om na de
wedstrijd wat te drinken. De horecagelegenheden
in de sporthallen zijn momenteel gesloten. Helaas
zijn de trainingen en wedstrijden nu weer opgeschort voor onbepaalde tijd sinds de nieuwste genomen maatregelen. SAS ’70 hoopt dit weer heel
snel te kunnen oppakken.
SAS’ 70 heeft altijd ruimte voor jeugd vanaf 8 jaar
en ook voor senioren (dames en heren 2e en 3e
klasse) en recreanten. Schroom niet, als je graag
volleybal wil leren, gezellige contacten maken en
wekelijks een teamsport wil doen!
Neem contact op met: tc-voorzitter@sas70.nl of
jeugd-voorzitter@sas70.nl
SAS ’70 is ook actief op sociale media!
Ga naar www.facebook.com/sas70uithoorn/ of
www.instagram.com/sas70volleybal/
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QD Tennis is verhuisd!
Sinds 1 oktober is de QD Tennis shop gevestigd op sport, health & wellness center De Amstelhof
in Uithoorn/De Kwakel. Een sportcomplex waar naast tennis ook fitness, yoga en allerlei andere
sporten en wellness worden aangeboden. Sebastiaan is trots dat hij zijn shop op deze locatie
vestigt en samenwerkt met De Amstelhof. De shop zal langzamerhand vorm krijgen. Met name
rackets en het bespannen van rackets is en blijft het specialisme van Sebastiaan.
De openingstijden van de shop kun je vinden op de site van QD Tennis. En zoals je gewend bent,
kun je altijd even bellen om te overleggen. Over tennis gear, een (andere) bespanning, rackets enz.
Sebastiaan staat je graag te woord en helpt je graag verder. Wil je je racket inleveren voor een nieuwe
bespanning, maar is de shop gesloten? Check hier de openingstijden van De Amstelhof en lever je racket in bij de receptie. Sebastiaan neemt contact met je op wanneer je racket weer klaar is voor gebruik.
Ben je nieuwsgierig naar nieuwtjes en ontwikkelingen over Sebastiaan en zijn shop, houd dan de site
qdtennis.nl in de gaten. Hier zullen berichten worden geplaatst om te laten zien op welke manier de
shop steeds meer vorm krijgt.
In de shop respecteren wij 1,5 meter afstand en volgen we de maatregelen vanuit de overheid. Alleen
samen kunnen we het virus verslaan.

Bezoekadres QD Tennis
Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn / De Kwakel
De shop is aan de achterkant van het gebouw. Je kunt ook even bellen van te voren,
dan loopt Sebastiaan je tegemoet.
Contactgegevens
Je kunt bellen/appen naar 0618921064
of mail naar qdtennis@gmail.com
Openingstijden tennisshop
• Dinsdag, donderdag & vrjdag van 10.00 tot 18.00 uur
• Zaterdagen van 10.00 tut 16.00 uur
• Maandag en zondag eventueel op afspraak.
Graag van te voren even contact opnemen met Sebastiaan.
• Woensdagen is de shop gesloten.
De openingstijden zijn niet van toepassingen tijdens vakantie en/ of feestdagen.
Tijdens toernooien hebben we ook aangepaste tijden.

Wie is Sebastiaan Blesgraaf?
Sebastiaan heeft zich gespecialiseerd op het gebied van tennis, badminton en squash. Hij staat bekend
om zijn bespankwaliteiten en behoort tot de top van bespanners van Nederland. Daar ligt ook zijn
passie, kennis en kunde. Dat hij vakkundig is, blijkt onder meer uit het feit dat hij rackets bespant voor
de top van de wereld tijdens de Australian Open en Future toernooien. Daarnaast is Sebastiaan verwelkomd door Ben Yoneyama – de CEO van Yonex – in het internationale Yonex Stringing Team. Een hele
eer en blijk van waardering. Voor een nieuw racket of een nieuwe bespanning die past bij jouw manier
van spelen, ben je van harte welkom in de shop op sport, health en wellness center De Amstelhof in
Uithoorn. De shop op De Amstelhof is nieuw en krijgt elke dag meer vorm. Mocht je langs willen voor
advies of tennis gear, check de openingstijden of neem van te voren contact op met Sebastiaan.

(Sportief) Wandelen
en Nordic Walking

Wekelijks (Sportief) Wandelen en Nordic Walking in de regio Amstelveen, Uithoorn en
Aalsmeer met een gediplomeerde Wandelsportinstructeur. Beleef Wandelen!
Plekken waar je normaal niet komt, straten die je niet kent, planten en dieren die we
tegenkomen langs de waterkant of in het Amsterdamse 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 vertel je over de ervaringen om je heen. Wandelen is ook gezelligheid, met
je mede-wandelaars ervaringen uitwisselen.
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Open Trainingen bij Korfbalvereniging Atlantis in Mijdrecht
het einde van het seizoen, in juni, wordt er een
eindactiviteit georganiseerd voor de kinderen. De
oudere jeugd is een keer wezen lasergamen en
poldersporten in de Kwakel als eindactiviteit.
Door het jaar heen worden voor de verschillende
leeftijdscategorieën activiteiten georganiseerd.
Soms worden leeftijdscategorieën samengevoegd
en soms worden ze juist apart gehouden van elkaar.
Lekker sporten met je vrienden en vriendinnen?! Kom trainen bij KV Atlantis! Wil jij een
keer komen mee trainen? Dat kan! Wij bieden
vier proeftrainingen aan voor iedereen die wil
kennismaken met de korfbalsport. Alle kinderen en volwassenen zijn welkom om gratis
een aantal keer mee te trainen! In overleg met
de Jeugd Technische Commissie van Atlantis Wat is nou korfbal?!
wordt er gekeken welke dagen het handigst Korfbal is een balsport dat zowel binnen als buizijn om mee te trainen.
ten gespeeld kan worden. Er komt veel techniek
samen, ook heeft het een bijzonder karakter in de
Wij zijn een gezellige, redelijk kleinschalige club sportwereld omdat het een gemengde sport is.
met ca 300 leden die sportiviteit, gezelligheid en Een team bestaat in principe uit 4 herenspelers
het streven naar een goede sportprestatie hoog en 4 damesspelers. Maar dit kan in jeugdteams
in het vaandel hebben staan. Onze club bestaat nog wel eens verschillen. Zo kan er een geheel
inmiddels uit 11 jeugdteams, 7 seniorenteams damesteam zijn en bij de leeftijdscategorie 6 tot
(waarvan 2 midweek teams), een gezellige groep en met 9 jaar bestaat een team uit vier spelers.
recreanten en een grote club Kangoeroes. Dit zijn Bij korfbal is het doel van de aanval dat je scoort
onze jongste talenten van 3 t/m 6 jaar.
in de korf van de tegenstander. Als je bij korfbal
aan het verdedigen bent, moet je ervoor zorgen
De jeugdteams van Atlantis trainen op maandag- dat de tegenstander niet in jou korf scoort. Een
en woensdagavond en spelen op de zaterdag jongen mag alleen maar jongens verdedigen en
een wedstrijd. De jeugdteams worden getraind en een meisje alleen maar meisjes verdedigen. Een
gecoacht door twee spelers uit de oudere jeugd- jongen die een meisje verdedigt mag dus niet en
teams en of seniorenteams.
andersom ook niet.
De Kangoeroes is een team dat bestaat uit kinderen tussen de 3 en 6 jaar. Tijdens deze trainingen
op de zaterdagochtend leren ze om met elkaar samen te werken, doen ze veel spelletjes, leren een
klein beetje korfbal en blijven lekker in beweging.
De seniorenteams bestaan uit 7 teams, waarvan
het 1e, 2e en 3e selectieteams zijn. Atlantis heeft
ook twee midweek teams die vallen onder de seniorenteams. Zij spelen een wedstrijd op dinsdag- of
op woensdagavond. Ook hier zitten veel oud korfballers in die het korfbal toch misten, maar niet de
verplichting wilde aangaan om twee keer per week
te komen trainen en op zaterdag een wedstrijd te
spelen. In beweging zijn en gezelligheid staat bij
beide midweek teams bovenaan.
De recreanten is een supergezellige groep van 20
personen. Het is een mengeling van oud korfballers en enthousiaste leergierige dames en heren.
Zij trainen één keer per week en als je het leuk vind
komt daar vaak een derde helft bij kijken.
Kom gezellig een paar keer vrijblijvend meetrainen
en ervaar dat de sport echt gezellig is en op een
behoorlijk niveau beoefend wordt!
De leeftijdscategorieën:
• 3 t/m 5 (a 6) jarigen trainen op zaterdagochtend
van 10.00-11.00 uur
• 6 t/m 9-jarigen trainen op maandag- en
woensdagavond.
• 10 t/m 14-jarigen trainen op maandag- en
woensdagavond.
• 15 t/m 18-jarigen trainen op maandag- en
woensdagavond.
• De seniorenteams en de recreanten trainen op
maandag-, dinsdag- of woensdagavond
Meld je aan voor de open training via de Jeugd
Technische Commissie van Atlantis;
jtc@kvatlantis.nl. We kijken er naar uit je te zien!

Activiteiten
Er bestaat een feestcommissie voor zowel de
jeugd als volwassenen die verschillende activiteiten organiseren buiten de trainingsavonden
en zaterdagen. Tijdens deze avonden staan gezelligheid en plezier bovenaan. Meedoen is niet
verplicht, maar kinderen vinden het zelf altijd heel
erg leuk om mee te doen.

Voor de kinderen van 3 tot en met 12 jaar worden op verschillende vrijdagavonden een bingo,
mini disco of filmavond gehouden. Wat ook een
terugkerend succes is bij KV Atlantis is vriendjes
en vriendinnetjes dag voor de kinderen van 3 tot
en met 9 jaar. Het is op zaterdagochtend waarbij
de jeugdleden vaak geen wedstrijd hebben. Tijdens deze ochtend zijn alle vriendjes en vriendinnetjes welkom van onze jeugdleden en spelen zij
verschillende (korfbal) spelletjes. Voor de oudere
jeugd, 13 tot en met 18 jaar, worden verschillende
spellen georganiseerd. Zo wordt er elk jaar voor
de kinderen het populaire douane spel gespeeld in
Mijdrecht, dit is een groot favoriet onder de jeugdleden.

KV Atlantis
KV Atlantis is een vereniging wat voor elkaar klaar
staat. Er zijn veel oud-spelers en ouders betrokken bij de vereniging door middel van vrijwilligerswerk, spelend bij de recreanten of staan ze vaak
langs de lijn op zaterdag.
Korfbalvereniging Atlantis is opgericht op 1 mei
1969. Door de groei die Mijdrecht als dorp doormaakte, groeide ook Atlantis mee. De laatste jaren
varieert het ledental steeds tussen de 250 en 300.
Tot in de begin jaren ’80 bestond de accommodatie van Atlantis slechts uit een houten keet met een
paar kleedkamers en een stukje gras voor de deur.
In 1983 en in de jaren daarna heeft de gemeente
het gehele sportpark opnieuw ingericht en heeft
Atlantis de huidige kantine en velden gekregen.
In 2016 is het interieur van de kantine volledig
vernieuwd. Tevens is in 2016 afscheid genomen
van het grasveld wat we nog hadden, hiervoor in
de plaats zijn 2 nieuwe kunstgrasvelden gekomen
waar alle trainingen en wedstrijden op gehouden
worden.

Naast dat het voor de jeugd is van KV Atlantis, Zolang als Atlantis al bestaat worden er jeugdkammag er ook vaak een vriendje of vriendinnetje pen georganiseerd. Dit kamp vindt plaats in de zomeegenomen worden.
mervakantie en is voor de jeugdleden van 8 tot en
met 16 jaar.
Elk jaar wordt er in september gestart met het koppelschiettoernooi dit is voor zowel de jeugdteams In de zomer gaan er 13 leiding met 35 kinderen
vanaf 12 jaar tot en met de seniorenteams. Dit is een week weg naar een kampeerboerderij in Nede start van het seizoen, waarbij er aan het begin derland. Het is altijd een leuke, sportieve en gezelvan de avond gezellig met elkaar wordt gegeten. lige week. Een week die lang bijblijft!
Daarna kan het toernooi van start gaan. Ook aan
In deze week worden er op een dag verschillende
spellen gespeeld in zowel het bos als op de kampeerboerderij. In de week komt altijd een themadag voorbij, afgelopen jaar was het thema kerst.
Deze dag staat in het teken van kerst en alles
eromheen wordt aangepast naar het thema. De
week wordt altijd afgesloten met een bonte avond.
Voor de senioren teams en recreanten van Atlantis worden verschillende leuke en gezellige avonden georganiseerd. Door verschillende leden en
oud-leden worden wijnproeverijen, bierproeverijen, pubquizen en feestavonden georganiseerd.
Ben jij geïnteresseerd geraakt?!
Meld je dan aan voor de vier proeftrainingen
via jtc@kvatlantis.nl.
We zien je graag bij KV Atlantis!

www.sportkrantamstelland.nl
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Corona situatie vereist veerkracht en creativiteit

“Wanneer iedere seconde telt….”
Het is ondenkbaar totdat je er echt mee te maken
krijgt, zegt instructeur David Chung van Sportschool Chung Do Kwan.
In de zomer van 2017 reisde hij samen met zijn
vrouw voor hun huwelijksreis naar Mexico en de
Verenigde Staten waar het laatste gedeelte van de
reis werd afgesloten aan het strand van Playa del
Carmen. Een paar dagen voor de terugreis richting
Nederland klonk er een luid geschreeuw vanaf het
strand, waarop omstanders om hulp riepen.
Er bleek een man uit de zee te zijn getrokken
die geen ademhaling en geen hartslag meer had
en David besloot mee te helpen waar mogelijk.
De reanimatie werd in gang gezet maar wonderbaarlijk genoeg was er geen AED in de buurt en
de strandwachters wisten ook niet heel goed hoe
met deze situatie om te gaan. Het duurde heel lang
voordat de ambulance kwam en terwijl het strand
werd afgezet met linten door de plaatselijke politie, werd al snel duidelijk dat het te laat was voor
deze meneer… zijn echtgenote stond ernaast en
moest met lede ogen machteloos toezien hoe haar
echtgenoot werd afgevoerd door de plaatselijke
diensten.
Deze wrange gebeurtenis heeft er toe geleid dat
Chung het sterke verlangen kreeg om een AED te
realiseren voor het geval zoiets ooit zou gebeuren
binnen de school. Gelukkig is de EHBO kennis met
de bijbehorende voorzieningen in Nederland beter
dan in bepaalde andere landen. Maar wanneer iedere seconde telt, ben je al heel blij als je op de
eerste lijn al iets kunt doen.

Alaa & Dang: het allereerste Chung Do Kwan Bruidspaar!

“Wanneer de school mensen weet te
verbinden is de doelstelling een nog
groter succes”
“Vechtsport is meer dan alleen het fysieke en mentale aspect. Het sociale aspect binnen de school
en lessen is minstens net zo belangrijk. Zeker gezien het feit dat je tijdens deze tijdsbesteding je
kostbare vrije tijd spendeert en plezier is hierbij
dus onmisbaar!” vertelt Chung vol overtuiging.
Een goed voorbeeld hiervan is de recente bruiloft van Alaa en Dang; niets heeft dit bruidspaar
weten te weerhouden van een prachtige bruiloft,
zelfs geen Coronavirus. De bruiloft moest helaas
aangepast worden door de verscherpte maatregelen, maar was uiteindelijk een enorm geslaagde én
prachtige sprookjesbruiloft.
Alaa en Dang hebben elkaar leren kennen tijdens de Taekwondo lessen van Chung Do Kwan,
waarbij een mooie vriendschap uitbloeide tot een
prachtige liefde tussen twee personen. “Dit zijn de
krenten in de pap, aldus Chung. Als zoiets moois

weet voort te komen uit onze lessen dan is onze traind worden. Inmiddels zijn veel leden zich aan
missie meer dan geslaagd!”
het opmaken voor de taekwondo examens die
eind november zullen plaatsvinden. Hopelijk is het
“Mondkapjes en pionnen”
niet nodig om over te gaan op de online examens,
Momenteel waait het virus op volle toeren door maar indien dat nodig mocht blijken dan zal dat
Nederland. Dit vraagt ook voor de clubs de nodige zeker weer tot de opties behoren. Het is belangrijk
aanpassingen. Op dit moment zijn de volwassen dat iedereen zich, ondanks alle beperkingen, kan
lessen ingedeeld in kleine groepjes van twee per- blijven ontwikkelen.
sonen die op een ruime afstand uit elkaar staan
(minimaal 2 meter afstand uit elkaar) welke wor- “Little Warriors”
den gemarkeerd middels pionnen om er zeker van De huidige situatie vraagt niet alleen veel veerte zijn dat iedereen op een ruime en veilige afstand kracht van iedereen maar ook de nodige creativiuit elkaar staat. Iedereen probeert rekening met el- teit. De gebruikelijke ouder- en kind les is helaas
kaar te houden en het is belangrijk om bij klachten niet meer mogelijk waardoor er is gekozen om de
en symptomen thuis te blijven en bij een positieve allerjongsten in een aangepast programma onder
test dit ook aan de school te melden.
te brengen, wat eigenlijk ook weer een succes is
gebleken.
Voor een eventueel alternatief is tijdens de zomer- Het is best spannend voor de hele jonge kinderen
periode hard gewerkt aan een vernieuwd speciaal en een grote stap. Maar met de juist aanpak, beonline programma met unieke posters die leerlin- geleiding en zorg kun je al heel ver komen.
gen tijdens de afgelopen lessen gratis uitgereikt “Het is heel knap om te zien hoe deze kinderen
hebben gekregen. In geval van een tweede lock- omgaan met de nieuwe situatie!” zegt Chung. Ze
down kan dan toch via online diensten samen ge- mogen ineens niet meer in de kleedkamers ko-

Deze nieuwe aanwinst kan het grote verschil maken
in geval van nood

Nu 3 jaar later is het eindelijk zover! De school
heeft een speciale ZOLL AED aangeschaft. Dit
is niet zomaar een AED maar een hele bijzondere doordat deze heel gebruiksvriendelijk is en
voorzien is van een videoscherm die je stap voor
stap begeleid tijdens het gehele proces. Een ander bijkomend voordeel is dat deze AED (met een
druk op de knop) is te schakelen tussen kinderen
en volwassen, waardoor je niet eerst de speciale
pads hoeft te verwisselen maar het apparaat in alle
situaties gelijk gebruiksklaar is.
Uiteraard hoopt Chung het apparaat nooit nodig
te hebben maar toch is het fijn dat de school een
eigen AED heeft en dat er in geval van nood iets
gedaan kan worden totdat de hulpdiensten er zijn.

08

Zara Cornax in actie tijdens de zwarte band examens

www.sportkrantamstelland.nl
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De volgende leerlingen hebben met trots het examen met een goed gevolg afgerond: Vlnr: Zara Cornax (1e dan), Carmen Stolk (1e dan), Patrick Weijers (2e dan), Karlijn deVries (2e dan) en Jip Koster (1e dan)

men, moeten makkelijke schoenen aan en moeten
hun spullen netjes neerleggen. Een mooie bijkomstigheid is dat deze kinderen dan al op hele jonge leeftijd leren om op hun spullen te letten wat
ze al best wel zelfstandig maakt, en wij geven de
kinderen uiteraard ook de nodige feedback waardoor zij weer verder groeien in hun ontwikkeling
en zelfvertrouwen. Het is heel knap als je ziet wat
3-4 jarigen al kunnen en hoe snel die ontwikkeling
gaat. Wij zijn dankbaar om daar een steentje aan
bij te mogen dragen, zeker gezien de tijden waarin
wij momenteel leven.
Zwarte band examens nieuwe stijl
Normaliter komt Grootmeester Kim met een assistent over vanuit Zuid-Korea. Helaas is dat niet
mogelijk door alle ontwikkelingen omtrent het
Corona virus. Hoofdinstructeur David besloot met
zijn leraar te kijken naar alternatieven en ook hoe
de benodigde spullen hier in Nederland te krijgen. Dit leidde tot een spannende reis waarbij
de benodigde spullen zoals banden en diploma’s
via zeetransport werden verzonden, doordat de
beperkende vlieg maatregelen dit enorm bemoeilijkten. De leden hebben hard toegewerkt naar dit
moment en konden toch ondanks alle beperkende
maatregelen de examens met een goed gevolg

volbrengen. Internet maakt de mondiale afstanden
een stuk kleiner en het was in dit geval een zegening, doordat Grootmeester Kim er toch bij kon zijn
en zodoende ook zijn goedkeuring en eind oordeel
kon vellen over de uitgevoerde zwarte band examens.

Ondanks het grote tijdsverschil kon dit toch worden
gerealiseerd en was Grootmeester Kim aanwezig!

Nieuwe trainingsmaterialen
De school heeft eind oktober de allernieuwste
trainingsmaterialen vanuit Zuid-Korea mogen
ontvangen. Dit zijn speciale trainingsmaterialen
welke middels de nieuwste technologie de kracht
en snelheid kunnen registeren van de uitgevoerde

technieken. Instructeur Chung heeft de ontwikkelaar in Seoul leren kennen en heeft alle middelen
bij elkaar weten te krijgen om deze kostbare trainingsmiddelen weten aan te schaffen die gebruikt
kunnen worden voor alle doelgroepen.
Een leuk feitje: De heer Cho heeft al heel veel
van deze training apparatuur verkocht over de gehele wereld maar nog niet in Europa. Chung Do
Kwan en Stichting Special Needs Nederland zijn
hiermee dus de eerste organisaties in Europa die
de spullen in gebruik gaan nemen en mogen uittesten. Inmiddels zijn de eerste lessen met deze
trainingsmaterialen al een feit en is dit bijzonder
goed ontvangen door de leerlingen.
Ondanks alle maatregelen blijft de school zich inzetten voor jong en oud! Ook in deze tijden blijft
de school nieuwe leden ontvangen en verwelkomen. Let wel: door de verscherpte maatregelen
is aanmelden echt verplicht, en voor sommige
locaties geldt helaas een wachtlijst door het grote
animo. Voor aanmeldingen m.b.t. proeflessen kunt
u mailen naar aanmeldingen@chungdokwan.nl of
via Whatsapp 06-25433375
(Whatsapp berichten worden behandeld van ma
t/m vrij tussen 10.00 uur – 18.00 uur)

Zefanja is slechts nog maar 3,5 jaar oud maar is al een echte “Little Warrior” in hart en nieren!

www.sportkrantamstelland.nl

De nieuwe interactieve trainingsmaterialen vanuit
Zuid-Korea zijn zojuist gearriveerd!

Het harde werken is beloond

Ook de Special Needs doelgroepen trainen verder in aangepaste vorm
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Offroad trainingen op nieuw veldrijdparcours bij UWTC
De komende maanden staat het trainen met mountainbikes bij UWTC hoog op de agenda. Het
terrein van de wielerclub op Sportpark Randhoorn is onlangs uitgebreid met een uitdagend
offroad parcours waar jongeren onder deskundige leiding kennis kunnen maken met de wielersport. Deelname aan de mountainbike clinics is mogelijk zowel op individuele basis als groepsgewijs bijvoorbeeld vanuit scholen.
De afgelopen periode waarin het rijden van wedstrijden op een laag pitje stond, greep de Uithoornse
wielerclub aan om flink te investeren in het eigen offroad parcours. Het met hindernissen en heuvels ingerichte veld rondom de Wieler- en BMX baan werd uitgebreid met een steile klim en een rulle zandbak
waar de grofe banden van de mountainbikes zich graag doorheen worstelen. Dit uitdagende offroad
parcours is uitermate geschikt voor gevorderde MTB-ers maar ook voor beginnende mountainbikers
een ideale baan om de sport onder de knie krijgen. Individuele deelname is ook mogelijk, de UWTC
stelt dan zelf coronaproof groepjes samen. Voor wie geen geschikte sportfiets heeft, kan er een lenen
van de club.

Mountainbiken, veldrijden en BMX-en zijn intensieve sporten. Bij UWTC kunnen deze drie takken van
sport worden uitgeoefend. Naast mountainbiken is ook BMX-en voor jeugd heel uitdagend en spannend
om te doen. Uit onderzoek blijkt dat het veel voordeel oplevert wanneer er afwisseling is in trainingstijd
op een racefiets en de uren op een ATB-bike. De verhouding ligt ergens bij 70% racefiets (duurtraining)
en 30% op een mountainbike (specifieke training). Om die balans onder de knie te krijgen, gaan ervaren sportleiders op het UWTC parcours training geven aan jeugd en beginnende fietsers. Momenteel
is een wervingscampagne gestart onder meer bij de scholen in de omgeving voor het volgen van een
clinic.
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De vereniging acht het van belang om training te geven op deugdelijk materiaal en stelt daarom tegen
een geringe huur MTB’s als opstapfiets beschikbaar. Met deze met twintig versnellingen en schrijfremmen uitgevoerde splinternieuwe tour/trail bikes en de professionele training van talentcoach Peter Zijerveld is UWTC klaar voor de toekomst. Mede dankzij de donatie van UWTC clublid Henny Cornelissen
uit Mijdrecht die de mountainbikes aanschafte bij hoofdsponsor Van Rijn Fietsen uit Vrouwenakker is
dit nieuwe initiatief mogelijk gemaakt. Scholen, organisaties en groepen die geïnteresseerd zijn in een
training of ben je alleen en wil je informatie, meld het met een mailtje aan:
uithoornsewielertrainingsclub@gmail.com.

www.sportkrantamstelland.nl

Nieuw bij MTC fysiotherapie:
Check je (thuis)werkplek!
Door het coronavirus werken veel mensen deze dagen thuis. Helaas is de instelbaarheid van
de keukentafel of het bureau op zolder vaak niet van dezelfde kwaliteit als op de kantoorwerkplek. Het vraagt veel van uw aanpassingsvermogen, zowel mentaal als fysiek. Hoe kunt
u toch zo gezond mogelijk thuis werken? MTC fysiotherapie helpt u graag, geheel corona
proof, verder met deze vraag!
Om de (thuis)werkplekcheck adequaat en laagdrempelig te kunnen beoordelen komen wij
uiteraard langs bij u thuis. Tijdens de kennismaking worden uw hulpvraag en knelpunten in
kaart gebracht en gaan we meteen aan de slag met het aanpassen van de werkplek.
Elke check is maatwerk waarbij rekening gehouden wordt met het advies wat betreft de aanpassingen. Het is namelijk belangrijk dat de aanpassingen binnen uw mogelijkheden liggen
en voldoen aan de arbowetgeving.
De werkplekcheck wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de aanvullende polis fysio/
oefentherapie.
Wilt u gebruik maken van de check?
Meld u dan aan door te bellen naar: 0297-286093 of mail naar: info@mtcfysio.nl
Bent u in quarantaine en wilt u toch een check? Geen probleem! Wij kunnen u ook met een
videoconsult helpen. *Bent u niet aanvullend verzekerd? Dan kunt u ook particulier gebruik
maken.
Tijdens de maand november betaald u een actietarief van €60,- per check.

www.sportkrantamstelland.nl
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48 ORGANISATIES ONDERTEKENEN HET
AMSTELVEENS SPORTAKKOORD
Op dinsdag 6 oktober werd, tijdens een online bijeenkomst met 60 deelnemers, het Amstelveens
Sportakkoord door 48 (sport)organisaties ondertekend. De vergadering werd uitgezonden vanuit de raadzaal in het gemeentehuis, waar de “handtekeningen” van deze organisaties onder
toeziend oog van wethouder sport Rob Ellermeijer aan het bord werden toegevoegd. Het lokaal
sportakkoord brengt Amstelveense partners uit sport, zorg, welzijn, onderwijs en bedrijfsleven
bij elkaar om af te stemmen welke thema’s zij in Amstelveen willen oppakken, wie welke bijdrage
daaraan levert en hoe ze dat willen organiseren.
De ambitie van het lokale Amstelveens Sportakkoord is ‘Een leven lang optimaal en passend sport en
bewegen voor alle Amstelveners mogelijk maken‘.
Om dit voor elkaar te krijgen worden acht projecten gestart. Deze projecten richten zich op mensen in
armoede, ouderen, nieuwe inwoners en mensen met een beperking. Daarnaast is er oog voor kinderen
met beweegarmoede en een positieve sportcultuur.
“Het was even spannend of de digitale ondertekening met zoveel organisaties zou lukken, maar het
was een groot succes” aldus coördinator Amstelveens Sportakkoord Joris van Soerland. “Dit bewijst
dat de deelnemende organisaties het belang van sport en bewegen inzien en daar graag hun bijdrage
aan willen leveren. 48 partners uit het onderwijs, het bedrijfsleven, de sport en zorg en welzijn gaan hun
handen uit de mouwen steken om de projecten in het sportakkoord tot een succes te maken. Dat is een
mooi resultaat.”

EERSTE AANDEELHOUDERSVERGADERING
GEMEENTE AMSTELVEEN EN AMSTELVEENSPORT

Op 19 oktober vond de eerste aandeelhoudersvergadering van de gemeente Amstelveen en Am“Sport is een eerste levensbehoefte“, zei directeur van AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. stelveenSport plaats. In 2019 is de rechtsvorm van AmstelveenSport omgezet van stichting naar
“Het is van belang om juist nu in deze coronatijden met elkaar in contact te treden en met elkaar het BV. De aandeelhoudersvergadering vloeit voort uit deze omzetting.
lokale sportakkoord vorm te geven.”
In het bijzijn van wethouder financiën Herbert Raat en wethouder sport Rob Ellermeijer werd de jaarrekening 2019 van AmstelveenSport vastgesteld. Daarnaast werden André Timmerman, Marjan Olfers en
Frank van Rooijen herbenoemd als lid van de raad van commissarissen en tevens werd de begroting
2021 goedgekeurd.

Ben jij de beste
FIFA 21 speler
in Amstelveen?
AmstelveenSport Organiseert Playstation FIFA 21 toernooi.
Tijdens dit evenement maak je kans op vette prijzen.
Ochtendprogramma
10 t/m 14 jaar van 10:00 – 13:00 uur. Bij meer dan 48 deelnemers, starten we om 9.00 uur
Middagprogramma
15 t/m 18 jaar van 14:00 – 17:00 uur. Bij meer dan 48 deelnemers, stoppen we om 18.00 uur
Doe tijdens de pauzes van het FIFA toernooi mee aan toffe sport- en beweegactiviteiten.
Je kunt gratis volleyballen, basketballen, turnen of kickboksen.
SCHRIJF NU IN! (VOL IS VOL)
De inschrijving sluit op woensdag 23 december.
10 T/M 14 JAAR
datum: maandag 28 december
tijd: 10:00 – 13:00 uur
deelname: gratis
15 T/M 18 JAAR
datum: maandag 28 december
tijd: 14:00 – 17:00 uur
deelname: gratis
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“Een efficiëntere bedrijfsvoering en een betere op de klantgerichte programmering hebben geleid tot
een mooi positief resultaat”, zegt directeur AmstelveenSport Heleen van Ketwich Verschuur. “2019
stond daarnaast in het teken van de onderzoeken, die allen uitgingen van groeiende bevolkingsomvang
en een toenemende behoefte aan zwemwater-, binnensport- en buitensportcapaciteit. We gebruiken
de uitslagen van deze onderzoeken in ons strategisch beleid en onze dagelijkse bedrijfsvoering om de
Amstelveense sporter optimaal te faciliteren.”
2019 was voor AmstelveenSport een jaar dat sportief en financieel succesvol was. Dit is te zien en te
beleven in het digitale jaarverslag dat sinds gisteren op de website van AmstelveenSport te vinden is.
Heleen van Ketwich Verschuur: “Sportbeoefening is voor veel mensen een wezenlijk onderdeel van het
leven. Er wordt niet alleen gesport om fit en vitaal te blijven, maar ook om sociale contacten op te doen
en te onderhouden. In ons jaarverslag komt de meerwaarde van sport duidelijk naar voren”.
Het jaarverslag 2019 van AmstelveenSport is te vinden op www.jaarverslag2019.amstelveensport.nl en
voor iedereen toegankelijk.

AMSTELVEENS SPORTGALA GAAT NIET DOOR
Het bij sporters alom geliefde Amstelveens Sportgala, dat altijd in januari plaatsvindt, gaat dit
jaar in verband met het coronavirus niet door. AmstelveenSport organiseert het sportgala in
opdracht van de gemeente Amstelveen. Tijdens het gala worden alle Amstelveense kampioenen
gehuldigd en worden de Rabobank talentprijzen, de Peter Post Oeuvreprijs, de prijs voor vereniging van het jaar en de sportvrijwilligersprijs uitgereikt. Iedereen met een hart voor sport komt
hier jaarlijks samen om deze sporters in het zonnetje te zetten.
Heleen van Ketwich Verschuur, directeur AmstelveenSport: “De voorbereidingen voor het gala beginnen
meestal al begin september. We hebben de ontwikkelingen van het coronavirus scherp in de gaten
gehouden en zo lang mogelijk gewacht, maar we moeten nu toch echt besluiten het gala niet doorgaat.
Dat is jammer, wij zien het gala als één van de hoogtepunten van het jaar.”
Wethouder sport Rob Ellermeijer: “De afgelasting van het Amstelveense Sportgala is een begrijpelijk en
noodzakelijk besluit, tegelijk is het jammer dat we de sport in Amstelveen niet kunnen vieren in januari.
Laten we hopen dat we er in de editie van 2022 een extra groot feest van kunnen maken.”
Omdat het sportgala dit jaar niet doorgaat zullen de kampioenen van 2020 bij het volgende gala gehuldigd worden. Deze kampioenen kunnen wel alvast per e-mail naar info@amstelveensport.nl aangemeld
worden.

www.sportkrantamstelland.nl

Initiatiefnemer Ewoud van Dulken heeft een droom. Hij wil de gymlessen die we allemaal kennen van
de basisschool nieuw leven inblazen en mensen weer het plezier van toen laten beleven. “Bijna iedereen heeft er een positieve vibe bij. Als ze herinneringen ophalen, beginnen ze te stralen en verschijnt
er een grote glimlach op hun gezicht. Dat gevoel willen we aanspreken, niets moet en alles mag”.

Bewegen

juist
nu

Plezier staat voorop

Zo gezegd, zo gedaan. “Het plezier staat bij onze lessen voorop. Het is mijn overtuiging dat sporten an
sich niet goed voor je is. Zeker als je het op hoog niveau doet, pleeg je roofbouw op je eigen lichaam.
Het gaat om het bewegen, dat is noodzakelijk voor je gezondheid, zowel fysiek als mentaal. We hebben de afgelopen maanden allemaal gemerkt wat het met je doet als je te weinig beweegt. Door het
‘moeten’ eraf te halen en het op speelse wijze aan te bieden, wordt bewegen weer leuk. En dan kom je
automatisch uit bij de gymlessen van vroeger.”

Professionele begeleiding

“Het is de kunst om in de lessen voldoende uitdaging te bieden op ieder niveau, voor jong en oud.
Ieder lichaam is immers anders. Mede om die reden worden onze lessen verzorgd door geschoolde
docenten. Trefbal, touwklimmen, bokspringen, ringzwaaien, handstand, basketbal, volleybal... Het
komt allemaal terug. Door te zorgen voor veel variatie in de lessen, houden we je gemotiveerd en kost
het je geen enkele moeite om het vol te houden.”

Héél Nederland

GYM VAN TOEN is op 17 augustus van start gegaan in Amstelveen, Haarlem en Zaandam, Leiden,
Vlissingen, Middelburg, Sittard en Maastricht.
“Het streven is om in 2020 te komen tot tien locaties. De mogelijkheden zijn eindeloos.
Je zou bijvoorbeeld ook lessen voor ouder en kind kunnen aanbieden, en voor bedrijven liggen er
eveneens kansen. Als ik iets doe, dan ga ik er voor 300% voor.
GYM VAN TOEN blijkt een groot succes”.
Ben je zelf docent lichamelijke opvoeding of ken je een leuke, energieke en ervaren docent, wil je deze
lessen bij jullie in de regio? Neem dan gerust contact op.
De lessen in Amstelveen zullen plaatsvinden op: maandag en donderdag van 20:15 tot 21:15 uur
aan de Lindenlaan 334, 1187 GP in Amstelveen.
www.gymvantoen.nl - info@gymvantoen.nl - T. 06 22663775

www.sportkrantamstelland.nl
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