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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Bas Hoeven

Het nieuwe jaar is aangebroken. Meer bewe-
gen, wie neemt het zich niet elk jaar voor?  
Ik heb mezelf voorgenomen niet meer aan 
goede voornemens te doen.
Waarom? Omdat het vaak een teleurstellende 
afloop heeft. Dat komt je vast bekend voor.

Op 2 januari is er geen cross trainer meer 
beschikbaar in de sportschool en de groeps-
lessen puilen uit . Een maand later staan de 
apparaten stof te happen. Waarom vinden 
we het toch zo moeilijk om voornemens vol 
te houden? Hoe behouden we onze motivatie 
en hoe zorgen we ervoor dat we onze leefstijl 
nou echt veranderen? Er is helaas geen 
pilletje die hier een oplossing voor geeft. Je 
moet het toch echt zelf doen. In principe gaat 
het om gedragsverandering. Om je hierbij te 
helpen geef ik je een paar bruikbare tips om 
het bewegen te integreren in je leven. Wil je 
echt verandering, ga er dan echt even voor 
zitten en schrijf het voor jezelf op. 

Waarom
Zorg ervoor de je kern van je motivatie te pak-
ken hebt. Hier kan je altijd op terugvallen. Wil 
je het echt? Waarom wil je meer bewegen? 
Gezondheidsredenen? Fitter voelen? 
Afvallen? Suikerwaardes omlaag krijgen? 
Lekkerder in je vel zitten? Verminderen van 
beperkingen in het algemeen dagelijks leven? 
Makkelijker je bed uit komen? Kijk daarnaast 
ook naar een groter doel. Wat is de invloed op 
je sociale leven, gezin of carrière? Benadruk 
het positieve effect. 

Consequenties
Zet ook de negatieve gevolgen van het niet 

    

Fitness
Aalsmeer 
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bewegen op een rij. Betrek dit op jezelf. Spit 
de risico’s en consequenties uit wanneer je 
niets verandert. Hierdoor krijg je vaak een 
realistischer beeld.  
 
Zelfreflectie
Vraag jezelf af waarom het de laatste keer 
niet lukte om het vol te houden. Ken je eigen 
valkuilen en probeer hier naar te handelen.
 
Passende keuzes
Maak passende keuzes vanuit je eigen moti-
vatie. Kies activiteiten waar je plezier in hebt 
en die bij je passen.

Doelen
Stel korte termijn doelen die haalbaar zijn. 
Zorg dat je merkt dat je vooruitgaat. Succes-
beleving motiveert om door te gaan. 

Plan 
Stem je beweegplan goed af op je doelstellin-
gen. Wil je bijvoorbeeld afvallen, train dan ook 
gericht op afvallen. Vraag hierbij hulp van een 
specialist in bewegen.

Routine
Zorg dat je een weekplanning hebt van je 
activiteiten. Het moet routine worden. Uit on-
derzoek blijkt dat sporten in de ochtend beter 
vol te houden is.

Samen
Zorg dat je samen in beweging gaat. Zoek 
een maatje of een groep. Motiveer elkaar. 
Vertel ook je omgeving wat je gaat doen. Door 
je omgeving te veranderen is het makkelijker 
zelf te veranderen.  
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Volhouden goede voornemens

Beloning
Jezelf belonen op gepaste wijze. Bioscoopje, 
avondje uit, ontspanning. Dus niet een keer 
overslaan omdat het zo goed gaat. Dan 
beloon je jezelf met je oude gedrag. 

Doen
Gewoon Doen!
 
Hopelijk heb je volgend jaar geen goede voor-
nemens meer nodig als het gaat om bewegen 
omdat je je leefstijl al zo verandert hebt dat 
het routine is geworden. 

Succes en een Gezond en Sportief nieuwjaar 
gewenst

Bas Hoeven
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Afgelopen december kwam de NOS met een 
artikel waarin stond dat de Aikido Bond de 
snelst groeiende sportbond is van het jaar 2014. 
Aanleidingen om te gaan sporten zijn juist bij de 
krijgskunst aikido heel divers. Als we er tijdens 
een open avond naar vragen aan de geïnteres-
seerden, krijgen we de volgende reacties terug: 
op zoek naar iets fysieks, behoefte aan veiligheid, 
sommigen komen voor het sociale aspect, ande-
ren voor zelfwaardering of de wens om zichzelf te 
ontwikkelen. Het bijzondere aan aikido is dat er 
voor iedereen in al deze lagen wel iets te halen is. 

Bij de vereniging Aikido Groene Hart is deze 
groeiende behoefte aan aikido goed te merken. 
Er zijn steeds meer mensen die hun weg naar 
aikido weten te vinden. NOC*NSF had het jaren 
geleden al voorspeld: aikido is een bewegings-
vorm zonder wedstrijden of rivaliteit en dat krijgt 
een grote aantrekkingskracht. Iedereen moet al 
genoeg hard werken om zich staande te kunnen 

De opkomst van Aikido
houden in deze drukke tijden: beide partners vaak 
een baan en vaak ook nog een hoop geregel 
rondom de kinderen. Het is prettig om te trainen 
in een omgeving waar je even niet de beste 
hoeft te zijn, maar gewoon lekker met jezelf aan 
de slag te gaan: zowel fysiek als mentaal, met 
anderen die dat ook zoeken.

Afgelopen zondag 11 januari 2015 was er een 
open les bij Aikido Centrum Wilnis. De dojo van 
Richard ten Katen bestaat nu precies één jaar. 
Richard: ‘Er is het afgelopen jaar een fijne kern-

groep ontstaan die nu trouw iedere week komt 
trainen.’ Hij vertelt tijdens de open avond over zijn 
aikido passie: de fysieke inspanning en mentale 
ontspanning van de trainingen zijn voor hem 
van grote toegevoegde waarde in zijn hectische 
leven. ‘Door zelf regelmatig te trainen heb ik de 
rust gevonden waar ik zo ijverig naar op zoek 
was,’ aldus Richard.

Er is bij Aikido Groene Hart een speciaal 
demonstratie team samengesteld voor de open 
avonden. De bedoeling van dit team is om de 
geïnteresseerden een zo compleet mogelijk beeld 
te geven van de ontwikkelingen die je in aikido 
doormaakt. 

De nieuwkomers in Wilnis hebben genoten van 
de avond en waren verbaasd over de geringe 
kracht waarmee je de ander uit balans kunt 
halen. De demoteams zijn samengesteld uit jong 
en oud, man en vrouw. De boodschap van dit 
team: aikido is haalbaar voor iedereen, ongeacht 
geslacht, leeftijd of atletisch vermogen. Iedereen 
is bij ons van harte welkom.

Bent u toe aan een lekker dagje uit? Heerlijk uit-
waaien tussen de weilanden en genieten van het 
weidse uitzicht over de polder Veldzijde te Wilnis? 
Heeft u eventjes genoeg van alle druktes van het 
dagelijks leven? 

Kom dan eens actief ontspannen op Golfpark 
Wilnis. Een rustig gelegen golfpark, midden in 
het groene hart  in een prachtig polderlandschap 
zonder spoorwegen, snelwegen of drukke provin-
ciale wegen, op slechts een kwartier rijden van 
Amsterdam en Utrecht.

Van een golfclinic voor beginners tot een 18 holes 
qualifing wedstrijdbaan en van een kopje koffie 
op een zonnig terras tot een compleet diner in 
de serre met uitzicht over de golfbaan; Golfpark 
Wilnis is voor iedereen toegankelijk. 

Golfpark Wilnis, een pareltje 
in het Groene Hart!

U bent naast het golfen natuurlijk ook gewoon 
welkom om uw familiefeest in deze sportieve om-
geving te organiseren. Dat kan op diverse wijzen 
en met of zonder golfevenement. Onze horeca is 
u graag van dienst!

De wedstrijdbaan voldoet aan de hoogste eisen 
van de golfsport, voor de beginners hebben we 
een fantastisch aangelegde korte baan, hier kunt 
u de fijne kneepjes van de golfsport onder de knie 
krijgen. Waarom begint u niet met deze fascine-
rende sport? 

Door de verschillende oefenfaciliteiten zoals 
een driving range, putting- en chippinggreen, 
oefenbunker, de aanwezigheid van twee golfpro-
fessionals en de 9 holes par-3 baan is dit park 
het domein van zowel ervaren als beginnende 
golfers.   

Wilt u eens kennis te maken met de golfsport?
Eigenlijk is dit HET moment! Nu beginnen met 
een sport die uw leven zal veranderen, en juist 
het voorjaar is uitermate geschikt voor de eerste 
stappen op de golfbaan. Zodra de zomer begint 
heeft u dan immers al genoeg ervaring om elk 
mooi moment te genieten van uw nieuwe sport.

Golf duur? 
Welnee, dat is allemaal verleden tijd; uw eerste 
jaar bent u al voor € 365,- een jaar lang lid 
van de korte baan. 
Dat is een heel jaar golf voor maar € 1,- per dag! 

Eigenlijk willen wij u uitdagen uw leven te 
veranderen en vandaag te beginnen. Meld u zich 
aan en begin gewoon, u zal verbaasd zijn over 
het gevoel dat u krijgt wanneer u de bal voor de 
eerste keer in de hole speelt; dat is het gevoel: Ik 
wil dit voor de rest van mijn leven en het mooie 
is: dat kan, en vlakbij huis midden in het Groene 
Hart wat ons allen toebehoord.  

Als u tijdens een mooie wandeltocht of fietstocht 
langs de Bovendijk in Wilnis zin heeft in een 
lekker kopje koffie met appeltaart, in een verfris-

sende lunch of een dagschotel van onze chef, 
kom dan eens kijken in restaurant Veldzijde. Met 
ons strategisch gesitueerde terras dat uitkijkt op 
mooie greens en een afslagplaats kunt u in het 
zonnetje echt even genieten. Ook hebben we een 
sfeervolle serre en een ruim restaurant waar u 
van harte welkom bent. 

Neem eens contact met ons op via 
golf@golfparkwilnis.nl of maak een afspraak met 
Tom Blasse; hij verwelkomt u graag.
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OPEN WATER DUIKCURSUS 
voor slechts € 340,- !
(normale prijs € 399,-) 

Inclusief: 
• 14 theoriemodules,6 zwembadmodules, lesboek,
• Logboek, duiktabel, theorie, examen, duikpas. 
• Gebruik van duikuitrusting tijdens gehele opleiding
• 6 buitenwatermodules, persluchtvullingen 

Betaling direct bij inschrijving

AIRDIVING - Baambrugse Zuwe 143 B - 3645 AE Vinkeveen - Tel: 0294-291030 - Info@Airdiving.nl

COUPON

foto: Pim Waslander

Met het koppel Reinder Nummerdor / Christi-
aan Varenhorst op de deelnemerslijst schatte 
beachvolleyballer Sven Vismans in, dat een 
tweede plek het hoogst haalbare zou zijn bij het 
NK indoor afgelopen weekeinde. En zo gebeurde. 
In zijn thuishal The Beach in Aalsmeer won de 
Amstelvener met zijn partner Wessel Keemink 
het zilver, want hij zag het allerminst als goud 
verliezen.

 “Reinder en Christiaan zijn op dit moment nog 
een maatje te groot”, erkende Vismans ruiterlijk. 
“Maar je gaat altijd voor de winst. Je weet het 
natuurlijk nooit. Ook zij kunnen even niet lekker 
draaien. Daarom zijn we ook super gefocust de 
finale ingegaan.” Helaas voor de Amstelvener 
lieten Nummerdor en Varenhorst geen grove 
steken vallen. Cadeau kregen ze het niet, want 
Vismans en Keemink maakten het de favorieten 
knap lastig.

Dat deden ze in een heroïsche finale, nadat ze 
slechts een paar uur eerder nog een energievre-
tende halve finale hadden gespeeld. Dat bleek 
uiteindelijk een mooie opwarmer voor het in 
grote getalen opgekomen publiek, dat ongekend 
luidruchtig als één man achter Sven Vismans 
ging staan. “Weergaloos”, reageerde de beach-

volleyballer. “Dat geeft zo’n enorme boost. Ik zat 
er fysiek flink doorheen, maar als je dan een rally 
winnend afsluit en het publiek hoort, dan ben je 
die vermoeidheid in een klap vergeten.”

Vismans en Keemink, die vorig jaar op bij het NK 
indoor besloten het samen te proberen, lijken 
elkaar te hebben gevonden. Het koppel kan 
in ieder geval terugkijken op een sterk eerste 
seizoen. “Het eerste toernooi in Arnhem werden 
we gelijk derde en daarna speelden we ons elke 
evenement in de prijzen met als bekroning van 
het seizoen 2014 de 2e plaats bij het NK Beach-
volleybal in Scheveningen achter de wereldkam-
pioenen Alexander Brouwer / Robert Meeuwsen”, 
kijkt Vismans terug.

Het beachduo richt zich nu op het WK, dat 
komende zomer in Nederland wordt gehouden. 
Nederland mag bij de mannen vijf teams inschrij-
ven. Drie plekken zijn al bezet, de vierde plek 
wordt verdeeld op basis van de internationale 
ranking. Voor de laatste plek wordt een kwalifi-
catie gehouden. “Op het WK staan is ons eerste 
doel”, vertelt de Amstelveense beachvolleybal-
ler. “En dan... wie weet zorgen we wel voor een 
mooie verrassing.”

Amstelvener Sven Vismans goed voor
 zilver op NK beachvolleybal

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Goede voornemens 2015.

Het nieuwe jaar is weer volop begonnen, alle 
goede voornemens van voeding en training  zijn 
van start gegaan. Maar bijna een maand later, 
verzwakt iedereen langzaam weer in het oude 
patroon. 

Het is niet erg om doelstellingen te maken. Wil 
je een paar kilootjes verliezen door op je eten te 
letten en te sporten dan ben je al een stap in de 
goede richting. Je hebt besloten dat je het anders 
wilt doen dus tijd voor de volgende stap! 

Maak een planning, wees niet te streng voor 
jezelf, stapje voor stapje en houd het haalbaar. 
Je kan geen wonderen verrichten in een korte tijd.

Weet wat je doet! Neem geen crash dieet, ge-
zonde voeding kan al een hele ommekeer geven. 
Neem meerdere maaltijden op een dag (6 kleine) 
en minimaal 2 liter water. Beloon jezelf met 1 keer 
in de week een smokkelmaaltijd, wees lief voor 
jezelf. Informeer jezelf over gezonde voeding en 
effectieve training.

Motivatie, hou dit vast! Focus niet op de dingen 
die je niet meer mag maar juist wat je nog wel 

mag. Zie het als een uitdaging om met lekkere 
gezonde voeding iets lekkers in elkaar te zetten. 
Zoek recepten op en probeer het uit.
Ook met trainen, neem je vriend of vriendin mee, 
motiveer elkaar. 

Voorbereiding, vind je het overdag moeilijk je 
aan gezond eten te houden door de drukte op je 
werk? Of drukte met de kinderen. Bereid je eten 
s’avonds voor en neem dit de dag erna mee. 
Altijd makkelijk en hoef je daarna nergens meer 
aan te denken.

Vooruitgang, wees trots op jezelf bij iedere vorm 
van vooruitgang. Dit hoeft niet alleen in de kilo’s 
en centimeters te zijn maar ook hoe je je voelt en 
hoe je eruit ziet. Je straalt! 

Terugval, dat kan iedereen gebeuren. Ineens pak 
je die zak chips, drop of chocola en eet! Daarna 
voel je je vreselijk schuldig maar van een keer 
zondigen wordt je niet dik, het is juist de terugval 
die daarvoor zorgt. Pak de dag erna de draad 
weer op en ga er weer voor en wees weer trots 
dat je het volhoudt, jij kan het!

Heel veel succes! 
Voor ideeën en suggesties kunt je ons altijd 
mailen.

Nijverheidsweg 17K1
3641 RP mijdrecht
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Manege Mariahoeve bevindt zich aan de Hoofd-
weg in het buitengebied van Mijdrecht. In deze 
groene omgeving hebben onze paarden genoeg 
vrijheid om lekker te rennen of rustig te grazen. 
Wij zijn een gezellige manege waar ook pension-
stalling mogelijk is. 

Onze ruime stallen zijn voorzien van stromend 
water. De paarden staan op stro. Er wordt inmaak 
(bijna hooi) en onderhoudsbrok gevoerd. Heb je 
speciale wensen i.v.m. voer voor je paard dan is 
dat bespreekbaar. 

De Mariahoeve beschikt voor de pensionklanten 
over een aantal faciliteiten. Zo kunt u uw paard 
rijden in de buiten- en binnenbak, of  beweging 
geven in de longeerkraal, in de bestrate stap-
molen, of in de paddock.  Voor de verzorging 
van uw paard kunt u de poetsplaats met koud 
en warm water gebruiken. Uw harnachement ligt 
droog en warm in de zadelkamer, waar voor de 
pensionklanten afsluitbare kasten zijn. Ook kunt 
u uw trailer bij ons op het terrein stallen. Deze 
faciliteiten zijn allemaal bij de prijs inbegrepen.

In de zomermaanden staan de paarden over-
dag in de wei en ’s nachts in de stal. Dit geldt 
natuurlijk niet als het onweert of als het weer het 
niet toelaat. Er wordt goed in de gaten gehouden 
of het mogelijk is dat de paarden naar buiten 
kunnen.

Manege Mariahoeve is aangesloten bij de FNRS 
en bij de laatste keuring zijn we gestegen van 
twee naar drie sterren Als je lid bent van onze 
manege kun je ook lid worden van de FNRS. 
Je ontvangt dan een ruiterpaspoort en je kunt 
deelnemen aan de FNRS proeven voor dressuur, 
springen of buitenrijden. Zo kun je op een leuke 
manier je rijvaardigheid testen en jezelf steeds 
verbeteren.

Manege Mariahoeve: drie sterren van de FNRS keuring!

Onze lessen worden gegeven door gediplomeer-
de instructrices en sluiten aan op de proeven van 
de FNRS. Je kunt bij ons deelnemen aan de les-
sen vanaf ongeveer 7 jaar. Eén keer in de maand 
zijn er springlessen.

Vanaf januari zijn de lessen gewijzigd naar 
lesuren van 3 kwartier met maximaal 4 ruiters per 
les.Ook is het mogelijk privélessen te nemen. 
Voor de pensionklanten is het mogelijk om een 
eigen instructeur of instructrice mee te nemen. 

Regelmatig houden wij verschillende leuke eve-
nementen. ’s Zomers een ponykamp, waarbij er 

“gelogeerd” wordt in de wei. Elke deelnemer mag 
zijn tent opzetten in de wei, wat heel gezellig is.  
Uiteraard staat het paardrijden centraal in deze 
week, met buitenritten, wedstrijdjes enzovoort. 
w’s Avonds rond het kampvuur wordt er bijgepraat 
over de dag en natuurlijk mag de barbecue en de 
bonte avond niet ontbreken.

Wij organiseren themawedstrijden. Je kunt hier 
aan meedoen met je lesgroep. De ruiters rijden 
dan hun zelfgemaakte proef verkleed volgens hun 
zelfgekozen thema en op bijpassende muziek. 

Niet alleen organiseren wij themawedstrijden, 
maar ook organiseren we één keer per jaar een 
carrousel wedstrijd. Dit is erg leuk om te doen en 
vooral ook heel mooi om naar te kijken. 

Bij manege Mariahoeve verzorgen wij  kinderpar-
tijtjes. Deze partijtjes zijn mogelijk voor kinderen 
vanaf zes jaar. We beginnen met een speurtocht 

door de manege. Vervolgens gaan we de pony’s 
poetsen en opzadelen, dan ponyrijden en als 
afsluiting een patatje met een frikadel of kroket 
eten. 

Bij ons bestaat de mogelijkheid om een pony of 
paard te leasen. Afhankelijk van de gemaakte 
afspraken kun je dan twee of drie keer per week 
lessen volgen en vrij rijden op je “eigen” paard of 
pony. 

Tijdens en na alle activiteiten kunt u genieten 
van een hapje en een drankje in onze gezellige 
kantine. 

Bent u, net als wij, enthousiast over de Maria-
hoeve en wilt u meer informatie? 
Dan kunt u telefonisch contact opnemen. Ons 
telefoonnummer is 0297-594466 b.g.g. 06-
10088786. Of u kunt onze website bezoeken: 
www.mariahoevemijdrecht.nl 



Tennisvereniging De Ronde Vener
Kom tennissen bij de gezelligste tennisvereniging 
van De Ronde Venen e.o.!

Lidmaatschappen (12 maanden)

Senior: € 150,-
Student: € 100,-
Junior: €   70,-
Aspirant: € 192,50  (incl. les)

Aspirantlidmaatschap
Speciaal voor kinderen van 5 tot 12 jaar: 
lidmaatschap inclusief 18 tennislessen.
Slechts € 192,50  i.p.v. € 260,=

Tennisvereniging De Ronde Vener
Dr. J. van der Haarlaan 1
3641 JW Mijdrecht
Ledenadministratie: 0297 - 285 469
www.tvdrv.nl

12 maanden per jaar geopend
7 verlichte buitenbanen, 
waarvan 3 gravelbanen 
en 4 French Courts
Tennisschool Ruud van der Helm

Studentlidmaatschap
Uniek binnen de Ronde Venen: een 
speciaal lidmaatschap voor studenten v.a. 18 jaar.
Slechts € 100,- i.p.v. € 150,-

Lidmaatschapsaanbieding ouders
Lidmaatschap voor ouders van kinderen die lid worden.
Slechts € 40,= voor het eerste seizoen

Proeflidmaatschap
3 maanden kennismaken met de vereniging en de 
tennissport voor gereduceerd tarief, zie www.tvdrv.nl.

Tenniskids bij TV De Ronde Vener

Tennisvereniging De Ronde Vener maakt gebruik van 
het programma Tenniskids van de KNLTB. Hiermee 
wordt het voor de jonge beginnende tennisser nog leuker 
en toegankelijker om zijn of haar ‘tenniscarrière’ te starten 
bij TV De Ronde Vener.

Wat is Tenniskids?
Tenniskids wil kinderen op een leuke manier laten kennis maken met tennis. 
Tenniskids is hoofdzakelijk ontworpen voor kinderen, maar eigenlijk is het een leuke 
manier van tennis spelen dat gebruikt kan worden voor alle leeftijden en niveaus. 
Jonge of onervaren spelers krijgen de mogelijkheid om de vaardigheden en de 
tactiek van tennis te leren en eigenlijk het spel te spelen. Tenniskids gebruikt drie 
kleuren in de opeenvolging van verkeerslichten die de vooruitgang van kinderen 
in tennis in kaart brengen. Tenniskids fase Rood , Tenniskids fase Oranje en Ten-
niskids fase Groen.

Tenniskids is het eerste stadium van tennis waarin de kinderen geleidelijk aan 
volgens de juiste techniek vorderen. De baanlengte, racketlengte en de verschil-
lende soorten ballen zullen toenemen of veranderen in het proces, wanneer kids er 
klaar voor zijn op een groter veld te spelen. In het programma van Tenniskids zijn 
de behoeften van jonge kinderen het belangrijkste.

Waarom Tenniskids?
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en gelijk beginnen op een groot veld 
verliezen snel hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen stuiteren over hun hoofd 
en ze zijn het langste bezig met het rapen van ballen. Het Tenniskidsprogramma is 
ontworpen om dit te voorkomen door tennis op een geleidelijke en ‘toffe’ manier te 
leren, aangepast aan de grootte en niveau van
het kind. Meer informatie over Tenniskids kunt
u vinden op: www.tenniskids.nl.
.

Bij tennisvereniging De Ronde Vener in Mijdrecht kan het hele 
jaar buiten worden getennist. Met 7 verlichte buitenbanen, een 
fraai clubhuis gelegen in een park en een sfeervol terras zijn 
de faciliteiten meer dan goed. Ruim 440 leden zorgen met elkaar
voor een uiterst gezellige vereniging.
 
Tennis is bij uitstek een sport voor het hele gezin. Van jong tot 
oud van beginner tot gevorderde. Tennis vereist wel enige 
vaardigheid en daar is de vereniging zich van bewust. Daarom 
maakt de vereniging gebruik van Tennisschool Ruud van der Helm.

Tennisvereniging De Ronde Vener is:
• Toegankelijk: voor alle niveaus, jong en oud, sociaal
• Sfeervol: gezellige evenementen, lekker eten, live muziek, thema avonden
• Sportief: voor elk niveau, competitie, toernooien, gezelligheidsevenementen
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Wat is capoeira? 
Capoeira is een unieke sport waarbij acrobatiek, 
muziek, gevecht maar ook dans samenkomen. 
Capoeira is een Afro-Braziliaanse gevechtskunst 
die word beoefend door twee spelers in een 
cirkel. In deze cirkel, beter bekend als roda, wordt 
het spel gespeeld door twee capoeiristas. Het 
spel wat ze spelen is een sierlijke melange van 
bewegingen. Hoge schoppen afgewisseld met 
lenige grondbewegingen zorgen ervoor dat deze 
combinatie van schijnbewegingen, aanvallen en 
verdedigen prachtig is om te zien.

Hoewel de populariteit van capoeira in europa 
voornamelijk voortkomt uit de spectaculaire 
acrobatische elementen, is capoeira niets zonder 
muziek. In de muziek  en de liederen ligt zowel de 
geschiedenis als de kern waar het in het spel om 
draait. Daarbij geeft de opzwepende muziek de 
spelers energie en tegelijkertijd rust.

Geschiedenis
Over de oorsprong van capoeira (Afrikaans dan 
wel Braziliaans) is nog steeds onderwerp van 
discussie. Er bestaan dan ook meerdere theo-
rieën over. Wel is het duidelijk dat de Afrikaanse 
negerslaven die in de 17e eeuw door de Portu-
gezen naar Brazilië werden gebracht, een grote 
rol hebben gehad door de dans te ontwikkelen 
tot de Afro-Braziliaanse gevechtsdans. Capoeira 
was een dodelijke sport: de capoeirista’s, vaak 
met messen aan hun enkels, maakten salto’s 
en radslagen rakelings langs het hoofd, kruis 
of maag van hun tegenstander. Soepelheid en 
snelheid van bewegingen waren belangrijker dan 
pure kracht.
Na een periode van onderdrukking waarbij 

capoeira vooral iets was voor schooiers, oplich-
ters en havenwerkers, ging dit vaak gepaard met 
criminaliteit.
 
In de jaren 30 van de 20e eeuw kwam Getúlio 
Vergas aan de macht. Omdat 
hij steun van 
het volk zocht 
voor zijn beleid 
dat ondermeer 
gericht was 
op de reoriek 
van het lichaam, 
stond hij de (be-
waakte) oefening 
van capoeira toe. 
Mestre Bimba 
maakte van deze 
mogelijkheid gebruik 
en opende de eerste 
academia (capoeira-
school). 

Bimba ontwikkelde een onderwijsmethode waar-
bij hij naast vastliggende sequenties, trappen uit 
andere vechtsporten introduceerde. Capoeira 
Regional van Bimba onderscheidde 

zich duidelijk van 
het traditionele 
capoeira. Dit kwam 
door de onder-
wijsmethode, de 
nieuwe trap-
pen, de nieuwe 
mentaliteit en 
het feit dat 
de meerder-
heid van zijn 
leerlingen tot 
de mid-
denklasse 
behoorde. 

Deze leerlingen hadden 
andere waarden dan de traditionele 

capoeiristas uit armere 
klasse.

Capoeiralessen in Uithoorn en Alphen a/d Rijn
Hedendaagse capoeira
Capoeira lijkt op een dans, maar de bewegingen 
hebben hun defensieve en offensieve karakter 
altijd behouden.
Tegenwoordig is capoeira vooral een sociale 
sport en al lang niet meer alleen voor mannen, 
het is uitgegroeid tot een sport voor alle rassen 
en culturen, voor zowel mannen, vrouwen als 
kinderen. Capoeira is spectaculair, complex en 
acrobatisch om te zien. 
De basis beweging heet Ginga, dat lijkt op lopen 
op een dansachtige manier. De combinatie 
van percussie met deze makkelijke manier van 
bewegen en de logica die her resultaat is van het 
nadoen, geven een sterk raamwerk, waarin je 
bijna alles kan doen.  

Tegenwoordig word er wereldwijd les gegeven 
door leraren van verschillende nationaliteiten die 
zijn opgeleid door Braziliaanse mestre’s 
Eind 2014 is capoeira verheven tot een speciale 
beschermde status. Door Unesco is capoeira 
verheven tot immaterieel erfgoed.

Onze groep
Capoeira Uithoorn is in 2010 opgericht door 
Mobilette. Sinds die tijd worden er lessen, work-
shops en shows verzorgd.

Vrijwel vanaf het begin is onze groep aangesloten 
bij Grupo Gingaxé uit Hilversum. Ondertussen 
verzorgd Mobilette naast lessen in Uithoorn ook 
lessen in Alphen aan den Rijn.

Bent u geïnteresseerd in onze lessen? 
Zie onze advertentie op pagina 4 in deze krant 
voor locaties en lestijden.         

“Capoeira is een 
unieke sport waarbij 
acrobatiek, muziek, 
gevecht maar ook 
dans samen-
komen.”

Meer energie en minder stress, verlichting van 
pijn en depressie
De hierboven genoemde, maar ook vele andere 
positieve effecten van het dragen van een mag-
neetsieraad worden gemeld door veel van onze 
klanten. Al duizenden jaren zweren mensen bij 
het gebruik van magneten voor genezende doel-
einden of juist ter voorkoming van ziekte. Het is 
fascinerend, dat magneetkracht met succes voor 
zoveel verschillende klachten kan worden ge-
bruikt en dat er vaak een positief effect optreedt, 
zodra magneten ingezet worden. De wetenschap 
kan dit niet langer negeren en dus worden er 
steeds meer klinische experimenten uitgevoerd, 
waarvan de positieve resultaten wel tot verder 
onderzoek moeten leiden.

Zo hebben bijvoorbeeld wetenschappers van 
de Universiteit van Virginia o.a. het volgende 
ontdekt:
• Magneten stimuleren de doorbloeding of kunnen
  een regulerend effect hebben op de doorstro
  ming van het bloed
• Door de magneten krimpen uitgerekte aders en
  vernauwde bloedvaten ontspannen
• Magneten verhogen de toevoer van zuurstof en
  voedingsstoffen naar de individuele cellen
• Toxines (afvalstoffen) worden op natuurlijke
  wijze sneller afgevoerd
• De energiebalans verbetert en de zelfgenezen
  de krachten van het lichaam worden versterkt
• Zwellingen en ontstekingen verdwijnen en
  wonden genezen sneller en beter
• Bij behandelingen van sportblessures waren de
  resultaten zo indrukwekkend, dat de onderzoe
  kers het advies geven om bij verstuikingen, 
  builen of schrammen afwisselend met ijs en
  magneten te behandelen

Is magneetkracht werkelijk een genezend 
middel bij vele klachten?

Heel veel mensen zijn hiervan overtuigd, omdat 
zij dat zelf lijfelijk ervaren. En is daarvoor dan één 
duidelijke verklaring? De wetenschap ontrafelt da-
gelijks nieuwe geheimen in de microkosmos. Er 
zijn inmiddels meerdere plausibele verklaringen, 
maar hard wetenschappelijk eenduidig bewijs kan 
(nog niet) geleverd worden. 

Wel is duidelijk dat er een aantal factoren positief 
van invloed zijn en daarom nader onderzocht 
dienen te worden: bloed, zenuwen, stofwisseling, 
water, koper en het aardmagnetisch veld.

Hoe dan ook: de ontelbare positieve ervaringen 
met magneetsieraden, die door onze klanten 
gemeld worden, zijn zó indrukwekkend, dat wij 
u van harte adviseren om het gewoon zelf uit te 
proberen en de effecten te ervaren.
 
Werking magneetsieraden ENERGETIX

Wereldwijd maken al miljoenen mensen gebruik 
van magneetsieraden.

• om hun algemene gevoel van welzijn te
  verbeteren
• omdat zij pijnverlichting ervaren
• omdat hun klachten afnemen of zelfs helemaal   
  verdwijnen
• omdat zij zich meer in balans voelen en minder   
  stress ervaren
• omdat zij een verbetering van hun energie   
  ervaren
• omdat zij beter slapen en/of meer uitgerust 
  wakker worden

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

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

www.sportkrantamstelland.nl
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Als aanbieder van o.a. hardloop clinics en trainin-
gen is Hardloop-begeleiding alweer 5 jaar actief 
in de Ronde Venen en omgeving.

Oprichter Theo Noij heeft eerst een verdienste-
lijke carrière achter de rug als wielrenner waarbij, 
naast honderden ereplaatsen in binnen- en bui-
tenland, een derde plaats bij het WK-veteranen in 
Oostenrijk, meerdere malen provinciaal kampioen 
in verschillende categorieën, deelname nationale 
selectie tijdens zijn militaire dienstplicht, voor-
dracht sporter van het jaar in de Ronde Venen, 
een paar van de vele hoogtepunten waren in ruim 
33 jaar wielrennen.

Tijdens zijn wielerloopbaan publiceerde Theo 
ook een 7-tal boeken over wielrennen waarbij het 
aspect training zijn favoriete onderwerp was en 
met name het boek “Wielrennen training- tech-
niek-tactiek” een bestseller bleek te zijn, destijds 
uitgegeven bij Uitgeverij Elmar.

Door gezondheidsproblemen, vooral veroorzaakt 
door een zogenaamd “sporthart” moest er een 
stapje terug worden gedaan en nadat hij op zijn 
vijftigste verjaardag een paar hardloopschoenen 
kado kreeg leek dat de volgende uitdaging te 
worden.

Theo Noij werd lid van een atletiekclub in 
Uithoorn en hij verbaasde zich over de aparte 
manier van trainen ten opzichte van zijn oude 
sport wielrennen. Bij het wielrennen voor klassie-
kers werd er op òf de tijd òf de afstand getraind 
(meerdere keren zelfs), maar bij het hardlopen is 
het normaal om voor een marathon (de langste 
duurloop) hooguit 1 keer in de week maar circa 
32 km te lopen. 

Hardloop-begeleiding van Theo Noij
Theo trainde altijd 3 x in de week flinke duurlopen 
en wat kortere afstanden voor de snelheid en liep 
al zijn marathons tussen de 3 uren en 3.30 uur 
gemakkelijk uit. Ook lopers die tegenwoordig voor 
deze afstand bij “hardloop-begeleiding voor de 
marathon” hebben getraind lopen allemaal binnen 
de 3.30 uur. 

Met de hardloopwedstrijden won Theo af en toe 
ereplaatsen, maar al gauw bleek helaas dat de 
klachten van het sporthart terugkwamen. Dit 
resulteerde in twee hartoperaties in twee jaar tijd.
Theo volgde daarna een trainersopleiding bij een 
van de grootse clubs van Nederland en kon al 

gauw aan de bak bij verschillende verenigingen, 
maar zijn hang naar zelfstandigheid en het op 
zijn eigen manier uitleg en uitvoering geven van 
trainingen was toch te sterk. 

En hoewel Theo nog invaltrainer is bij o.a. De 
Veenlopers geeft hij nu zelfstandig trainingen bij 
o.a. PK sportschool in Vinkeveen op meerdere 
dagen en in Abcoude op meerdere dagen. 

Daarnaast zijn er nog individuele lopers en loops-
ters die worden begeleid met schema’s voor o.a. 
de Dam tot Damloop en marathons.

Het plezier in het hardlopen staat hier centraal. 
Geen eindeloos rondjes lopen of oefeningen doen 
die niets met hardlopen van doen hebben, maar 
afwisselende trainingen zoals interval-heuvello-
pen-tempolopen-duintraining e.d. en regelmatig 
een wedstrijd voor het tempogevoel.
Het is belangrijk om in een groep te trainen, je 
trekt je dan aan elkaar op en hebt een stok achter 

de deur om bij wat minder aantrekkelijk weer toch 
samen te gaan trainen.

Lopers uit de gehele regio, van Uithoorn tot en 
met Amsterdam, hebben inmiddels Hardloop-
begeleiding ontdekt en zelfs lopers die bij hun 
vereniging geen progressie meer boekten hebben 
hier weer een PR gehaald.

Kalender:
• Vanaf maart wordt er weer een nieuwe clinic 
gestart op zondagochtend voor lopers die zich 
willen voorbereiden op de Ronde Hoeploop en 
AMC-loop en  er zijn doorlopende trainingen 
voor gevorderde lopers op de dinsdagavond in 
Abcoude.

• Voor de Ronde Venen is er op zaterdagochtend 
en maandagavond hardlooptraining bij sport-
school PK in Vinkeveen.

• Binnenkort zal er gestart worden met overdag 
hardlopen voor kinderen: Running Bootcamp en 
hardloopclinics.

• Hardloop-begeleiding is mede-organisator van 
de dorpsloop in Wilnis en de nieuw op te zetten  
scholieren veldloop in Abcoude.  Hievoorr zoeken 
we nog enkele sponsoren die middels spandoe-
ken of anderzijds willen bijdragen tot het slagen 
van deze evenementen.

Voor meer info kunt u mailen naar:
info@hardloop-begeleiding.nl 
of de website bezoeken:
www.hardloop-begeleiding.nl
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Welkom in de wereld van

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

Sportvoetbedden
Reparatie van sport- en wandelschoenen 

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

MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 - 17.30 UUR

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

WelWelW kom in de wwereldereldereld vvanan

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”

Vele Nederlanders zullen ook deze winter 
weer gaan genieten van een welverdiende 
wintersport-vakantie. Zorgvuldig worden de 
diverse bestemmingen met elkaar vergeleken op 
sneeuwzekerheid, aanwezigheid van apres-ski, 
aantal kilometers piste etc. etc. Echter wordt 
het belangrijkste vaak vergeten of pas op het 
laatste moment geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voorkomen dient uw 
ski- of snowboarduitrusting in optimale conditie te 
verkeren. De medewerkers van Intersport DUO 
staan voor u klaar om de technische staat van uw 
materiaal vrijblijvend te beoordelen. 

Van donderdag 29 januari t/m zaterdag 7 februari 
a.s. organiseert Intersport DUO een ski-, en 
snowboard-occasionbeurs in filiaal Uithoorn. 
Gedurende deze dagen wordt een groot aantal 
gebruikte ski’s, skischoenen, snowboards en 
snowboardschoenen te koop aangeboden. Om 

alvast in de juiste stemming te komen staat er na-
tuurlijk voor u een glaasje Glühwein of Prosecco 
klaar!

Ook aan  particulieren wordt de mogelijkheid 
geboden om wintersportmateriaal  op deze beurs 
te koop aan te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt geaccepteerd bij
Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in Uithoorn 
(0297-560329). Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewerkers, in overleg 
met u, de vraagprijs bepaald. Verkocht materiaal 
zal worden uitgekeerd in waardebonnen. Inter-
sport DUO brengt geen provisie in rekening.

Naast het occasion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke wintersportaanbie-
dingen.

Zie ook de advertentie op pagina 5 in deze krant.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
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Reinder Nummerdor heeft zijn vorig jaar ver-
overde nationale titel bij het NK beachvolleybal 
indoor geprolongeerd. In The Beach in Aalsmeer 
was hij met partner Christiaan Varenhorst met 2-0 
te sterk voor Sven Vismans en Wessel Keemink. 

Nummerdor ontving de medaille van zijn voorma-
lige partner Richard Schuil, met wie hij in 2014 
nog op de hoogste trede van het ereschavot 
stond. Schuil, die vorig jaar een punt achter zijn 
volleybalcarrière zette, trad in The Beach op als 
toernooidirecteur.

Hij zag eerder op de dag zijn vrouw Elke Schuil-
van Wijnhoven met Mered de Vries kampioen 
worden bij de vrouwen. Het beachvolleybalkoppel 
versloeg in de finale van het evenement in The 
Beach in Aalsmeer de favorieten Roos van der 
Hoeven en Michelle Stiekema met 2-0. 

Mered de Vries vertaalde het succes bij het NK 
in de voorbereiding op de duels. “We wisten elke 
keer het vooraf bedachte plan goed uit te voeren. 
We hadden een idee van wat de tegenstander 
zou doen en vervolgens deden ze dat ook. Daar 
hebben we goed op geanticipeerd. We groeiden 

steeds beter in het toernooi. Alles lukte, alles viel 
als een puzzel in elkaar.”

Reinder Nummerdor en Christiaan Varenhorst 
voldeden bij de mannen aan de verwachtingen 
door genadeloos op te stomen naar de finale en 
de titel op te eisen. Een makkie wilde Varenhorst 
het niet noemen, maar “de overwinning is ook 
geen moment in gevaar geweest. We maakten 
het eerder onszelf soms moeilijk. Met name 
de laatste twee wedstrijden speelden we niet 
optimaal. Maar uiteindelijk is de toernooizege niet 
in gevaar geweest.”

Hij erkende wel de opkomst van een aantal 
talentvolle koppels op het NK. “Er komt een 
leuke lichting aan ja. Er loopt veel talent rond. Ze 
spelen alleen nog niet stabiel, nog te veel pieken 
en dalen. Maar dat is een leerproces waar ze 
doorheen moeten. Dat heb ik ook meegemaakt.”

Zo’n 5000 man, verdeeld over twee dagen, wisten 
de weg naar The Beach te vinden in het weekend 
van 3 - 4 januari 2015. 

Reinder Nummerdor / Christiaan Varenhorst en
Elke Schuil-Wijnhoven en Mered de Vries

Nederlands kampioen beachvolleybal indoor

foto: Pim Waslander

Er zijn veel mythes & misverstanden over fitness. 
Daarom hebben we de belangrijkste even voor je 
onder de loep genomen. 

1. Is fitness duur?
Nee, abonnementen bij fitnesscentra zijn over het 
algemeen erg scherp geprijsd en dus niet duur. 
Het is vooral duur als je weinig gebruik maakt van 
je abonnement. Ga dus ergens sporten waar je 
het leuk vindt, dan ga je vaker en ben je uiteinde-
lijk voordeliger uit.

2. Is fitness echt zo saai?
Nee, maar als er iets is dat saai is dan is het wel 
een half uur of langer op een fitnessapparaat 

staan. Dat is wat de meeste mensen doen in een 
fitnesscentrum, met name bij de prijsvechters die 
voornamelijk traditionele fitnessapparaten aan-
bieden. Ga eens een groepsles doen! 

3. Val je af door te fitnessen?  
Nee, je valt niet af door twee keer per week 
40 minuten op een crosstrainer te gaan staan, 
helaas is het niet zo simpel. Daar komt veel meer 
bij kijken; voeding, werk, slaap en beweging. Lukt 
het je zelf niet om af te vallen? Ga dan naar een 
fitnesscentrum met goede begeleiding. 

4. Is fitness geschikt voor senioren?
Ja, fitness is juist voor ouderen een ideale manier 

De 7 grootste misverstanden over fitness
om te bewegen. In een fitnesscentrum kun je 
veilig en gecontroleerd bewegen en ervoor 
zorgen dat je zo lang mogelijk fit blijft. Ga bij 
voorkeur sporten onder begeleiding.

5. Zijn fitnesscentra klantonvriendelijk?
Nee, ondanks dat het internet vol staat met klach-
ten, zijn de meeste fitnesscentra er klantvrien-
delijk. Maar dat geldt niet voor alle centra, laat je 
goed informeren en lees de voorwaarden! Kies bij 
voorkeur een fitnesscentrum die een proefperiode 
aanbiedt. 

6. Is fitness verantwoord voor kinderen?
Jazeker! Vaak wordt er geroepen dat fitness 

slecht is voor kinderen, maar dat is onzin. Fitness 
blijkt juist erg goed te zijn voor kinderen, mits er 
rekening wordt gehouden met de groeihormonen 
en de juiste belasting. Steeds meer fitnesscentra 
hebben speciale trainingen voor jongeren. 

7. Moet je vaker sporten om meer resultaat te 
behalen?     
Nee, dat hoeft niet. Resultaat is afhankelijk van 
veel meer factoren zoals: dagelijkse activitei-
ten, voeding en rust. Soms is minder beter en 
effectiever. Belangrijker is dat je regelmatig blijft 
bewegen, veel mensen maken de fout door in de 
wintermaanden een aantal maanden intensief te 
sporten en dan weer een poosje niet. Blijf dus het 
hele jaar door sporten! 
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De komende maanden is er in Mijdrecht weer 
veel te beleven op tennisgebied. Te beginnen 
met ieder jaar terugkerende evenementen, de 
Rabobank Open Indoor Kampioenschappen in 
tennishal ‘De Ronde Venen’, met gelijk daaropvol-
gend de voorjaarscompetitie van  T.V Mijdrecht, 
een tweedaagse busreis naar Roland Garros 
(Parijs) en de TVM bar Open op het park van T.V. 
Mijdrecht. 

Voor de Rabobank Open Indoor Kampioenschap-
pen is uit wijde omtrek veel belangstelling. Dat is 
ook niet zo verwonderlijk aangezien dit toernooi 
in de week van 28 maart t/m 6 april tot één van 
de weinige toernooien vlak voor de competitie 
in Nederland behoort. Het toernooi dat in de 
leeftijdscategorieën 17+ en 35+ op Rating en 
bij de 50+ volgens het “oude systeem” volgens 
pasjessterkte gespeeld wordt, behoort dan ook tot 
één van de sterkste toernooien uit de regio. 

Kijk op www.tennishalderondevenen.nl om u in te 
schrijven voor dit toernooi. In dit toernooi wordt 

rekening gehouden met de voorjaarscompetitie, 
die weer vroeg tijdens het finaleweekend van het 
toernooi  begint. De finales van de Rabobank 
Open Indoor Kampioenschappen worden dan 
ook op zowel zondag 5 april als maandag 6 april 
(2e Paasdag) gespeeld. De voorjaarscompetitie, 
die in april en mei gehouden wordt is altijd een 
interessante periode om een kijkje te nemen op 
de buitenparken. 

Ook wanneer u nog geen lid van de vereniging 
bent kunt u kijken naar goede wedstrijden. En 
wellicht, dat u door de tennissport gegrepen 
wordt. Wanneer u in het weekend (vrijdag, 
zaterdag en zondag) rond etenstijd op het park 
van T.V. Mijdrecht komt, dan kunt u tijdens het 
kijken van de laatste wedstrijden op het terras 
van een goede maaltijd voor een schappelijke 
prijs genieten.

Wegens succes vervolgt de tweedaagse busreis 
Roland Garros 2015 + dag Parijs. 

De bus vertrekt op vrijdagochtend 29 mei vanuit 
tennishal ‘De Ronde Venen’ met de luxe Win-
toursbus met 40 ruime zitplaatsen. 

U ontvangt een stadionkaart voor Suzanne 
Lenglen, één van de twee hoofdtribunes of Court 
1 met de vrijheid om alle buitenbanen te bekijken. 
Bij het inslaan van de eerste wedstrijd komt u het 
stadion binnen, dus mist u geen minuut tennis. 
U verblijft tot 19:30 uur op het park en van daaruit 
vertrekt u rechtstreeks richting het hotel. 

Dit comfortabele hotel is uitgezocht op locatie: 
vlakbij een metrostation waardoor het centrum, 
de Montmartre en Versailles makkelijk bereikbaar 

zijn voor de 2e dag waarop u op eigen gelegen-
heid Parijs kunt verkennen. 
Zaterdag 30 mei om 17:00 uur gaat u weer rich-
ting Nederland. Tijdens de tussenstop  kunt u om 
19:00 uur in België avondeten in een wegrestau-
rant. 

Dit geweldige arrangement komt met alleen 
buitenbanen slechts op € 195,- per persoon, met 
Court 1 op € 215,- per persoon en met Stadion 
Suzan Lenglen op €  235,- per persoon. 
Reserveert u vóór 1 mei dan ontvangt u € 10,- 
korting. Inschrijven kan, via de website middels 
een  inschrijfformulier of bel: 0297 285636.

Tennishal ‘De Ronde Venen’ het middelpunt van tennis in Nederland
Na de competitie van 13 t/m 21 juni wordt het eer-
ste buitentoernooi van het seizoen in de regio de 
TVM Bar Open 2015 op T.V. Mijdrecht gehouden. 

Alle enkelpartijen zullen op rating gespeeld wor-
den. U kunt zich vanaf 1 april hiervoor opgeven. 
We verwachten dat het een groot spektakel wordt 
waarbij de inwendige mens, verzorgd door TVM 
Bar eten & drinken, niet vergeten zal worden. 

Ook voor dit evenement geldt: iedereen is 
welkom om in de zon b.v. op het terras onder het 
genot van een hapje en een drankje van prachtig 
tennis te genieten.
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Sinds september werkt Leonie Porton als Oefen-
therapeut Mensendieck bij MTC fysiotherapie. 
Als Oefentherapeut heeft zij zich gespecialiseerd 
in houding en beweging en begeleidt verschil-
lende soorten sporters. 

Naast haar werk als Oefentherapeut werkt Leonie 
ook als fitness instructrice, personal trainer en 
groepslesdocent. Door haar opleidingen en erva-
ring is Leonie in staat om verschillende aspecten 
van training te kunnen combineren en ervoor te 
zorgen dat de sporter op een adequate manier 
wordt begeleid in het voorkomen en verhelpen 
van blessures op lange termijn. 

Leonie: ‘’Sporten doet een beroep op de fysieke 
kracht, snelheid, ademtechniek en de coördinatie 
van lichaamsdelen en bewegingen. Het houdt 
het lichaam fit en gezond, maar kan daarnaast 
ook tot klachten leiden. Veel klachten zijn on-
nodig of worden als normaal beschouwd. Wie 
juist beweegt en op zijn houding let heeft minder 
klachten en loopt aantoonbaar minder kans op 
blessures’’.

Heeft u het idee dat u tijdens het sporten klachten 
ontwikkelt? 
Wilt u het maximale uit uw (kracht)training halen 
zonder overbelasting? 
Heeft u vage klachten of wilt u minder pijn in uw 
rug na het trainen? 

Neem dan contact op met MTC fysiotherapie 
en vraag naar Leonie Porton, uw specialist in 
houding en beweging.

NIEUW bij Medisch Trainings Centrum: 
De Oefentherapeut

fysio.noorden@online.nl

Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer 
Voor fysiotherapie en gezond bewegen

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

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

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

Ons team staat dagelijks voor u klaar!

Ain’t no mountain high enough!

Mijn naam is Freek van Vliet en ik ben fysiothera-
peut/eigenaar bij SMC de Bron te Vinkeveen. 

Tijdens mijn werk kom ik regelmatig in contact 
met mensen die vechten tegen de verschrikkelijke 
ziekte kanker. Normaal handel ik NA de diagnose 
maar nu wil ik iets gaan doen VOOR de diag-
nose. Onderzoek is namelijk van levensbelang en 
dit is het uitgangspunt van mijn deelname aan de 
Alpe d’HuZes.

Naar aanleiding van de televisie beelden van vori-
ge jaren en de beelden die ik via Alphen d’Huzes 
(wij gaan met ±60 mensen uit Alphen aan den 
Rijn deelnemen) heb gezien, kwamen er bij mij 
veel emoties los en dit stimuleerde mij enorm om 
de Alpe d’Huez te beklimmen en daarmee zoveel 
mogelijk geld op te halen voor onderzoek om 
deze verschrikkelijke ziekte te helpen bestrijden.

Mijn streven is om deze berg binnen de gegeven 
tijd zo vaak als ik kan (4 tot 6 keer) te beklimmen.
Wat een voorrecht om te mogen strijden voor zo’n 
doel met een groep vrienden die er net zo over 
denkt!

Help mij om op 4 juni zo veel mogelijk geld op 
te halen en doneer!

Ga naar: http://deelnemers.opgevenisgeenop-
tie.nl/acties/freekvanvliet/freek-van-vliet/ 
Namens alle rijders en strijders: bedankt!
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Goed voorbereid 
op wintersport

De wintersport stelt hoge eisen aan je 
lichaam. Je zit hoog in de bergen, het is 
koud en je moet je lichamelijk ook nog eens 
bewijzen. Tot overmaat van ramp blijft soms 
de zon weg. Harde wind, sneeuw en extreme 
kou vragen om een extra goede voorbereiding 
op de wintersport.  

Het is belangrijk om warme kleding te dragen. 
Wie zich niet goed tegen de kou beschermt, kan 
geen optimale prestaties leveren. 

Een koud lichaam heeft een tragere zenuwge-
leiding en minder soepele spieren, pezen en 
gewrichten. Hierdoor gaat veel kracht, coördinatie 
en flexibiliteit verloren. 

Train je lichaam
Een goede fysieke voorbereiding is van groot 
belang om ongelukken en blessures te voorko-
men. Bij in de sneeuw wandelen, langlaufen, 
alpineskiën en snowboarden gebruik je je spieren 
anders dan in het dagelijks leven. Zorg dan ook 
dat vóór vertrek je beenspieren versterkt zijn, je 
gewrichten soepel en je evenwicht getraind is. 

Ga je binnenkort op wintersport? 
Begin dan nú met de volgende oefeningen:
• Neem vaak de trap. Klimmen en dalen versterkt 
je spieren en gewrichten.
• Ga af en toe zwemmen om je spieren te ver-
sterken.
• Vergroot je uithoudingsvermogen: ga regelmatig 
een stuk wandelen of joggen.

Beginnen met oefeningen
Als je oderstaande oefeningen doet, is het be-
langrijk om te starten met een warming-up. Begin 
bijvoorbeeld met een looppas op de plaats. Eerst 
rustig en bouw het tempo op. 

Spierversterkende oefeningen:

Beenspieren
Ga in een ruime spreidstand staan, buig je knieën 
en laat je tenen naar buiten wijzen. Buig je knieën 
tot je niet verder kunt, maar hou je rug recht en 
je knieën boven je tenen. Houd deze stand 20 
seconden vast en rust 15 seconden. Herhaal de 
oefening vijf keer. Ga op je rechterzij liggen met je 
benen op elkaar. Steun met je rechterarm op de 

grond zodat je bovenlichaam iets omhoog komt, 
laat je linkerhand voor je op de vloer liggen. 
Beweeg je linkerbeen in 4 seconden tot 45 gra-
den omhoog en laat hem in 4 seconden ook weer 
langzaam zakken zonder je rechterbeen te raken. 
Herhaal de oefening 20 keer en train vervolgens 
je andere been door op je linkerzij te gaan liggen.

De voorkant van de bovenbenen
Ga rechtop staan en pak met je linkerhand je 
linkerenkel vast en breng je hiel onder je linkerdij. 
Hou de uitgerekte dij dicht bij je andere dij en 
span je billen aan. Hou deze positie 30 seconden 
vast en laat voorzichtig je been los. Doe de oefe-
ning twee of drie keer aan beide kanten.

De achterkant van de bovenbenen
Ga rechtop staan, plaats één hiel op een stoel 
en hou het andere been gestrekt. Hou je rug 
recht en probeer je navel tot aan je bovenbeen te 
brengen. Doe de oefening twee of drie keer aan 
beide kanten.

Kuitspieren
Steun tegen een muur en breng één voet naar 
voren. Plaats de te rekken kuit naar achteren 
met de knie gestrekt en je voet rustend plat op 
de grond. Druk je hiel tegen de vloer en verhoog 
geleidelijk de hellingshoek. Doe de oefening twee 
of drie keer aan beide kanten.

Buikspieren
Ga op je rug liggen, knieën gebogen, voeten 
gekruist in de lucht. Kruis je armen op je borst en 
kom met je bovenlichaam omhoog. Hou hierbij je 
kin van je borst en adem rustig door. Hou deze 
positie 4 tot 8 tellen vast en kom langzaam terug 
naar de beginhouding. Herhaal deze oefening 10 
keer en ga vervolgens op je buik liggen. Plaats je 
handen op de hoogte van je schouders en duw je 
rug omhoog. Hou deze stretch enige tijd vast.

Armspieren
Maak een kleine spreidstand voor een muur. 
Strek je armen naar voren en laat je naar de muur 
vallen. Vang jezelf op met je handen en buig je 
ellebogen zo ver dat je net met je neus de muur 
niet raakt. Veer vervolgens terug tot je weer 
rechtop staat. Verzwaar de oefening door verder 
van de muur te gaan staan.

Rugspieren
Ga op je buik op de grond liggen en steun op je 
ellebogen. Druk je lichaam als een rechte plank 
omhoog en hou deze positie vast. Als je gevor-
derd bent, kun je deze oefening ook op één been 
doen. 

Stretchoefeningen
Stretchoefeningen voorkomen spierletsel en be-
vorderen het herstel. Bij de stretch moet je voelen 
dat de spier onder spanning staat. Blijf minstens 
30 seconden in stretchhouding en probeer beetje 
bij beetje verder te gaan; veer hierbij niet. Adem 
goed in en uit.

Train je evenwicht
Probeer om zo lang mogelijk in evenwicht te blij-
ven. Ga op één voet staan en sluit je ogen. Doe 
die oefening zodra de gelegenheid zich voordoet 
(bijvoorbeeld als je je tanden poetst of op de trein 
wacht). 

Coolingdown
Na de oefeningen doe je een coolingdown. De 
coolingdown zorgt ervoor dat je lichaam weer tot 
rust komt. Daarmee voorkom je spierpijn. Goede 
oefeningen zijn de stretch- en ademhalingsoefe-
ningen.

bron: www.gezondheidsnet.nl

Loop het voorjaar tegemoet! Toer Trimclub De 
Merel organiseert voor de 37ste keer de PK 
Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. Wethouder 
David Moolenburgh geeft zondag 15 februari 
2015 het startschot op de Kerklaan.  

Het aantal deelnemers nam de afgelopen jaren 
gestaag toe, vorig jaar 653. Het succes is mede 
te danken aan de gezellige ambiance in en om 
sporthal De Boei in Vinkeveen en aan het mooie 
parcours langs het natuur- en watersportgebied 
rondom de Vinkeveense Plassen en recreatie-
terrein Bosdijk. Elke deelnemer ontvangt een 
Ipico-chip, welke na de finish door vrijwilligers 
wordt ingenomen. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve marathon, 
het hoofdnummer van de Bosdijkloop (deelname 
vanaf 16 jaar) en een 10-kilometerloop, beiden 
door het buitengebied van Vinkeveen, en een 
5-kilometerloop door de kern van Vinkeveen. Zo-

wel wedstrijdlopers als recreanten zijn van harte 
welkom. Voor kinderen tot en met 12 jaar is er 
een jeugdloop van 1 kilometer. De start en finish 
zijn vlakbij sporthal De Boei, Kerklaan 32, 3645 
EV Vinkeveen. In de sporthal zijn kleedruimten, 
douches, een foyer met horecafaciliteiten en er is 
EHBO aanwezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar www.inschrijven.
nl. Deelname aan de jeugdloop is gratis! Elke 
deelnemer aan de jeugdloop ontvangt een leuke 
herinneringsmedaille. Voorinschrijving is mogelijk 
tot en met 12 februari 2015. Na deze datum kan 
men zich inschrijven op de dag van de loop in 
De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk een kwartier 
voor de start. Let op: de voorinschrijving is 1 euro 
goedkoper dan de inschrijving op de dag van de 
loop.   

Zondag 15 februari: PK Sport Bosdijkloop
Starttijden en parcours
De start van de 1 kilometer jeugdloop is om 11:30 
uur voor de Sint Jozefschool aan het Tuinder-
slaantje. De start van de halve marathon is om 
12.00 uur, de 10 kilometer om 12.05 uur en de 5 
kilometer om 12.10 uur op de Kerklaan. 

Het parcours is vlak en over verharde wegen. De 
kilometerpunten bij alle afstanden worden met 
grote km-borden aangegeven, per afstand een 
andere kleur en bij elke kilometer één bord. Vele 
vrijwilligers zullen zorgdragen voor een veilige 
route. Wil je alvast de route zien? Zie de route-
kaarten op www.ttcdemerel.nl. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilometer jeugdloop 
is om 11:50 uur bij de brug op de Kerklaan. De 
overige prijsuitreikingen vinden plaats in De Boei, 
volgens het schema: 5 kilometer om 13:00 uur, 10 
kilometer om 13:30 uur en de halve marathon om 
14:00 uur. 

Voor de winnaar van de halve marathon, zowel 
bij de dames als de heren, is er een wisselbeker. 
En voor het verbeteren van het parcoursrecord op 
de halve marathon (dames: 1.20.28 uur, heren: 
1.10.30 uur) is een geldbedrag beschikbaar. 

De uitslagen van de PK Sport Bosdijkloop staan 
op de dag van de loop vanaf 17:00 uur op 
www.uitslagen.nl. En vervolgens ook op 
www.ttcdemerel.nl. Hier vind je ook nadere infor-
matie over de PK Sport Bosdijkloop. 

Of bel naar Peter Meijer: 06-48013782, e-mail 
naar bosdijkloop@gmail.com of volg de Bosdijk-
loop op Twitter (@Bosdijkloop. 
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