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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Michael Schekkerman

Benauwd, vermoeid, hoesten… Een 
aantal symptomen van COPD. Wat 
is COPD nou eigenlijk en wat kan je 
er tegen doen? 

Chronic Obstructive Pulmonary Disease of-
tewel COPD is letterlijk vertaald een chro-
nisch obstructieve longaandoening. Het is 
een progressieve chronische aandoening 
van de longen. Dit betekent dat het niet 
meer over gaat en dat de klachten met de 
jaren zullen blijven toenemen. Betekent dit 
dan ook dat je er niks meer aan kunt doen? 

Wat kun je doen?
Allereerst is het van groot belang, als dit 
nog niet gebeurd is, om te stoppen met ro-
ken. Roken is de grootste oorzaak van het 
ontstaan van COPD en door te blijven roken 
zal de COPD blijven toenemen. 

Daarnaast speelt bewegen een belangrijke 
rol. COPD is niet te genezen, maar door te 
bewegen kunnen de symptomen een stuk 
minder worden. Door gemiddeld 30 mi-
nuten per dag matig intensief te bewegen 
zal het uithoudingsvermogen verbeteren 
en de kortademigheid verminderen. Hierbij 
is belangrijk dat de ademhalingsfrequen-
tie omhoog gaat en de hartslag versnelt. 
Dan hoor ik vaak het volgende argument: 
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getraind worden door middel van squats en 
lunges (uitstappas). Dit kan je zelf doen, bij 
een sportschool of onder begeleiding van 
een fysiotherapeut.

Belangrijk is om in ieder geval een vorm van 
beweging te kiezen die bij jou past zodat 
het makkelijker is om vol te houden en je 
hier meer plezier in beleeft.

Aangezien COPD zorgt voor spierafname 
en inactiviteit is er in veel gevallen sprake 
van over- of ondergewicht. Een goed voe-
dingspatroon naast het bewegen is daarom 
aan te raden. 

Fysiotherapie wordt bij COPD vergoed 
vanuit de basisverzekering. Dus bent u niet 
bekend met trainen kunt u altijd bij de fysio-
therapeut terecht.
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“Juist doordat ik mij ga inspannen word ik 
benauwder”. In eerste instantie zal de be-
nauwdheid bij inspanning toenemen, maar 
laat je hier niet door tegenhouden. Dit geeft 
juist aan dat het belang van beweging nog 
groter is. 

Door dan te stoppen met bewegen zal de 
COPD toenemen en de benauwdheid ook. 
Een ander argument dat ik vaak te horen 
krijg is: “Ik doe al genoeg op een dag en 
moet mijn energie een beetje verdelen, an-
ders ben ik vanavond helemaal uitgeput”. 
Hierbij geldt eigenlijk precies hetzelfde. 
Door meer te bewegen ben je in eerste in-
stantie in de avond helemaal uitgeput, maar 
op langere termijn wordt het uithoudings-
vermogen beter en krijg je meer energie.

Wat nog wel eens wordt vergeten is dat het 
opbouwen van spierkracht ook belangrijk is 
bij COPD. Doordat het lichaam vecht tegen 
COPD en door inactiviteit neemt spierweef-
sel af en de klachten toe. Door het trainen 
van de spieren neemt spierweefsel toe en 
de klachten dus af. Dit betekent niet dat je 
meteen een body builder moet worden, 
maar wel dat je gericht de juiste spieren 
moet gaan trainen. Denk hierbij aan het 
trainen van de grote spiergroepen zoals 
bijvoorbeeld de bovenbenen. Deze kunnen 
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zeilen & surfen  op kamp of thuis slapen
beginners & gevorderden  fun & friends

www.zeilschoolvinkeveen.nl

Zomerkamp zeilen in Vinkeveen
Tijdens de zomervakantie organiseert Zeilschool de Vinkeveense Plassen weer 8 zeilweken voor jeugd 
en jongeren. Een zeilkamp start op zondagmiddag en eindigt vrijdagavond/zaterdagochtend (afhankelijk 
van het verblijfstype). 
Deze week overnacht en eet je in onze groepsaccommodatie, maar is het ook mogelijk om thuis te 
overnachten. Natuurlijk leer je alles over het zeilen, maar de enthousiaste instructeurs organiseren ook 
andere leuke activiteiten op en rond het water. Het kamp staat garant voor een leerzame en gezellige 
week, waarin je veel nieuwe vriendschappen sluit! Aan het einde van de week worden de vorderingen 
vastgelegd in een CWO-certificaat.

De zomerweken zijn te reserveren vanaf € 360,-. Om de allerjongste watersporters (5-6 jaar) spelender-
wijs kennis te laten maken met water en wind, bieden we de Spettercursus vanaf € 195,-. Een uitgebreid 
overzicht van alle cursussen en de verschillende verblijfstypes zijn terug te vinden op onze website. De 
populaire weken raken al redelijk vol. Dus om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij niet te lang 
te wachten met inschrijven.

ZEILSCHOOL VINKEVEEN: PLEZIER IN ZEILEN!

Zeilcursus dit voorjaar
Sta je te popelen om voor de zomer de zeilen al te hijsen en de plassen op te gaan? Het duurt nog even 
voordat begin april het nieuwe watersportseizoen weer start. Zowel voor de doorgewinterde zeiler als de 
(jonge) beginner bieden wij ook dit voorjaar weer verschillende zeilcursussen.
De cursussen worden gegeven op verschillende niveaus, waarbij wordt gekeken naar zeilervaring en 
leeftijd. Voor iedere cursist is er een passende boot te vinden, we hebben maar liefst 15 verschillende 
boottypen en je kan zelfs bij ons windsurfen! 

DATA:
Meivakantie: 27 april t/m 1 mei en 4 mei t/m 8 mei
Hemelvaart: 21 t/m 24 mei
Pinksteren: 30 mei t/m 1 juni

Ook bieden we in april, mei en juni een aantal les-weekenden in een Kielboot (Valk) aan. De weekend-
cursus is uitermate geschikt voor volwassenen. Met deze ideale lesboot kunt u snel leren zeilen, doordat 
de instructeur aan boord zit. Hierdoor kan er heel gericht les gegeven worden, waardoor u het zeilen in 
theorie en praktijk snel onder de knie zult hebben.

Haal je Vaarbewijs
Ook dit voorjaar is er weer gelegenheid tot het volgen van de cursus voor het behalen van het vaarbe-
wijs. Het Klein Vaarbewijs is verplicht bij het varen met schepen boven de 15 meter of bij schepen die 
sneller kunnen varen dan 20 km per uur. De cursus Klein Vaarbewijs I (KVB1) wordt gegeven door een 
CWO erkende docent en vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur op 4, 11, 18 en 
25 maart en 1 april.
Kosten bedragen € 175,- per persoon. Tijdens de cursus wordt de leerstof behandeld, aanverwante on-
derwerpen aangesneden en examens geoefend. Door de interactieve behandeling van de lesstof wordt 
de cursus door de cursisten als zeer prettig ervaren. 

Contact
Kijk op www.zeilschoolvinkeveen.nl voor een overzicht van het volledige cursusaanbod en de daarbij 
behorende beschikbaarheid en prijzen. Ook is het mogelijk online te reserveren.
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00. 
Mailen naar info@zeilschoolvinkeveen.nl mag uiteraard ook.
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De MTH Mijdrechtse Open Indoorkampioen-
schappen zullen vanaf 28 maart t/m 5 april in 
Tennishal De Ronde Venen gehouden worden. 
Het is een officieel KNLTB toernooi en er wordt 
op rating ingedeeld, een goede voorbereiding 
om voor de voorjaarscompetitie in je wedstrijd-
ritme te komen of met je dubbelpartner alvast 
te oefenen. 

De tapijtgravelbanen komen ten opzichte van 
andere indoorbanen dichter bij de speeleigen-
schappen van een buitenbaan. Omdat de baan 
met korrels is ingestrooid kunnen de voeten goed 
draaien en wordt er schoenen met (visgraat)profiel 
geadviseerd. 

In het weekend van 28 en 29 maart zullen al par-
tijen worden gespeeld om de capaciteit van het 
toernooi te vergroten, het finaleweekend staat op 
zaterdag 4 en zondag 5 april gepland. 
Op de finaledag is er een grote loterij en voor de 
deelnemers kans op 2 stadionkaarten voor Roland 
Garros! De inschrijving is geopend (te vinden op 
de homepage van de tennishal of op toernooi.nl). 

DE TENNISHAL BLIJFT 
IN DE ZOMER GEWOON OPEN!

’s Zomers kan er nog altijd tegen laagseizoen tarie-
ven getennist worden. U hoeft uw tennisafspraak 
niet af te zeggen wanneer het een keertje regent. 

Tennishal De Ronde Venen organiseert de 21e 
Mijdrechtse Open Indoorkampioenschappen

Er zijn interessante Competitie deals, Regenver-
zekeringen en Zomerbundels met een damesdub-
bel op dinsdagmiddag van 14:00- 15:30 uur.

ORGANISEER EEN FEESTJE EN LAAT DE 
TENNISHAL HET VOOR U VERZORGEN!

In de Tennishal De Ronde Venen kunt u in onze 
horecagelegenheid terecht (of evt. de gehele ac-
commodatie) voor een verjaardagsfeest, jubileum, 
bedrijfsavond, tentoonstelling, muziekvoorstelling 
en vergadering. Wij kunnen daarbij drankjes en 
hapjes en evt. een warm of koud buffet verzorgen.

WILT U NOG IN DE WINTER OP 
EEN GESCHIKTE TIJD TENNISSEN?

 
Er zijn er nu nog mooie avondbanen vrij voor de 
winter 2020 - 2021 om vast te leggen. De tennishal 
organiseert ook een Wintercompetitie buiten de 
KNLTB om. 

Deze wintercompetitie vindt plaats van 6 decem-
ber 2020 t/m 21 maart 2021. Er worden per team 
of per koppel vier ontmoetingen gespeeld (1x per 
maand) waarbij ieder 2 dubbels van een uur. 

Tennishal De Ronde Venen staat voor tennis in 
het algemeen en alle aanverwante artikelen zoals 
(over)grips, tennisballen, bespanningen tot zelfs 
stadionkaarten voor Roland Garros aan toe.
 
Voor meer informatie:

Tennishal De Ronde Venen
Dr. J. van der Haarlaan 3                
3641 JW Mijdrecht
Tel: 0297- 285636 
Mob.: 06 11321993
www.tennishalderondevenen.nl
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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 gehou-
den. 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 assis-
tent 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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FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Is preworkout nou echt 
dat wondermiddel?

Hoe vaak ik een vraag krijg over preworkout is bij-
na dagelijks, dus hier een “korte uitleg” :

Pre-workout is een supplement wat er voor zorgt 
dat je meer focus/concentratie krijgt, meer uithou-
dingsvermogen en meer energie. Je neemt de 
preworkout ongeveer een half uur voor je training. 
Pre-workout supplementen heb je in verschillende 
vormen zoals poeders, capsules, drankjes en ta-
bletten. 

En dan is de belangrijkste vraag: Wat zit er in? 
Er zijn een paar ingrediënten op te noemen die in 
bijna elke pre-workout zitten. Ik zal deze even kort 
toelichten:
 
1. Cafeïne: Cafeïne geeft een opwekkend gevoel. 
Het geeft je meer energie en concentratie.
2. Creatine: Dit is een lichaamseigen stof en komt 
ook voor in voeding, waaronder rundvlees, kip en 
vis. Creatine zorgt voor een explosieve kracht en 
je hersteld sneller. Het helpt voedingstoffen beter 
op te nemen in je spieren. 

3. Arginine: Dit is een aminozuur dat er voor zorgt 
dat door het lichaam wordt omgezet in stikstofoxi-
de (NO). Het zorgt voor een verwijding van de 
bloedvaten en een lagere bloeddruk. Je spieren 
lijken groter bij het gebruik omdat ze ‘oppompen’.
4. Beta-Alanine: Is ook een aminozuur. Het word 
in het lichaam omgezet in Carnosine wat er voor 
zorgt dat verzuring in de spieren minder snel op-
treed.
5. Taurine: Taurine zorgt voor meer uithoudings-
vermogen,  meer kracht en meer pomp. Taurine is 
een lichaamseigen stof.
6. Tyrosine: Dit aminozuur bevorderd je energie, 
stemming en focus. Het bevordert je geluksgevoel, 
is stress verlagend en een vetburner.
7. BCAA: Deze aminozuren voeden je spieren en 
helpen je spieren te beschermen en sneller te her-
stellen. Wat weer helpt in de groei!

Zoals je kan zien zijn de ingrediënten in een 
pre-workout echt gericht op het verbeteren van 
prestaties en groei. Dit merk je ook als je het 
neemt. Je spieren lijken groter doordat ze oppom-
pen, je kan net een gewicht zwaarder pakken of 
langer door gaan. Je zit meer in je eigen wereldje 
door de focus en je huid kan gaan prikken/kriebe-
len, dit is een bijeffect van de beta-alanine, niets 
om je zorgen over te maken. Kortom, klinkt alle-
maal erg interessant!

Maar.. nadat de pre-workout is uitgewerkt en je 
training af is kan het zijn dat je jezelf echt futloos 
voelt of zelfs wilt slapen, de zogenaamde post-wor-
koutdepressie. Op zich is dit natuurlijk niet raar, je 
vraagt veel meer van je lichaam omdat je door de 
preworkout net wat meer kan dan dat je normaal 
doet. 

Zorg er dan dus voor dat je na de training goed 
eet of minimaal een eiwitshake neemt, het liefste 
nog met een beetje glucose om de spieren snel te 
voeden zodat groei bevorderd wordt!

Een van de nadelen is dat sommige het gevoel 
krijgen dat ze zonder pre-workout minder lekker 
trainen of dat ze minder gespierd lijken doordat 
ze minder pomp krijgen. Daardoor wil je het dus 
vaker gaan gebruiken. Door vaker preworkout te 
gebruiken gaat er in je lichaam ook gewenning op-
treden. Tyrosine bevorderd bijvoorbeeld je geluks-
gevoel. Als dit vervolgens uitgewerkt is het moge-
lijk dat je na de training opeens wat minder lekker 
in je vel zit. Mocht je dit ervaren is het misschien 
raadzaam om te stoppen.

Even op een rijtje:
Het grootste voordeel van een pre workout is de ex-
tra energie die je er van krijgt. Pre workout schopt 
je lichaam als het ware in een hogere versnelling 
en het zorgt er ook nog eens voor dat je meer uit 
je training haalt. Uiteraard kun je gewoon dezelfde 
resultaten behalen zonder het supplement, maar 
als je interesse hebt in een vergrote kracht, uithou-
dingsvermogen, spieropbouw en vetverbranding 
is het zeker een interessant supplement voor jou. 
Pre workout wordt ook wel als oppepper gebruikt 
voor bijv een dipje van de dag of als je uitgaat.

Let wel op met het gebruik van een pre-workout. 
Lees op de verpakking de aanbevolen dagelijkse 
hoeveelheid. Drink je bijvoorbeeld veel koffie, en 
neem je ook nog een pre-workout waar soms al 
300mg cafeïne in zit! Reken dan wel even uit wat 
je dan nog kan/mag innemen. Als je preworkout 
neemt voor je avondtraining kan het er voor zor-
gen dat je s’avonds, ook al ben je moe, niet kan 
slapen door alle pepmiddelen. Daarom ook heel 
belangrijk om te kijken wat de aanbevolen leeftijd 
is!! (Vaak pas na 18 jaar) Je hartslag gaat omhoog 
en je kan meer transpireren.

Tip: Bouw rustig de hoeveelheid op. Gezien de ef-
fecten, kan je beter eerst beginnen met een halve 
scoop om te zien hoe je lichaam er op reageert en 
of je er wel tegen kan, bijv het tintelen of verhoog-

de hartslag. Kijk ook naar de preworkout zelf, ieder 
merk is anders. Wij verkopen bijv een Eshot (cafe-
ine met groene thee) of preworkout Amped zonder 
kleur en smaakstoffen.

Waarom extra aandacht aan pre workout?
De energy drankjes liggen al lange tijd onder de 
loep, tegenwoordig wordt preworkout als vervan-
ger gebruikt voor energy drankjes.

Gebruik alles met mate, je hebt maar één 
lichaam en wees daar zuinig op!

Mocht je nog vragen hebben stuur ons gerust een 
berichtje.

Jolanda Beuving
Just Believe
Beuving Lifestyle 

Bron: Mike FD
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Zaterdag 11 januari 2020 organiseerde de 
Uithoornse Roei- en  Kanovereniging 
Michiel de Ruyter ergometerwedstrijden 
voor de jeugd. 

Ergometers zijn roeimachines met een scherm 
waarop je kan zien hoe hard je roeit en welke 
afstand je onder andere hebt geroeid. De ech-
ter roeier wil natuurlijk in een boot varen, maar 
om de conditie op peil te houden tijdens de 
wintermaanden, als er niet geroeid kan wor-
den door slecht weer of omdat het ’s avonds 
vroeg donker is, is de ergometer een goed 
alternatief. 

Voor jeugdleden is een wedstrijd op een roei-
machine tijdens de winter een leuke afwisse-
ling en zij ontmoeten dan ook leeftijdgeno-
ten van andere verenigingen. Er waren 100 
jeugdleden van 11 verschillende Nederlandse 
roeiverenigingen naar Uithoorn gekomen.

Er waren 8 categorieën. Te weten jongens en 
meisjes 10 jaar, 11 tot en met 12 jaar, tot en 
met 14 jaar, tot en met 16 jaar en 17 tot en 
met 18 jaar. De meegereisde ouders, coaches 
en leden van dezelfde vereniging houden ook 
nog een wedstrijd wie het hardst kan aanmoe-
digen. Al met al een heel leuke, gezellig en 
sportieve sfeer. De wedstrijden werden gepro-
jecteerd met behulp van een beamer, waar-
door de toeschouwers konden zien welke 
roeier er nog wat extra aanmoediging nodig 
had. De uitslagen waren meteen beschikbaar, 
zodat niemand hoefde te wachten op de prijs-
uitreiking.

De filosofie bij Michiel de Ruyter is dat je 
jeugdleden in zo veel mogelijk in het zonnetje 
moet zetten bij de prijsuitreiking. De winnaars 
mochten het erepodium betreden en er was 
een medaille voor de nummer 1, 2 en 3. 
Er worden jaarlijks drie keer per jaar jeugd 
ergometerwedstrijden georganiseerd bij drie 
verschillende verenigingen in Nederland. De 
eerste wedstrijd is in Den Haag en de tweede 
in Uithoorn en de laatste bij De Eem in Baarn. 
Daar krijgen de deelnemers die aan alle drie 

de wedstrijden hebben meegedaan en in to-
taal het snelst hebben geroeid een beker uit-
gereikt. Voor de vereniging die het beste heeft 
gepresteerd is er nog een wisselbeker. 

Jeugd Ergometerwedstrijden

Deze opzet stimuleert het trainen en met 
name de techniek is belangrijk en dat betaalt 
zich in de zomer weer uit, want dan hoeft daar 
al minder op gelet te worden.

Ieder jaar nodigt Michiel de Ruyter een natio-
nale roeier uit voor de prijsuitreiking. Dit jaar 
was dat Lisa Bruijnincx.
Lisa heeft vorig jaar goud gewonnen bij de 
wereldkampioenschappen onder de jaar in 
een twee. Twee jaar geleden werd zij bij de 
jeugd ergometerwedstrijden eerste  bij de ca-
tegorie meisjes 16-17 jaar. Dat stimuleerde 
haar om nog meer te trainen met als resultaat 
vorig jaar een gouden medaille. Ze traint nu 
wekelijks negen keer en wil uitkomen bij de 

wereldkampioenschappen onder de 23 jaar. 
De leden van Michiel de Ruyter zullen met 
veel belangstelling de roeiwedstrijden onder 
de 23-jaar volgen.

De roeiers/roeisters gingen allemaal naar huis 
met een geel petje. De opvallende kleur geel 
was gekozen om ’s zomers goed op te vallen 
als ze aan het roeien zijn op het water. Dat 
komt de veiligheid ten goede. Al met al was 
het een geslaagde en sportieve dag bij Roei- 
en Kanovereniging Michiel de Ruyter. Dat was 
een goed begin van 2020!

Meer weten? 
Kijk dan op www. MDR.nu.

Om de conditie op 
peil te houden tijdens 
de wintermaanden, 
is de ergometer een 
goed alternatief.



Het afgelopen jaar is er een heleboel ge-
beurd aan de Bovenkerkerweg 81 in Am-
stelveen. In het oude, vertrouwde bowling-
centrum De Kegel kan er sinds afgelopen 
zomer gespeeld worden op gloednieuwe 
bowlingbanen, maar het tenniscentrum 
heeft de grootste verandering doorge-
maakt. Tenniscentrum de Kegel is getrans-
formeerd naar het Nationaal Tennis Cen-
trum (NTC) de Kegel, de thuisbasis van de 
KNLTB. 

NTC DE KEGEL AMSTELVEEN

Op 12 december 2019  is het centrum officieel en 
feestelijk geopend. NTC de Kegel heeft 14 indoor-
banen, 14 buitenbanen (gravel en hardcourt), bad-
mintonbanen en een padelbaan. Het horeca ge-
deelte is ook geheel vernieuwd. Vanuit de Sportbar 
heb je zicht op de vier nieuwe indoorbanen.  

In het NTC kun je ook terecht voor alle tennisbeno-
digdheden bij tennissportwinkel QD Sports.

Het NTC is de thuisbasis van de KNLTB. Het 
bondskantoor van de KNLTB heeft haar intrek ge-
nomen in het Office Parc, gelegen direct naast het 
NTC. Hiermee is Amstelveen dé tennishoofdstad 
van Nederland. 
De KNLTB gebruikt gedurende het winterseizoen 
de vier nieuwe indoorbanen op vaste tijden. Ge-

durende het zomerseizoen zullen zij de vier nieu-
we gravelbanen op de parkeergarage en de twee 
nieuwe buiten hardcourtbanen gebruiken. Op de 
tijden dat zij geen gebruik maken van deze banen, 
zijn de banen te huur.

Wil je ook spelen op de banen van het NTC? 
Doe mee aan de Open Amstelveense Dunlop 
Indoor Tenniskampioenschappen!

Alweer voor de 34e keer worden in de krokusva-
kantie de Open Amstelveense Dunlop Tenniskam-
pioenschappen georganiseerd. Het toernooi wordt 
dit jaar gespeeld in het gloednieuwe Nationaal 
Tennis Centrum de Kegel! 

De tenniskampioenschappen worden gespeeld 

van 17 t/m 23 februari en is open voor spelers met 
speelsterkte 3 t/m 8. In het enkelspel wordt er op actuele 
rating ingedeeld en voor de (gemengd) dubbels kan er 
worden ingeschreven voor de speelsterktes 3 t/m 8. 
Zowel in het enkelspel, als in het (gemengd) dubbelspel 
(categorie 6 t/m 8) kan er ook in de leeftijdscategorie 35+ 
ingeschreven worden.

Voor inschrijven en meer info kan je terecht op onze 
website www.ntcdekegelamstelveen.nl. 

De inschrijving sluit op zondag 9 februari. Schrijf je dus 
snel in en speel op dezelfde banen waar Kiki Bertens 
en Robin Haase zich onlangs nog voorbereidden op de 
start van het nieuwe tennisseizoen!

www.sportkrantamstelland.nl  11
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DE EERSTE KEER 
Je kan niet zomaar in de eGym Cirkel stappen, daarvoor kun je eerst een bandje aan-
schaffen en een afspraak maken met een trainer. Wat namelijk het ideale aan eGym is, 
is dat alle apparaten op jou worden ingesteld. Daarnaast doe je een krachttest waarbij 
je alles in één keer (of als je niet tevreden bent twee keer) moet geven, waarna het 
apparaat gaat berekenen hoe zwaar het de komende weken wordt ingesteld. Als dat 
allebei gedaan is, kan je beginnen! De eerste paar keer dat ik ging eGym-men, trainden 
er geen mensen in de cirkel, waardoor ik ook totaal de verkeerde kant op ging. In plaats 
van met de klok mee, ging ik tegen de klok in. Stom, want als ik anders begon kan je ook 
veel makkelijker in de apparaten stappen, nu moest ik er steeds omheen lopen. Gelukkig 
sprak een trainer mij op tijd aan: “Misschien is het handig als je de volgende keer de 
andere richting op gaat..” Je volgt tijdens het sporten een ‘balletje’ die je probeert binnen 
de lijntjes te houden. Zo weet je hoeveel kracht je op de heen en terugweg moet geven.

MIJN ERVARING MET GYMe
Toen ongeveer 1,5 jaar geleden eGym 
werd gelanceerd wist ik dat ik hier bij 
moest zijn! Het personeel werd als eer-
ste ingelicht, mocht het uitproberen, dus 
al snel schafte ik het bijbehorende band-
je aan. Aan de slag dan maar! Met eGym 
train je alle spiergroepen in een half uurtje 
(je doet een ronde twee keer), ideaal dus. 
Mijn ervaringen deel ik hier met jou.

JE WEET WAT JE TE WACHTEN STAAT
De krachttest is uitgevoerd, de apparatuur staat goed ingesteld, dan kan je nu zelf aan 
de slag. Wat fijn is, er komt niks bij en er wordt ook niks weggehaald. Je weet dus wat je 
te wachten staat. Het is dan ook de bedoeling dat je het rondje twee keer doet, dan ben 
je ongeveer een half uur bezig en daarna zou je er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om 
nog even op de loopband te stappen. Stel je vindt een oefening toch te zwaar of te licht, 
kan je dit zelf aanpassen. Na zes keer trainen voer je een nieuwe krachttest uit waarbij je 
kan zien of je vooruit gaat. Dat niet alleen na die zes keer verandert er ook iets anders. 
De oefeningen blijven hetzelfde alleen de kracht wordt anders ingedeeld. Na de eerste 
zes keer ga je namelijk over in negatief trainen, dat houdt in dat je het fitness apparaat 
als het ware op de terugweg tegen houdt.

STEEDS HETZELFDE
Het vorige puntje ging mij persoonlijk na een tijdje wel tegenstaan. Begrijp mij niet ver-
keerd…eGym is een super efficiënte en veilige manier van trainen (slechts 30 minuten per 
training), maar voor mij iets te statisch. Voor veel mensen is dit waarschijnlijk dé manier 
om een start te maken met bewegen en een gezonde leefstijl.

EGYM APP
Wat trouwens wel heel handig is en wat zeker een aanrader is als je gaat beginnen of 
al bent begonnen met eGym, is de app die erbij hoort. De app houdt namelijk je kracht-
metingen bij en ook de verhoudingen van de spieren. Hij kijkt of de balans goed is tussen 
bijvoorbeeld je buik en je rug en zo zie je welk gedeelte je beter moet gaan trainen. 
Daarnaast kan je ook medailles winnen (geen echte) wat ook leuk werkt. Dat niet alleen, 
je kan ook een wedstrijdje aangaan met je mede eGym-mers! Na elke ronde krijg je 
punten en als je zwaarder traint, krijg je bijvoorbeeld ook meer punten. Zo motiveer je 
elkaar en jezelf om nog beter je best te doen en vaker te gaan!
Dus de eGym is zeker een goede manier van trainen. Vooral omdat de apparaten op jou 
worden ingesteld dus is het ook ideaal voor mensen met blessures. Je bent ook bijna nooit 
alleen! Alles staat gezellig in een cirkel, je weet wat je te wachten staat en je zou dus een 
wedstrijdje kunnen beginnen!

WIL JE MEER INFORMATIE?
Spreek dan gerust één van onze trainers aan of kijk hier om alles te weten te komen over 
eGym bij Amstelhof: amstelhof.com/fitness/egym-cirkel

Deze tekst is geschreven door onze collega Isabella Kok. Bekijk hier haar persoonlijke 
blog: isabellakok.nl

CONTACT 
Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn
 0297- 531855
 www.amstelhof.com
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• De ideale combinatie van 
  inspanning en ontspanning.
• Ook voor geoefende sporters 
  een uitdaging.

TACOYO in het kort:

• De training die je wel kan volhouden.
• Je voelt je energieker, je slaapt beter en je zit lekkerder in je vel.
• Fysiek inspannen en mindful ontspannen.
• Zet je in je jouw kracht.
• Je traint op jouw niveau.
• Geeft de beste vetverbranding, tot wel 24 uur na de training.
• Geeft een goed resultaat met rugklachten.
• Wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Professionele begeleiding.

Wat is een psychosomatische fysiotherapeut?
De psychosomatische fysiotherapeut heeft zich 
gespecialiseerd in de behandeling van spanning- 
of stressgerelateerde klachten en onverklaarde 
pijn en vermoeidheid. Dit worden ook wel psycho-
somatische klachten genoemd. Het zijn fysieke 
klachten die mogelijk verband houden met een 
verstoring in de balans tussen lichamelijke en psy-
chische belasting, in relatie tot de omgeving.

De samenhang tussen lichamelijke klachten en 
psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo 
duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls 
eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als 
de klachten na verloop van tijd toenemen, levert 
medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijk me-
dische diagnose is vaak niet te stellen wat u een 
gevoel van onbegrip kan geven.

Is psychosomatische fysiotherapie iets voor u?
Stelt u zich zelf eens de vraag:
Heeft u onbegrepen lichamelijke klachten?
Regelmatig hoofdpijn, rug of nekpijn?
Voelt u zich vaak moe?
Kunt u zich moeilijk concentreren?
Slaapt u slecht?
Bent u de laatste tijd prikkelbaar of heeft u minder 
geduld?
Kunt u niet meer genieten of ontspannen?
Voelt u zich onbegrepen of somber?

Kunt u één of meer vragen met een “ja “beantwoor-
den? Dan zou psychosomatische fysiotherapie 
voor u een manier kunnen zijn om weer in balans 

te komen. Hierdoor kunnen de lichamelijke en psy-
chische klachten verminderen of zelfs verdwijnen. 
Dit kan men bereiken door bijvoorbeeld meer in-
zicht te verkrijgen in de manier van ziektebeleving 
in relatie tot het dagelijks functioneren. Maar ook 
bijvoorbeeld door het leren aanvoelen en respec-
teren van lichamelijke en psychische grenzen.

Wat is het doel van de therapie?

Het doel van psychosomatische fysiotherapie is:
• inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van
  de klacht
• het veranderen van de factoren die de klacht in
  stand houden

De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt 
u in het herstellen van het evenwicht tussen be-
lasting en belastbaarheid en tussen spanning en 
ontspanning. Het eerste gesprek is dan ook gericht 
op het vinden van de relatie tussen de lichamelijke 
klachten en de psychische gesteldheid. Dat houdt 
in dat naast de lichamelijke klachten ook psycho-
logische en sociale aspecten, bij de behandeling 
betrokken worden.

Er wordt van u een eigen inbreng en een actieve 
inzet verwacht in het herstel- en veranderingspro-
ces.

Marjolein Marcus is onze psychosomatisch fysio-
therapeut. 
Wilt u meer weten of een afspraak maken, neemt u 
dan contact met ons op.

PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE
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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.

2. Kniebuigingen
Tijdens het skiën buig je voortdurend door je knieën. Train daarom 
je beenspieren door elke dag kniebuigingen te doen. Buig tien keer 
door je knieën totdat je bovenbenen horizontaal staan en veer dan 
langzaam weer op. Doe dat een paar keer per dag. Probeer ook eens 
een lichte kniebuiging op één been.

3.Terugstappen
Sta rechtop, je benen iets uit elkaar. Zet je rechterbeen een stap 
naar achteren en buig door je rechterknie. Beweeg je bovenlichaam 
gestrekt iets mee naar achteren. Zet met je rechterbeen af en kom 
weer terug in de normale stand. Doe hetzelfde met je linkerbeen en 
blijf afwisselen.
4. Traplopen
Traplopen is een uitstekende manier om beenspieren 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. Ook goed: lang-
zaam de trap oplopen, waarbij je telkens twee treden tegelijk neemt.

5. Hielen draaien
Ga in een spreidstand staan, draai je tenen iets naar elkaar toe. Buig 
een beetje door je knieën, je bovenlichaam iets voorovergebogen. 
Draai nu je hielen naar elkaar toe en weer van elkaar af. Je tenen blij-
ven op dezelfde plek staan. Zo draai je steeds je hielen naar binnen 
en naar buiten.

6. 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.

7. 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. Het mag net niet 
je andere been raken. Til het een paar keer op en doe dezelfde 
oefening op je linkerzij met je rechterbeen.

8. Afdalen
Ga in de afdaalhouding staan, je knieën gebogen, je bovenlichaam 
ver voorovergebogen, je armen alsof je skistokken vasthoudt in 
een afdaling. Veer nu enkele keren langzaam op en neer door je 
knieën.

9. Springen
Ga op je linkerbeen staan, je knieën iets gebogen, je bovenlichaam 
iets voorover. Spring van je linker- naar je rechterbeen en weer 
terug.

10. Snowboard-stand
Zet je voeten gespreid uit elkaar, met gebogen knieën, je armen 
gespreid alsof je je balans bewaart op een snowboard. Verleg nu 
je lichaamsgewicht steeds langzaam van je tenen naar je hielen en 
weer terug, terwijl je je knieën gebogen houdt.

Tips voor wintersport oefeningen

Bewegende skihelling
Skischool Amstelveen is een indoor skischool. Je 
krijgt skiles (of snowboardles) op een bewegende 
skihelling. Dat is een soort lopende band die onder 
je door rolt. Dus je kunt eindeloos afdalen. Om-
dat we de snelheid kunnen aanpassen, is de baan 
geschikt voor beginnende en vergevorderde skiërs 
en snowboarders!

Veiliger kan niet!
De skimat is gemaakt van zacht materiaal en daar-
door valvriendelijk. Door de aard van het gebruikte 
materiaal en de uitvoering van de baan zijn bles-
sures eigenlijk uitgesloten. De structuur van de 
mat benadert de echte sneeuwomstandigheden. 
De banen kunnen via een noodstop direct worden 
stilgezet mocht je komen te vallen. Veiliger kan het 
niet!

Materiaal inbegrepen
Bij de lessen zijn het gebruik van alle materialen 
(ski’s en snowboards, skischoenen of snowboard-
schoenen en skistokken) inbegrepen. Als je zelf 
skischoenen of snowboardboots hebt, dan is het 
mogelijk om die te gebruiken.

De voordelen van een indoor skibaan
• Indoor, dus binnen en nooit last van slecht weer.
• Je staat altijd maximaal met z’n tweeën gelijk-
  tijdig op de baan en met maximaal 4 personen
  per uur (dus 10 minuten op/10 minuten af). 
  Hierdoor word je tijdens de les optimaal privé
  begeleid door jouw leraar, kan het nog persoon-
  lijker?

• Van absolute beginners tot (ver-) gevorderden,
  iedereen heeft bij Skischool Amstelveen een
  optimale voorbereiding op de skivakantie.
• Optimaliseren van je ski- & snowboard techniek.
• Geen wachttijden bij liften of moeizaam 
  geklauter langs hellingen.
• Maximaal rendement van je les door een 
  eindeloze skihelling.
• Kans op blessures minimaal door een optimaal 
  veilige constructie van de baan.
• Skitraining én skigymnastiek op een unieke
  manier gecombineerd; naar de sneeuw met een
  TOP-conditie!

Faciliteiten
• 2 Indoorskibanen
• Kleedruimte
• Gezellige bar met heerlijke koffie en 
  binnenterras
• Gastennetwerk met draadloos wifi
• Gratis parkeren

Kinderen
Wij geven les aan kinderen vanaf de volgende 
leeftijden:
• Skiën: vanaf 6 jaar
• Snowboarden: vanaf 9 jaar

Je vindt ons op het businesspark Schinkeldijkje:

Schinkeldijkje 16K, 1432 CE Aalsmeer
 020 - 73 73 067
 info@skischoolamstelveen.nl
 www.skischoolamstelveen.nl

Indoor skilessen, 
hoe werkt dat?

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 tien simpele, maar doeltreffende tips voor goede wintersport oefeningen ben je optimaal voorbereid op jouw 
skivakantie, zonder ongelukken en blessures.
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Amstelveens Sportgala een groot succes!

Onder grote belangstelling heeft afgelopen 
vrijdag het jaarlijkse sportgala plaatsgevonden 
in het Cobra Museum in Amstelveen. Het Am-
stelveens Sportgala is traditioneel de plek om 
talentvolle sporters, kampioenen, verenigin-
gen en vrijwilligers te huldigen. 
 
De avond is feestelijk geopend door dansers van 
Buenting, gevolgd door een openingswoord van 
presentator Matthijs Groenewoud, Heleen van 
Ketwich Verschuur (directeur AmstelveenSport), 
Stefan van Raay (directeur Cobra Museum) en 
Tjapko Poppens (burgemeester Amstelveen). 
De burgemeester trapte het gala vervolgens letter-
lijk af door een voetbal de zaal in te schieten. 

De Rabobank talentprijzen zijn uitgereikt door 
Ugur Pekdemir, directievoorzitter Rabobank Am-
stel en Vecht. Deze prijzen zijn door de Rabobank 
beschikbaar gesteld voor jonge sporttalenten uit 
Amstelveen. Er zijn twee verschillende talentprij-
zen, namelijk:
 
• Rabobank Junior van het jaar (t/m 13 jaar)
• Rabobank Talent van het jaar (13 -18 jaar)

Talentprijzen
Voor de talentprijzen heeft voorafgaand een uitge-
breid juryoverleg plaatsgevonden met leden van 
de Rabobank en oud topsporters. De talentprijzen 

voor Junior van het jaar zijn gewonnen door 
Michael Dijkstra (schermen) en Milou van den 
Berg (atletiek). De prijzen voor Talent van het jaar 
zijn gewonnen door Suhayl Nawar (schermen) 
en Annelotte Maitland (roeien).  

Sportvrijwilligersprijzen
De sportvrijwilligersprijzen zijn gewonnen door 
Michael Douqué (Fietsmaatjes) en Roda ’23. 

De prijs van Roda ’23 ging naar alle vrijwilligers 
van hun club, omdat zij allemaal onmisbaar zijn 
voor de club.

Verenigingsprijs
De verenigingsprijs is gewonnen door 100- jarige 
voetbalclub Sporting Martinus. Behalve voetbal 
staan ook maatschappelijke vraagstukken hoog in 
het vaandel.

Peter Post Oevre prijs
De Peter Post Oeuvre prijs is dit jaar voor de twee-
de keer uitgereikt. Dit jaar ging de prijs naar Agnes 
Brunninkhuis. Agnes is oud- volleybal professional 
en heeft ontzettend veel betekend voor sport in 
Amstelveen. Zij heeft onder anderen het Volleybal 
Instituut Amstelveen opgericht en daarnaast heeft 
zij ervoor gezorgd dat alle sporttalenten in Am-
stelveen naar school kunnen, zonder concurren-

tiestrijd van sportmogelijkheden 
tussen de scholen. Verschillen-
de sportnamen zijn hieruit voort 
gekomen, waaronder: voetballer 
Carel Eiting en zwemster Kira 
Toussaint.

Tijdens het gala mochten de gas-
ten luisteren naar optredens van 
jonge zangers, onder anderen 
afkomend van de Voice Factory 
uit Amstelveen. Kaya van den 
Bosch (deelnemer van de Voice 
of Holland), Steef van Wijk (ook 
wel bekend als Ciske de Rat) en 
Tyra van de Bovenkamp (deelne-
mer van The Voice Kids) zongen 
de sterren van de hemel.

Na afloop zijn alle aangemelde 
kampioenen van Amstelveen 
gehuldigd met een ster, gemaakt 
door GewoonDOEN! van Ons 
Tweede Thuis. Iedereen is voor 
Amstelveen een ster! Allen op 
hun eigen manier.Foto: Arjen Vos




