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Degenen die me wel eens hebben zien 
rennen, lopen, jumping jacks doen zullen 
hebben gezien dat ik een apart loopje 
heb. Als ik eerlijk ben, zou ik je dit niet 
eens goed kunnen omschrijven, omdat 
het voor mij normaal is.

 Ik heb vroeger heupdysplasie gehad. 
Mijn voeten stonden naar binnen en zo 
liep ik ook. Als baby heb ik gips en spalk-
jes gehad en als kind ben ik de nodige 
keren bij de fysiotherapeut geweest. 

Ik ben voor mijn heupen/knieën ook bij 
artsen geweest. Mijn onderbenen staan 
niet recht onder mijn bovenbenen en 
daarom staan mijn knieën naar binnen. 
Ik ben vroeger hiervoor ook bij artsen 
geweest, maar de uiteindelijke conclusie 
was dat ik gewoon lekker moest blijven 
sporten en mijn beenspieren sterk moest 
houden.

En dat doe ik nog steeds en ik ben blij 
met het resultaat. Ik loop dan wel niet 
perfect, maar so what…! Je lichaam is zo 
slim dat het zich aanpast aan de mogelijk-
heden. Ik kan bewegen, sporten, rennen, 

springen en meer. En ik ben dankbaar dat 
ik dat kan en kan spelen. Daar voel ik me 
goed bij en ik kan mijn energie erin kwijt.
Wel merk ik dat als ik een paar dagen niet 
beweeg dat ik last krijg van mijn heupen. 
Dit heeft dan ook invloed op mijn onder-
rug. Dus ik blijf lekker bewegen. De ene 
dag doe ik yoga en op de andere dag 
ga ik lekker hardlopen. Ook doe ik wel 
eens mee met de bootcamps die ik geef 
en als het beter uitkomt doe ik trainingen 
van mijn online bootcamp thuis. En ja, 
er zijn ook dagen dat ik niet sport. Dan 
zorg ik op een andere manier voor mijn 
beweging door te gaan wandelen naar de 
winkels bijvoorbeeld.

Dus ik ben dankbaar voor het feit dat ik 
kan bewegen en sporten. Daarbij blijft het 
natuurlijk wel belangrijk om je grenzen 
te respecteren. Niet iedereen is die 
topsporter. En nee, ik ook niet. Wat niet 
wegneemt dat het wel belangrijk is om te 
bewegen en te sporten. En dan is het be-
langrijk om uit te gaan van jouw mogelijk-
heden. Je hoeft echt niet die topsporter te 
worden. Dus kies een vorm van bewegen/
sporten die je leuk vindt, waar je energie 

  

Golf 
03

van krijgt en die binnen jouw mogelijkhe-
den past. 

Daarom bied ik met mijn Bootcamp for 
Every Body ook verschillende varianten 
aan. Er is een reguliere bootcamp, een 
walking bootcamp waar er niet gerend en 
gesprongen wordt en een running boot-
camp waar je door middel van oefeningen 
en technieken leert rennen. 

Dus zo kun jij wel sporten, maar binnen 
jouw eigen mogelijkheden. En met per-
sonal training kan ik het nog specifieker 
maken. Ik wil namelijk dat jij goed leert 
bewegen en je hoeft niet helemaal kapot 
en kreupel de deur uit te lopen.

Wat kies jij?

www.sportkrantamstelland.nl
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De hele maand juni worden in het Amsterdamse Bos wekelijks de greens van 18 holes gemaaid. Ook 
de fairways krijgen een beurt. Dat maaien is een voorbode van de aanleg van een heuse 18 holes 
golfbaan. Op dinsdag 4 juli is het bos omgetoverd voor een evenement van een dag. Dan vindt het 
Amsterdamse Bos Golftoernooi plaats. Inzet is: geld bijeenbrengen voor het goede doel van 
De Nederlandse Hersenbank.

Golftoernooi
Dit wordt de zevende editie van het 
Amsterdamse Bos Golftoernooi dat de 
Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn (inclusief 
Ronde Venen) organiseert. 

De eerste drie toernooien hadden de Stichting MS Research als goede doel en van de laatste drie 
ging de opbrengst naar de AMC Foundation. Ook in deze zes edities stond de behandeling van her-
senkwalen centraal. Amsterdamse Bos Golf nodigt bedrijventeams uit de regio rond het Amsterdamse 
Bos uit om deel te nemen met een flight. Maar ook individuele golfers kunnen meedoen. Bovendien 
is er voor niet-golfers een leerzame clinic onder leiding van een golf pro. Het toernooi wordt gezien 
als hét relatie-evenement in de regio. Inspanning wordt gecombineerd met ontspanning en verrassing 
met culinair genieten. En dat is alleen nog maar in de baan. Al deze inspanningen zijn gericht op een 
bijdrage aan het goede doel van De Nederlandse Hersenbank.

Hersenziekten
Het doel van de Nederlandse Hersenbank is het opsporen van oorzaken van neurologische en 
psychiatrische hersenziekten en het vinden van oplossingen daarvoor. Een enorme opgave, want 
het menselijk brein is zo’n geavanceerde supercomputer dat de werking ervan niet in diermodellen of 
reageerbuizen kan worden nagebootst. De enige manier om achter de werking van het brein te komen 
is via onderzoek naar menselijk hersenweefsel. Op dat gebied speelt ons land met de Nederlandse 
Hersenbank internationaal een vooraanstaande rol.

Golfbaan in Amsterdamse Bos

Betere diagnoses
Door wetenschappelijk onderzoek aan dit weefsel ontstaat er meer inzicht in de werking van onze her-
senen. Dat kan leiden tot het ontwikkelen van zeer gerichte behandelmethoden van neurologische en 
psychiatrische hersenziekten en een betere kwaliteit van leven. Door de hoeveelheid hersenweefsel te 
vergroten, krijgen onderzoekers meer kans om de gewenste antwoorden te vinden. Directeur Inge Hui-
tinga van de Nederlandse Hersenbank: “Het blijkt dat de diagnoses van neurologische aandoeningen 
bij leven regelmatig niet overeenkomen met het beeld wat we in de hersenen aantreffen na overlijden. 
Dankzij de donatie van de Rotary Club Aalsmeer-Uithoorn kan de Hersenbank onderzoeken hoe vaak 
en waarom dit misgaat, in het bijzonder bij de ziekte van Parkinson en gerelateerde dementie en 
zodoende het belang van postmortaal onderzoek onderbouwen.”

Het aantal flights is beperkt, dus wie het eerst komt, golft ook het eerst. 
Opgeven kan via de website www.amsterdamsebosgolf.nl .

Toernooidirecteur Ruud Hogenboom benadrukt dat het Amsterdamse Bos Golf hét relatie-evenement 
bij uitstek in de regio is. In de baan worden de golfers culinair verwend, na afloop is er een uitgebreide 
(en welverdiende) borrel en dan nog ’s een exquise vijfgangendiner. En dat allemaal in een gezellige
ambiance met leuke mensen. De avond wordt afgesloten met een gezellige veiling van enkele hoog-
staande diensten en prachtige producten. Kortom een geweldige dag voor een geweldig goed doel.



Na een succesvolle start in Amsterdam, zijn deze populaire Workouts van Workout Amsterdam nu 
ook te vinden in Amstelveen. Bij Workout Amsterdam train je in groepen tot maximaal 15 personen. 
Hierdoor staat persoonlijke aandacht centraal en ervaar je tegelijkertijd de voordelen van het samen 
trainen; het is niet alleen gezelliger, maar werkt ook motiverend!

Het hele jaar door op 
jouw eigen niveau 
buiten sporten!

Wie
Noor & Jill zijn de sportieve oprichters. Vanuit hun gezamenlijke passie voor sport en gezondheid zijn 
zij in 2015 gestart met Workout Amsterdam. Met inmiddels een team van 15 trainers biedt Workout 
Amsterdam Workouts aan in groepen, voor bedrijven en particulieren. Kettlebell, Bootcamp, HIIT, 
Group of Personal Workouts. Plezier staat bij deze twee energieke dames altijd centraal.
“Het geeft ons super veel energie om mensen te motiveren en het uiterste uit zichzelf te halen. 
Tijdens het sporten leer je jezelf kennen, je stelt doelen en verlegt grenzen. Allemaal zaken die
 je in het dagelijks leven ook tegenkomt”. -Jill & Noor
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Waar
In alle grote parken van Amsterdam en vanaf mei ook midden in Amstelveen.
Meetingpoint is de Kruiskerk aan de van der Veerelaan.

Dag & tijd
Je kunt iedere dinsdag van 20.00-21.00 uur en zondag van 11.00-12.00 uur meedoen. Het zijn 
Workouts waarin je werkt met je eigen lichaamsgewicht, de omgeving en materialen als de
 kettlebell, springtouwen, weerstandsbanden en dumbells.
“Tijdens onze Workouts verbeter je je conditie, kracht, uithoudingsvermogen en werk je aan een betere 
houding. Zodat je je sterker voelt, nek- en schouderklachten voorkomt en in no- time lekkerder in je vel 
zit!”- Jill & Noor

Voor wie
De Workouts zijn voor iedereen toegankelijk of je nu net begint of al gevorderd bent. De Workouts in 
Amstelveen worden verzorgt door hoofdtrainer Sander Brinkhuijsen. Met zijn enthousiasme en jaren-
lange ervaring in de sport zorgt hij voor afwisselende en uitdagende Workouts.

Doe je een keer mee? Probeer dan een gratis proefles!
Meld je aan via www.workoutamsterdam.nl en ontvang een unieke code.
Heb je vragen? Neem gerust contact op via info@workoutamsterdam.nl
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(Ingezonden stuk)

Het laatste decennium is binnen de tennissport het aantal beoefenaars in de 
meeste regio’s achteruit gegaan. Dit heeft ook te maken met het feit dat er 
meer aanbod is van verschillende individuele- en groepssporten. Maar tennis 
blijft natuurlijk een gezinssport bij uitstek. 

Nog niet lang geleden gingen de buitenparken van de tennisverenigingen met 
de herfstvakantie dicht. De tennisbond heeft echter een periode,  een inmiddels achterhaalde, visie 
gehad dat tennisverenigingen sterk werd geadviseerd om winterharde banen aan te schaffen. Vele 
tennisverenigingen hebben op dat moment subsidies weten te krijgen van de gemeente om dat te 
kunnen realiseren. Er onstond daardoor een overlapping van binnen- en buitenseizoen. 
Een oneigenlijke concurrentie met de veelal  particulier beheerde tennishallen. 

Nu het Nederlandse toptennis, met een kleine uitzondering daargelaten, stagneert, is men van dat 
standpunt afgestapt. De tennisbond heeft daar veel schade aan de tennissport aangericht. 
Er is namelijk sprake van twee totaal verschillende sporten. 

Het gewone tennis op gravel met de ideale gemiddelde opsprong boven kniehoogte en de lage stuit 
onder kniehoogte op de meest gehanteerde winterharde banen. De sport is zodanig verschillend, dat 
men zich kan afvragen of het tennis is. Een licht en klein persoon is duidelijk in het voordeel. Hij hoeft 
minder door de knieën en hij zal sneller uit de voeten kunnen op de relatief gladde ondergrond. Een 
vaste speler van achteruit, met tevens een spinservice, een laag doorschietende underspin backhand, 
in de loop genomen forehand topspin passingshot en aan beide kanten een dropshot in huis. Dan 
hebben wij de lowbounce court speler omschreven. Deze lowbounce courts zijn in de rest van de 
wereld niet te vinden. Misschien een goed idee om daar een wereldkampioenschap voor te houden in 
Nederland. Maken we, net zoals bij korfbal, een goede kans wereldkampioen te worden. 

Verenigingen gebruiken de lowbounce courts voor de jeugdtraining om geen binnenbanen te hoeven 
afhuren. Er zijn tennishallen die het baanhuurtarief voor lessen gehalveerd hebben.
 
Tennishallen, die creatief inspelen op de nieuwe situatie, zullen het hoofd boven water moeten hou-
den. De standaard contractbaan verhuur zal nog altijd blijven bestaan. Maar tennishallen zullen ook 
moeten inspelen op de nieuwe situatie met een open toss,  damesdubbeltoss, winterteamcompetities, 
bedrijfscompetities, losse baanhuur via internet, baanbundels voor 40,50 en 70 uur.

Verkeren tennishallen in zwaar weer?
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De bekende schakers Jan Timman en Hans Böhm hebben zaterdag voor 
de derde keer meegedaan aan ‘Schakers van Formaat’, de simultaan met 
grote stukken en borden op het Stadsplein van Amstelveen. Zij kregen dit jaar 
gezelschap van de 18-jarige Jorden van Foreest uit Groningen, de regerend 
Nederlands kampioen. Hij is de jongste grootmeester van Nederland.

Sportwethouder Peter Bot verrichtte rond 9.30 uur de opening door het spelen 
van de eerste zet op alle twaalf borden. Hoofdsponsors van het evenement, 
dat wederom veel publiek trok, waren het Coöperatiefonds van de Rabobank, 
de gemeente Amstelveen en schaakvereniging KLM-Pegasus.

Timman op dreef
Van het drietal simultaangevers was Jan Timman het best op dreef: de Arn-
hemse grootmeester won alle twaalf partijen, verdeeld over twee sessies. Zijn 
tegenstanders waren onder andere: Fred Teeven, voormalig VVD-kamerlid en 
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en Ton Sijbrands, oud-wereldkampi-
oen dammen.

Hans Böhm won acht partijen en speelde vier keer remise. Vermeldingswaardig 
is dat de Hilversummer, die ook vijf jaar in Amstelveen heeft gewoond, sinds de 
start in 2015 nog geen enkele partij heeft verloren. De teams die Böhm een half 
punt afsnoepten, waren Boekhandel Venstra (met Paul-Peter Theulings, Tim 
van Motman en Ger den Drijver van Zukertort Amstelveen en KLM-Pegasus), 
KLM-Pegasus (Hugo Luirink, John Spinhoven en Piet Avis) en Zukertort Amstel-
veen (Michiel Harmsen, Willem Moene en Piet te Brake). De vierde remise van 
Böhm was tegen Philidor Leiden.

Jorden van Foreest moest een nederlaag incasseren tegen een jeugdteam 
van Zukertort Amstelveen en speelde remise tegen SV Rokade uit het verre 
Lichtenvoorde. De overige tien partijen wist de Groninger redelijk gemakkelijk te 
winnen.

Amstelveense schakers bieden flink weerstand
Timman, Böhm en Van Foreest ook bedreven met grote schaakstukken
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Jolanda Beuving herkozen in het Europese bestuur EBPF
Buiten hun fitnesscentrum Beuvinglifestyle zijn Jolanda en Marcel al jaren actief in de fitnesswereld. 
Jolanda is backstage manager en regelt backstage alles op een nationale en internationale wedstrij-
den, Marcel jureert op internationale wedstrijden en ondersteunt de wedstrijd coördinator. 
 
Vorige week vertrokken Jolanda en Marcel (en Roosje) voor de Europese Kampioenschappen EBPF 
op Tenerife waar tevens het congres, de Europese kampioenschappen EBPF 2017 en de verkiezin-
gen voor het Europese bestuur werd gehouden. Jolanda is herkozen als bestuurslid (Boardmember 
Woman committee) en Marcel is gekozen als Vice president West Europa EBPF.

Op zondag 2 Juli 2017 wordt voor de 16e keer de Groene Hart Skatetoertocht georganiseerd door de 
Stichting Plassentocht Nieuwkoop-Noorden en Schaatstrainingsgroep NINO. 
Dit jaar kan men weer kiezen uit drie afstanden: 25, 50 en 75 kilometer en is er een jeugdskate-evene-
ment “Rondje Nieuwkoop” (ca 5 km). De skatetoertocht wordt gereden onder auspiciën van de KNSB. 

Uitgangspunt is recreatief sporten en veiligheid. De organisatie heeft er weer alles aan gedaan om een 
mooi parcours te plannen, waarbij extra is gekeken naar de asfaltkwaliteit. Voor de fanatieke skaters 
is er de langste afstand van 75 kilometer uitgezet. Voor de veiligheid is het dragen van een helm 
verplicht, een must voor alle KNSB skatetoertochten. 
De drie routes zullen deze keer eerst richting Noorden skaten. Bij de 75 km en 50 km zullen er twee 
stempelposten zijn en bij de 25 kilometer één stempelpost.  
Naast de skatetoertocht is er voor de jeugd een kort parcours uitgezet, het “Rondje Nieuwkoop”. 
Daarbij worden stukjes geskated en tussendoor gaan de kinderen leuke spelletjes doen, wat lekkers 
eten en meerdere behendigheidstesten doen. Je hoeft niet goed te kunnen skaten om mee te doen, 
het is geen wedstrijd en plezier staat voorop.  De spelletjes en behendigheidstesten bij het jeugdska-
te-evenement worden begeleid door Nino-jeugdselectieleden, dus alle deennemers kunnen na deze 
dag weer beter skaten. 

Deelname kosten voor de 25, 50 en 75 km:  € 7,50,- voor volwassenen, € 5,- voor de jeugd tot 16 jaar.  
Deelname aan het jeugdskate-evenement: € 1,-

Er kan op 2 Juli gestart worden tussen 10.00 en 11.00 uur voor de 75 km, tussen 10.00 en 12.00 uur 
voor de 25 en 50 km skatetoertocht en om 10.00 uur start het jeugdevenement (Inschrijven voor alle 
afstanden vanaf 09.30 uur). NINO hoopt met dit jeugdskate evenment tevens nieuwe leden voor het 
schaatsen aan te trekken. 
De start is bij de landijsbaan aan de Bernhardlaan (naast nr 54) in Nieuwkoop.

Groene Hart Skate toertocht

De Kern van ons leven is Gezondheid. Daarmee is gezond-
heid een belangrijk goed in ons leven. Een aspect van het 
leven dat we helaas niet altijd volledig in de hand hebben. 
We kunnen er wel invloed op uitoefenen door zaken als het 
voedingspatroon aan te passen, matig te zijn met alcohol, niet 

roken, regelmaat, goede nachtrust en natuurlijk bewegen. Hier een juiste balans in aanbrengen is ver-
schrikkelijk moeilijk. Als ik zelf in de avonden en het weekend om mij heen kijk en zeker als het mooi 
weer is zie ik een hoop mensen toch ook de racefiets pakken, een stukje wandelen of gaan hardlopen. 
Ik krijg toch de indruk dat steeds meer mensen hier mee bezig zijn. 
De juiste balans aanbrengen in datgene wat je doet is belangrijk. Balans is ook belangrijk om op een 
juiste manier en gezond te kunnen bewegen. En gaan we daar weer een stukje dieper op in dan kun-
nen we van balans stabiliteit maken en kom je uit bij de romp stabiliteit. Oftewel Core Stability. 
Als ik in de praktijk mensen met rugklachten binnen zie komen, krijg ik vaak de vraag hoe het toch 
komt dat ze toch klachten hebben ondanks het feit dat ze veel sporten. Om deze vraag te beantwoor-
den pak ik er een voorbeeld bij van de nummer 1 sport in Nederland. Maar allereerst: wat is Core 
Stability precies? 

De wervelkolom moet rechtop staan tegen de zwaartekracht in, maar ook mobiel zijn voor alle dagelijk-
se bewegingen. Bij iedere houding en beweging moeten spieren worden aangespannen. De rompspie-
ren zorgen voor stabiliteit van de wervelkolom.  

De romp zelf moet een stabiel punt zijn om bewegingen met de armen en benen mogelijk te maken, 
dus een goede coördinatie en afstemming tussen de wervelkolom en spieren zijn essentieel. Als de 
stabiliteit van de romp niet goed genoeg is dan merk je dat al snel in je rug. Wie herkend niet dat 
vermoeide zeurende gevoel in je onderrug.  

Eigenlijk is Core Stability in elke sport van groot belang. Laten we als voorbeeld de nummer 1 sport 
van Nederland nemen: Hardlopen! Op dit gebied wordt steeds vaker de grens opgezocht. Wat inhoudt 
dat hardloopwedstrijden steeds extremer en daarmee ook zwaarder worden. Een goed voorbeeld 
hiervan zijn de zogeheten obstakelruns waarin naast hardlopen je over diverse obstakels moet zien te 
werken. Maar het kan nog extremer: een ultrarun. Een ultrarun is een meerdaagse hardloopwedstrijd 
waarin de deelnemers een gemiddelde afstand van een marathon (of meer) moeten afleggen en dit 

Core Stability een belangrijk 
facet in het bewegen

8 a 10 dagen achter elkaar. Vaak vindt dit plaats in landen waarin hoogteverschil ook meetelt. 
Voorbeelden hiervan zijn: Grand to Grand in Amerika of de Cape Wrath Ultra in Schotland. Extremere 
wedstrijden op het gebied van hardlopen zijn er niet. Des te belangrijker wordt de algehele conditie 
van de sporter. De Core stablity is daar een onderdeel van en dus ook van groot belang. Op het mo-
ment dat dit facet niet op niveau is, is de kans op blessures aanzienlijk hoger. Want kenmerkend voor 
dit soort extreme wedstrijden is dat er veel sporters de finish niet halen en de strijd vroegtijdig moeten 
staken. Met een goede Core Stability kun je dit dus voorkomen, maar hoe kun je nu bepalen of je Core 
Stability op niveau is? Je kunt hiervan zelf een inschatting maken of langs de sportschool gaan om 
advies te krijgen en aan de hand daarvan een schema gericht op het verbeteren hiervan. Aan beide 
opties ontbreekt het aan betrouwbaarheid. Het vak fysiotherapie wordt steeds wetenschappelijker en 
meten wordt hierin steeds belangrijker. Het ‘meten is weten’ in een cliché maar ook een waarheid. 
De fysiotherapeut is hier dus bij uitstek de aangewezen persoon voor. Binnen KernGezond maken 
we bijvoorbeeld gebruik van een softwaretool genaamd SpartaNova. Door een aantal specifieke en 
wetenschappelijk onderbouwde testen maak je voor jezelf en de therapeut inzichtelijk waar je zwakke 
punten liggen. Dit maakt het mogelijk om sporters specifiek te screenen en zo risicofactoren voor 
blessures in jouw sport te tackelen. In nagenoeg elke sport is de Core Stability dan ook een belangrijk 
facet waarop gescoord wordt. Scoor je niet goed op testen die hierop gericht zijn dan komt hij naar 
voren als zogeheten risicofactor en weet je dat er werk aan de winkel is!  Core Stability kun je trainen!

Gezondheid is de Kern van ons leven en met de juiste balans ben je een heel eind op weg om je eigen 
gezondheid in de hand te houden. Dat lukt niet altijd alleen en heb je soms hulp of sturing bij nodig! 
KernGezond word je Samen.

Door: Daan Hilhorst

“Een mooie bekroning op ons werk”, zegt Jolanda. “Nu de fitness, Bikini model’s, killerbody’s en 
Beach body’s nog steeds in opmars zijn,  is fitness een ware lifestyle geworden. Ook worden onze 
wedstrijden steeds groter. Steeds meer mensen willen het podium op en wij kunnen ze het hele wed-
strijd traject begeleiden en ondersteunen. Dit met training, voeding, poseren en presentatie. 
Maar ook de reglementen en voorwaarden per categorie zijn belangrijk. Mensen helpen met hun 
lifestyle is onze passie.”

Als een kroon op ons bijzondere weekend scoorde WBPF Benelux goed op Tenerife.
Siem werd in de categorie Men’s Athletic Physique 1e dus Europees Kampioen! 



Iedereen kent het wel of heeft er weleens van gehoord: even een sprintje trekken achter de hond aan 
of in het veld als de tegenstander je weer te slim af is...en dan een felle pijn scheut aan de achterkant 
van het bovenbeen. “Hamstringetje” wordt er al van de zijkant geroepen. Het lijkt een simpele spier-
blessure maar de praktijk is wat weerbarstiger.

Blessure?  Blessure preventie! 
Is een hamstring blessure te voorkomen? 

Even wat feitjes:
• Voetbal Premier league seizoen 2016-2017: 15% van de blessures langer dan 10 dagen durend is
  hamstring gerelateerd. In totaal 166 keer.
• Ieder seizoen is er een 4% toename van het aantal hamstring blessures in het Europees topvoetbal.
• 50% van de recidief van hamstring klachten vindt plaats binnen een maand na het herstel van het 
  oorspronkelijk letsel.

Dit zijn ontnuchterende cijfers over een ogenschijnlijk eenvoudige spierblessure. Toch is er voldoende 
wetenschappelijk bewijs voor het nut van het doen van preventieve oefeningen voor de hamstring.  
Sportfysiotherapeut en onderzoeker N. van der Horst heeft aangetoond dat het doen van een Nordic 
Hamstring protocol (zie foto) in de voorbereiding op een sportseizoen het aantal hamstring blessures  
met 50% kan doen laten afnemen per team.

Waarom dan de jaarlijkse toename van het aantal hamstring blessures? 
Je moet de beschikbare wetenschappelijke evidentie, dus de juiste preventieve oefeningen, wel 
gebruiken cq toepassen.

Voor meer uitleg, achtergrondinformatie of voor het Nordic Hamstring 
protocol  kunt u een mail sturen naar blessurepreventie@mcibis.nl. 
Ook kunt u hier terecht voor vragen omtrent uw blessure of vragen 
omtrent een (orthopedische en/of sport) revalidatie.
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RKAVIC is een van de oudste clubs van Amstelveen. Opgericht in 1916 is RKAVIC meer dan 100 jaar 
oud. Vandaar dat jongeren van harte welkom zijn bij RKAVIC. Je bent immers nooit te jong om te leren 
voetballen. Bij RKAVIC kan je vanaf 5 jaar met de wolfjes meedoen op de zaterdagochtend.
Interesse? Kijk op  of vraag een proeftraining op info@rkavic.nl.

Voetbal doe 
je samen

• Prachtig sportcomplex

• Goede trainers Jeugd

• Echte grasvelden!
  (En ook 2 kunstgrasvelden)

• Een nieuwe speeltuin

• Gerenoveerde kleedkamers

RKAVIC
Escapade 5
Amstelveen

www.rkavic.nl
info@rkavic.nl

Je kunt 250 meter of 500 meter zwemmen.
De zwem4daagse is in het buitenbad van 17:00 tot 19:00 uur. 
Er zijn elke dag leuke demo’s en activiteiten 

Dit jaar gaat de opbrengst van het sponsorzwemmen naar Dierentehuis Amstelveen. Zij zorgen voor 
dieren die achterge-laten, verdwaald of verwaarloosd zijn. Naast opvang, verzorging en herplaatsing 
van asieldieren biedt Dierentehuis Amstelveen ook pensionopvang voor honden. Voor de opvang en 
verzorging van de asieldieren zijn zij afhankelijk van sponsoren, donaties, giften en legaten.
Daar wil jij toch ook voor zwemmen? 

Dagprogramma Zwem 4-daagse 2017
Het buitenbad is op ma/di/wo/donderdag van 16.30 tot 19.00 uur alleen geopend voor deelnemers 
van de zwem-4daagse. Op woensdag en donderdag mogen de recreatieve zwemmers tot 16.45 uur 
zwemmen.

Maandag 26 juni
•    16:30 uur:   Feestelijke opening met dansgroep ‘another direction’
•    16:40 uur:   demonstratie synchroon zwemmen. 
*    16.55 uur                 voorstellen sponsordoel dierentehuis Amstelveenl + aftelmoment
•    17:00-19:00 uur: survivalbaan in het buitenbad.
•    17:00-19:00 uur:  zwemmen in het buitenbad.

Dinsdag 27 juni
•    16:30 uur:   springkussen Chimpie Champ.
•    17:00-19:00 uur:  zwemmen in het buitenbad.

Woensdag 28 juni
•    17.00-19:00 uur:  springkussen van Chimpie Champ 
•    17:00-19:00 uur:  zwemmen in het buitenbad.

Donderdag 29 juni
•    16:50-17:00 uur:  warming up aquarobic.
•    17:00-19:00 uur:  groot springkussen van Chimpie Champ voor de allerkleinsten.
•    18:15 uur:   overhandigen sponsorbedrag aan het dierentehuis Amstelveen.
•    17:00-19:00 uur:  zwemmen in het buitenbad.
•    Na het zwemmen kun je jouw medaille ophalen bij de stempelpost. 

Vrijdag 30 juni
•    17:00-19:00 uur: zwemmen in het buitenbad. 
     (1 baan beschikbaar voor de mensen die een dag gemist hebben)

De zwem4daagse wordt gesponsord door Chimpie Champ en Sportcafé de Meerkamp Amstelveen.

Hou je van zwemmen en wil je 
een mooie medaille verdienen? 

Doe dan mee met de Zwem4daagse 
in Zwembad De Meerkamp! 
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Het voorjaar is weer achter de rug, wisselende omstandigheden, maar over het algemeen fris, maar 
wel droog. De zomer, en voor vele van ons de vakantie staat voor de deur. En wat is er nu mooier 
dan op je fiets genieten van die mooie natuur? Juist in deze tijd is het aangenaam om een mooie 
tocht te maken, door de Ronde Hoep bij Ouderkerk, het Gein achter Abcoude, iets verder weg boven 
Amsterdam in Waterland. Je kunt er uren achtereen fietsen. Je kunt ook meerdaagse tochtjes maken, 
bijvoorbeeld de Elfstedentocht of de mergellandroute. Ook de vakantievierders in het buitenland ne-
men vaak de fiets mee, en wat is er nu uitdagender dan net als de Tour de France renners de bergen 
te beklimmen?
 
Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de verschillende fietskledingmerken een uitgebreid pakket 
kleding voor de actieve, recreatief of fanatieke fietser. Functionele onderkleding is het beste als eerste 
laag, op de blote huid. Dit houdt je lichaam droog, waardoor je minder snel afkoelt. De onderkleding 
is er in zomer-  en winter uitvoeringn en in dames en heren modellen. Het aanbod in wielershirts is 
zo mogelijk nog veel groter. Korte of lange mouwen, dunne luchtige stof of iets dikkere uitvoering, 
dames en heren collecties in mooie designs of basic kleuren. Diverse merken, zoals Agu, Craft, Nalini, 
hebben in allerlei prijsklassen een ruim aanbod.

Broeken hebben een hele belangrijke functie. Want niemand wil zadelpijn. Er zijn diverse soorten 
zemen, voor mannen en vrouwen. De techniek van deze zemen wordt steeds beter, waardoor je 
aanmerkelijk minder last hoeft te krijgen van je 
zitvlak. Voor de recreatieve fietser die niet in 
een strakke fietsbroek gezien wil worden zijn er 
de zogenaamde fietsonderbroeken, die je kan 
dragen onder je gewone broek of rok. Bij de 
accessoires zijn de handschoenen belangrijk 
voor het leunen op je stuur. Je krijgt dan minder 
last van afknelling van de handpalm.
Steeds belangrijker wordt de Valhelm. Het 
wordt steeds drukker op de weg en de kans op 
valpartijen wordt daardoor groter. Een helm is 
inmiddels al bij een groot publiek ingeburgerd, 
en daardoor is er ook een groot aanbod te 
verkrijgen. Het is een kwestie van wennen, net 
als je veiligheidsriem in de auto.

Bij Jan van der Hoorn Schaatssport is een ruime 
collectie fietskleding en toebehoren op voorraad, 
u bent van harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen! Veel fietsplezier deze zomer!

Fietsend de zomer in

Ook dit jaar zal BragonjeSports in samenwerking met Sporting 
Martinus de Voetbal 5-daagse 2017 in Amstelveen verzorgen. 
In week 33 en week 34, een hele week lang Voetbal en Fun op 
de velden van Sporting Martinus. 

Vijf dagen lang voetbal met je vrienden, techniek trainingen, toernooien, pannakooi, voetbalboarding, 
4v4 toernooi, omhalen, snoekduikkoppen, afwerken met springvogel en tsjoek, 1v1,2v2 partijen, de 
soccerwave en nog veel meer. 

Op de woensdagmiddag zal er een Aqualimpics plaatsvinden. Iedereen is welkom bij de leukste voet-
balweek van Amstelveen! Dit is je kans om mee te doen, dus wees er snel bij, want vol is vol!

Voor wie
De Voetbal 5-daagse is voor alle 
voetballers (j/m) van 6 t/m 12 jaar.
De trainingsgroepen worden op 
leeftijden, niveau en vrienden verzoek 
ingedeeld.

Wanneer
Week 33: maandag 14 t/m vrijdag 18 
augustus 2017
Week 34: maandag 21 t/m vrijdag 25 
augustus 2017
De tijden op de 5 daagse zijn:
van 9:00 uur tot 16:00 uur 
en op vrijdag tot 15:00 uur

Waar
Sportpark Overburg - Amsterdamseweg 247 - 1182 GZ Amstelveen

Kosten
De kosten bedragen 199,- euro, dit is inclusief een kledingset.
Kun je geen hele week dan is per dag ook mogelijk, dagprijs is 47,50 euro.
Elke dag worden de lunch,drankjes en snacks verzorgd. 
Aan het einde van de week ontvangen alle deelnemers een aandenken.

Voetbal 5-daagse 2017
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In november 2016 opende Amsterdam Buitenveldert Sportclub de deuren. Een sportschool met een 
heel eigen karakter: laagdrempelig, professioneel, veelzijdig én heel gezellig! 

“Met Amsterdam Buitenveldert Sportclub is mijn droom uitgekomen!” zegt Leslie Pangemanan (44) 
enthousiast. Leslie is personal trainer, sportmasseur, loop- en krachttrainer en een begenadigd 
marathonloper. Samen met zijn goede vriend Erwin Hijne (53), die hij al jarenlang traint, besloot hij de 
voormalige kappersschool aan de Noordhollandstraat in Buitenveldert om te bouwen tot een allround 
sportschool. Een sportclub zonder poeha, waar iedereen zich thuis voelt. Een gym voor zowel model-
len en topsporters, als ouderen, scholieren en buurtbewoners.  

Hardlopen
Uniek bij Amsterdam Buitenveldert Sportclub, of ABS zoals de meesten zeggen, is de indoor hardloop-
baan van maar liefst 50 meter lang. Leslie: “We gebruiken de baan voor looptraining en voor kracht-
training, bijvoorbeeld bij het voorttrekken van een slee. Looptraining geef ik ook buiten, in groepen 
van 10 tot 15 personen. We hebben verschillende uren: op dinsdag- en donderdagochtend van 7.00 
tot 8.00 een training voor gevorderden en op zondag om 9.00 uur hebben we een uur voor beginners. 
Voor mensen die denken ‘ik zou wel eens een rondje Bosbaan willen lopen.’ Dat kan, maar doe dat 
dan wel met goede begeleiding en een goede opbouw. De kans op blessures is anders groot!”

Fitness
In de grote, goed geoutilleerde fitnessruimte kun je geheel zelfstandig trainen, met een op maat 
gemaakt programma, in groepjes of met een personal trainer.  “Er lopen altijd gediplomeerde trainers 
rond om te begeleiden en te corrigeren waar nodig. Wij hebben alle fitnessapparatuur in huis die je 
maar kunt bedenken. De huidige trend in fitness is dat je minder statisch beweegt dan vroeger. We 
werken bijvoorbeeld met battle ropes en met de Synrgy360. Dat is een trainingsstation waarmee je 
heel veelzijdig en dynamisch traint, elke vezel van je lichaam komt aan bod.”

“Inmiddels hebben we twee crosstrainers, een Airbike en twee SPARCS – een combinatie van loop-
band en crosstrainer die niet belastend is voor je gewrichten - die zelfvoorzienend zijn. Dat wil zeggen: 
ze worden geactiveerd door de beweging van de gebruiker. Op die manier proberen we een beetje 
duurzaam te zijn.”

“We pakken het sporten serieus aan. Hoe gezellig het hier ook is, zomaar wat doen op de sportschool, 
dat werkt niet. Om wat te bereiken moet je keihard werken, op een verantwoorde manier. Daarbij 
kan ieders doel verschillend zijn: de één is topsporter, de ander komt revalideren, er zijn mensen die 
strakker of slanker willen worden en er zijn mensen die sporten om te ontspannen.” 

Amsterdam Buitenveldert Sportclub: sporten is voor iedereen!

www.sportkrantamstelland.nl

Kickboksen
In een aparte sportzaal met een zachte vloer worden kickbokslessen gegeven. Een zeer dynamische 
sport, waarbij het hele lichaam wordt getraind. Kickboksen heeft veel facetten: je verbetert je lenigheid, 
je conditie, je kracht en je reactievermogen. Tegelijkertijd werk je aan zelfbeheersing en controle. 

Youssef Akhnikh (38), één van de instructeurs bij ABS, is niet de minste in de kickbokswereld. Leslie: 
“Met Youssef in ons team prijzen we ons zeer gelukkig. Hij heeft op hoog niveau gebokst, begeleidt 
topsporters en is scheidsrechter. Een echte allrounder dus. Bij ons is kickboksen niet een kwestie van 
alleen maar op een zak rammen. Er wordt erg veel aan techniek gedaan. Uiteindelijk train je dan het 
meest efficiënt. We hebben lessen voor gevorderden, en op maandagavond  en  zaterdagochtend 
aparte lessen voor beginners. Wij werken alleen met gediplomeerde, gedreven en ervaren bokstrai-
ners. Veiligheid en respect staan bovenaan.”

Nieuw: indoor bootcamp
Nieuw bij ABS is de indoor bootcamp op zondag van 11.30 tot 12.30 uur. “Dat is een leuke, gevari-
eerde les, een soort circuittraining op muziek in de zaal. Het is een mooie combinatie van kracht- en 
cardiotraining. Jong en oud kan meedoen, want je doet alles op je eigen niveau en in je eigen tempo. 
Het is een gezellig, gezamenlijk gebeuren. Veel mensen drinken na afloop een lekkere verse shake 
of een kop koffie in ons horecagedeelte. Daar kun je even de krant of een magazine lezen. Aan de 
tafeltjes zitten zowel jongens met indrukwekkende spierbundels aan een eiwitshake, als ouderen aan 
een kopje koffie met een plak bananenbrood. Alles door elkaar, dat is het sfeertje, dat is typisch ABS.”

Yoga, sportmassage en fysiotherapie 
Bij ABS zijn ze zich er zeer van bewust dat naast bewegen, rust minstens zo belangrijk is voor een 
goede lichamelijke en geestelijke conditie. Daarom wordt er meerdere malen per week Vinyasa Flow 
Yoga  gegeven, onder leiding van Rosan Oosterom (41). “Vinyasa is een dynamische vorm van yoga, 
maar minder intensief dan power yoga,” legt Leslie uit. “De nadruk ligt op vloeiende bewegingen en op 
de ademhaling, je raakt in een soort flow. Rosan is een enthousiaste en inspirerende vrouw, ze legt 
alles heel goed en rustig uit. Je hoeft echt geen schroom te hebben om naar haar les te komen, en je 
hoeft ook niet lenig te zijn. Zowel beginners als ervaren yogi’s  genieten van haar les!”

Amsterdam Buitenveldert Sportclub beschikt over een aparte ruimte, waar sportmassages worden 
gegeven door een gediplomeerde massagetherapeut. De kosten voor een sportmassage zijn 30 euro 
voor een half uur en 50 euro voor een heel uur.  

Ook Plexus Fysiotherapie heeft bij ABS een eigen praktijkruimte. Je kunt er terecht voor fysiotherapie, 
revalidatie en manuele therapie.

Diëtist en leefstijlcoach
Sinds de opening heeft Anouk de Vries (37) haar praktijk voor diëtetiek en leefstijlcoaching, die ze 
sinds 2010 runt, ondergebracht bij ABS. “Mensen die al dan niet zijn verwezen door een arts, begeleid 
ik bij het anders leren eten. Ik heb zowel mensen met ondergewicht als met overgewicht in mijn 
praktijk. Er komen vaak mensen die eerder zijn afgevallen, maar die terugvallen, mensen bij wie het 
maar niet wil lukken om op gewicht te blijven. Ik leer ze vooral normáál te eten en ga voor het lange 
termijnsucces; crashdiëten werken niet.””

“Ik begeleid ook mensen met een eetstoornis. Die geef ik inzicht in hun relatie met eten, we achterha-
len wat de functie van eten voor ze is en wat eten met ze doet. Met tools, het opstellen van realistische 
doelen  en terugkerende evaluaties gaan we dan in kleine stapjes naar een andere manier van leven.”

Lage tarieven
“Sporten moet mogelijk zijn voor iedereen,” besluit Leslie zijn verhaal, “ook voor mensen met een 
kleine portemonnee. Voor onbeperkt fitnessen of onbeperkt groepslessen volgen, betaal je 30 euro per 
maand. Wil je beide kunnen doen, onbeperkt, dan betaal je 40 euro per maand. Studenten, 65-plus-
sers en jongeren tot 18 jaar krijgen 15% korting op onze abonnementen. Opzeggen kun je per maand. 
Wij onderscheiden ons van budget gyms door ook lage tarieven te hanteren, maar we geven wél 
deskundige begeleiding en persoonlijke aandacht!”

Amsterdam Buitenveldert Sportclub
Noordhollandstraat 59A - 1081 AS Amsterdam
020 – 3621337 - www.amsterdambuitenveldertsportclub.nl

Geopend maandag t/m vrijdag 07.00 – 22.00 uur
Zaterdag en zondag 08.00 – 17.00 uur
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Tijdens de zomervakantie organiseert Zeilschool de Vinkeveense Plassen weer 8 zeilweken voor 
kinderen van 7 - 18 jaar. 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 of /-diploma.

Met plezier goed leren zeilen
• Watersportfun
• Nieuwe vriendschappen
• Educatie
• Samenwerken
• Ontwikkeling

Wat doe jij in de zomervakantie?
Kom op zeilkamp in Vinkeveen!

Programma
Een zeilkamp start op zondagmiddag en eindigt vrijdagavond/zaterdagochtend (afhankelijk van het 
verblijfstype). Deze week overnacht en eet je in onze groepsaccommodatie Het Droogdok, maar is 
het ook mogelijk om thuis te overnachten. Het programma staat volledig in het teken van een te gekke 
week beleven. Natuurlijk leren de kinderen alles over het zeilen, maar de enthousiaste instructeurs 
organiseren ook vele leuke andere (avond)activiteiten.

De zomerkampen zijn meer dan alleen jeugdvakanties, zij gaan over het delen van nieuwe ervaringen, 
het ontmoeten van nieuwe vrienden/vriendinnen en het maken van onvergetelijke herinneringen die je 
een leven lang bijblijven. 

Ontmoet nieuwe vrienden en leer zeilen!

Cursus aanbod
Zowel voor de doorgewinterde zeiler als de (jonge) beginner bieden wij ook tijdens de zomervakantie 
weer verschillende zeilcursussen. Om de allerjongste watersporters (5-6 jaar) spelenderwijs kennis te 
laten maken met water en wind, bieden we de Spettercursus vanaf € 195,-.
De cursussen worden gegeven op verschillende niveaus, waarbij wordt gekeken naar zeilervaring en 
leeftijd. Voor iedere cursist is er een passende boot te vinden. Zo kan er gekozen worden uit: 1- of 
2-mans jeugdboot (Optimist en Askeladden), 1-mans zwaardboot (Laser Pico en Open Bic), 2-mans 
zwaardboot (RS Feva of Laser Vago), Catamaran, Valk of Windsurfen. NIEUW dit jaar is onze zwaard-
boot Fusion.

Een onvergetelijke jeugdvakantie (water)sport & spel

Vragen en/of reserveren
De zomerweken zijn te reserveren vanaf € 360,-. Een uitgebreid overzicht van alle cursussen en de 
verschillende verblijfstypes zijn terug te vinden op onze website. Wacht niet te langen, want sommige 
weken zitten al vol!

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.
Even langskomen voor een rondleiding behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.



van Dijklaan 6 | 1427 AE Amstelhoek | T: 0297 56 63 86 / 06 23 69 89 19

info@fysiotherapieamstelhoek.nl | www.fysiotherapieamstelhoek.nl

Bekkenfysiotherapie is er voor:
• Problemen met plassen of ontlasten
• Verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder 
   of darmen
• Instructie rondom buik/bekken operaties
• Buikpijn, bekken(bodem)pijn, pijn rondom    
   anus
• Erectiestoornis, pijn bij vrijen, vaginisme
• Individuele begeleiding rondom zwanger-
   schap(klachten)

Oedeemfysiotherapie behandelt 
vochtophoping als gevolg van:
• Aangeboren afwijkingen van het lymfesysteem
• Wegnemen of bestraling lymfeklieren
• Operatie, ongeval of sportblessure
• Hart- en vaataandoeningen
• Lipoedeem

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl
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Het is een intens jaar geweest voor sportschool Chung Do Kwan, waarbij de school niet alleen nog 
meer is gegroeid qua omvang; ook het aanbod van tijden en locaties is inmiddels weer uitgebreid en 
na de zomervakantie komen er nog meer nieuwe tijden en locaties bij.
Sinds de school de prijs voor club van het jaar te Amstelveen in de wacht wist te slepen is het geen 
seconde stil geweest en nog steeds is de school druk bezig met het verwezenlijken van de doelstel-
ling; een school voor iedereen, een school voor jong en oud!

De school geeft les in Taekwon-Do, Koreaans kickboksen (semi-contact & HIT trainingen) en 
Kummooyeh (Koreaans zwaardvechten en boogschieten).

Chung Do Kwan heeft niet stil gezeten en achter de coulissen staat alweer het nodige gepland voor 
het nieuwe seizoen van 2017-2018. De lessen voor de andere doelgroepen (waaronder de G-sport 
divisie) beginnen ook een duidelijke vorm aan te nemen en de school hoopt nog vele jaren zulke 
goede initiatieven te mogen voortzetten, daar iedereen recht heeft op sport en beweging.

Wat is zometeen nieuw?
Vanaf september 2017 zullen er personal trainingen gaan plaatsvinden en zijn er zelfs ook mogelijk-
heden tot één op één trainingen voor doelgroepen en/of kleine groepjes in de vorm van bijvoorbeeld 
een cursus.  Indien je dus een eigen groepje hebt waarmee je zou willen trainen dan kan hier een 
besloten afspraak voor worden gemaakt en deze lessen zullen niet worden genoemd als lestijd en 
locatie. Dit is vanzelfsprekend daar deze lessen meer een privé karakter hebben en daarmee dus 
niet bestemd zijn als een reguliere les tussen het alledaagse aanbod.

Chung Do Kwan is klaar voor het nieuwe seizoen!
Voor wie zijn de op maat gemaakte lessen geschikt gebleken?  
• Ouders die samen met hun kinderen willen trainen in weerbaarheid en agressieregulatie.
• Meiden en tieners die naar de middelbare school gaan en een cursus kunnen gebruiken om zich 
  mentaal voor te bereiden op een nieuwe tijdperk en omgeving.
• Kinderen met een persoonlijke uitdaging (concentratiestoornis, woedebeheersing, pestkoppen) 
• Mensen die superdruk zijn maar wel een gezondheidsdoel/ideaal voor ogen hebben en daar ook 
  sturing bij nodig hebben (voor voedingstips hebben wij een diëtist in huis).

De kleine krijgers
Ook voor de allerjongsten is er plek binnen onze school! De kinderen worden op een speelse en 
serieuze manier stap voor stap klaargestoomd voor de reguliere jeugdlessen. 
Wij trainen o.a. op weerbaarheid, reflexen, balans en zelfbeheersing, waarbij de kinderen worden 
geprikkeld uit de comfortzone te komen. Dit wordt bereikt door samen te werken (en mee te groeien) 
met andere trainingsmaatjes en ook door samen te oefenen voor bijvoorbeeld examens en/of andere 
clubactiviteiten. Wij geven dagelijks lessen dus wees welkom voor een proefles (leeftijd vanaf 4 jaar). 
Voor meer informatie: aanmeldingen@chungdokwan.nl

Ladies only lessen
Iedere vrijdagochtend is er speciaal een les voor moeders met schoolgaande kinderen! Deze les is 
van 9.45-10.45 uur te Uithoorn en u bent van harte welkom. De les wordt verzorgd door een vrouw 
(onze eigen juf Marieke neemt deze knal work-out voor haar rekening), dus laat je verrassen ongeacht 
de conditie en/of fitheid; iedereen traint naar eigen vermogen en kunnen, allemaal in een gezellige 
sfeer van de dames onderling.

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen, 
mogelijk iets voor u?

• Nog geen activiteit gevonden en/of op zoek
  naar een andere activiteit?  

• Een motivatie nodig om fitter en gezonder te
  worden en daarnaast te werken aan de eigen
  weerbaarheid en techniek? 
 
• Waarom zou u wachten tot 1-1-2018? 
  U kunt al direct vandaag beginnen en na 
  de zomerstop gelijk doorgaan in de juiste
  motivatie én mind-set!

Grijp nu deze kans en meld uw zelf, uw 
kinderen en/of het gehele gezin aan voor 
één van onze gratis proeflessen.

Voor meer informatie:
aanmeldingen@chungdokwan.nl

www.chungdokwan.nl
www.facebook.com /chungdokwannl
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