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Column door:Anoek de Voogd
Start slow met hardlopen
Het is weer bijna zomer. In deze tijd willen veel
mensen weer beginnen met hardlopen. Wat ik vaak
zie, is dat mensen beginnen met hardlopen en dan
doen ze maar wat. Daardoor stoppen ze er ook
snel weer mee. Ik snap dat dit jou niet overkomt,
maar ik wil je toch wat tips geven om het hardlopen
op te bouwen. Je hebt natuurlijk allerlei beginnerscursussen wat betreft hardlopen, alleen ik weet dat
er ook veel mensen zijn die dit niet willen doen.
Te hard van stapel lopen (of rennen)
Vorig jaar heb ik een cursus basishardlooptrainer gedaan, omdat ik meer wilde weten over
hardlooptechniek. Dit deed ik in eerste instantie
vooral omdat ik tijdens mijn bootcamptrainingen
deze kennis wilde gebruiken voor mijn deelnemers,
maar natuurlijk paste ik het ook mezelf toe. Waar
ik voor mezelf achter kwam, is dat ik vooral op
een tempo en hartslag rende die paste bij een
intervaltraining. Dus nogal logisch dat ik stuk was
aan het einde van een duurtraining. Nu ren ik
met een hartslagmeter om. Ik gebruik hem niet
constant, maar ik kijk er af en toe op om te kijken
welke hartslag ik heb bij het gevoel dat ik heb op
dat moment. Op deze manier leer ik ook op gevoel
rennen en wat er op dat moment bij mij past. Het
enige keer dat ik hem echt nodig heb, is aan het
begin van een duurloop om te voorkomen dat ik te
hard van start ga.
Het te hard van start gaan is ook een valkuil van
veel mensen. Het spreekwoord hardlopers zijn
doodlopers komt ergens vandaan. Ja, ik snap dat
het soms voelt alsof je geen meter vooruit komt.
Dat gevoel ken ik. Maar bedenk dan eens dit:
Wat is beter? Langzamer rennen en rustig aan
opbouwen of er volle bak ingaan en dan snel weer
afhaken? Ik ga er toch vanuit dat je het er wel mee
eens bent dat de eerste optie beter is.

Start slow
Dus als jij weer begint met rennen, begin dan alsjeblieft rustig aan en denk dan niet dat je gelijk een
uur bezig moet zijn. Begin bijvoorbeeld met een
interval van 2 minuten lopen en dan 2 minuten rennen. Ik zal je aan het einde van deze column een
kort opbouwschema geven. Maar mijn belangrijkste boodschap is dus om rustig aan te beginnen.
Combineer het desnoods met wat buikspieroefeningen als je nog wat langer wilt sporten.
Stemmetjes in mijn hoofd
Als ik aan het rennen ben, ren ik zelf niet met muziek in mijn oren. Dit is om 2 redenen. Ten eerste
merk ik dat ik dan teveel ren op de beat en dan ga
ik vaak te snel waardoor ik eerder stuk ben. Ten
tweede vind ik het gewoon lekker om te genieten
van de natuur. Ik praat ook best veel tegen mezelf.
Wat ik tegen mezelf zeg heeft vooral te maken met
techniek en mindset: • Rustig aan • Ontspan
• Schouders laag • Ellebogen bij je houden
• Voorvoet • Hakken hoog en knieën optrekken
• Adem uit• Geniet
De reden waarom ik techniekdingen tegen mezelf
blijf zeggen, is dat ik dan meer ontspannen loop.
Ja, het is dan ook wat zwaarder, maar je bent
minder aan het ‘vechten’. Sporten doe ik vooral
omdat ik er een goed gevoel van krijg en er meer
energie van krijg (mits ik niet te hard loop…). Als
ik mijn duurloop doe, wil ik vooral genieten van de
omgeving en ontspannen lopen. Bij een intervaltraining, mag ik het wel iets zwaarder hebben. En
zo blijf ik lekker bouwen aan mijn hardloopskills,
terwijl ik er ondertussen ook van geniet. En dit wil
ik ook voor jou.
Opbouwschema voor 1e 4 weken
Bij dit schema ga ik er vanuit dat je 2x per week
rent en dat je heel lang niet gerend hebt.
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Week 1:
Dag 1: 2-4 minuten warm wandelen. Dan 5x 2
minuten rennen op een rustig tot normaal tempo
met elke keer 2 minuten wandelen tussendoor. En
dan afsluiten met wat wandelen als cooldown.
Dag 2: 2-4 minuten warm wandelen. Dan 4x 1
minuut rennen op een iets hoger tempo dan op
dag 1. Je wandelt elke keer 1 minuut na 1 minuut
rennen. Na de 4x 1 minuut rennen wandel je 4
minuten. Daarna doe je nog een keer die 4x 1
minuut rennen met 1 minuut lopen tussendoor. En
dan sluit je al met de cooldown.
Week 2:
Dag 1: 2-4 minuten warm wandelen. Dan 6x 2
minuten rennen op een rustig tot normaal tempo
met elke keer 2 minuten wandelen tussendoor. En
dan afsluiten met wat wandelen als cooldown.
Dag 2: 2-4 minuten warm wandelen. Dan 5x 1
minuut rennen op een iets hoger tempo dan op
dag 1. Je wandelt elke keer 1 minuut na 1 minuut
rennen. Na de 5x 1 minuut rennen wandel je 4
minuten. Daarna doe je nog een keer die 5x 1
minuut rennen met 1 minuut lopen tussendoor. En
dan sluit je al met de cooldown.
Week 3:
Dag 1: 2-4 minuten warm wandelen. Dan 7x 2 minuten rennen op een rustig tot normaal tempomet
elke keer 2 minuten wandelen tussendoor. En dan
afsluiten met wat wandelen als cooldown.
Dag 2: 2-4 minuten warm wandelen. Dan 6x 1
minuut rennen op een iets hoger tempo dan op
dag 1. Je wandelt elke keer 1 minuut na 1 minuut
rennen. Na de 6x 1 minuut rennen wandel je 4
minuten. Daarna doe je nog een keer die 6x 1
minuut rennen met 1 minuut lopen tussendoor. En
dan sluit je al met de cooldown.
Week 4:
Deze week pak je wat herstel en doe je een stapje
terug. Je doet hetzelfde als in de eerste week. En
dan zal je merken dat het volgende week nog beter
gaat.
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Judo in Amstelveen
De judoschool van docent Ewoud van Dulken
is in de afgelopen jaren zeer gegroeid.
Momenteel wordt er op vijf verschillende
locaties in Amstelveen les gegeven. Ruim 350
leerlingen komen wekelijks de mat op om te
trainen onder zeer gemoedelijke sfeer. Judo is
voor jong en oud.

een judo gevecht (in het japans, Randori). Ook
doet Bobbie regelmatig wedstrijden, niet zonder
succes. Hij combineert, varieert en reageert daarbij goed op zijn tegenstander. Dit is voor vele nog
niet weggelegd op 10 jarige leeftijd. Het is een
genot om naar te kijken. Zijn gedrevenheid en zijn
wil om te winnen is altijd goed af te lezen van zijn
gezicht. Hij doet er alles aan om het onderste uit
de kan te halen.

Judo kan al vanaf 4 jaar en is voor zowel jongens
als meisjes geschikt. Ook zijn er trainingen voor
volwassenen. Op vrijdagavond is er een techniektraining voor volwassenen die geïnteresseerd
zijn in judo. Juist voor degenen die nooit eerder
gejudood hebben is dit een uitstekende kans.
Tijdens de lessen komt er gecontroleerd vallen,
werpen en geworpen worden voorbij. Ook word er
gewerkt aan de fysieke conditie en staat plezier
voorop.
Van Dulken biedt naast de reguliere lessen
ook een groot jaarlijks clubkampioenschap, het
examen voor de nieuwe kleur band, ouder en kind
lessen, specifieke conditietrainingen, de terugkerende discotraining en nog vele andere leuke
lessen. Dit alles maakt judoën bij judoschool Van
Dulken zo leuk, vernieuwend en verrassend.
Jaarlijks worden er ook twee judoka’s in het
zonnetje gezet. Er word aandacht gegeven aan
een judoka die altijd uiterst zijn best doet tijdens
de les, een beetje pech gehad heeft en zich niet
uit het veld laat slaan. Het kunnen blessures
of mogelijk andere zaken zijn. Deze judoka die
verdient dan de aanmoedigingsbeker.

Tijdens het jaarlijks terugkerende clubkampioenschap van Judoschool Van Dulken in Amstelveen
heeft Bobbie de enorme trofee in ontvangst mogen nemen. Hij werd overrompeld door de meer
dan 450 toeschouwers die hem een luid applaus
gaven. Het was een moment om nooit meer te
vergeten. De wisselbeker mag hij een jaar lang tot
zijn bezit hebben. Een beker om trots op de zijn!
De titel ‘Judoka van het jaar 2018’ past hem
daarom ontzettend goed.
week en naast de judomat schopt hij graag een
balletje met zijn vriendjes op het plein.
Judoka van het jaar word je niet zomaar. Daar
heb je veel doorzettingsvermogen voor nodig.

Bent u opzoek naar een goede sport voor uzelf,
uw zoon of dochter?
Kies dan voor judo. Een verantwoorde, veilige
en kindvriendelijke sport. Maak gebruik van een
gratis introductieles.

Elke week verschijnt hij drie keer op de mat
met een schoon en gestreken judopak, schone
Bobbie Halacre, judoka van het jaar 2018
verzorgde handen en voeten, zijn band keurig
Gedreven, gepassioneerd, een perfectionist van
top tot teen en hangt onrecht graag in de hoogste geknoopt en een lach op zijn gezicht. Tijdens de
boom. Bobbie is een energieke, spontane, gezon- uitleg is hij erg gefocust om elk detail tot zich te
nemen en dit vervolgens eigen te maken tijdens
de jongen uit Amstelveen. Hij traint drie keer per

De locaties waar uw terecht kunt voor
judolessen zijn:
de Brede School Westwijk, ontmoetingscentrum
de Meent, de Brede School Michiel de Ruyter,
de Brede School Roelof Venema en HealthCity
Premium.

Ook is er een grote wisselbeker voor het talent
van het jaar. Hierbij wordt er gekeken naar de
progressie, resultaten en de inzet van het afgelopen jaar. Dit jaar is Bobbie Halacre verkozen tot
judoka van het jaar 2018.

www.sportkrantamstelland.nl
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Zomerbridge
bij Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA)
lijn”. Door vaak te spelen gaat uw spelniveau
omhoog en uw angst naar beneden.
De kosten voor de zomerdrives bedragen
€ 3,- per persoon per avond. Elke avond zijn er in
iedere lijn een paar prijzen te winnen, waaronder
Ketel1 gesponsord door Nolet distillery.

Fitness for the mind. Bridge is een fascinerend kaartspel waarbij de hersenen flink aan
het werk worden gezet. Ook is het een zeer
sociale denksport. Voor een robbertje bridge
zijn vier personen nodig. Je speelt het spel
met een ‘partner’ en elk spel duurt ongeveer
acht minuten. Omdat je steeds tegen andere
paren speelt, ontmoet je al kaartend veel
verschillende mensen.
Gedurende de zomermaanden organiseert BCNA
zomerbridge. Van 18 juni tot en met 27 augustus
(11 avonden) is er in het MOC gebouw aan de
Lindenlaan 75 te Amstelveen gelegenheid om
gezellig een kaartje te leggen.
Er wordt gespeeld in meerdere lijnen, waaronder
een aparte lijn voor beginners. Speelt u nog niet
zo lang en vindt u het wellicht een beetje eng om
tegen anderen te spelen, schroom dan niet om u
aan te melden voor de zomerdrives “beginners-

De zomerdrives beginnen om 19:45, en aanmelden kan op diverse manieren:
- aan de zaal vanaf 19:15
(neem uw bondsnummer mee);
Soms kan het erg druk zijn en om dan zeker te
weten dat er nog een plaatsje is kunt u zich ook
vooraf aanmelden:
- via email naar h.j.duursma@casema.nl, vermeld
daarbij uw beider naam en bondsnummer
- of via de website van BCNA (www.nbbclubsites.
nl/club/1031; zie Agenda - Zomerdrive)
BCNA is aangesloten bij de NBB, de Nederlandse
Bridge Bond, en daarom worden er automatisch
ook meesterpunten toegekend. Bij aanmelding
wordt verzocht het NBB-nummer van beide
spelers te vermelden, zodat de meesterpunten
kunnen worden bijgeschreven.
In de omgeving van het MOC gebouw is voldoende (gratis) parkeergelegenheid te vinden.
Wij zien u graag op een van de zomeravonden bij
BCNA in Amstelveen.

Atletiek als teamsport!
Door Victor Waasdorp
In de vorige editie van Sportkrant Amstelland schreef ik over wat een meerkamp is bij
atletiek. Hierbij worden verschillende atletiek
onderdelen in één of twee dagen gedaan.
Daarnaast is er voor ieder onderdeel een
puntentelling bedacht om de prestaties van
de diverse onderdelen te kunnen vergelijken.
De punten van alle onderdelen worden aan
het eind bij elkaar opgeteld. Diegene met de
meeste punten is de winnaar.

competitie wedstrijd worden de verschillende
onderdelen door verschillende atleten gedaan.
Zo doet iedere atleet het onderdeel of onderdelen
waar hij of zij goed in is. Naast alle individuele onderdelen doet het team ook mee aan de estafettes. Net als bij de meerkamp worden alle punten
weer bij elkaar opgeteld en staat het team met de
meeste punten bovenaan in de competitie.

De pupillen (t/m 11 jaar) doen mee aan een
regionale competitie bestaande uit 3 wedstrijden
en een finale. De wedstrijden bestaan uit een
3-kamp die door alle pupillen gedaan wordt. De
Wist je dat de verschillende atletiek onderdelen
beste 8 teams per leeftijdsklasse uit de voorronook door een team kunnen worden gedaan?
des plaatsen zich voor de finale. Bij de junioren
Waarschijnlijk heb je daar nog nooit van gehoord en senioren worden er 2 of 3 voorronde wedstrijen denk je dat atletiek alleen een individuele
den gedaan. Hierbij mogen de atleten binnen een
sport is. Dat is immers ook wat je op televisie ziet. team maximaal 3 onderdelen doen. Daarnaast
Net als bij andere sporten bestaan er bij atletiek
doet het team ook weer mee aan de estafettes.
echter ook teamcompetities. Al vanaf de jongste
De beste 8 landelijke teams plaatsen zich voor de
pupillen kan hieraan worden meegedaan. Bij een finale. Naast de regionale en landelijke competi-
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ties doet Nederland met onze Nederlandse toppers mee aan het EK of WK voor landenteams.
Dus naast de veelzijdigheid van de atletiek en
het individueel kunnen beoefenen is atletiek dus
ook nog eens een teamsport. Wat wil je dus nog
meer, alles in één bij een superleuke sport. Dus
ook voor een teamsport kies je voor atletiek. Waar
dus bij de meerkamp en andere wedstrijden alles
individueel wordt gedaan, is dat bij de competities dus anders. Dat geldt ook voor het wellicht
meest spectaculaire onderdeel van de atletiek,
de estafettes. Estafette lopen kan je immers niet
alleen en daarbij moet ook nog eens het stokje
zo snel mogelijk worden overgegeven. Meer over
estafettes in de september editie van Sportkrant
Amstelland.
Atletiek bij AV Startbaan
Naast de leuke veelzijdige trainingen organiseert
AV Startbaan ook extra activiteiten voor de jeugd
zoals een trainingskamp in het voorjaar, clubkampioenschappen, bostrainingen en nog veel meer.
Wil jij ook veelzijdig sporten, wil je sneller, hoger
en verder en lijkt atletiek je leuk? Kom dan een

www.sportkrantamstelland.nl

keer kijken op de training of kijk op voor meer
informatie op www.avstartbaan.nl voor meer informatie over AV Startbaan en direct meetrainen. De
atletiekbaan van AV Startbaan ligt in Amstelveen
Zuid en is daarom snel en eenvoudig bereikbaar
vanuit Amstelveen, maar ook vanuit Aalsmeer,
Uithoorn of Mijdrecht.
Wedstrijdkalender 2018 bij AV Startbaan
Vrijdag 22 juni - Midzomernachtcross in het
Amsterdamse bos
Zaterdag 29 september - 1e dag Nationale
Estafette Kampioenschappen (NEK)
Zondag 30 september - 2e dag Nationale
Estafette Kampioenschappen (NEK)
Zaterdag 13 oktober - Clubkampioenschappen
AV Startbaan
Deze wedstrijden worden georganiseerd door AV
Startbaan en vinden ook plaats op de atletiekbaan
van AV Startbaan. Alleen de Midzomernachtcross
vindt plaats in het Amsterdamse Bos. Kom eens
kijken bij de jeugdwedstrijden op de baan van
AV Startbaan of doe zelf mee aan de Midzomernachtcross.

Stralende AMSTERDAM SEVENS 2018
op het Sportpark De Eendracht in Amsterdam West

De 47e editie van de Amsterdam Sevens, georganiseerd tijdens het weekend van 9 en 10 juni
2018, was wederom een groot succes. Het lijkt
altijd zo vanzelf te gaan, maar niets is minder
waar. Voor een ‘event’ in de open lucht moet je
ook een beetje geluk hebben met het weer.
AAC-Rugby als gastheer heeft met hulp van de
omringende rugbyclubs maar liefst 112 internatio
nale rugby 7s teams kunnen ontvangen, met
1.344 spelers van 35 verschillende nationaliteiten, verdeeld over 70 mannenteams, 30 vrouwenteams en 12 veteranenteams en 40 scheidsrechters uit 15 landen. Het toernooi vond plaats
op 9 velden op het Sportpark De Eendracht in
Amsterdam Nieuw-West waar ook het stadion
van het Nederlands Rugby Centrum Amsterdam

Foto: Mirre Welboren-Breekweg

is gevestigd. De tribunes en het plein met de horeca-facilieiten en DJ muziek waren overvol. Het
toernooi heeft totaal 15.000 bezoekers mogen
begroeten.
Voorafgaande aan de wedstrijden werden op de
vrijdagochtend twee ‘side events’ georganiseerd:
‘s morgens een scholentoernooi ‘Get into Rugby’
voor 6 scholen in Nieuw-West en ‘s middags een
toernooi voor probleemjongeren die in het kader
van Turn-Over gestimuleerd worden om ‘back on
track’ te komen naar een betaalde baan.
Dankzij de gedrevenheid van 150 vrijwilligers,
de sponsors, de gemeente Amsterdam, de
beheerder van het Sportpark De Eendracht,
Implacement Services, de internationale rugbywereld is het motto bewaarheid:
‘Our teamwork makes the dream
work’. Drie dagen lang is de echte
‘rugby spirit’ tentoongesteld. Louter
complimenten van de deelnemende
teams en bezoekers, alleen maar
blije gezichten.
De internationale rugbywereld
verandert, ‘professionaliteit’ slaat ook
in deze sport toe. Rugby 7s is zelfs
Olympisch geworden. Het spelletje
van 7 tegen 7 in 2 keer 7 minuten
over het hele veld is daarvoor
spectaculair genoeg. De Amsterdam
Sevens zal een topsportevenement

Foto: Patrick de Goede van Eijk

blijven in het rijtje van de toernooien in Parijs,
Londen, Hong Kong, Dubai en San Francisco,
alleen al vanwege het feit dat Amsterdam sowieso
een toplocatie is voor welk ‘event’ dan ook, zeker
voor een sporttoernooi. De Amsterdam Sevens
heeft een unieke opzet, het is een toernooi in
ongedwongen sfeer.

de teams van Noorwegen, China, Kazakhstan en
Schotland. Bij de heren won de Samurai met spelers uit Engeland, Australië en Nieuw-Zeeland van
een Franse selectie. De Schotse dames wonnen
de hoofdprijs in hun toernooi.

Wat ieder jaar weer opvalt is de ongedwongen
sfeer waarin het toernooi wordt afgewikkeld. Dat
Vanaf het eerst toernooi in 1972 prijken op het
is het echte geheim van het succes van de Amwedstrijdschema de namen van vele invitatiesterdam Sevens. Dat komt door de mentaliteit die
teams, die worden samengesteld door hun spon- heerst bij de op één na oudste rugbyclub van Nesor(en) met topspelers die worden ingevlogen uit derland: AAC-Rugby. Zij zijn gek genoeg, pardon,
alle windhoeken., waar ook af en toe Nederlandse zij zijn gepokt en gemazeld in het voorbereiden
topspelers voor worden uitgenodigd. Ook landen van hun jaarlijks terugkerend project. In 2021 vieteams kunnen meedoen. Dit jaar was dat bij de
ren zij het 50-jarig bestaan van hun internationale
heren het team uit Hong Kong en bij de dames
toernooi Amsterdam Sevens.

www.sportkrantamstelland.nl
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Zeilschool Aalsmeer:
zeilen, suppen , windsurfen en zoveel meer!
Zeilschool Aalsmeer neemt ruim 48 jaar een
belangrijke positie in binnen het populaire
watersportleven van Aalsmeer. Inmiddels ook
regionaal een begrip, krijgt deze veelzijdige
vaarschool landelijk steeds meer bekendheid.
Op topdagen zijn er 160 cursisten en 35
instructeurs actief.
Wat is de succesformule
van dit goedlopende bedrijf?
Een vraag die niet zo 1-2-3 te beantwoorden
valt. In ieder geval is het duidelijk dat zonder de
hulp en inzet van alle medewerkers de zeilschool
niet zou zijn wat het nu is. Instructeurs, horecakrachten, ‘manusjes van alles’ en het organisatieteam staan telkens weer met raad en daad klaar.
De verbondenheid is groot. Er zijn zelfs instructeurs die elders een vaste baan hebben en dan
één of meerdere weken in de zomer vrij nemen
om les te geven.

rend opleidingsproces waarbij ze doorgroeien
tot professionals, en op hun beurt anderen weer
begeleiden en opleiden. De zeilschool als levensschool…
Enkele feiten over deze veelzijdige
vaarschool:
• ruim 48 jaar jong
• landelijk erkend door o.a. het CWO, VDWS,
HISWA en het Watersportverbond
• 18 bootsoorten en meer dan 120 boten, windsurf- en supboards, kano’s en motorboten
• zeil-, surf-, sup- , catamaran en Vaarbewijscursus voor jong en oud
• verhuur, feestlocatie, BBQ
• voor particulieren, bedrijven en scholen, ook
BSO naschoolzeilen
• het hele jaar door 7 dagen per week geopend
Het windsurfen is landelijk en wereldwijd weer

evenement, door de zeilschool op de Westeinder georganiseerd, wordt ondersteund door het
Watersportverbond en het Nederlands Platform
Jeugdwedstrijdzeilen in samenwerking met de
zeilverenigingen Nieuwe Meer en Schiphol.
De kinderen krijgen deskundige begeleiding van
instructeurs. De 3 meest talentvolle zeilertjes
mogen meedoen aan de landelijke afsluitingswedstrijd in Harderwijk!

Dat de zeilschool mee gaat met de tijd wordt
ook duidelijk door het beleid wat ze voeren ten
aanzien van gezonde voeding en roken:

Zeilschool Aalsmeer is op weg
naar een gezond voedingsaanbod.
Sinds kort heeft de zeilschool het bronzen
keurmerk ontvangen van het Voedingscentrum op grond van De Richtlijnen Gezondere
Kantines van het ministerie van VolksgezondInschrijfgeld € 15,- per dag; inclusief gebruik van heid, Welzijn en Sport (VWS). De zeilschool
de zeilschool Optimist, zwemvest en een heerlijke wil een betere, dat wil zeggen een gezondere
keuze kunnen aanbieden op het gebied van
lunch.
voeding en drinken. Zij wil het de cursist,
Data: 15 juli Bij w.v.de Nieuwe Meer + 16 septem- gast en medewerker gemakkelijker maken
om voor een gezonde(re) variant te kiezen.
ber bij w.v.Schiphol, op de Westeinderplas.
Binnen elke aangeboden productgroep zoals
Informatie via: www.qcup.nl of www.facebook.
brood, zoete en hartige snacks, ijs en drinken
com/qcupaalsmeer.
biedt de zeilschool tenminste één betere optie
Het motto van de zeilschool is ‘plezier en kwali- helemaal “hot”. Zeilschool Aalsmeer speelt daarzichtbaar aan, ook stimuleren zij het water
op in en heeft sinds kort ook de Bic Techno-, Bic
teit’. Het geeft veel voldoening wanneer iemand
drinken.
• Westeinder Waterweek Aalsmeer/ Optimist
Beach-, Angelo-, Duoboards en een Neil Pryde
de smaak te pakken krijgt van deze afwisselenon Tour donderdag 5 juli t/m zondag 8 juli
JP Hydrofoil board. De laatste 2 merken zijn ook
de, gezonde en geweldige buitensport; je raakt
In het verlengde hiervan start de vaarschool
Tijdens de Westeinder Waterweek meert dit
beschikbaar als foilboard.
nooit uitgeleerd. En je kunt er alle kanten mee
tijdens de zomerweken met de ‘cursus inclusief
evenement samen met Zeilschool Aalsmeer
op: recreatief- en wedstrijd varen. Ben je een
lunch’. In plaats van 5 dagen frituur op eigen kos4 dagen aan bij het Surfeiland van Aalsmeer.
Ook geeft deze vernieuwende zeilschool les in
Einzelgänger dan trek je er alleen op uit, ben je
ten, krijgen alle cursisten nu een gezondere lunch
Het is een door heel Nederland rondtrekkend
het foilen, de nieuwe surfsensatie! De foil is een
een gezelschapsdier dan ga je met een groep
evenement waarbij kinderen en jongeren de kans aangeboden, met onder andere volkoren brood,
lange vin met 2 vleugels, die er voor zorgt dat je
het water op. Mooi om te zien hoe mensen na
krijgen gratis! kennis te maken met de watersport. rauwkost en fruit.
surfboard bij een bepaalde snelheid uit het water Kom veilig Optimist- of kielbootzeilen, kanovaren
een paar uur zeilen uitgewaaid en ontspannen
terug op de wal komen, die ervaring gunnen ze bij wordt gelift. Om aan de vraag te kunnen voldoen, of suppen! Volwassenen zijn welkom om een
Zeilschool Aalsmeer is rookvrij
worden er voor de gevorderde surfer 2 foilclinics
Zeilschool Aalsmeer iedereen!
Ook draagt de zeilschool zijn steentje bij aan
zeilrondje in de kielboot te beleven.
gegeven op zaterdag 30 juni en zaterdag 21 juli.
de campagne ‘een rookvrije generatie’ van de
Er wordt alles aan gedaan om de kwaliteit van de Aanmelden via info@zeilschoolaalsmeer.nl
Hartstichting, het KWF kankerbestrijding en het
Dit landelijke evenement is geïnitieerd door
lessen op peil te houden én te verbeteren, onder De zeilvloot wordt voor de zomer uitgebreid met
Longfonds. Het is algemeen bekend hoe desashet Watersportverbond, de promotie voor het
de RS Zest boten, die vergelijkbaar zijn met
meer via bijscholing en training, ook in samentreus de gevolgen van roken zijn op de gezondOptimist- en kielbootzeilen wordt verzorgd door
werking met andere zeilscholen. Al het materiaal de Laser Pico, alleen veel uitdagender door de
instructeurs van Zeilschool Aalsmeer in boten van heid. Ook van meeroken kunnen mensen ernstig
rompvorm en het veel grotere zeil. Deze zeer
wordt goed onderhouden en tijdig vervangen.
ziek worden. Zien roken doet roken; kinderen en
de zeilschool.
Verder staan maatwerk, persoonlijke aandacht en sportieve boot is geschikt voor 1 tot 3 kinderen of Op donderdag en vrijdag zullen meer dan 400(!)
jongeren die anderen zien roken gaan zelf ook
1 volwassene.
een goede sfeer centraal, ook tijdens de topweeerder roken. Sport en roken is zacht gezegd
basisschoolleerlingen gaan kennismaken met
ken en ongeacht of het om een kop koffie gaat,
een wonderlijke combinatie, toch?! Daarom is de
zeilen en suppen, waarbij veiligheid en plezier
Zeilschool Aalsmeer richt zich naast het lesgeven voorop staan.
een cursus of het verzorgen van een feest(je).
zeilschool sinds kort rookvrij, juist ook om de vele
ook op deelname aan allerlei grotere activiteiten, Je kunt inschrijven voor de donderdag- en vrijdag- jonge cursisten tegen het (mee) roken te bescherDeze bijzondere zeilschool heeft ook een functie zoals:
middag; de zaterdag-, zondagochtend of -middag: men. Rookvrij voor iedereen, voor medewerkers,
als landelijk erkend CWO- en VDWS opleidingscursisten en overige bezoekers.
www.zeilschoolaalsmeer.nl / inschrijven Optimist
centrum en leidt op tot professioneel zeil-, surf- en • De ‘Q-cup Aalsmeer’ op zondag 8 juli
Zeilschool Aalsmeer beweegt met de tijd mee,
of kielboot.
van 10.30 – 16.30 uur.
supinstructeur. Deels zijn dit jonge mensen die
vernieuwend qua vloot én visie!
Dit is een regionale, vriendschappelijke en laagaan het begin van hun carriëre als instructeur
Mooi hoe Zeilschool Aalsmeer integreert binnen
drempelige Optimisten wedstrijdserie van 3 losse het watersportleven en daarmee Aalsmeer een
staan. Het arsenaal aan technische en sociale
Kom eens langs en drink wat op het rookvrije
wedstrijddagen plus 1 landelijke finale dag. Op
vaardigheden wordt vergroot en verdiept. Zij
haventerras van Zeilschool Aalsmeer.
extra dimensie verleent als watersportcentrum.
een relaxte wijze maak je met veel plezier kennis Extra belangrijk in deze tijd, nu het toeristenbeleid www.zeilschoolaalsmeer.nl
ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van een
bedrijf en om verantwoordelijkheid te dragen voor met het wedstrijdzeilen. Je hebt het diploma
van Amsterdam zich meer en meer richt op deze info@zeilschoolaalsmeer.nl
Optimist CWO 2 of vergelijkbare ervaring. Dit
een groter geheel. Vaak een boeiend en ontroetel. 0297-320122
regio.
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Groepslessen & opleidingen
Pilates en Yoga
(keuze uit meer dan 10 lessen per week)

Diverse lessen & workshops bij YogAletta:
STOELYOGA:
Bijna iedere yogahouding is te vertalen naar de stoel. We voeren milde yogahoudingen uit op, aan of
met de stoel. De oefeningen worden op een rustige manier uitgevoerd. Het respecteren van je eigen
mogelijkheden staat centraal en er wordt creatief omgegaan met eventuele beperkingen. Ontspannen
en genieten staan voorop. Kom jij ervaren waar je mogelijkheden liggen?
Iedere donderdag op het groepslessen rooster. Losse lessen mogelijk.
Zie ook stoelyoga-aalsmeer.nl

MAGIC BALL WORKSHOPS BY ZHEN FROM MALAYSIA
18 + 19 augustus
Air conditioner not powerful, due for service? Car runs for 5000km, due to service?
Shoulder Neck pain, Knee pain, Back pain, Menstrual disorder, insomnia, migraine, body aching ,
lethargic ,scoliosis, stress etc? While we do regular service on “external belonging” should we do the
same to our only inbuilt belonging- our lovely body?

KINDERYOGA / COMBATYOGA:

Let’s do a round to clean up our body and mind, release all dirt and toxic within, present a new YOU.
Become a new you: happier, healthier, painless.

Kinder Combat yoga maakt je fysiek, emotioneel en mentaal sterker.
Het stimuleert je om je grenzen te verleggen en weerbaarder te worden.
Naast flexibiliteit, balans en kracht wordt er gewerkt aan concentratie, uithoudingsvermogen en
zelfbeheersing zonder dat er sprake is van vechten met fysiek contact. Bij voldoende animo gaan deze
lessen na de zomervakantie door.
Losse lessen, maar tijdig reserveren s.v.p.

WORKSHOP DE KRACHT VAN LOSLATEN:
Zaterdag 30 juni door Gilbert Themen
Een interactieve workshop waar jij ontdekt wat loslaten
voor jou kan betekenen. Gilbert legt aan de hand van zijn
boek ‘Pluk de Dag’ de 8 principes (en vaardigheden) uit,
die jij nodig hebt om te kunnen beginnen met loslaten,
zodat je meer vrijheid, energie en rust kunt ervaren.

YOGA NIDRA WORKSHOP
zondag 1 juli 19.00 tot uiterlijk 22.25
Yoga Nidra betekent Yoga Slaap. Yoga Nidra is een staat van bewustzijn die overeen komt met de
staat van Diepe Slaap.
Deze workshop bestaat uit uitleg over yoga nidra en enkele zachte yogahoudingen ter voorbereiding
op vervolgens een uur geleide yoga nidra.
Een mooi hulpmiddelen bij klachten als o.a. burn-out, depressie en slaapproblemen.

LIFESTYLE EVENT
zaterdag 7 juli 10.00 – 15.00 bij zwembad de Waterlelie
Op de Lifestyle markt kan jong en oud terecht voor informatie op het gebied van ontspanning, omgaan
met stress, gezondheid, voeding en beweging. De markt is interactief dus bezoekers kunnen niet
alleen informatie krijgen, maar ook deelnemen aan workshops en voorlichtingen. YogAletta verzorgt
workshops Stoelyoga, Pilates en Stress Relief Hormone Yoga.

OPLEIDING DUO YOGA TEACHER / PARTNERYOGA:
Gecertificeerde docenten opleiding
Deze opleiding is ook leuk om je relatie met anderen of je ZELF te verdiepen!
In English. 3 Days from 31st August.
You do not need to bring a partner, we’ll practise together:
Acroyoga, Thai Massage aspects, Partner poses, human pyramids

www.yogaletta.nl

WE ZIEN JE GRAAG!
Bij YogAletta werken we aan ten minste 1 van deze belangrijke pijlers: Body, Mind & Life. Zodra je met
deze aspecten aan de gang gaat, komen de andere pijlers ook meer in balans. Het is onze missie om
een plek te creëren waar jij je op je gemak voelt. Waar je komt voor meer dan alleen een fijne en goede pilates- of yogales. Maar ook voor verbinding, herkenning, persoonlijke aandacht en gezelligheid.
Gediplomeerde, vakkundige docenten, met oog voor iederéén:
YogAletta @the Beach
Oosteinderweg 247a
1432 AT Aalsmeer

www.sportkrantamstelland.nl
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Sportschool Chung Do Kwan;
een mooie start van het nieuwe schooljaar!

Inmiddels is sportschool Chung Do Kwan
verworden tot een begrip, waarbij de school zich
onderscheid in lessen voor jong én oud en een
uniek aanbod heeft in vechtsporten, waaronder
Taekwondo, Korean Kickboxing en Kumdo (Koreaans boogschieten en zwaardvechten).
Daarnaast is er ook een speciaal aanbod en
programma (De tijgers & krijgers) voor de iets
jongere helden v.a. 4 jaar. Hierbij kunnen zij op
een speelse manier toch kennis maken met de
sport en op een didactische wijze ook bepaalde
basisvaardigheden mee krijgen. Tegelijkertijd
werken wij aan weerbaarheidsthema’s zoals bijv.
“Voor jezelf opkomen” maar ook praktische vaardigheidsthema’s zoals bijv. “vreemden, omgeving
& gevaren”.

De organisatie en uitvoering van de Special Needs lessen (voor de mensen met een
uitdaging en/of beperking) is per eind vorig jaar
ondergebracht bij de Stichting Special Needs
Nederland, deze scheiding zorgt ervoor dat de
focus beter kan worden verdeeld.
Uiteraard is er een duidelijke schakel en samenwerking tussen de Stichting en de Sportschool.
Hoofdinstructeur David Chung is nauw betrokken
bij beide initiatieven en draagt de verantwoording
bij de uitvoering van de programmeringen en de
totstandkoming van nieuwe ontwikkelingen.
Vision Brein & Reflex Trainingen
De nieuwe ontwikkelingen binnen zowel de
school als de stichting zijn velen niet onopgemerkt gebleven. Dit blijkt ook uit de vele reacties
en vragen die de school geregeld hieromtrent
ontvangt. Vanuit zowel Chung Do Kwan alsmede
Stichting Special Needs Nederland wordt veel tijd
en onderzoek gestoken naar de vormgeving van
unieke, op maat gemaakte lessen (o.a. ook voor
de bijzondere doelgroepen). Binnen de school
wordt veel nadruk gelegd op zowel het fysieke als
het mentale aspect van de vechtsporten. Maar
het mentale aspect is het meest belangrijke dat
bijdraagt tot de vorming van de persoonlijkheid en
belangrijke vaardigheden van de leden, die ook in
het dagelijks leven in allerlei omstandigheden van
pas komen.
Zoals Grootmeester Kim uit Korea dat iedere keer
weer mooi verwoordt; “weerbaarheid is een
mentale state of mind, en daar is veel meer
voor nodig dan alleen een rits boks-zakken of
judomatten.”
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Het is belangrijk om terugkerende patronen in de
lessen te blijven hanteren en de leden ermee te
laten oefenen zodat het ook daadwerkelijk beklijft.
Dit is wat Chung Do Kwan betreft heel wat anders
dan het aanleren van combinaties of patronen.
Want ondanks dat deze ook onderdeel uitmaken
van het reguliere lesaanbod en examenstof, zijn
deze oefeningen voornamelijk fysiek en dus niet
zozeer gericht op het ‘mentale onderdeel van
themagericht lesgeven’, wat wellicht het onderscheid maakt tussen Chung Do Kwan en andere
scholen. Bij Chung Do Kwan is het themagericht
lesgeven een terugkerend onderdeel wat net zo
belangrijk gevonden wordt als het beoefenen van
de fysieke en explosieve oefeningen.
Weerbaarheid is voor jezelf kunnen opkomen
door bijv. stevig in je schoenen te kunnen staan.
Het fysieke gedeelte is pas het laatste middel dat
ingezet wordt wanneer het erop aankomt en je
jezelf moet verdedigen tegen een fysieke aanval.
Het leren om jezelf te kunnen beheersen in
spannende situaties i.c.m. de fysieke trainingen,
welke ervoor zorgen dat je kunt ontladen terwijl je
bewust en onbewust bezig bent met vechtsport,
zijn een win/win situatie voor alle deelnemers en
zorgen ervoor dat je ook de dagelijkse druk en of
stresssituaties lekker van je af kunt trainen.

Afgelopen week
ontving Sportschool
Chung Do Kwan het
heugelijke bericht
dat Hoofdinstructeur
David Chung zal worden
opgenomen in het landelijke kwaliteitsregister van
docenten en dat de school
de keuring en processen
goed heeft doorlopen
waardoor het met trots
het felbegeerde keurmerk
‘Fight Right school’ mag
dragen. Dit keurmerk
wordt toegekend door het erkende Rijksinstituut
NIVM te Ede. Het keurmerk wordt gegeven aan
scholen die voldoen aan de strenge criteria in het
kader van veiligheid en verantwoord lesgeven,
waar een lang keuringsproces aan vooraf gaat.
Hoofdinstructeur David Chung benadrukt; “Het
heeft veel tijd, energie en inspanningen gekost.
We zijn daar meer dan een jaar mee bezig
geweest, o.a. voor opleidingen van de trainers
en het verkrijgen en verzamelen van de vereiste
documenten. Maar het is een mooie bekroning
op ons werk waar wij trots op zijn. Het is fijn dat
er van buitenaf naar de kwaliteit en inhoud wordt
gekeken en dat we als school voldoen aan de
strenge richtlijnen en eisen die worden gesteld.”

Voor de personen die wat onzeker zijn is dit een
goede brug naar empowerment en zelfreflectie;
jezelf nog beter leren kennen door bezig te zijn
met je eigen lichaam en geest, en grenzen steeds
weer te verleggen. Door gebruik te maken van de
hedendaagse technologie krijgen de leden net dat
beetje meer waardoor zij ook in de gelegenheid
worden gesteld om hun zicht, concentratie en
focus te trainen. Dit is een erg goede aanvulling
binnen de school en past heel goed binnen de
visie van Chung Do Kwan waarbij het gedachtengoed is dat weerbaarheid veel meer is dan alleen
slaan en/of schoppen… weerbaarheid begint van
binnenuit en het trainen van de reflexen, concentratie en zelfbeheersing zijn daarbij onmisbaar.
“Onze uitbreiding in nieuwe en unieke trainingsmaterialen zijn een zeer mooie aanvulling op ons
lesaanbod. Wij blijven ons verder ontwikkelen en
kijken uit naar de toekomst”, aldus hoofdinstrucIn de toekomst zullen de keurmerken door de
teur en eigenaar David Chung.
overheid ook verplicht worden gesteld, wat naar
inzien van Chung Do Kwan geen overbodige
luxe is met het brede aanbod aan vechtsporten
binnen Nederland. “De huidige AVG wetgeving
vraagt ook de nodige voorbereidingen voor alle
clubs maar zegt echter niets over de kwaliteit en
de wijze waarop er les wordt gegeven. Het borgt
weliswaar de privacy van alle betrokkenen maar
zegt verder niets over het didactische klimaat”,
aldus David Chung.
Nieuwe lessen en uitbreiding aanbod per
september

De sportschool gaat per september 2018 starten
met nieuwe aanvullende activiteiten.
Zo worden er lessen opgestart voor ouders en
kinderen samen (ouder-kind lessen). Dit is een
leuke opzet omdat ouders nu ook zelf kennis
kunnen maken met facetten uit de oosterse
vechtsporten, welke vanzelfsprekend meer tot
de verbeelding spreken wanneer je hier zelf aan

www.sportkrantamstelland.nl

deelneemt ipv aan de zijlijn toekijkt. Belangstellenden kunnen zich per les opgeven. Deze lessen
zullen dus apart van de reguliere lessen aangeboden worden. Voor deze lessen geldt per keer:
VOL = VOL.

Een andere uitbreiding is de discipline GUNGDO
Koreaans boogschieten. Deze discipline zal
gefaseerd ingevoerd gaan worden doordat er
themalessen zijn waar de leden aan meekunnen doen. Bij genoeg interesse zal dit omgezet
kunnen worden in een reguliere les, maar dat zal
in de toekomst moeten uitwijzen. Bij het boogschieten is er ook een “battle” onderdeel waarbij
de leden in teams tegen elkaar mogen strijden,
waarbij er gebruikt gemaakt wordt van speciale
pijlen en beschermend materiaal. Deze materialen en lessen worden ook al toegepast in onze
Kumdo/Kummooyeh lessen, maar dan niet op
een wekelijkse basis.
Heb jij nog geen nieuwe sport voor het nieuwe
seizoen of wil je iets nieuws proberen in een
sportschool met een gemoedelijke en gezellige
sfeer?
Wees welkom op onze school voor proeflessen
en meld je aan via
aanmeldingen@chungdokwan.nl
Voor meer informatie kijk ook op:
www.chungdokwan.nl
www.facebook.com/chungdokwannl
instagram: sportschool_chung_do_kwan_

www.sportkrantamstelland.nl
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Vanaf 22 juli: Sportaccommodaties
en Zwembad De Meerkamp rookvrij
binnen én buiten
Alle Sportaccommodaties in het beheer van Sportbedrijf Amstelveen, inclusief Zwembad
De Meerkamp zijn vanaf 22 juli 2018 geheel rookvrij. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken
schadelijk is voor de gezondheid. Roken en sport passen niet bij elkaar. Veel kinderen brengen
een groot deel van hun vrije tijd door in één van onze sportaccommodaties. Daarom vraagt het
Sportbedrijf aan iedereen die op en rond een sportaccommodatie komt voortaan het terrein
rookvrij te houden om kinderen het goede voorbeeld te geven. Hiermee wil het Sportbedrijf
kinderen beschermen tegen de verleiding van roken en het schadelijke meeroken.
Wat verandert er?
Iedereen is en blijft welkom in en om onze accommodaties, ook rokers! Wel vraagt het Sportbedrijf rokers om niet te roken in en rondom de ingangen van de sportaccommodaties en niet op het
buitenterrein van Zwembad De Meerkamp. De entree van sportaccommodaties en plekken zoals het
ligveld en het terras van De Meerkamp zijn vanaf 22 juli rookvrij. Daarnaast vragen we rokers die onze
sportaccommodaties bezoeken in ieder geval niet in het zicht van kinderen te roken.
Zien roken, doet roken
Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij
mensen zien roken naar wie zij opkijken zoals andere sporters, trainers en ouders. Directeur Peter
Verdaasdonk van Sportbedrijf Amstelveen: “We weten allemaal dat kinderen niet gaan roken omdat
ze het lekker vinden. Ze willen meedoen of stoer zijn. Voor mij is het heel logisch dat er ook buiten bij
sportaccommodaties en zeker op het buiten terrein van De Meerkamp niet meer gerookt mag worden.
Kinderen moeten een zwembad of sporthal associëren met een gezonde plek. En daar hoort zichtbaar
roken niet meer bij”. Een rookvrije sportaccommodatie draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een
Rookvrije Generatie’.
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Rookvrije Generatie
De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ werkt toe naar een samenleving waarin we
opgroeiende kinderen beschermen tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Iedere week
raken honderden kinderen in ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is er één teveel.
We streven ernaar dat kinderen niet meer in de verleiding komen om te gaan roken. Daarvoor is het
nodig dat we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen veel komen rookvrij
maken. De sportomgeving is een belangrijke omgeving in het leven van opgroeiende kinderen. Daarom draagt een rookvrij sportterrein bij aan het realiseren van de Rookvrije Generatie.

www.sportkrantamstelland.nl

Opening Beweegbox en turnhal:
Volop bewegen en beleven!
Op zaterdag 14 juli wordt om 11:00 de eerste Beweegbox in Nederland in Amstelveen feestelijk geopend. Tegelijkertijd wordt er een nieuwe top turnhal geopend. Na de openingshandeling van Wethouder Rob Ellermeijer barst een waar beweegfeest los!
Sportmarkt en gezondheidsmarkt
In de Goudsmithal, de turnhal, de Beweegbox en in zwembad De Meerkamp laten Amstelveense
verenigingen zien wat ze in hun mars hebben. Natuurlijk blijft het niet alleen bij kijken alleen. Heel
Amstelveen is uitgenodigd om mee te doen en mee te beleven!
Een greep uit de activiteiten
Er kan kennis gemaakt worden met een keur aan sporten die in Amstelveen beoefend kunnen worden.
Er is Basketbal, Volleybal, Voetbal, Tafeltennis, (Koreaans) Karate, Turnen, (Nordic) walking, Schaatsen, Aikido, Bootcamp, Fitness, Judo, Kickboksen, Dansen, Yoga, Karate, Body and Mind sporten,
Hockey, Atletiek, Bubbelvoetbal, Capoeira, Zwemmen.
Op het gebied van gezondheid
Op de markt staan een Orthomoleculair en natuurgeneeskundige therapeut met stoelmassage, Participe, een Vitaliteitstherapeut en een diëtist.
Gratis zwemmen!
Na een bezoek aan de sportmarkt, kan er gratis gezwommen worden in zwembad De Meerkamp.
Let op: Gratis toegang ALLEEN tot het zwembad via de sportmarkt!

BLIJF FIT DEZE ZOMER!

Bijna alle teamsporten stoppen in de zomerperiode. Voor de meeste van ons is het dan ook even
lekker paar weekjes lekker rustig aandoen maar
niet iedereen wil dat. Bij BuentingSport hebben
wij van 22 juli t/m 3 september voor de jeugdlessen een zomerstop overige lessen gaan door en
ook os de fitnessruimte de hele zomer open.
Wil jij deze zomer toch fit blijven en het nieuwe
seizoen weer topfit beginnen waardoor de kans
op blessures ook kleiner wordt? Dan moet je bij
ons komen sporten.

Dit kan vanaf 15 jaar voor een periode van zes
weken. In deze zes weken mag je onbeperkt
sporten in de fitnessruimte en met de groepslessen meedoen zonder dat je na deze periode
aan een abonnement vast zit. In de fitnessruimte
kan je juist mooi voorbereiden op het nieuwe

sportseizoen met een specifiek schema wat wij
voor je maken. Heb je afgelopen seizoen veel
last van blessures gehad? Dan kunnen wij samen
met jou kijken waar de zwakke schakel zit en hoe
we deze dan sterker kunnen maken.
Verveel jij je vaak in de zomervakantie en wil je
lekker met je vrienden trainen?? Dat kan deze
zomervakantie al vanaf 15 jaar. Onder begeleiding van onze fitnessdocenten.
Dus stil zitten deze zomer is niet nodig. Je kan je
t/m 31 juli aanmelden voor deze aanbieding.
KOSTEN:
15 t/m 21 jaar € 45,00
voor 6 weken onbeperkt sport
vanaf 22 jaar € 60,00
voor 6 weken onbeperkt sport

Bezoek ons ook op de
sportmarkt op 14 juli
voor meer informatie en
te gekke demonstraties
dansen en kickboksen!

www.sportkrantamstelland.nl
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Voetballen doe je samen
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 www.rkavic.nl/247/lid-worden-contributie/ of vraag een proeftraining op info@rkavic.nl

Wat krijgt uw kind als hij of zij bij RKAVIC
voetbalt:
• Prachtig sportcomplex
• Goede trainers Jeugd
• Echte grasvelden! (En ook 2 kunstgrasvelden)
• Een nieuwe speeltuin
• Gerenoveerde kleedkamers

Adresgegevens RKAVIC:
Sportpark Escapade
Escapade 5
1183 NM Amstelveen
tel: 06 295 274 58
www.rkavic.nl
info@rkavic.nl

RKAVIC
wenst
iedereen
een
fijne
vakantie!
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Zomer bij Bowling de Kegel
De bowlingverenigingen hebben net het
seizoen 2017-2018 afgesloten en ook voor
de overige verenigingen komt de zomerstop
eraan. Maar natuurlijk is er nog volop activiteit
te beleven bij Bowling de Kegel, met speciale
aanbiedingen!
Zomeraanbiedingen
Van 1 juli tot en met 31 augustus kan er een uur
gebowld worden voor slechts € 12,50 per baan.
Een zeer goede prijs om even goed te oefenen of
er gewoon een gezellig uitje van te maken!
Deze zomer kun je ook profiteren van het supervoordelige zomerarrangement. Dit arrangement
bestaat uit twee uur bowlen en een hoofdgerecht
naar keuze voor slechts € 12,50 per persoon. Je
kunt dan kiezen uit kipsaté, een hamburger van
200 gram, een schnitzel of een maaltijdsalade
carpaccio. Voor kinderen tot en met twaalf jaar die
liever patat met een snack eten, is de prijs voor
dit arrangement € 7,50.
Op alle andere arrangementen geldt in deze

periode 10% korting. De arrangementen zijn te
reserveren vanaf vier personen.
Seizoen 2018-2019
Vanaf september start het nieuwe seizoen. Op de
bowlingbanen van Bowling de Kegel starten dan
weer de verschillende bowlingverenigingen. In de
zalen van Bowling de Kegel huizen ook de KLM
Schermvereniging en de KLM Salsa Vereniging
Flamingo. Bij beide vereniging zijn nieuwe leden
altijd welkom, ook niet KLM-ers. Ook worden er
door Flavour Events verschillende latin danslessen gegeven.
Behalve het bowlingcentrum vindt je op het park
ook het tenniscentrum, waar je naast tennis,
padel en badminton ook terecht kunt voor judo,
karate en jiu-jitsu.
Meer weten? Kijk op www.bowlingdekegel.nl en
www.tennisdekegel.nl voor een overzicht van alle
verenigingen, arrangementen en actuele prijzen.

FIT & GEZOND

door: Jolanda Beuving
Water onze dierbaarste vriend
Het warme weer is al begonnen en dat
betekent meer drinken! Daarom een stukje
over water,de dorstlesser nummer 1 en
vooral ook erg goed voor ons! Waarom is
water zo belangrijk voor ons?
Voldoende drinken voorkomt:
• Spierkrampen
• Constipatie
• hoofdpijn, migraine
• nierproblemen
• honger
• droge huid
• vermoeidheid
• Duizeligheid
• uitdroging

50% minder kans op blaaskanker. Genoeg om
je er toch bewust van te worden hoe belangrijk
water drinken voor je is.
Ook is water drinken belangrijk voor je vetverbranding! Door water worden je afvalstoffen afgevoerd. Het bevat nul calorieën en dat terwijl de
meeste dranken honderden calorieën bevatten!
Dus wil je enkele kilo’s verliezen en lekker in je
vel? Begin met water drinken! Ook is water het
goedkoopste wat je kan drinken en goed voor
je. Water bevat geen suikers, zoetstoffen, vet,
kleurstoffen maar bevat allerlei mineralen die ons
lichaam nodig heeft.
Voor heel veel mensen is het moeilijk om zoveel
te drinken en vooral water! Een paar tips zijn:
• Neem een fles of bidon die je de hele dag bij je
houdt en neem af en toe een slokje.
• Hou je echt van “niet zo gezonde drankjes” drink
dan dezelfde hoeveelheid water (Dit ook omdat
andere drankjes ervoor zorgt dat je vocht
verliest).
• Verplicht jezelf om s’morgens, s’middags en
‘s avonds een glas water te drinken
• Drink met een rietje, dan drink je automatisch
iets meer.
• Maak er een routine van: bijv bij opstaan, bij
je ontbijt, middageten, avondeten en voor het
slapen.
Een site die dieper ingaat op water:
www.waterisgoed.nl en mocht je meer willen
weten over kraanwater kijk dan op
www.kraanwater.nu.

Wist je ook dat het goed is voor je hart? Uit een
Amerikaans onderzoek is gebleken dat bij mensen die meer dan 5 glazen water per dag drinken
de kans op een hartaanval 41% kleiner is dan bij Jolanda Beuving / Beuving Lifestyle
mensen die minder dan 2 glazen per dag drinken. Just Believe
Ook heb je minder kans op darmkanker en tot wel CP Gezond gewicht
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Personal trainer van het jaar
Naast alle judolessen is er ook de mogelijkheid om in kleine groepen, met een vriend/
vriendin of 1:1 te trainen onder de deskundige
begeleiding.
Fitness is niet alleen een grote beweging binnen de sportindustrie, maar is ook ontzettend
geschikt om rustig en gecontroleerd te trainen
om diverse doelen te bereiken. Hierbij kunt u
denken aan krachttraining, afvallen, het verbeteren van het uithoudingsvermogen, revalidatie training bij een blessure of beperking.
Iedereen weet dat bewegen goed voor het lijf
is. Om dat lijf gezond en fit te houden is het
geen overbodige luxe om daar een deskundige bij te betrekken. Het is immers erg
belangrijk dat uw lichaam u niet in de steek
laat. Volhouden, altijd een cruciaal punt. Iets
volhouden kan alleen door een sterke wil en
goede motivatie.
Om dit te bevorderen is er plezier en uitdaging
nodig. Door gevarieerde trainingen en uitdagende oefeningen is er nu de mogelijkheid
voor iedereen om dit vol te houden. Naast alle
trainingen is er ook tijd voor voedingsadvies.
Dit is ontzettend belangrijk om bepaalde
doelen te behalen en te behouden.
Personal trainer van het jaar
Tijdens de uitreiking van de Dutch Fitness
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Awards op 3 juni jl. te Gorinchem is Ewoud
van Dulken benoemd tot beste personal
trainer van Amstelveen. Katja Schuurman, ook
wel bekend van televisie, reikte deze Award
uit.
De consument heeft de grootste rol gespeeld
bij de einduislag. Er was een mogelijkheid om
een stem uit te brengen en dit te onderbouwen
door een kleine enquete in te vullen. In deze
korte vragenlijst werd gevraagd naar de kwaliteit en kundigheid van de trainer. Daaruit is
gebleken dat de trainingen een score hadden
van een 9,6. Dit is een uitzonderlijk hoog cijfer,
een cijfer waar je zeer tevreden mee mag zijn.
Vanaf 1 juli vestigt Ewoud van Dulken zich op
een nieuwe locatie, gelegen aan de Ondernemingsweg 54H in Uithoorn. Dit is niet ver van
Amstelveen en Aalsmeer.
Mocht u liever thuis willen trainen onder begeleiding dan is dat ook mogelijk. Kom gerust
een een kijkje nemen of maak een afspraak
voor uw eerste stap in de juiste richting. Het is
immers nooit te laat om te beginnen.
Voor alle informatie contact opnemen met:
info@dulken.nl
T. 0622663775
www.dulken.nl
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IBIZA

FITNESS VAKANTIE 2018

Inmiddels zitten we alweer 2 weken hier in het grauwe lauwe Nederland. En kijken we met
weemoed terug op de geweldige Ibiza ervaring die we hebben gehad. Door de foto’s (en via
instastories diverse filmpjes) hopen we jullie een goede indruk te hebben ge geven van de hele
beleving. Want wat was het leuk!

THE NEXT DAY…
De volgende ochtend zijn we naar het Talamanca strand gegaan voor een beach workout. Dit moet je
zien als een bootcamp training waarbij oefeningen zoals pushups, squats, sprints en burpees gedaan
worden.

AANKOMST
Voordat het reisgezelschap aankwam hadden wij al een afspraak bij de villa om de laatste dingen te
bespreken en door de locatie heen te lopen. En eerlijk is eerlijk; We hadden alles al op foto’s gezien,
maar in het echt is het zó mooi! Alles is af. Het straalt luxe uit, ontspanning. Echt een fijne plek om met
een groep door te brengen.
Na de hele groep opgehaald te hebben bij de luchthaven en naar de villa te hebben gebracht, wandelen we met zijn allen naar het om de hoek gelegen Talamanca strand om daar een lekkere kop koffie
te drinken en iets kleins te eten. Meteen een mooie gelegenheid voor de groep en voor ons om elkaar
alvast een beetje beter te leren kennen.

Hierna weer terug wandelen naar de villa waar het ontbijt alweer geserveerd wordt door Bex. En
ook het ontbijt was weer om je vingers bij af te likken. Een riant bufffet was voor ons klaar gezet met
huisgemaakte quinoa porridge, scrambled eggs, verse spinazie & tomaten salade, verse fruit, griekse
yoghurt met granola en de koffie natuurlijk! GENIETEN!
Het zal ook niemand ontgaan zijn dat Dineke mee is gegaan naar Ibiza. Zij heeft op de maandag de
handstand workshop gegeven. De koks Joe en Bex waren zo enthousiast hierover dat ze met ons
mee hebben gedaan. En als jullie de capriolen zien die we hebben uitgehaald snap je wel dat het een
hoop lol was.
Maar als de koffie achter de rug is, moet iedereen er toch maar aan geloven; sportkleding aan en naar
het dak van de villa! De gym op het dak van de villa was ook van alle sportieve gemakken voorzien;
er stond een airbike, roeiapparaat en ski ergometer, maar ook een rek om squats te kunnen doen met
monkeybar, kettlebells, dumbells en stangen om een complete training te kunnen doen.

Leuk detail om te vermelden; Dineke is meegegaan naar Ibiza om de handstand workshop te geven,
maar ook om compleet te ontspannen omdat zij het weekend er na het Nederlands Kampioenschap
Paaldansen had waarbij ze 1e is geworden.

Behalve sporten lekker eten en relaxen hebben we natuurlijk ook andere leuke dingen gedaan.
Zo hebben we een wandeling gemaakt naar Ibiza stad en daar heerlijk gedineerd in een bijzonder en
sfeervol restaurant. En hebben we van Will, een Engels sprekende tourguide, een leuke wandeltocht
naar mooie uitkijkplekjes gekregen. Dit werd natuurlijk afgesloten met een lekker drankje bij een hippe
strandtent. Als verassing voor onze gasten hadden wij een outdoor cinema op het dak geregeld. Met
een glaasje bubbels, popcorn de net ondergaande zon, zit-zakken, goede film en leuk en lief maatje
Daarna was het uitbuiken bij het zwembad. Lekker lezen, zwemmen of kletsen met de rest van het
gezelschap. S’avonds volgende er weer een training met als beloning een overheerlijke maaltijd op het naast je, was dit een bijzondere afsluiting van de dag.
balkon met de ondergaande zon.
Hier staat al een pittig rondje klaar om iedereen wakker te schudden en de energie door hun lichaam
te laten pompen. Daarna werd je rijkelijk beloond, want na het opfrissen konden wij aanschuiven aan
een gedekte tafel waar chefkok Joe en zijn vrouw Bex een verrukkelijke maaltijd serveerden.

Deze week is voorbij gevlogen en weten we zeker dat iedereen er zo nog een week achteraan had
willen plakken. In deze week heeft iedereen elkaar beter leren kennen, goede gesprekken gehad,
gelachen, zich de tandjes gezweet, lekker afgekoeld in het zwembad en heerlijk gegeten. Wij hebben
een heerlijke week gehad met onze gasten. Je kunt op onze Facebookpagina meer foto’s vinden van
deze leuke week.
WHAT’S NEXT!?
Volgend jaar Mei gaan we weer naar Ibiza! Op dit moment zijn we de nieuwe data aan het plannen.
Wil je als eerste weten wanneer we weer gaan? Laat het ons weten dan mailen we je direct als dat
bekend is. Kijk op www.wlc-trainingen.nl voor alle contact gegevens.
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WORKOUT
VOOR THUIS OF OP VAKANTIE

Ik heb een trainingsschema voor je samengesteld met oefeningen die geschikt zijn voor thuis en voor
op de vakantie, zodat je ook in de vakantie gewoon lekker door kan gaan met trainen. De bedoeling is
dat je elke oefening 1 minuut volhoudt, 15 seconde pauze neemt en dan doorgaat naar de volgende.
Plank
Een lekkere oefening om mee te beginnen. In mijn vorige blog vertelde ik al hoe je deze oefening
uit moet voeren. Heb je hem niet gelezen? Leg ik het nog even in het kort uit. Je zorgt ervoor dat je
ellebogen onder je schouders zijn geplaatst. Vervolgens stap je naar achter, maak je je benen lang, je
buik aanspannen en je billen niet te hoog optillen. Je wilt als het ware één rechte lijn vormen. Daarom
kijk je ook naar de grond, want ook je nek telt mee. Wordt dit te zwaar? Knieën aan de vloer.

Back extension
De buikspieren zijn aangespannen. Gaan we gelijk door naar de buren, de rug. Je komt liggen op
je buik, je benen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. Je handen plaats je onder je voorhoofd en dan
breng je je bovenrug omhoog. Dit houd je even vast en dan breng je je voorhoofd weer omlaag. Om
deze oefening zwaarder te maken kan je je armen voor je uitstrekken. Tijdens deze oefening moet je
er op letten dat je de rug niet te hol maakt.

Superman
Een onwijs goede oefening voor buik en rug. Je komt op handen en knieën (handen onder je schouders, knieën onder je heupen) en beweegt je rechterbeen recht naar achter, tegelijk beweeg je je
linkerarm recht naar voor. Hier is het belangrijk dat je de rest van je lichaam zo stil mogelijk houdt. In
controle kom je weer terug en wissel je van kant.

Wall Sit
Benen! En ja, die ga je hier echt voelen, vooral na
een minuut. Je zoekt een muur, voeten op heupbreedte, buigt je benen en plaatst je rug tegen de
muur. Zorg ervoor dat je hele rug recht tegen de
muur aan staat en dat je benen in een hoek van
90 graden zijn.
Tip: wel blijven ademen! Dit houd je namelijk vol
totdat de minuut voorbij is.
Push up
Even een oefening voor de borst. Handen plaats je weer onder je schouders, je benen maak je lang
of plaats je knieën op de grond. Nu gaan je ellebogen niet in je zij, maar wijzen ze naar buiten. Houd
vooral je rug recht, spanning in je buik en laat ook je schouders laag. Je stopt net boven de grond en
vanuit daar duw je jezelf weer ophoog.

Lunges
Nee, niet weer die verschrikkelijke lunges! Ja wel,
deze oefening is zo goed voor je benen. Voeten
heupbreedte en stap een grote stap naar achter
met je linker- of rechterbeen. Je stap moet zo
groot zijn dat als je beide benen buigt, je voorste
knie niet voorbij je enkel is en je twee mooie
hoeken van 90 graden hebt. Waar je hier vooral
op moet letten, is dat je je bovenlichaam rechtop
houdt. Dan train je niet alleen je benen, maar
ook nog eens je buik! Als je ervoor kiest om deze
workout twee keer achter elkaar te doen, zal ik er
voor kiezen om eerst alleen je ene been en dan
je andere been te doen voor de extra burn in je
benen.
Tricep Push Up
De gewone push ups slaan we ook echt niet over, maar deze is toch wel even anders. Je handen
plaats je namelijk smal op schouderbreedte en als je je lichaam omlaag brengt, houd je de ellebogen
zo dicht mogelijk in je zij. Spanning in je buik, je rug lang en je kijkt omlaag. Kan op je tenen, mag ook
op je knieën, wordt het iets minder zwaar.

Squat
Een squat kan altijd! Voeten iets breder dan je
heupen, tenen licht naar buiten, billen naar achter
en omlaag. Alsof je op een stoel gaat zitten.
Zorg ervoor dat je niet te veel naar voren gaat
hangen, houd je borst op en een lichte spanning
tussen je schouderbladen. Voel je hem niet?
Kan je altijd nog laag blijven en pulses maken.
Bij pulses kom je een klein stukje omhoog in
plaats van helemaal en daarna ga je meteen weer
omlaag. Ja jongens, de zomer komt eraan, dus
we gaan alles uit de kast halen!
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Mountain climbers
Je handen kan je mooi laten staan van de push
ups. Je rug is nog steeds lang en je buikspieren
aangespannen. Wat je nu gaat doen is één voor
één je knieën naar je toe trekken, waarbij je wel
op moet letten dat je de rug nog steeds recht
houdt. Dit kan je langzaam doen, maar ook super
snel, de keuze is aan jou! Ga wel pas versnellen
als de houding echt goed is. Met deze oefening
train je eigenlijk je hele lichaam, ideaal dus.
Jumping Jacks
Ik weet het, dit zullen niet mijn beste foto’s zijn,
maar je moet toch wat. Jumping Jacks zijn vaak
ook wel bekend. Je begint met je benen bij elkaar.
Spring je benen een stukje uit elkaar met je knieën een stukje naar buiten (en dus ook je tenen)
en neem tegelijk je armen mee omhoog, daarna
spring je gelijk weer terug en ga je verder. Als je
landt, houd dan wel je knieën gebogen. Vooral
een oefening voor je conditie.
Burpees
Veel mensen zullen niet echt beste vrienden worden met de burpee, ik vind ze eigenlijk echt heel leuk.
Springen omlaag naar achter en snel weer terug. Stap 1: je begint rechtop. Stap 2: kom omlaag in een
soort squat positie helemaal totdat je handen de grond raken. Stap 3: plaats je handen op de grond en
spring naar achter in je hoge plank (helemaal recht dus) Optie: eventueel nog even een push up erbij.
Stap 4: Spring weer terug net zoals in stap 2. Stap 5: Spring omhoog en maak je armen lang. En klaar
is kees! De spiergroep die je hier het meeste mee traint zijn je quadriceps.
Als alles goed verloopt ben je binnen 13,5 minuut klaar! Dan kan je hem dus makkelijk nog een keer
doen! Slokje water tussendoor en volle bak er weer tegenaan. Of gewoon rustig opbouwen, dat kan
natuurlijk ook.
Door: Isabella Kok - Kijk voor haar blog op www.amstelhof.com
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Actief blijven bij kanker

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!
www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

• personal training
• leefstijlcoach

E-mail: info@anoekdevoogd.nl
Tel.nr.: 06 - 5191 2732

Bewegen bij kanker
In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000
mensen kanker. De overlevingskans blijft stijgen
door vroegere diagnoses en betere behandelingen. Dat is goed nieuws. Echter de diagnose
‘kanker’ en de behandeling geeft een enorme
impact op iemand zijn leven. Veel mensen
houden na de behandeling klachten op fysiek,
psychisch en sociaal gebied die hen beperken
in het dagelijks functioneren en een negatieve
invloed hebben op hun kwaliteit van leven.
Medische behandeling zoals een operatie of
bestraling veroorzaakt littekenweefsel wat kan
leiden tot pijn en problemen met bewegen. Maar
ook vermoeidheid, verminderde kracht en conditie
zijn symptomen die veel voorkomen bij mensen
met kanker.
Volgens wetenschappelijk onderzoek kan oncologische revalidatie een groot deel van deze (ex-)
patiënten met kanker helpen om de gevolgen
van de ziekte en behandeling te boven te komen
en hun kwaliteit van leven te verbeteren. Advies
en begeleiding bij kracht- en conditieverbetering
staan daarbij centraal.
Oncofit
Oncofit is een speciaal programma voor mensen
met kanker of die kanker hebben gehad. Onze
fysiotherapeut Stasja Tersteeg heeft zich hierin
gespecialiseerd.

Doordat er zoveel verschillende soorten kanker
zijn en daarbij verschillende fases en problemen,
zal er een persoonlijk programma opgesteld
worden. Wanneer nodig zal in deze fase van de
behandeling ruimte zijn voor therapeutische oncologische behandeltechnieken (bijv. littekenmassage). Na een individuele therapeutische fase wordt
er gewerkt met een gerichte groepstraining.
Wat is het doel van het programma?
• Verbeteren kwaliteit van leven
• Verminderen symptomen zoals
vermoeidheid, pijn en zwelling
• Verbeteren zelfstandig functioneren
• Verbeteren algehele mentale en
fysieke conditie
Voor meer informatie of het maken van een
afspraak kunt u bellen naar 0297-286093 of een
email sturen naar info@mtcmijdrecht.nl

www.anoekdevoogd.nl
www.sportkrantamstelland.nl
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hoort een trainer zich te realiseren, maar is het
alleen de verantwoording van de trainer, of zou
de speler zelf ook in de spiegel kunnen kijken?
Door zelf op een acceptabel niveau te blijven
zou je blessures dus kunnen voorkomen.
Het advies is dus om wel actief te blijven tijdens
de vakantie. Dit hoeft heus niet dezelfde sport of
hardlopen te zijn, als je hier geen zin in hebt.

Inmiddels is voor veel sporten het seizoen ten
einde gekomen en dat betekend dus: VAKANTIE! Voor sommige betekent dit lekker luieren
en bakken in de zon, de ander houdt juist weer
van een actieve vakantie. Wellicht zal toch de
vraag eens opkomen: “Wat ga ik doen in de
zomerstop? Ga ik van mijn verdiende vakantie
genieten, of blijf ik toch nog redelijk in training?
Houdt er wel rekening mee dat lichamelijk inactiviteit leidt tot verlies van conditie. Dit is al in
een paar weken zichtbaar, hierbij geldt ook nog
eens hoe beter de conditie tijdens het seizoen
was, des te groter het verval van conditie in de
vakantie kan zijn. Dit kost dan weer extra tijd in
de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
Inmiddels is uit onderzoek wel gebleken dat in
een sport als voetbal het risico op blessures 3
maal hoger ligt in de voorbereidingsperiode op
de nieuwe competitie als in de wedstrijdperiode.
De belangrijkste verklaring ligt hiervoor in de
grote opbouw van de belasting van trainingen
en wedstrijden bij spelers die relatief nog
onvoldoende conditionele basis hebben. Dit

De zomerstop is bijvoorbeeld wel een goede tijd
om meer op de krachttraining te richten, aangezien hier vaak geen tijd voor is gedurende het
wedstrijdseizoen. Juist eens ‘out of the box’ te
denken is ook erg goed, denk hier bijvoorbeeld
eens aan judo. Door de stabiliteits- en valtraining zou je ook weer blessures kunnen voorkomen. Zo kunnen de gewrichten stabieler blijven
tijdens de sportbeoefening. En wanneer je wel
zou vallen na bijvoorbeeld een overtreding, kun
je geleerd hebben om beter door te rollen.
Wanneer je toch op het strand bent, wat is er
dan mis met een potje (voet)beachvolleybal?
Of weer een ander voorbeeld, wie kan zich de
omhaal van 30 meter van Zlatan Ibrahimovic
in de oefenwedstrijd tegen Engeland nog kan
herinneren? Na afloop gaf hij zelf aan dat hij
dit kon, omdat hij vroeger aan taekwondo heeft
gedaan.
Kortom, geniet vooral van de vakantie en blijf
lekker in beweging. In beweging blijven is
namelijk KernGezond!
Sportieve groet,
Wilco Hoogenboom
Fysiotherapeut / Sportbegeleiding s.v. Argon

49e Ronde van Ouderkerk:
winst voor de allersterksten
De 49e “Plus Vreeswijk Ronde van Ouderkerk”
was afgelopen zondag een wederom zware
koers voor alle categorieën. Met mooie koersen en enkele podiumplaatsen was het voor
de thuisrijders ook een succesvolle editie.
Het was niet zo heet als vorig jaar in Ouderkerk
maar de ronde is altijd zwaar, dat bleek ook dit
jaar weer. Alleen de sterksten stonden op het
podium, en dat na telkens na lange ontsnappingen. In het slotstuk van de dag, de koers voor
Amateurs/Junioren, was het vooral een spannen-

de koers. De beuk ging er meteen in en vooral
de sterke winnaar van vorig jaar, Utrechter Frank
Visser, werd in de gaten gehouden. Toch waren er
steeds groepjes weg.
Ook Ouderkerker Victor Broex liet zich meerdere
keren in de aanval zien, maar ondanks lange ontsnappingen kwam hij niet weg. Uiteindelijk waren
het twee renners van de Utrechtse wielervereniging De Volharding, Imo de Pruijssenaere en
Christiaan de Rijk, die in de laatste vijf kilometer
ontsnapten en met een kleine 100 meter voorsprong op de streep af gingen.
De Pruijssenaere, die de hele koers actief was,
wist afgetekend van zijn clubgenoot te winnen.
De winnaar van Amstelveen, Almeerder Martin
van Plateringen mocht als derde op het podium.
Hij klopte de winnaar van het overkoepelende
klassement van de drie Amstelrondes, Badhoevedorper Jorne Videler, die 4e werd.
In de Dameswedstrijd was er meteen uit een
vertrek een kopgroep met Friezin Nicole Steigenga en Roos Markus uit de Zwarte Kat. Na
enige tijd kwam er nog één renster aansluiten en
gedrieën wisten ze het peloton te dubbelen. Roos
kwam ten val, maar kon toch door. Ondanks de
schaafwonden wist Markus toch de derde plaats
te bemachtigen, terwijl Steiginga het peloton nog
een keer wist te dubbelen.
Voor de Dames waren er koersen voor de Jeugd
van 12 – 16 jaar. En dat was voor het eerst in Ouderkerk en zeker een succes. Twee pelotons van
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ruim 20 renners reden prachtige koersen. Lance
Venema uit Heerhugowaard was de winnaar in de
jongste klasse, en Niels Reemeijer uit Haarlem
was bij de oudsten het snelste. Hij klopte Amstelrenners Nick Luijten, Alexander Kok en Maurits
Kool die 2, 3 en 4 werden.
Aan het begin van de dag waren er ook nog twee
podiiumplaatsen bij de Masters 40+. Caspar Hermans werd tweede achter Volendammer Snoek,
en Edwin Commandeur werd 3e. In de achtervolgende groep werd thuisrijder Auke Broex 7e en
Amstelvener Michiel Winthagen 9e.
Met mooie koersen voor alle leeftijden, zonder
ongelukken, was het een geslaagde wielerdag.
De organisatie van de 49e ronde beraadt zich nu
op een passend jubileum in 2019. De organisatie
zou die jubileumronde graag in de Ronde Hoep
laten plaatsvinden.
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