
Sportkrant Amstelland.nl
Huis aan huis krant voor De Ronde Venen, Groene Hart, Uithoorn, Aalsmeer en omstreken
editie juni 2015

Ride for the Roses
Actie voor KWF Kankerbestrijding

03

Kumdo & Kaya-archery
Chung Do Kwan

04 Het Rondje Stelling
Met nieuwe fietsroutes

06

Ladies Golfdag
Golfpark Wilnis

13

Handbalvereniging FIQAS
Aalsmeer

10



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

UITGEGEVEN DOOR: 
René Vega Media
Grutto 18
3641 TB Mijdrecht
Tel. 0297-242432

VERSCHIJNINGSFREQUENTIE:
8  x per jaar

OPLAGE
46.750 exemplaren

ADVERTENTIE EXPLOITATIE:
René Vega Media
E-mail: info@sportkrantamstelland.nl
Telefoon: 0297-242432 / Mobiel: 06-10909293

Advertentiemateriaal aanleveren: 
materiaal@sportkrantamstelland.nl

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

VERSPREIDING:

Uithoorn, De Kwakel, De Hoef, Amstelhoek, Vrouwen-
akker, Aalsmeer, Kudelstaart, Leimuiden, Noorden, 
Nieuwveen, Ter Aar, Langeraar, Papenveer, Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis, Woerdense Verlaat, Abcoude en 
Baambrugge.
 
REDACTIE-ADRES:
Grutto 18 - 3641 TB Mijdrecht

DRUKKER:
Drukkerij Noordholland - Alkmaar

GRAFISCHE VORMGEVING / DTP:
Differenz | Volendam | 06 - 1000 4553

Inhoud

Sportkrant 
AmstellandColumn door: Josee van Helden

Dat bewegen voor een goede conditie zorgt 
dat weet iedereen. Met conditie wordt de 
toestand van het lichaam weergegeven: de  
kracht, het uithoudingsvermogen, de coördi-
natie en de soepelheid van het lichaam. 

De laatste tijd wordt uit onderzoeken steeds 
meer duidelijk dat bewegen ook een positieve 
invloed heeft op de mentale kracht, het men-
tale uithoudingsvermogen, de intelligentie, 
geheugen en de geestelijke soepelheid. Om 
te begrijpen hoe dat werkt is het nodig iets te  
weten over het brein oftewel onze hersenen.

Het brein  is een supercomputer die alles 
bestuurt wat er in ons lichaam gebeurt. Daar-
naast bestuurt het ons bewegingsapparaat 
waarmee we allerlei ingewikkelde hande-
lingen kunnen verrichten. Via een netwerk 
van zenuwen dat zich door het hele lichaam 
vertakt ontvangt het brein alle informatie over 
wat er zich binnen in het lichaam afspeelt. 
En via de zintuigen krijgt het informatie van 
buiten het lichaam. Al deze informatie wordt 
in het brein verwerkt en er worden passende 
reacties terug gegeven. 

Behalve het besturen en controleren van de 
lichaamsprocessen kunnen we dankzij het 
brein denken en hebben we een geheugen 
waarin we gegevens en ervaringen opslaan. 
Zelfs wie we zijn, onze persoonlijke eigen-
schappen en kenmerken, wordt in het brein 
bepaald.

Al die activiteiten stuurt het brein aan door 
middel van elektrische signalen en bepaalde 
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stoffen, neurotransmitters, waarvan er wel 
zo’n honderd bekend zijn.

Nu blijkt uit onderzoek dat het brein niet al-
leen het lichaam aanstuurt maar dat door hun 
intensieve wisselwerking  het brein ook kan 
veranderen onder invloed van de impulsen 
die het van het lichaam ontvangt. Het idee 
dat men vroeger had dat het brein ophield 
te ontwikkelen vanaf het 25e levensjaar 
is vervangen door het idee dat het brein 
‘plastisch’ is. Dit wil zeggen dat hersenen zich 
aanpassen aan de ‘belasting’ die ze ontvan-
gen. Hersenen zijn trainbaar.  Ook op latere 
leeftijd is effectieve verandering mogelijk. Met 
de juiste impulsen kunnen we het denken,  
het geheugen en zelfs onze persoonlijke 
eigenschappen verbeteren.

Bewegen zorgt voor een verbetering van de 
doorbloeding van de hersenen en zorgt  voor 
een toename van volume van het brein. Be-
wegen stimuleert ook de  ‘executieve functies’ 
van de hersenen: het vermogen tot initiatief 
nemen, plannen, impulsen beheersen en zelf-
regulatie. De positieve effecten van bewegen 
gaan vooral op bij sportief bewegen, dat wil 
zeggen met een bepaalde intensiteit en duur.  

Een aantal voorbeelden:
Sportief bewegen heeft een positieve invloed 
bij depressie, angst, de ziekte van Alzheimer, 
Parkinson, eetproblemen en chronische pijn.
Er zijn onderzoeken die laten zien dat hoe 
hoger de cardiorespiratoire (hart-long) fitheid 
is hoe meer bescherming er is tegen burn-out 
en stress.
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Bewegen en het brein

Door aerobe inspanning zoals bijvoorbeeld 
stevig wandelen kan de achteruitgang van het 
denkvermogen worden voorkomen en worden 
hersteld. Ook het aandachtsvermogen en het 
kunnen bijsturen van eigen gedrag wordt er 
door verbeterd.

Leeftijd speelt geen rol, ook wanneer je pas 
op oudere leeftijd begint met (sportief)  be-
wegen treden de effecten van de verbeterde 
doorbloeding op de executieve functies op.

Wat ook blijkt uit onderzoek is dat hoe meer je 
de fysieke inspanning met hart en ziel en al je 
zintuigen kunt beleven hoe groter de positieve 
effecten ervan zijn. Wandelen in de natuur  
waarbij je de zon op je gezicht voelt, de wind 
door je haar, je de vogels hoort fluiten en de 
geur van kamperfoelie je neus binnenkomt  
doet meer voor je dan wandelen op je loop-
band op zolder.  Dat noemt men een enriched 
environment.  Maar dat is je sportvereniging 
waar je je vrienden ontmoet en nog nageniet 
tijdens de après sport natuurlijk ook.

Dus zoek vooral een bewegingsvorm uit die 
bij je past en waar je plezier in hebt.
En laat je hersenen niet zitten.
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Op 6 september 2015 gaat de 18e Ride for the 
Roses van start. Dit unieke wielerevenement 
heeft als doel zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor KWF kankerbestrijding. Net als voorgaande 
jaren wordt ook dit keer een groot aantal deel-
nemers verwacht. Zo’n 12.000 mensen van jong 
tot oud, getraind of ongetraind; zullen die zesde 
september op de fiets stappen om een prachtige 
toer te maken door een landelijk stukje Noord 
Holland. Aalsmeer is dit jaar gastgemeente en dat 
is niet voor het eerst. Ook in 2011 vond de Ride 
for the Roses in het bloemendorp aan het water 
plaats en zowel start als finish zijn vanuit veiling 
FloraHolland. 

Iedereen kan meedoen
Iedereen kan meedoen en dat maakt de Ride for 
the Roses zo bijzonder. Als geoefend wielrenner 
doe je vanzelfsprekend mee aan de cycletour van 
100 kilometer en maak je deel uit van het grootste 
peloton van de wereld. En dat is al een belevenis 
op zich, samen een lang lint vormen in de strijd 
tegen kanker. De route gaat vanuit Aalsmeer door 
de Haarlemmermeer naar Haarlem, Amsterdam, 
Amstelveen, Uithoorn om weer te eindigen in 
Aalsmeer. Een verassende route in een verste-
delijkt gebied. Leuk om te doen voor de indivi-

Ride for the Roses, 
maak samen een vuist tegen kanker 

duele fietser, maar inschrijven als bedrijfsteam, 
sportclub of als vriendengroep kan een bijzondere 
uitdaging zijn, 

Maar ook voor de recreatieve fietser is het een 
unieke belevenis; er zijn mooie routes in de 
omgeving uitgestippeld van 50 en 25 kilometer. 
Prima te doen als gezin met kinderen, maar ook 
als sportief clubje zestigplussers. Op verschil-
lende plaatsen kan een ‘terrasje gepakt worden’ 
om even uit te rusten. 

Verschrikkelijke ziekte
Het is wetenschappelijk bewezen dat een op de 
drie mensen kanker krijgt. Dat is een schokkende 
constatering. Nagenoeg iedereen komt er mee 
in aanraking, soms van heel dichtbij; een vader, 
moeder, broer, zus of zelfs een kind die aan die 
verschrikkelijke ziekte lijdt. Maar ook wat verder 
weg; een collega, buren, vriend of bekende. 
Iedere keer is het heftig om mee te maken wat 
kanker met je doet, hoe mensonterend het is 
en welke strijd er geleverd moet worden om de 
ziekte de baas te blijven; soms met succes, soms 
tevergeefs. 

Als dertigjarige aan het bed staan van een 
leeftijdsgenoot die de ziekte van Hodgkin heeft en 
met verbijstering zien hoe zijn uitgemergelde lijf 
het op moet geven. Het kan niet voor je gevoel; 
dertig is geen leeftijd om dood te gaan. Maar dat 
geldt ook voor die moeder van zesenvijftig die 
borstkanker heeft, de strijd tegen de ziekte niet 
wint, maar nog lang niet gemist kan worden door 
man en kinderen. Die grootvader van drieëntach-
tig die vertelt dat de hardnekkige griep van zijn 
twintigjarige kleindochter maagkanker blijkt te 
zijn. ‘Ik ben zo bang haar te verliezen’, zegt hij. 

En dan die jongen van twintig, ook hij heeft kan-
ker. Zijn prognoses zijn slecht maar hij is verloofd, 
wil zo graag een toekomst opbouwen met zijn 
meisje; een eigen huis, een eigen leven. Maar 
een hypotheek krijgt hij niet. Zijn ouders bieden 
uitkomst, hij kan in hun woning een eigen appar-
tement inrichten, er komt een geweldige bruiloft, 
maar het lustrum van zijn huwelijk haalt hij niet. 

Het zijn verhalen die ieder van ons wel uit zijn of 
haar omgeving kent en die ons des te meer doen 
beseffen: kanker moet zelfs de wereld uitgefietst 
worden en daar gaan we met zijn allen iets aan 
doen. 

Opbrengst Ride
De opbrengst van Ride for the Roses gaat ieder 
jaar naar wetenschappelijk onderzoek en het 
KWF bepaalt aan welk project de KWO-prijs 
(Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs) wordt 
toegekend. Doel is om kanker te reduceren tot 
een ziekte die te genezen is. En de voortekenen 
zijn veelbelovend. 

Vorig jaar is de KWO-prijs naar professor Ton 
Schumacher gegaan. Hij is hoogleraar aan het 
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en heeft 
opmerkelijke resultaten bereikt met immunothe-
rapie, specifiek bij kwaadaardige vormen van 
huidkanker. Naast chemokuren, bestraling en 
chirurgie is immunotherapie de vierde pijler in de 
bestrijding van deze tot nu toe vaak nog dodelijke 
ziekte. Zijn onderzoek toont aan dat kanker de 
wereld uithelpen echt tot de mogelijkheden gaat 
behoren. 

Wie heb jij achterop?
Zesduizend mensen gaan op 6 september de 
weg op om een tocht van 100 kilometer te maken. 
Ieder met hun eigen drijfveer en eigen emoties. 

Karel heeft darmkanker overwonnen, de chemo-
kuren doorstaan en het herstelproces afgerond. 
Maar dan blijkt uit DNA-onderzoek dat er sprake 
is van een erfelijke aanleg. ‘Hebben mijn zoon 
en dochter die gen-mutatie geërfd?’ vraagt hij 
zich nu af. Voor hem een reden om samen met 
zijn broers op de fiets te stappen ’Bro’s voor the 
Roses’ is hun motto. 

Ook Danielle stapt 6 september op de racefiets. 
Ter nagedachtenis voor haar man Robert die 
jarenlang tevergeefs gestreden heeft tegen een 
uitgezaaid melanoom. Maar ook als support voor 
een goede vriend die net de diagnose slokdarm-
kanker heeft gekregen. ‘Ik ga alles op alles zetten 
en de longen uit mijn lijf fietsen’ neemt ze zich 
voor. 

Twee voorbeelden; een kleine greep uit de vele 
deelnemers die allemaal met hetzelfde doel de 
uitdaging aangaan: Meedoen om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor KWF kankerbestrijding 
om wetenschappelijk onderzoek mogelijk te ma-

ken. ‘Want het mag niet zo zijn dat kanker gaat 
overwinnen’. 

Vrijwilligers 
Een heel team van bestuursleden, professionals 
en vrijwilligers, gesteund door sponsors en dona-
teurs, is hard aan het werk om deze 18e Ride for 
the Roses tot een ongekend succes te maken. 
Je komt de vrijwilligers, die zich met hart en ziel 
inzetten, overal in de regio tegen bij activiteiten 
en evenementen waar veel mensen komen. Hun 
doel is om zoveel fietsers te werven, maar ook 
donateurs en vrijwilligers die op 6 september 
meehelpen met de organisatie. 

Schrijf in
Schrijf in voor dit mooie en belangrijke evenement 
en draag je steentje bij als wielrenner, toerfietser, 
sponsor of vrijwilliger. 

Meer informatie en deelnemersverhalen zijn te 
vinden op de website: www.ridefortheroses.nl. 
Daar kun je je ook aanmelden. 
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Op 30 april vond de 1e Kumdo & archery seminar 
plaats in Nederland onder leiding van Grootmees-
ter Jang uit Zuidkorea, dit in samenwerking met
sportschool Chung Do Kwan.

Deze aangeboden kunsten vertegenwoordigen 
het Koreanse zwaardgevecht en het traditioneel 
boogschieten middels traditionele bogen en pijlen 

voorzien van veiligheid-rubbers (veiligheid staat 
immers altijd voorop!).

Het kumdo gevecht vind plaats middels speciale 
beschermende zwaarden en ook omvat deze 

Kumdo & Kaya-archery:
Koreaans boogschieten en zwaardvechten
kunst het snijden met het zwaard en het uitvoeren 
van de bijbehorende patronen en oefeningen ten 
behoeve van de volgende graduatie. 

Beheersing en controle zijn de belangrijkste ele-
menten binnen deze uitdagende discipline welke 
ook de nodige diversiteit met zich meebrengt.
Vanaf eind augustus (na de zomervakantie) zul-
len de eerste groepen in het zwaardvechten en 
boogschieten van start gaan. Dit zal een nieuw 
kunst zijn binnen Chung Do Kwan, waarbij de 
nadruk ligt op het traditionele gewapende
gevecht.

Uiteraard bestaan er ook mogelijkheden tot het 
volgen van een proefles en er worden geen wurg-
contracten gehanteerd aangaande de aanmeldin-
gen (ook geen onzinninge inschrijfkosten). Een 
opzegtermijn bedraagt daarom ook maar slechts 

1 maand, het onderlinge respect en motivatie is 
wat telt.

Let wel: dit is een discipline die geschikt is voor 
bijna alle doelgroepen, dus mocht deze kunst jou 
leuk lijken stuur dan gerust een mail om aanvul-
lende informatie aan te vragen.

Deze kunst is ook ideaal om samen met een 
partner te beoefenen, of als ouder met kind!
Wel wordt er kritisch naar de (toekomstige) beoe-
fenaar gekeken daar deze trainingen risico’s met 
zich meebrengen en alleen zijn wegelegd voor de
serieuze boefenaar met de juiste mindset en 
intenties.

De inschrijvingen voor de (proef)lessen zijn inmid-
dels begonnen!
De lessen zullen in de eerste instantie op maan-
dagavond plaatsvinden van 20.00-21.15 uur in 
Amstelveen en Aalsmeer.

Meer informatie via david@chungdokwan.nl of op 
www.chungdokwan.nl

Ter afsluiting van het dansseizoen organiseert Dansstudio SunDance onder leiding van Sunnie Maijer 
een grote eindshow. Ter ere van het 5-jarige bestaan is de show dit jaar spectaculairder dan ooit. 

Op zaterdag 20 en zondag 21 juni zullen zo’n 200 dansers een wervelende show weg geven in 
Partycentrum de Meijert te Mijdrecht. De show met de titel Lights, Camera, Action! staat volledig in 
het teken van Film. Twee volle zalen publiek kunnen gaan genieten van de liedjes uit Frozen, James 
Bond, Fame, Step Up en vele andere films. 

Jong musicaltalent schittert in “The Wizard of Oz!”
Tussen de 8 en de 14 zijn de castleden van “The Wizard of Oz” en allemaal hebben ze één droom; 
zingen, dansen en acteren in een theater voor groot publiek! Op 6 juni komt die droom uit en stralen 
ze op het podium van het poppentheater in Amstelveen. 

Het verhaal gaat over het meisje Dorothy die de weg kwijt raakt en in het wonderbaarlijke land van Oz 
belandt. Ze gaat op zoek naar de Wizard die haar kan vertellen hoe ze de weg naar huis terug kan 
vinden. Tijdens haar zoektocht ontmoet ze een vogelverschrikker, een blikken man en een laffe leeuw. 
Samen gaan ze verder en zoeken ze naar een huis, een hart, verstand, moed en bovenal zichzelf.

Lights, Camera, Action!

GVM’79 is een actieve gymnastiekvereniging in 
Mijdrecht, waar in veel verschillende disciplines 
en leeftijdsgroepen les gegeven wordt. Voor de 
kleuters (2 tm 6 jaar) is er het beweegdiploma of 
de kleutergym. 

Het beweegdiploma is een leuke lessenserie 
waarin kinderen breed geschoold worden in hun 
motorische vaardigheden. Een prima voorberei-
ding op de komende sportcarrière! 

Vanaf 5,5 jaar kunnen kinderen bij GVM starten 
met recreatief turnen. Zowel voor de jongens 
als voor de meisjes zijn er groepen, waar zij hun 
specifieke toestellen trainen! De talentvolle kin-
deren uit de regio kunnen doorstromen naar het 
plusuur of naar de selectiegroep turnen. Naast 
het reguliere turnen bied GVM’79 acrogymnastiek 
(bekend van Superkids en Hollands Got Talent)! 

Sport gratis in juni bij GVM’79

Een spectaculaire sport waarbij je samenwerkt 
om allerlei torens te bouwen en salto’s van elkaar 
af te maken. De sport kan gestart worden vanaf 6 
jaar en lang worden volgehouden. 

Kinderen die van springen, trampolines en salto’s 
houden kunnen zich uitleven tijdens het springuur 
op maandagmiddag. Kortom GVM’79 biedt voor 
alle leeftijden actieve en uitdagende lessen. 

Om iedereen kennis te laten maken met onze 
vereniging is er altijd de mogelijkheid om 2 gratis 
proeflessen te volgen. En nu hebben we daar een 
extra actie bij! Meldt je voor de zomervakantie 
aan bij GVM’79 en betaal tot de zomervakantie 
geen contributie! Wij trainen door tot de school-
vakantie van de scholen in Mijdrecht! Kijk snel op 
www.gvm79.nl voor de specifieke voorwaarden 
en voor het lesrooster! Tot snel in de gymzaal!
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Meer energie en minder stress, verlichting van 
pijn en depressie
De hierboven genoemde, maar ook vele andere 
positieve effecten van het dragen van een mag-
neetsieraad worden gemeld door veel van onze 
klanten. Al duizenden jaren zweren mensen bij 
het gebruik van magneten voor genezende doel-
einden of juist ter voorkoming van ziekte. Het is 
fascinerend, dat magneetkracht met succes voor 
zoveel verschillende klachten kan worden ge-
bruikt en dat er vaak een positief effect optreedt, 
zodra magneten ingezet worden. De wetenschap 
kan dit niet langer negeren en dus worden er 
steeds meer klinische experimenten uitgevoerd, 
waarvan de positieve resultaten wel tot verder 
onderzoek moeten leiden.

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

Is magneetkracht werkelijk een genezend 
middel bij vele klachten?

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

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

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

Wereldwijd maken al miljoenen mensen gebruik 
van magneetsieraden.

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

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

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

Het Rondje Stelling uitgebreid met nieuwe fietsroutes
Op zaterdag 29 augustus wordt de populaire 
fietstocht Het Rondje Stelling wederom uitgebreid 
met nieuwe routes. Speciaal voor gezinnen en 
jeugd heeft de UWTC een extra korte afstand van 
25 km over de Stelling van Amsterdam uitgezet. 

Van 1 mei tot 23 augustus kunnen deelnemers 
zich online inschrijven voor de overige afstanden 
van 45, 85 en 170 km op www.rondjestelling.nl. 

De toertocht met start en finish in Uithoorn trekt 
jaarlijks meer deelnemers vanwege de mooie 
routes en de verzorging op de forten.
 
De kortste afstand van 25 km is nieuw en wordt 
dit jaar voor het eerst verreden. Voor de jeugd tot 
16 jaar is de deelname gratis. Inschrijven voor 
deze afstand kan alleen op de dag zelf. 
Vertrek is vanaf het Pannenkoeken Fort en er is 

onderweg veel vertier en vermaak voor de jeugd. 
Zo stappen zij even af bij fort De Kwakel en bij 
fort Kudelstaart waar kinderen kunnen rusten of 
rennen en waar ouders koffie met wat lekkers 
kunnen krijgen. 

Na de stop bij het verzetsmuseum op het fort 
bij Aalsmeer gaan de fietsers over paadjes en 
laantjes door bloemendorp Aalsmeer en over de 

Vuurlijn terug naar Uithoorn. Een nieuw initiatief 
van de Uithoornse Wieler Club in samenwerking 
met Gemeente Uithoorn.

De start is ook dit jaar bij het fort aan de Drecht 
en bij de wielervereniging UWTC die dit jaar voor 
de vierde keer Het Rondje Stelling organiseert. 

Naast racefietsers op de langste afstand van 170 
km worden ook recreatieve fietsers, gezinnen en 
zelfs e-bikers uitgenodigd voor een uitgepijlde en 
compleet verzorgde route langs de oude verdedi-
gingswerken. 
De route van 45 km zorgde vorige editie voor een 
toeloop van deelnemers en wordt daarom dit jaar 
volledig vernieuwd. 

Alle deelnemers fietsen vanaf het Pannenkoe-
ken Fort richting De Kwakel en Kudelstaart 
waar degenen die geen haast hebben worden 
onthaald op de forten. Na het fort bij Hoofddorp 
splitst de afstand van 45 km zich af en gaat door 
de Haarlemmermeer naar Leimuiden en over 
het Jaagpad langs Drecht en Amstel, ook wel 
het schapenpad genoemd, terug naar Uithoorn. 
De afstanden van 85 km en 170 km volgen de 
Geniedijk en de originele route over de Stelling 
van Amsterdam.

Online inschrijven
Nu inschrijven voor de toertocht betekent korting 
op het inschrijfgeld van € 4 tot € 8, afhankelijk 
van de afstand die je kiest en je kunt het speciale 
wielershirt met korting bestellen. 
Kinderen tot 16 jaar gratis.

Online inschrijven en informatie op 
www.rondjestelling.nl.
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U ziet het steeds meer bij de moderne sportcen-
tra: Bootcamp, hardlopen, fietsen en waterspor-
ten. Fitness in 2015 is dan ook zoveel meer 
dan alleen binnen sporten op een loopband of 
krachtapparaat. 

Fitness Aalsmeer is zo’n moderne club, ge-
woon in Aalsmeer nabij de voetbalvelden en de 
kinderboerderij. Wij vroegen de eigenaren van 
Fitness Aalsmeer, Seth van der Dussen en Hylke 
Sietzema, waarom het zo belangrijk is om leuke 
activiteiten aan te bieden voor iedere doelgroep.
Plezier in sporten zorgt voor resultaat.
“De tijd dat je als Fitnesscentrum puur wat 
toestellen neerzet en verwacht dat je leden écht 
resultaat bereiken is allang voorbij”, legt Hylke 
uit. “Het is zoveel meer dan dat. Als plezier in het 
sporten uitblijft en je op termijn met tegenzin gaat 
sporten werpen veel mensen vroegtijdig de hand-
doek in de ring. Het resultaat is dat de doelstel-
lingen en het gewenste resultaat nooit worden 
bereikt. Zonde natuurlijk van de geïnvesteerde tijd 
en geld! Wij proberen direct bij de opstart van het 
sporten een personal coach te koppelen aan de 
sporter. Samen met hem of haar zorgen we voor 
een leuk en effectief programma dat niet enkel vol 
te houden is maar ook zorg draagt voor het beste 
resultaat. 

We kunnen binnen en buiten ons sportcentrum 
werkelijk alle kanten op: van individueel indoor 
sporten, tot trainen in groepsverband binnen én 
buiten. Alles natuurlijk onder begeleiding van 
ervaren docenten en trainers die begrip hebben 

voor ieder niveau.”

Outdoor karakter Fitness Aalsmeer
Deze zomer valt er aan outdoor-activiteiten 
behoorlijk wat te beleven volgens Seth. “In de 
regio zijn we al jaren toonaangevend met onze 
70 indoor groepstrainingen per week. Buiten ons 
sportcentrum kunnen onze leden ook deelne-
men aan activiteiten als Bootcamp, hardlopen, 
fietsen en verschillende watersporten. Op 27 juni 
organiseren we daarnaast ook onze jaarlijkse 5 
kilometer loop. Iedere keer goed voor veel gezel-
ligheid en een deelnemersveld van jong tot oud. 
Ditmaal vieren we een jubileum met de 5e editie. 
We merken dat we door ons grote aanbod aan 
variatie onze leden blijvend weten te motiveren 
en er met veel plezier wordt gesport. Dat is uitein-
delijk waar we het voor doen”.

Een keer proberen? Wees welkom!
Seth en Hylke nodigen iedereen die plezier in het 
sporten wil ervaren uit om dit een keer te komen 
proberen. “Waar je interesse ook ligt, we hebben 
altijd wel iets wat daarbij aansluit. Indoor, outdoor, 
intensief of misschien meer body&mind”, aldus 
Hylke. 

Voor het complete aanbod kan het beste een 
kijkje worden genomen op www.fitness-aalsmeer.
nl of u kunt natuurlijk een bezoekje brengen 
aan Fitness Aalsmeer aan de Beethovenlaan 
114 in Aalsmeer. Zij staan altijd klaar voor een 
rondleiding en een kopje koffie of thee. Telefoon: 
0297-367555.

De trend van moderne sportclubs: 
meer variatie en een breder (outdoor) aanbod

Daniël Giacon (14) uit Aalsmeer is al vanaf zijn 
6e jaar in de ban van floretschermen. Deze sport 
wordt ook wel levend schaken genoemd omdat 
vooruitdenken erg belangrijk is.

De eerste jaren schermde Daniël op zijn vrije 
woensdagmiddag, maar vanaf 2009 ging de 
Aalsmeerder twee avonden per week naar het 
Frans Otten Stadion in Amsterdam om te trainen 
bij zijn schermclub, SchermCentrum Amsterdam 
(SCA). Vanaf 2010 ging hij ook aan steeds meer 
schermtoernooien meedoen. Doordat Daniël 
goede prestaties neerzette met zijn floret, moest 
hij steeds meer naar het buitenland om tegen-

Schermen en school is schaken met tijd

stand te zoeken en te trainen met kinderen waar 
hij zich aan kon optrekken.

Op de basisschool was dat zonder problemen te 
combineren met school. In overleg met school 
mocht Daniël een paar dagen per jaar vrij om te 
reizen naar grote jeugdtoernooien in Parijs en 
Wroclaw (Polen). In de voor- en najaarsvakantie 
ging hij regelmatig naar Frankrijk en Italië om te 
trainen met buitenlandse trainers en te sparren 
met de lokale kinderen.

Toen Daniël in 2013 naar de middelbare school 
ging, schermde hij drie avonden per week en is er 

goed nagedacht over de schoolkeuze. Hij moest 
daarbij verschillende afwegingen maken. Over 
het niveau hoefde hij niet lang na te denken. De 
Cito-score wees richting VWO en dat wilde hij 
dan ook in elk geval gaan proberen. De locatie 
was een moeilijkere beslissing. 

De Amsterdamse LOOT-school, speciaal voor 
sportende kinderen met aangepaste roosters om 
trainen en toernooien mogelijk te maken, viel ei-
genlijk al snel af. Daniël wilde naar een ‘gewone’ 
school en daar net als zijn klasgenootjes fietsend 
naar toe gaan. Bovendien speelde mee dat de 
LOOT-school eisen stelt aan de sportprestaties 

om het aangepaste programma te mogen volgen. 
Deze druk op het sporten kreeg niet de voor-
keur, plezier in het schermen was belangrijker 
dan de resultaten. Vervolgens was er de keuze 
tussen een school in Amstelveen of Uithoorn. 
Amstelveen was op de route naar de schermclub, 
waardoor hij wellicht vanuit school door kon naar 
de training. Uithoorn was minder ver fietsen, wat 
tijdwinst voor het maken van huiswerk opleverde.

Uiteindelijk is gekozen voor het Alkwin Kollege in 
Uithoorn, waar vooraf met school afspraken zijn 
gemaakt over buitengewoon verlof. De belangrijk-
ste voorwaarde is dat hij alleen lessen mag mis-
sen als de schoolresultaten daar niet onder lijden. 
Daniël zit nu in 2 VWO en heeft afgelopen jaar 
een zwaar kwalificatieprogramma voor het Euro-
pees Jeugd Kampioenschap afgelegd. Hij trainde 
bijna elke avond en moest regelmatig naar het 
buitenland voor toernooien. Daardoor miste hij op 
een aantal vrijdagen wat uren school om te reizen 
en had hij soms iets minder tijd voor huiswerk. 
Daniël vindt het af en toe best uitdagend om het 
schermen met school te combineren. Het is soms 
schaken met tijd. Door goed te plannen, lukt het 
hem wel. De afstemming met school verloopt op 
dit vlak ook erg prettig.

Door zijn zevende plaats op het Europees 
Jeugdkampioenschap in februari en recentelijk 
een vijfde plaats bij het NK senioren heeft Daniël 
in april de NOC-NSF status Nationaal Talent 
gekregen. Hij wil zich in het seizoen 2015/2016 
kwalificeren voor de Europese- én Wereld Jeugd 
Kampioenschappen. De toekomst zal uitwijzen 
hoe hij zijn schermcarrière kan blijven combine-
ren met school.

Wilt u Daniël volgen, ga dan naar zijn website 
www.danielgiacon.nl. Daar kunt u ook voor 
€ 30,- een FanCard aanvragen om Daniël 
financieel te steunen.

foto: Dora Barens fotografie
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De tenniscompetitie is al weer aardig op weg. 
Diegene die alle ontmoetingen tot nog toe 
hebben gewonnen maken kans op kampioen-
schap, daarentegen degenen die tot nu toe alles 
hebben verloren moeten zich zorgen maken voor 
degradatie. 

Er zullen nog zeker spannende partijen te zien 
zijn op het park. Mocht je op een hoger niveau 
tennis willen kijken en ben je op vrijdag 29 mei en 
zaterdag 30 mei vrij, dan kun je ook gezellig met 
z’n tweeën of in een groep naar Roland Garros. 
Een door Tennishal De Ronde Venen georgani-

seerde tweedaagse busreis. Met een ticket voor 
Roland Garros op vrijdag 29 mei tot 20:00 uur ziet 
u allemaal derde rondes van het hoofdtoernooi en 
volgt de overnachting met ontbijt. 
De tweede dag (zaterdag 30 mei) heeft u een 
dagje Parijs naar eigen keuze. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij.

Na de zomercompetitie beginnen ook de toer-
nooien. Één van de eerste toernooien is de TVM 
Bar Open bij TV Mijdrecht, een leuk begin van het 
toernooiseizoen. U kunt zich daar nu nog voor 
inschrijven. 

Wanneer we verder kijken is er voor de tennis-
ser goed nieuws. Het is mogelijk bij Tennishal 

De Ronde Venen avondtijden te krijgen voor het 
winterseizoen. Misschien een suggestie om met 
uw competitieteam of avondgroepje bij uw club 
een baan te huren om ’s winters ook in beweging 
te blijven. Een baanbundel voor vrijdagmiddag/
avond, zaterdag en zondag aanschaffen kan 

Tennishal De Ronde Venen: 
Spannende eindstrijd van de tenniscompetitie!

natuurlijk ook. Een goedkope mogelijkheid om 
40, 50 of 70 winteruren te kunnen boeken. In de 
zomer krijgt u zelfs 2 tot 3 keer meer uren voor 
uw bundel. Een bundel is 21 maanden geldig! 
Kijk voor meer informatie ook op 
www.tennishalderondevenen.nl
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Al bijna 85 jaar is handbalvereniging FIQAS 
Aalsmeer verankerd in de gemeente Aalsmeer. 
Ooit begonnen de handballers als onderdeel van 
de turnvereniging, maar al snel groeide de afde-
ling uit tot een zelfstandige club én een landelijke 
topper. In 1954 werd het eerste herenteam voor 
het eerst landskampioen zaalhandbal in een met 
duizenden toeschouwers gevulde Oude Rai in 
Amsterdam. Anno 2015 spelen diezelfde heren 
nog steeds op het hoogste, landelijke niveau en 
misten dit seizoen de finale om de landstitel op 
slechts één (doel)punt…

Mini’s: bewegen en plezier maken
De basis van al die successen worden bij FIQAS 
Aalsmeer al op jonge leeftijd gelegd. De eigen 
jeugdopleiding is binnen de handbalwereld bijna 
even beroemd als die van Ajax bij het voetbal en 
dus doet ook de jeugd het van oudsher goed: 
maar liefst zes teams spelen in de landelijke 
jeugddivisies. Het begint echter allemaal bij de 
allerkleinste handballertjes: de mini’s, kinderen 
van 6 tot en met 8 jaar. Dit seizoen omvatte deze 
afdeling bij FIQAS Aalsmeer een record aantal 
van 32 enthousiaste kids. Zij trainen elke vrijdag-
middag in sporthal de Bloemhof onder leiding van 
ervaren trainsters en nemen  regelmatig deel aan 
minitoernooien in de regio. En sinds kort ligt bij 
die toernooien de nadruk niet op winnen, maar op 
spelplezier en bewegen. Naast de handbalwed-
strijdjes zijn er dus ook nog allerlei andere leuke 
activiteiten en spelletjes voor deze kinderen. 

E- en D-jeugd: de kleinste kampioenen
Mini’s die ouder worden komen in de E-jeugd (9 
en 10 jaar). FIQAS Aalsmeer had dit seizoen drie 
teams in die leeftijdscategorie: een meidenteam, 
een jongensteam en een gemengd team. Dat 
mag in deze klasse. Ze trainden twee keer in de 
week en deden het vooral in de zaalcompetitie 
erg goed: de E1 en E2 werden kampioen! Na 
de E-jeugd komen de kinderen bij de D-tjes, in 

één van FIQAS Aalsmeers’ drie teams. Dat deze 
jonge kinderen van 11 en 12 jaar al drie keer in 
de week trainen werpt duidelijk z’n vruchten af: 
alle drie de teams werden kampioen in de zaal.   

Een ABC-tje
Bij de C-, B- en A-jeugd van FIQAS Aalsmeer 
– in leeftijd oplopend van 13-14 jaar, 15-16 jaar 
tot 17-18 jaar, spelen de eerste teams bij zowel 
jongens als de meiden op het hoogste niveau: in 
de landelijke jeugddivisie. Er zijn een aantal van 
die divisies in Nederland, ingedeeld per regio, en 

Talentvolle jeugd heeft de toekomst
Basis wordt bij FIQAS Aalsmeer 

al vroeg gelegd

de besten strijden met elkaar om de nationale 
titel. Dit seizoen mochten zowel de jongens B1 
als de jongens A1 van FIQAS Aalsmeer aan 
dat kampioenschap zaalhandbal meedoen. De 
B-jongens eindigden als vierde, de jongens A 
waren dichtbij prolongatie van hun titel en werden 
tweede. Mooie successen.

Eigen toernooi
De jeugd is niet alleen actief in competitie ver-
band; er worden ook toernooien gespeeld en dan 
het liefst die met een sterk (buitenlands) deelne-
mersveld. Want goed zijn is één ding, de jeugd 
wil zich meten met de besten en zichzelf blijven 
verbeteren. Ze krijgen daartoe bijvoorbeeld de 
kans op het eigen toernooi om de Jac Stammes 
Cup dat traditiegetrouw door FIQAS Aalsmeer 
wordt georganiseerd in het Paasweekeinde. 

Dit jaar vond alweer de zestiende editie plaats en 
het is elk jaar weer een geweldig evenement met 
een enorme sfeer. De finales waren bijvoorbeeld 
live te volgen via internet. Daarvoor heeft de club 
inmiddels een eigen livestream kanaal. 

Van de zeven te winnen bekers gingen er twee 
naar FIQAS Aalsmeer: zowel de jongens B als de 
meiden A werden toernooiwinnaar, terwijl ook de 
jongens A in de finale stonden.    

In actie voor toernooi
Diezelfde jeugd wil ook graag nog een buiten-
lands toernooi spelen na afloop van de competi-
tie. Er werd gekozen voor dat in het Duitse Verler, 
met Pinksteren. Er zullen maar liefst zes teams 
van FIQAS Aalsmeer met de bus meegaan naar 
Duitsland: de jongens B1 en C1 en de meiden 
A1, B1, C2 en C2. Bij elkaar zo’n 85 spelers en 
speelsters. Zo’n trip kost echter best een hoop. 

Daarom zijn verschillende teams de afgelopen tijd 
actief geweest om  geld in te zamelen. Er werden 
onder meer lootjes verkocht in de Bloemhof bij 
wedstrijden van de dames en heren 1. Verder 
werd een unieke veiling gehouden. 

De jeugd had de hand weten te leggen op shirts 
van bekende handbaltoppers. Daar zaten die 
van eigen selectiespelers bij, zoals Tim Bottinga, 
Remco van Dam, Robin Boomhouwer, Samir 
Benghanem, Nils Dekker, Frank Lübbert, Gaby 
Birjovanu en Mark Kooij (bijvoorbeeld hun in 
Oranje gedragen shirts mét naam op de rug), 
maar ook die van internationale kanjers als Fa-
bian van Olphen, Debbie Bont, Luc Steins en ‘de 
eigen’ Jeffrey Boomhouwer, die inmiddels uitkomt 
in de Duitse Bundesliga. De shirts werden bij 
opbod verkocht en leverden een pittig geldbedrag 
op. De trip naar Duitsland is inmiddels bekostigd!    

Landelijke top
De selectiespelers en speelsters van FIQAS 
Aalsmeer heren en dames 1 zijn voor de meeste 
jeugdspelers het grote voorbeeld. En zij staan al 
jaren aan de top in Nederland. 

De dames spelen sinds vorig seizoen op het één 

na hoogste niveau (de landelijke Eerste Divisie), 
de heren strijden jaarlijks in de eredivisie mee om 
de prijzen. Dit jaar werd ook deelgenomen aan de 
internationale BeNe League, een competitie met 
de beste ploegen van Nederland en België. 
Het was een groot succes: veel spannende wed-
strijden op hoog niveau en een volle Bloemhof 
met enthousiaste liefhebbers. Daarna stroomde 
de ploeg terug in de nationale competitie waar 
het tot de laatste speeldag spannend bleef wie de 
finale om de landstitel mocht spelen. Die misten 
de mannen van FIQAS Aalsmeer uiteindelijk 
op slechts één punt, maar opnieuw hadden ze 
van zich doen spreken op topniveau. En door 
hun derde plaats in de eindrangschikking zijn ze 
ook volgend seizoen verzekerd van deelname 
aan de Belgisch/Nederlandse competitie. Vanaf 
september is er dus weer tophandbal te zien in de 
Bloemhof.  

Om als grote vereniging mee te kunnen blijven 
doen in de top van handballend Nederland is de 
organisatie bij FIQAS Aalsmeer uiterst profes-
sioneel; de club heeft een eigen Sportbureau dat 
beleidsbeslissingen uitvoert en bijvoorbeeld ook 
zorg draagt voor maatschappelijke activiteiten. 

Zo kan het bureau voor jeugdleden maatschap-
pelijke stages regelen binnen de club, of clinics 
verzorgen bij andere, kleinere clubs of op basis-
scholen, ook buiten Aalsmeer, om kinderen meer 
te laten bewegen en te laten kennismaken met 
handbal. 

FIQAS Aalsmeer blijft dus volop denken aan de 
toekomst!  

Meer info: www.hvfiqasaalsmeer.nl 
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Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer 
Voor fysiotherapie en gezond bewegen

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

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

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

Ons team staat dagelijks voor u klaar!

Kinderen die bewegen voelen zich gezonder, fitter 
en sterker. Echter uit onderzoek blijkt dat slechts 
47% van de jongeren voldoende beweegt. De 
Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) 
voor kinderen is minimaal één uur per dag matig 
intensief lichamelijk actief is. Onderdeel van de 
norm is ook dat er minimaal twee keer per week 
intensieve activiteiten worden uitgevoerd ter 
bevordering van de fitheid.  
Voldoen aan de NNGB kan op talloze manieren 
worden ingevuld. Ook als het kind motorische 
minder vaardig is of een chronische aandoening 
en/of beperking heeft.

Belangrijk is dat het kind plezier en vertrouwen 
heeft in het bewegen en op de juiste manier ge-

prikkeld wordt. Dit kan middels de kinderfitness bij 
SMC de Bron. Onder professionele begeleiding 
van onze (kinder)fysiotherapeuten wordt er ge-
werkt aan persoonlijke trainingsdoelen zoals het 
verbeteren van de algehele conditie, kracht  en of 
de bekwaamheid in sport-, en spelactiviteiten. 
De kinderfitness is speciaal ontwikkeld voor 
kinderen tussen de 8 en 15 jaar en vindt eenmaal 
per week plaats en duurt een uur. Cardio-, 
circuittrainingen en (gezamenlijke) spelactiviteiten 
maken deze training tot een plezierige uitdaging 
voor uw kind.

Neem voor meer informatie contact op met SMC 
de Bron te Vinkeveen (0297-266700) of bezoek 
onze website www.smcdebron.nl.

Kinderfitness bij De Bron
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Derde Ladies Golfdag
Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen organiseert de derde ladies golf-hightea dag op 
28 augustus 2015 van 10.00 uur tot circa 15.00 uur op Golfpark Wilnis.

Een inmiddels bekende happening met een 9 holes scramble-wedstrijd op de grote baan. En voor de 
beginners of gevorderden is er een gezellige golfclinic van circa 2 uur.

Na het sportieve gebeuren is er een uitgebreide Hightea verzorgd door golfpark Wilnis. Tijdens deze 
Hightea verzorgt Jamie & Joelle uit Abcoude een wervelende modeshow.

De dag zal feestelijk worden afgesloten met een spectaculaire loterij waarbij mooie prijzen te winnen 
zijn zoals een jaarabonnement op de kleine baan van golfclub Veldzijde, een verblijf op Texel, een 
weekendje cabrio rijden, een dagje sloepvaren, een bowling arrangement en nog veel meer leuke 
prijzen.

De opbrengst van deze dag is ten behoeve van Stichting Japthi, een kindertehuis voor gehandicapte 
kinderen in India, Dit tehuis wordt geleid door de Mijdrechtse Maartje van den Brand. (www.Japthi.nl)
De kosten voor deze gezellige dag zijn € 85,-- per persoon voor zowel de 9-holes als de clinic. 

Voor info en aanmelding kunt u een mail sturen naar ladiesgolfdagwilnis@gmail.com

Voor wie er in de vakantietijd nog even lekker wil sporten is er in het Groene Hart van de Ronde
Venen op donderdag 13 augustus a.s. een recreatieve hardloop-wedstrijd van 5 en 10 km en een 
gratis kinderloop van 1 km. Verschillende sponsoren maken het mogelijk om voor lage inschrijvings-
kosten deel te nemen aan deze wedstrijden.

Deelname aan de 5 km kost slechts € 2,- en voor de 10 km hoeft slechts € 4,- betaald te worden. Er 
zijn prijzen voor de eerste 3 binnenkomenden per categorie voor zowel de dames als de heren. Extra 
prijzen zijn er voor de eerste loper en loopster uit Wilnis over 5 en 10 km. Inschrijven kan op de dag 
zelf vanaf 17.00 uur. Dorpsloop Wilnis maakt deel uit van de festiviteitenweek Wilnis.  Het feestterrein 
ligt aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis, achter dorpscentrum de Willistee.

De starttijden zijn 18.15 uur voor de kinderloop, 18.45 uur de 5 km en om 19.30 start de 10 km.  Prijs-
uitreikingen volgen z.s.m. na de wedstrijden. U kunt zich inschrijven in de feesttent.

Clinic ter voorbereiding
Voor wie zich goed wil voorbereiden is er een clinic van 10 weken voor beginnende en gevorderde 
lopers voor zowel 5 als 10 km.
De clinic wordt ook in Wilnis gehouden vanaf 10 juni, locatie achter de Willistee en zal bestaan uit 
warming-up-techniek trainingen en kerntrainingen op het parcours van de wedstrijden.

Opgeven voor deze clinic van 10 weken (kosten € 49,75 ) kan via info@hardloop-begeleiding.nl of via 
de website www.dorpsloop-wilnis.nl.  

 13 augustus: Dorpsloop Wilnis
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BEST BUY
BIKES

Best Buy Bikes • Handelsweg 2b • 3641 RC Mijdrecht • Tel: 0297-255076 • E-mail: info@bestbuybikes.nl • www.bestbuybikes.nl

Laat nu uw motor controleren voor de zomer! 
Voor de meeste van ons geldt dat de motor de 
afgelopen maanden niet of nauwelijks is gebruikt. 
Ook stilstand heeft op een aantal vitale delen van 
uw motor een negatieve invloed. Hierdoor kunnen 
onveilige situaties ontstaan. Weet u bijvoorbeeld 
of er geen vastzittende schakels in de ketting  
zitten? Vertonen de banden geen droogtescheur-
tjes, is het profiel voldoende en is de spanning 
goed? Is het stuur-balhoofdlager in orde? Is de 
remvloeistof verouderd waardoor de remwerking 
onvoldoende wordt? Allemaal belangrijke punten 
die in orde moeten zijn voor maximaal rijplezier 
en uw veiligheid. 

Shark Skwal.  Eerste helm met led verlichting! 
Verhoog uw zichtbaarheid voor uw overige weggebrui-
kers door het dragen van deze nieuwe helm van het 
gerenommeerde merk Shark. 

De eerste helm met voor en achter op de schaal 
led verlichting. Deze heeft drie standen uit/continu/
knipperend. Uiteraard voldoet de helm aan de ECE 
normen. Verkrijgbaar vanaf € 219,-.

Speciaal voor u hebben wij tot en met 26 juni een zomercontrole-actie georganiseerd. Deze contro-
lebeurt kost slechts € 19,50. Indien nodig, geven wij u een reparatieadvies met vooraf een duidelijke 
prijsopgaaf. Zo wordt u niet met onverwachte kosten geconfronteerd. Tevens bieden wij korting op 
banden, accu’s, kettingsets en remdelen. Maakt u nú alvast een afspraak en voorkom dat uw motor er 
onveilig bij staat voor de komende zomer. 

Motoroccasions met veel  voordeel
Al onze occasions worden geleverd met een onderhoudsbeurt, volle tank en drie of zes maanden 
garantie. Normaal brengen wij hiervoor €175.- in rekening. Koopt u een motoroccasion in juni dan 
krijgt u €175.- van ons cadeau. Bovendien leveren wij de motor met 10 dagen gratis allriskverzekering 
en ontvangt u een tegoedbon van 10%  op het factuurbedrag voor de eerstvolgende onderhoudsbeurt 
na aflevering. Kijk ook eens op onze website www.bestbuybikes.nl voor het motoroccasion-aanbod.

Motoroccasion van de maand
Kawasaki KLE 

Versys 650 met ABS
• Bouwjaar 2009

• km. stand: 11.000
• NU: € 5250,- 

Wij leveren deze motor af met 10 
dagen gratis all-risk verzekering, 
20% korting op kleding en acces-
soires, een onderhoudsbeurt en een 
volle tank.

Nieuwsbrief van Best Buy Bikes ontvangen?
Vindt u het leuk om op de hoogte te worden gehouden van de laatste nieuwtjes van Best Buiy Bikes? 
Meld u dan aan voor de nieuwsbrief via info@bestbuybikes.nl of via de website www.bestbuybikes.nl.
Best Buy Bikes is natuurlijk ook actief op Facebook. Graag willen wij onze volgers uitnodigen om ons 
aan hun vrienden voor te stellen. Daarom verloten onder alle  “Likers” eens per maand  Moto-GP-
gadget.

Motorbandenaktie
20% korting op Dunlop 

motorfiets banden!

Klassieke Motoren huur-arrangement
Wilt u (nog) een keer het oer-gevoel van het mo-
torrijden ervaren? Dat kan bij Best Buy Bikes! Wij 
verhuren vier klassieke motoren als arrangement. 
Dit betekent dat wij met u op een van te voren 
afgesproken dag (indien het weer het toelaat)  
met deze klassieke motoren een mooie, door ons 
uitgezette, toerrit van 170 km gaan rijden. Tijdens 
deze rit wisselen wij van motor zodat u op alle 
motoren kunt rijden. Ook hebben wij een koffie- 
en lunchpauze ingelast. Op dit moment maken 
wij gebruik van de volgende motoren: Suzuki 
GS750 van 1977, een Honda Boldor 750 en een 
Boldor900, beide uit 1981. De vierde motor wordt 
een twee-cilinder uit de zestiger of zeventiger 
jaren. 

Het huurarrangement incl. motor, benzine, ver-
zekering, koffie en lunch kost € 150,-. Reserveer 
nu nog voor een mooie nazomer- of herfstrit via 
info@bestbuybikes.nl of tel. 0297 - 255 076

Retro en klassieke motoren zijn weer helemaal “Hot”
Back to the Sixties en Seventies! Bij Best Buy Bikes bent u aan het goede adres voor de aan-
schaf van een Retro-motor van het bekende merk Royal Enfield of van Mash. 

De Royal Enfield Continental GT deed vorig jaar zijn intrede in de retro-scene. Met zijn caféracer ui-
terlijk neemt ie je zo mee terug naar de zestiger jaren. De klassieke lijnen, de rode kleur; simpel maar 
mooi. De luchtgekoelde eenpit-
ter; groot, mechanisch en glim-
mend. Het lekkere ronde kontje.  
Ja, dit ziet er onweerstaanbaar 
goed uit! Het ‘moet ik hebben 
gevoel’ overmant je. Zeer recent 
was ik in de gelegenheid om er 
een eerste praktische kennis-
making mee te hebben.  Bij het 
starten valt gelijk op dat de motor 
door de boring/slagverhouding 
ouderwetse dikke klappen geeft 
en er “onderin” best wel een leuk 
koppel aanwezig moet zijn. Als 
je na het voorgenieten wegrijdt 
schiet onmiddellijk de herin-
nering te binnen van je eerste 
motorervaring van toen ik zes , zeven jaar oud was en bij m’n Pa voor op de tank zat. Dit is weer het 
oergevoel van het motorrijden! Gelukkig draag ik een “potje” en zie ik mezelf in de spiegel met een 
vette grijns van oor tot oor. Dit is motorrijden zoals het ooit bedoeld was.

Ook Mash bouwt in een zeer 
gunstige prijsklasse erg leuke retro-
motoren zoals de “Five Hundred”. 
Eigenlijk herkennen we hier een 
beetje de Yamaha SR-styling, terwijl 
het motorblok een Honda-copy lijkt 
te zijn. De motoren vallen onder 
kwaliteitstoezicht van het Franse 
hoofdkwartier maar worden wel in 
China wordt gebouwd. De toekomst 
zal moeten uitwijzen hoe de motor 
zich kwalitatief houdt. Voor wat 
betreft het rijden op deze “Five 
Hundred” kan ik niet anders zeggen 
dat het binnen de mogelijkheden 
van de motor erg leuk rijdt. Het ver-
mogen houdt niet over maar je moet 
niet vergeten dat het motorblok ruim 
400cc meet en geen 500cc zoals 
de type-aanduiding doet vermoe-
den. De remmen zijn wat “sponzig” 
maar de vertraging is best redelijk. 
Het comfort en geometrie van 

de opbouw van het rijwielgedeelte is goed terwijl de afwerking redelijk is.  Ik vind het een erg leuke 
retrofiets. Zeker als je weet dat hij voor de nieuwe eigenaar maar € 4895.- kost.  Als je bedenkt dat 
de grote merken retromotoren bouwen die tussen de € 9500,- en de € 14000,-  kosten, dan is dit voor 
een kleinere beurs een leuk alternatief.
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Maak jij mensen fit en vitaal?
Xander van Groningen Schinkel (19 jaar) volgt de 
opleiding Sport en Gezondheid niveau 4 bij het 
MBO College Amstelland in Amstelveen. Hij zit in 
het tweede jaar en loopt twee dagen stage bij de 
fysiotherapiepraktijk Fysical Solutions. 
Xander koos voor deze stageplek omdat hij graag 

in de fysiotherapie verder wil gaan. Hij geeft 
medische trainingen aan mensen die chronische 
ziektes hebben of herstellende zijn van een zwaar 
auto ongeluk. Als mensen niet met de trainingen 
mee kunnen doen dan krijgen ze individuele 
instructies. 

Na de MBO-opleiding is er een doorstroommoge-
lijkheid naar het HBO. Dat is ook zeker iets wat 
Xander wil proberen. ‘Wel is het soms moeilijk 
om te snappen hoe het menselijk lichaam precies 
werkt’ geeft Xander aan. ‘In onze opleiding krijg 
je wel een basis bij onder andere het vak Theorie 
Mens en Beweging maar in de praktijk zijn alle 
uitzonderingen mogelijk. Daar ligt nog wel een 
uitdaging!’. 

Meer info:
www.rocva.nl
www.fysicalsolutions.nl




