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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Bas Hoeven

De Pelgrimstocht naar Santiago de 
Compostella blijkt een heilzame werking 
te hebben. Je kan je afvragen of dit enkel 
komt door het religieuze aspect of speelt 
het fysieke aspect hier ook een rol in? 

Tijdens het wandelen gebeurt er van alles 
in ons lichaam. Tal van onderzoeken to-
nen aan dat wandelen een enorm positief 
effect heeft op onze gezondheid. Hierdoor 
kan het gebruik van medicijnen gere-
duceerd worden of zelfs helemaal niet 
meer nodig zijn. Ik zet hieronder enkele 
positieve effecten op een rij.
• Het verlaagt het cholesterolgehalte en
  de bloeddruk. 
• Het geeft vermindering van de kans op
  osteoporose en diabetes. 
• De conditie van bloedvaten en hart 
  verbetert waardoor er een kleinere kans
  op hart- en vaatziekten is. 
• De spieren worden sterker en gewrichts
  klachten nemen af. 
• Het zorgt voor mentale ontspanning en 
  reductie van stress.
• Het vermindert depressieve gevoelens.  
• Daarbij heeft het een laag risico op bles-
  sures mits je het rustig opbouwt natuur-
  lijk. 

Nu hoef je niet direct naar Santiago de 
Compostella, want een half uur per dag 
wandelen is al genoeg om deze enorme 
gezondheidswinst te behalen. Dus laat de 
auto voor de deur staan en wandel naar 
je afspraak.

Een ander voordeel dat wandelen met 
zich meebrengt is het sociale aspect 
wanneer je met een groep op pad gaat. 
Naast de bloedsomloop komen dan ook 
vaak goede gesprekken op gang.

  
MBO
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Wil je graag met meer mensen lopen 
en een stevige uitdaging dan kan je nog 
trainen voor bijvoorbeeld de bekende 
Nijmeegse Vierdaagse. Het wandel event 
dat dit jaar op 19 juli voor de 100ste keer 
plaatsvindt. Meer dan 50.000 wandelaars 
gaan dan weer van start. 

De avondvierdaagse van Mijdrecht is ook 
een mooie uitdaging om voor te trainen. 
Wandel jij ook mee? Fysiotherapiepraktijk 
KernGezond organiseert wandeltrainin-
gen als voorbereiding op de 5 of 10 km 
voor een ieder die mee wil doen. Zo ga je 
goed voorbereid op pad. 

Kortom wandelen levert enorm veel ge-
zondheidsvoordelen op en is aan te raden 
voor jong en oud. Het voorkomt een hoop 
kwalen en is daarbij ook nog eens erg 
gezellig. 

De paden op de lanen af…..

www.sportkrantamstelland.nl
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‘Jongeren van nu moeten minstens tot hun 67ste 
doorwerken. Dan is het belangrijk dat ze dit fit 
kunnen doen. Zeker in de luchthavenberoepen 
waar onze school ondermeer voor opleidt, worden 
forse eisen gesteld aan de conditie en vitaliteit 
van medewerkers. Zo’n trend pikken wij op. Ons 
doel is jongeren voor hun leven lang goed op te 
leiden. Maar behalve dat willen we ze ook bewust 
maken van hun eigen fitheid en vitaliteit. We leren 
ze zuinig te zijn op hun lichaam. Het moet immers 
een leven lang mee. Om die reden koppelen 
we sport en fitness aan onze hoofdvakken en 
investeren we gericht in de sportieve randvoor-
waarden.’ 

Nieuw multifunctioneel sportveld voor MBO College Airport 

Gezonde geesten in gezonde lichamen

Aan het woord is Philip Mol, directeur van MBO 
College Airport in Hoofddorp. Het toonaangeven-
de opleidingscentrum voor werken en leren op 
een luchthaven in Nederland, is gehuisvest op 
een steenworp afstand van Schiphol. Pal naast 
de school ligt een goed voorbeeld van de spor-
tieve randvoorwaarden waarover Mol het heeft: 
een gloednieuwe, multifunctionele kunstgrasmat 
van 6500 vierkante meter, met daaromheen 
een sintelbaan en geriefelijke kleedlokalen waar  
bovendien gedoucht kan worden. 

‘Met dank’, benadrukt Mol, ’aan de prettige sa-
menwerking met de gemeente Haarlemmermeer. 
Zij stelden de grond beschikbaar en gaven de 
vereiste vergunningen af. En met dank uiteraard 

‘Superfit dankzij opleiding’

Geen verhaal is compleet als je de gebrui-
kers niet even aan het woord laat over de 
prachtige nieuwe aanwinst van MBO Col-
lege Airport. ‘Lekker strak veld’, zegt Niels 
Asberg, tweedejaars in de studierichting 
luchtvaartlogistiek. ‘Fijn dichtbij ook!’ Savita 
Nirghin, eerstejaars Stewardess, sluit zich 
hierbij aan: ‘Ik ben héél positief over dit veld.’

Jarenlang hebben ze het moeten doen met 
afgelegen, wat kille veldjes, die ze boven-
dien met andere scholen moesten delen. 
Nu zijn ze hoofdbespelers van een van de 
mooiste sportvelden van Hoofddorp. Niels 
Asberg is er blij mee: ‘Banen in de logistiek 
vragen veel van je lijf. Ik vind dat er in de 
opleiding dus genoeg ruimte moet zijn voor 
sport en fitness. Maar dan moet de locatie 
die mogelijkheden natuurlijk wel bieden. Hier 
op school is dat nu prima voor elkaar, zeker 
met de nieuwe accommodatie. En het mooie 
vind ik dat we hier als student ook nog een 
stem in hebben gehad. Of ik uiteindelijk op 
Schiphol terechtkom weet ik niet. Hierna wil 
ik doorstuderen en graag in een leidingge-
vende functie terechtkomen.’

Savita Nirghin wil graag stewardess worden 
en beseft dat je voor die job fysiek en men-
taal in orde moet zijn. ‘Gelukkig wordt dit 
tijdens de gym op school ook gestimuleerd. 
Bovendien moedigen de lessen ons ook aan 
om ze thuis te herhalen. Van onze lerares 
krijgen we daarvoor speciale oefeningen. Ik 
zie dat niet als huiswerk. Het is juist hartstik-
ke leuk. Bovendien besef ik dat ik een goede 
conditie later in mijn vak hard nodig zal 
hebben. Echt, als ik straks van de opleiding 
kom, ben ik superfit. Mede dankzij het mooie 
sportveld, natuurlijk. Overigens geld dat niet 
voor mij alleen. Ook van mijn studiegenoten 
hoor ik dat ze er maar wat blij mee zijn.’

aan onze studenten en docenten uit de sport-
sectie. Zij zijn het immers geweest die het initiatief 
hebben genomen tot de aanleg van de nieuwe 
accommodatie. Op basis van hun wensen kwam 
het hele project tot stand. Van ónderop dus.’

Serieuze sportlessen
Nou hadden ze daar ook alle reden toe. Een paar 
jaar lang was het qua sporten – noodgedwongen 
– behelpen op MBO College Airport. 

Doordat studenten vanaf 2013 niet langer meer 
gebruik konden maken van de sportterreinen van 
Hoofddorp Pioniers, moest worden uitgeweken 

naar twee gemeentelijke handbalveldjes een 
eind verderop. ‘Geen ideale situatie’, beaamt 
sportdocent Daniël Snijders Blok: ‘Hoewel het 
voor studenten een mooie warming-up was om 
er te komen, ontbrak het aan vrijwel alles om 
serieuze sportlessen te geven. Onze jongens en 
meisjes moesten sporten op asfalt, de omgeving 
was niet optimaal: je kon er niet douchen, kon er 
maar met één klas per keer terecht en moest de 
veldjes delen met andere scholen die bovendien 
voorrang hadden bij de planning van het rooster. 
Dat kon zo niet langer. Gelukkig zag onze directie 
het belang van sport voor de opleiding. Zij is dus 
meteen spijkers met koppen gaan slaan.’

Daar kwam bij dat Schiphol en KLM nog niet zo 

lang geleden een actieplan hadden gelanceerd 
voor fitte en vitale medewerkers op de lucht-
haven. Aangezien intern onderzoek door MBO 
College Airport uitwijst dat 60 procent van haar 
geslaagde studenten na drie maanden een baan 
heeft waarvan driekwart in de luchtvaart, was dit 
dé aanleiding om sport nog hechter te verankeren 
in het studieaanbod van de opleiding. 

Mol: ‘In het mbo wordt alles vormgegeven langs 
lijnen van zogeheten kwalificatiedossiers. Hierin 
staat wat werkgevers en scholen samen bepaald 
hebben wat er eigenlijk geleerd moet worden. In 
het kwalificatiedossier voor bijvoorbeeld het be-
roep steward(ess), staat al dat er in de aangebo-
den stof een verplicht aantal uren sport is opgeno-
men. Hetzelfde geldt voor luchthavenbeveiligers 
die wij hier opleiden, of logistiek medewerkers. 
Sport zit in deze opleiding verweven. Dus is het 
wel mooi dat wij als MBO College Airport, in een 
tijd dat obesitas een maatschappelijk vraagstuk 
en een reëel gezondheidsrisico is, fitte en vitale 
studenten afleveren.’

Gevarieerd aanbod
Hij benadrukt dat MBO College Airport geen 
sportopleiding is. Het betekent wel dat bij de 
selectie van nieuwe studenten ook gekeken wordt 
naar de basisfitheid: ‘De mensen die wij afleve-
ren komen vaak in staande beroepen terecht en 
werken veelal onregelmatige diensten. Om dat 
een leven lang vol te houden moet je gewoon 
een goede lichamelijke en geestelijke conditie 
hebben. Mochten we bij studenten in spé twijfel 
hebben over hun fitheid, dan kunnen we dat nu 
op het nieuwe sportveld direct toetsen. KLM en 
Schiphol willen gewoon fitte medewerkers. Wij 
leveren die af als school.’

‘Daarom’, vult Snijders Blok aan, ‘schotelen 
we onze studenten hier een zo breed mogelijk 
pakket van sport en fitness voor. Dus als het om 
balsporten gaat, laten we de jongens en meisjes 
niet alleen voetballen, ze krijgen ook hockey 
bijvoorbeeld en zelfs american football. 

Zo blijven onze studenten niet alleen fit en vitaal, 
ze leren ook samenwerken. Het bijzondere is ook, 
de directeur zei het al, dat wij op MBO College 
Airport sport koppelen aan de hoofdvakken. Bij 
de opleiding tot beveiliger richt ons sportaanbod 
zich bijvoorbeeld sterk op weerbaarheid en het 
samenwerken. Logistiek is weer meer gekoppeld 
aan fysieke arbeid en fitheid. Bij stewardessen ligt 
het accent weer meer op coopertests, duurvermo-
gen, kracht- en spelsporten.’

Op de vraag of straks ook andere groepen dan de 
eigen studenten gebruik kunnen maken van het 
sportveld, antwoordt Philip Mol: ‘Op het moment 
dat er sport- of vrijwilligersclubs zijn die het veld 
en de kleedruimten willen gebruiken in de avond 
of in het weekend, willen we daar zeker naar 
luisteren. Niet voor niets zien we onszelf als een 
community school, die zich graag wil verbinden 
met de omgeving. We zijn een publieke instelling 
en binnen bepaalde regels kan iedereen gebruik 
maken van onze sportfaciliteiten. 

De eerste aanvraag hebben we overigens al 
binnen. Onze sportsectie wil een eigen docenten-
sportclubje beginnen.’

Philip Mol

Daniel Snijders Blok (midden)

Niels Asberg



De 39e versie van de Dorpentocht was weer 
een daverend succes een ouderwets gezellige 
fietsdag. Veel oude bekenden. Het weer was met 
25 graden en niet te veel wind buitengewoon 
geschikt voor een leuke fietstocht door de mooie 
omgeving van Amstelveen. Daarom besloten in 
totaal 3.000 mensen om deel te nemen aan dé 
recreatieve fietstocht van het jaar om zo geld te 
verzamelen voor het goede doel. Dit jaar was dat 
goede doel de Stichting SAM Dolfijntherapie. In 
totaal is een bedrag van € 10.000 bijeen gefietst.

3.000 deelnemers aan de DORPENTOCHT fietsten 
€ 10.000,- bijeen voor Stichting SAM Dolfijntherapie

Ruim vóór de officiële starttijd van 09:30 uur 
stonden de eerste deelnemers al ongeduldig te 
wachten om te mogen vertrekken. Enkele vrijwil-
ligers van De Dorpentocht waren toen nog bezig 
om hun startpost op te bouwen en te verfraaien 
met veel en fel gekleurde vlaggetjes. 

Veel van de fietsers waren op deze fietstocht 
afgekomen na het lezen van de persoonlijke 
uitnodiging van Stichting Dorpentocht. Deze 
organisatie heeft in mei ruim 5.000 folders met 
aankondiging van deze overbekende fietstocht 
verspreid. Elke deelnemer die zijn naam en adres 
tijdens de tocht achterlaat, ontvangt het jaar erop 
deze uitnodiging. Maar dit jaar waren er extra 
veel deelnemers. Rabobank Regio Schiphol viert 
dit jaar het 100-jarig bestaan en had veel klanten 
uitgenodigd om deel te nemen aan de fietstocht 
van De Dorpentocht. Zeker 1.250 mensen zijn op 
deze uitnodiging ingegaan. En tenslotte hebben 
ook veel deelnemers zich gewoon enthousiast 
laten maken door de voorafgaande oproepen in 
kranten of door het interview met de voorzitter 
van de Stichting Dorpentocht bij Radio Rick FM.
De startposten van de Dorpentocht waren dit jaar: 
Amstelveen, Hoofddorp, Aalsmeer, Kudel-staart, 
Nieuwveen, De Hoef en Uithoorn. Omdat het 
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mooi weer was, kozen veel deelnemers voor de 
traditionele afstand van 55 kilometer. En voor wie 
dat toch te lang was, kon men kiezen voor de 
35-kilometer afstand. 

Voor het geld hoefde men het in ieder geval niet 
te laten. Voor een bedrag van slechts € 4,50 kon 
je al deelnemen. En in de voorverkoop bij de 
boekhandelaren Bruna in Amstelveen, Aalsmeer 
en Hoofddorp, Mondria in Mijdrecht, Van Hilten in 
Uithoorn betaalde men slechts € 3,50. En wie zich 

bij de Rabobank Regio Schiphol had mogen in-
schrijven fietste deze dag op kosten van de bank. 

De hoofdpost was dit jaar wederom bij het Keizer 
Karel College te Amstelveen. Van daar ging de 
route via het Amsterdamse Bos richting Schiphol 
Rijk. Daar was de eerste splitsing 35 – 55 km. De 
35 km tocht ging over de Aalsmeerderbrug naar 
Aalsmeer. De 55 km tocht ging via Hoofddorp 
langs de Geniedijk van de Stelling van Amster-
dam en over de nieuwe fietsbrug over de A4 
naar dezelfde Aalsmeerderbrug. Op het plein in 
Aalsmeer had de 100-jarige Rabobank fors uitge-
pakt met standjes met gezonde versnaperingen 
voor alle deelne-mers. De route ging vervolgens 
via Fort Kudelstaart en De Kwakel over de rivier 
de Amstel naar Nieuwveen. Daar voorbij was 
de tweede splitsing 35 – 55 km. De 35 km tocht 
ging rechtdoor naar De Hoef en Uithoorn. De 55 
km tocht ging rechtsaf, langs het natuurgebied 
De Groene Jonker en over de fietsbrug over het 
riviertje De Kromme Mijdrecht. Via de stempelpost 
bij restaurant De Strooppot, die deze dag goede 
zaken heeft gedaan, ging de tocht door naar 
Uithoorn. Van Uithoorn gingen alle deelnemers 
door de zogenaamde Middenpolder terug naar 
Amstelveen.

De beide afstanden moesten met een routebe-
schrijving worden gefietst, maar waren gelijktijdig 
ook geheel uitgepijld met bordjes met het beken-
de Dorpentochtlogo. De organisatie had zelfs op 
grote kruisingen waarschuwingsborden voor het 
autoverkeer geplaatst. Mede hierdoor zijn er geen 
ongelukken gebeurd. Een enkeling had pech met 
een lekke band. Sommigen van hen zijn geholpen 
door de mobiele fietsenmaker De Fietsgarage of 
door een vrijwilliger van één van de eigen ‘bezem-
wagens’ die door De Dorpentocht waren ingezet. 

Om de zoveel kilometer was er een start- of 
controlepost, waar men als bewijs van deelname 
een stempel met een letter ontving. Alle letters op 
een rij vormden het codewoord van de dag “39e-
ST.SAM” (55 km) of “ST.SAM” (35 km). Een volle 

stempelkaart gaf na afloop bij inlevering recht op 
het fel begeerde erelint; dit jaar één oranje met 
blauwe opdruk.

Op meerdere plaatsen konden de deelnemers 
eten of drinken kopen. Maar veel fietsers hebben 
de schoonheid van de omgeving benut en hebben 
langs de kant van de weg gepicknickt. Dat gaf 
voor de fotografen mooie plaatjes. Enkele foto’s 
zijn te zien op de website van de Dorpentocht, 
www.dorpentocht.net
   
Dan waar het allemaal om te doen was. Het 
Goede Doel van dit jaar, Stichting SAM-Dolfijnthe-
rapie. Stichting SAM verzorgt een dolfijninteractie 
programma in samenwerking met het Dolfinarium 
te Harderwijk. De doelgroepen zijn kinderen met 

het Downsyndroom, autistische stoornissen en 
aanverwante syndromen, mogelijk in combinatie 
met spraak- en taal stoornissen. De interactieve 
sessies met dolfijnen zijn een aangepaste vorm 
van gedragstherapie waarbij de dolfijn zowel 
coach als beloning is.

Op zondagavond, direct na de fietstocht, kon de 
voorzitter van De Dorpentocht, de heer Marco de 
Knegt, in aanwezigheid en onder luid applaus van 
alle vrijwilligers -symbolisch- een bedrag van € 
10.000,- overhandigen aan de voorzitter van de 
Stichting SAM Dolfijntherapie, die deze gift met 
veel plezier in ontvangst nam. 

In dit verslag mag niet onvermeld blijven, dat 
deze fietstocht niet mogelijk was geweest zonder 

de bijna 60 vrijwilligers van De Dorpentocht, de 
Rabobank en Stichting SAM. De besturen be-
danken hen allemaal voor hun tijd en inzet. Maar 
de grootste dank gaat uit naar alle deelnemers. 
Want alleen dankzij hen was het mogelijk om 
zo’n groot bedrag aan Stichting SAM te kunnen 
schenken.

Kortom, het was opnieuw een fietstocht waar zeer 
veel mensen met veel plezier op zullen terugkij-
ken. De volgende Dorpentocht is een jubileum-
tocht, want dan wordt deze fietstocht voor de 40e 
keer georganiseerd. Dus dan een extra groot 
spektakel. Dat is op zondag 4 juni 2017. 

Zet deze datum alvast in uw agenda. Het bestuur 
van Stichting Dorpentocht ziet u dan graag terug. 
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Heb je altijd al mee willen doen aan een hard-
loopwedstrijd? Dan is dit je kans!
Sportclub Fitness Aalsmeer organiseert 
namelijk op zaterdag 18 juni de Fitness Run 
Aalsmeer. Deelname is mogelijk voor ieder-
een, of je nu een beginnende loper bent of al 
over meer loopervaring beschikt. Het gaat om 
de ervaring toch?!

Voor de zesde keer op rij organiseert Fitness  
Aalsmeer de Fitness Run Aalsmeer. Al jaren een 
laagdrempelige activiteit waarbij zowel leden van 
de sportclub als niet leden meedoen. Ook dit jaar 
beloofd het een groot succes te worden met o.a 
live muziek, vele activiteiten voor de kinderen en 
een afsluitende BBQ.

Door alleen van start te gaan, 
maakt je al een winnaar!

Dit jaar is er een toevoeging in het program-
ma, namelijk een Kids Run van 1km. Waar de 
deelnemers van de 5km en 10 km door Aalsmeer 
lopen, lopen de kids rondom Fitness Aalsmeer en 
de kinderboerderij. De kids zullen aangemoedigd 
worden door mascotte Druppie tijdens de run. 
Hebben de jonge lopers daarna nog energie 
over? Dan kunnen zij nog los op het jungle spring-
kussen of een kijkje nemen in de brandweerauto 
van Brandweer Aalsmeer.

Om 10.30 uur zal het startschot voor de deel-
nemers van de 10km klinken. Om 10:45 uur 
verschijnen de deelnemers van de 5km aan de 
start en om 11.30 uur vertrekken de kids. Op de 
route zijn een aantal waterposten te vinden om 

de deelnemers goed te hydrateren. De tijdwaar-
neming van de deelnemers zal wederom dit jaar 
geregistreerd worden door Mylaps. 

De prijsuitreiking van de drie verschillende 
afstanden vindt plaats nadat alle kanjers van de 
Kids Run over de finish zijn gekomen. Niet alleen 
worden de kampioen in het zonnetje gezet, maar 
elke deelnemer gaat naar huis  met een mooie 
prijs! Vervolgens zal de bbq worden aangestoken 
om de dag gezellig af te sluiten onder muziek van 
DJ Robin. 

Wil jij jezelf uitdagen, misschien wel een per-
soonlijk record lopen of op een goede manier 
de zomer starten? Geef je dan op via www.
fitness-aalsmeer.nl. Schrijf je in samen met een 

collega, vriend of vriendin en zorg voor voldoen-
de publiek als je over de finish komt. We zien je 
graag zaterdag 18 juni! 
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Flink groeiende vereniging
Hoe komt het dat Aikido Groene Hart zo aan 
het groeien is als vereniging? Peter van Lier, de 
hoofdinstructeur van deze vereniging, licht het 
toe: “Ik denk als eerste dat aikido als krijgskunst 
steeds bekender wordt en populairder omdat het 
juist om het niet-leren-vechten gaat. Geweldloze 
communicatie, dat is wat je traint in een dojo mid-
dels je lichaamstaal. In 2014 kwam de NOS met 
een artikel dat Aikido de snelst groeiende sport-
bond in Nederland is. Het beoefenen van een 
krijgskunst zonder wedstrijden, daar hebben men-
sen op dit moment blijkbaar behoefte aan. Vooral 
het niet-competitieve en werken aan lichaam én 
geest, spreekt onze doelgroepen zo aan. Een 
van de grote voordelen bij Aikido Groene Hart is 
dat we op alle dagen in de week nu lesgeven. In 
veel jonge gezinnen werken tegenwoordig beide 
ouders, met al veel ‘wedstrijden’ in het gewone 
leven en soms ook nog in ploegendiensten. Het 
is prettig voor de meesten als je de ene avond op 
je eigen locatie niet kan trainen, je de volgende 
avond op een andere locatie terecht kunt. Of 
natuurlijk als je meerdere avonden per week wilt 
trainen.”

Waar komen al die leraren vandaan?
Peter van Lier geeft zelf alleen les op de hoofd-
locatie Woerden. Op de andere locaties geven 
anderen uit het lerarenteam zelfstandig les. Peter: 
“Soms komt een leerling zelf naar ons toe om te 
vragen of het mogelijk is een eigen locatie te ope-
nen. Het lijkt hen dan leuk om een eigen groep 
leerlingen om zich heen te verzamelen. Soms 
zien wij een schuilend talent in iemand waar 
wij de mogelijkheid bieden om hem of haar te 
steunen in de eigen ontwikkeling. De vereniging 
doet alle voorinvesteringen en draagt alle finan-
ciële risico’s. Wij nemen ook alle administratieve 
rompslomp uit handen. Dat is aantrekkelijk want 
ze kunnen zich zo maximaal concentreren op het 
lesgeven zelf en het verder professionaliseren 
van hun aikido leraren rol. We spreken van tevo-
ren af dat ze opleidingen gaan volgen bij de bond 
Aikido Nederland en natuurlijk andere benodigde 
diploma’s zoals bijvoorbeeld een EHBO behalen. 
Vanuit de vereniging vinden wij het leuk om ze 
te coachen en dit persoonlijk ontwikkelproces te 
stimuleren.”

Is aikido voor iedereen geschikt?
Van Lier: “We geven les aan kinderen vanaf 5 jaar 
oud. Onze oudste leerling is 70 jaar. Deze senior 
is ongeveer zes jaar geleden met aikido begon-
nen en heeft bij ons vorig jaar zijn zwarte band 
gehaald. Hij is ons levende bewijs dat je nooit 
te oud bent om aikido te leren en te beoefenen. 
We proberen de leeftijden van de kinderen zo 
dicht mogelijk bij elkaar te houden in de groepen, 
omdat de technieken dan maximaal op de moto-
riek afgestemd kunnen worden. De kinderlessen 
worden centraal opgezet met alle betrokken 
leraren en ieder voert dan op de eigen locatie die 
les uit volgens dat plan. De volwassenen leeftijd 
begint bij ons al vanaf 15 jaar. Op alle locaties zijn 
beginnersgroepen waar je zo kunt instromen. In 
Woerden is er ook een speciale groep, Aangepast 
sporten, op de vrijdag. Daar komen allerlei kinde-
ren die door een beperking niet terecht kunnen bij 
de reguliere sporten: ADHD, PDDNOS, Autisme, 
fysieke beperkingen et cetera. Er is een team 
van acht assistenten die op de vrijdagen helpt bij 
deze lessen. De leeftijd is daar vanaf 10 jaar en 
ouder. Een hele bijzondere groep om les aan te 
mogen geven. Wij vinden als vereniging dat ook 
deze kinderen gewoon moeten kunnen sporten. 
De structuur van aikido biedt hen houvast in het 
leren; de opbouw van de aikido lessen zijn er 
uitermate geschikt voor en de sfeer is uitstekend.”

Aikido Groene Hart opent 
zevende locatie in Uithoorn

Wanneer start de nieuwe locatie in Uithoorn?
Peter: “Per september 2016 gaan we daar begin-
nen. Het is een prachtige plaats en we hebben 
wat ons betreft erg veel geluk met deze mooie 
moderne locatie. 
De lessen worden straks gegeven in de Brede-
school De Legmeer aan de Randhoornweg 31 in 
Uithoorn. De lessen zijn voor volwassenen (vanaf 
15 jaar en ouder). Mannen én vrouwen, ongeacht 
de leeftijd of atletisch vermogen, zijn bij ons van 
harte welkom om te komen op de eerste open 
avond woensdag 7 september 2016. De lessen 
zijn van 20:00 tot 21:30 en worden verzorgd door 
Joost Six Dijkstra, een leerling van Peter en op-
geleid op de hoofdlocatie in Woerden. Mooi extra 
voordeeltje is natuurlijk dat de locatie uitstekend 
bereikbaar is, er stopt zelfs een bus voor de deur, 
er erg veel gratis parkeerplaatsen zijn vlak voor 
de dojo.

Aikido docent in Uithoorn is Joost Six Dijkstra
Joost is een achtenveertig jarige ingenieur, 
echtgenoot, vader van twee zoons en gedreven 

aikidoka. Hij traint inmiddels een aantal jaren bij 
Aikido Groene Hart. Daarvoor heeft hij aan judo, 
zwemmen, voetbal en atletiek gedaan. Joost is 
begonnen met Aikido vanwege het filosofische 
aspect. Joost: “Tijdens een moeilijke tijd in mijn 
leven las ik het boek De Kracht van het Nu, van 
Eckhart Tolle. Dat heeft me enorm geholpen. 

Tijdens een gesprek met hoofdtrainer Peter van 
Lier na een jubileumviering bij Aikido Groene 
Hart vertelde deze dat Aikido over hetzelfde gaat, 
maar dan vanuit de actie. In het Nu zijn op je 
meditatie kussen is één ding, maar om in het Nu 
te zijn tijdens bijvoorbeeld een fysieke dreiging of 
op je werk tijdens een verbale aanval - is een heel 
ander ding. En die alertheid zoek je in het ‘echte’ 
leven. Volgens Peter kon je dat praktiseren met 
aikido. Wat dat betreft heeft hij helemaal gelijk 
gekregen. Al snel bleek dat ook het martiale me 
aansprak.”

Als werktuigbouwer kan Joost geregeld genieten 
van het vernuft, de sierlijkheid van de bewegingen 
en de ongelofelijke effectiviteit van aikido. Naast 
in het Nu zijn brengt deze krijgskunst Joost nog 
meer positiefs: “Als hoogsensitief persoon gaat 
mijn aandacht van nature uit naar mijn gevoelens 
en gedachten. Aikido helpt me om meer in contact 
met mijn lijf te zijn; om bewuster te zijn van wat 
er om me heen gebeurt en wat voor invloed mijn 
gedrag en aanwezigheid heeft op anderen. Dat uit 
zich in zelfverzekerder, doelgerichter en efficiën-
ter optreden, zowel privé als zakelijk. Ik ervaar er 
meer rust en plezier door in mijn leven.” 

Als leraar wil Joost leerlingen een aantal dingen 
meegeven. “Ik vind het geweldig om aan anderen 
al deze positieve kennis en ervaring door te 
mogen geven. Allereerst natuurlijk het leren van 
de technieken. In het begin start je nu eenmaal 
met de basisbewegingen en later volgen steeds 
meer de finesses die aikido zo vernuftig maken. 
Verder wil ik leerlingen aan de hand van aikido 
graag meegeven hoe je eigen houding ten goede 
kan veranderen in het dagelijks leven. Waardoor 
dingen makkelijker worden voor alle betrokkenen, 
maar vooral voor jezelf. Meegeven onder stress 
terwijl je bij jouw kern blijft, is een van de vele 
dingen die ik van aikido heb geleerd en graag wil 
delen. Wat ik belangrijk vind, zeker voor begin-
nende aikidoka’s, is dat je jezelf de tijd gunt om 
de schoonheid en fijne kneepjes van aikido te 
ontdekken.” 

De locatie in Uithoorn start 
7 september 2016 op woensdag-
avond van 20:00 tot 21:30 uur. 
Houd onze Sociale Media in de 
gaten want we koppelen er straks 
een ludieke actie aan voor de eer-
ste vijf personen die lid worden.

Open les 7 september



De winter heeft ons helaas niet gebracht wat we 
wilden, veel natuurijs. Maar niet getreurd, volgend 
jaar beter. We gaan nu het mooie weer tegemoet.
En wat is er nu mooier dan op je fiets genieten 
van die mooie natuur? Op je stadsfiets, sportfiets 
of op de racefiets. 

Veel wielerliefhebbers zijn weer gemotiveerd om 
hun rondjes te gaan maken in binnen- en buiten-
land. De echte fanatiekelingen starten al vroeg 
met een reisje naar bijv. Mallorca of de Canari-
sche eilanden om daar hun voorbereiding te gaan 
doen. Anderen starten met kleinere tochten om 
zich klaar te maken voor grotere evenementen 
zoals de vele klassiekers waar men in de voet (of 
banden) sporen van de echte profs kan treden. 

Ook fietsen voor het goede doel is erg in trek, 
zoals de Alpe d’Huzes of de Tour for Life.

Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de 
verschillende fietskledingmerken een uitgebreid 
pakket kleding voor de actieve, recreatieve of 
fanatieke fietser.

Functionele onderkleding is het beste, als eerste 
laag wop de blote huid. Dit houdt je lichaam 
droog, waardoor je minder snel afkoelt. De onder-
kleding is er in zomer en winter uitvoering. En in 
dames en heren modellen. Onder andere Craft 
heeft een zeer uitgebreide collectie.

Het aanbod in wielershirts is zo mogelijk nog veel 
groter. Korte of lange mouwen, hele dunne luchti-

ge stof, of iets dikkere uitvoering, dames en heren 
collecties in mooie designs of basic kleuren.
Diverse merken, zoals Agu, Craft, Nalini, hebben 
in allerlei prijsklassen een ruim aanbod.

Broeken hebben een hele belangrijke functie,  
want niemand wil zadelpijn. Dat ontneemt het ple-
zier in het fietsen. Er zijn diverse soorten zemen, 
voor mannen en vrouwen. De techniek van deze 
zemen wordt steeds beter, waardoor je aanmer-
kelijk minder last hoeft te krijgen van je zitvlak. 
Voor de recreatieve fietser die niet in een strakke 
fietsbroek gezien wil worden zijn er de zogenaam-
de fietsonderbroeken, die je kan dragen onder je 
gewone broek of rok.

Bij de accessoires zijn de handschoenen be-
langrijk voor het leunen op je stuur. Je krijgt dan 
minder last van afknelling van de handpalm.

Steeds belangrijker wordt ook de fiets valhelm. 
Het wordt steeds drukker op de weg en de kans 
op valpartijen wordt daardoor groter. Een helm is 
inmiddels al bij een groot publiek ingeburgerd, en 
daardoor is er ook een groot aanbod te verkrijgen, 
wederom in allerlei kleuren en uitvoeringen. Het 
is een kwestie van wennen, net als je veiligheids-
riem in de auto.

U leest het, keuze genoeg. Bij Jan van der Hoorn 
schaatssport is die keuze aanwezig voor iedere 
fietser!  

Lekker op pad, op de fiets, genieten 
van een prachtig voorjaar.
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ABCOUDE - Zaterdag 14 mei vertrokken drie 
wedstrijdteams van Dansstudio Sundance 
Abcoude gespannen naar Beverwijk voor de het 
NK hip hop. 

De teams Dynamite, Toxic en Next Level hadden 
zich geplaatst voor deze spannende finale. 

De laatste lessen hebben dan ook alleen maar 
in het teken gestaan van trainen, om de laatste 
puntjes op de i te zetten. De concurrentie was 

Spannende finale NK Hip Hop 
voor Dansstudio Sundance

groot. Achter de schermen was de spanning om 
te snijden. De dansers van Dynamite en hun 
trotse coach Sunnie Maijer sprongen dan ook een 
gat in de lucht toen ze hoorde dat ze de eerste 
plaats hadden behaald! Vol ongeloof en blijd-
schap namen ze hun beker in ontvangst. 

Helaas vielen Toxic en Next Level net buiten de 
prijzen! Maar wat een goede presentatie van alle 
teams!!  Maar dit was nog niet de laatste wedstrijd 
van het seizoen. 

Zaterdag 22 mei gingen 
alle teams naar Veen-
endaal en behaalde het 
jongste team ( >10 jaar) 
Groovy een 3e prijs! 
Ook alle duo’s vielen 
in de prijzen. Sterre 
en Jaimy behaalden 
een 4e plaats, Lisa en 
Mischa een 1e plaats 
en Marley en Sasha ook 
een 1e plaats! Wat een 
geweldige dag! 

Nu nog een paar weken 
trainen en dan dansen 
de teams en alle an-
dere leerlingen van de 
dansstudio mee in de 
jaarlijkse eindshow die 
dit jaar op 18 juni zal 
plaatsvinden in sporthal 
de Boei in Vinkeveen.

Na de zomervakantie zal GVM’79 starten met 
het aanbieden van Freerunning-lessen!

Tijdens deze lessen staat plezier voorop en 
worden alle toestellen uit de kast getrokken om 
coole trucs op uit te halen. Zo springen we salto’s 
over de kast, zwaaien we soepel aan onze armen 
en springen we daarna van een verhoging op de 
grond. 

Om alvast in de stemming te komen kan iedereen 
in juni meedoen met de “Freerunning”-lessen 
waarin we de gymzaal ombouwen tot een waar 
spring paradijs! Met de nieuwste aanwinst 
van GVM’79, de Silent Air Track, is dat geen 
probleem. 

Meer informatie over Freerunning en de gratis 
lessen in Juni is te vinden op de website:
www.gvm79.nl. 

GVM’79 zoekt stoere jongens en meiden
Maar dat is nog niet alles! 

Bij de acrogym zijn we óók nog op zoek naar 
nieuwe acrobaten die het aandurven om op een 
hoge, menselijke toren te klimmen. Of die een 
salto heel hoog in de lucht durven te maken!

Tevens zijn lenige mensen van harte welkom bij 
de acrogym, zij kunnen hun lenigheid dan op een 
prachtige manier laten zien op wedstrijden!

Meld je snel aan, kom naar de gymzaal en doe 
gezellig mee!
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Sporten, bewegen en 
gelukshormoon

We kennen het waarschijnlijk allemaal wel. Druk-
ke periodes in je leven. Of het nou gaat over je 
werk wat veel werkstress geeft, je gezin dat veel 
van je vraagt of je carrière die je tijd opslokt.

Geestelijk hebben we het soms zwaar te verdu-
ren. Het is lastig om uit die stressvolle situaties 
te komen. Helaas blijft er dan vaak geen tijd over 
voor andere dingen zoals etentjes, vrije tijd en 
sporten. Echter kan dit laatste wel degelijk een 
verschil maken in deze wat onstabiele periode. 

Sporten is niet alleen om fitter te worden, spieren 
op te bouwen of een wasbordje te kweken, maar 
kan je wel degelijk helpen met hoe je je voelt. 

Volgens bepaalde studies is sporten dé manier 
om vrolijk en blij door het leven te gaan, óók 
in stressvolle periodes. Door bewegen komt 
het stofje endorfine vrij, dit wordt ook wel het 
gelukshormoon genoemd. Drie keer in de week 
even 20 minuten op de fiets, loopband, een pittige 

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

fitnesstraining of uitgebreid je hond uitlaten zou al 
voldoende zijn om je humeur op te krikken. 

Sporten die ook een vrolijk effect op je zouden 
creëren is dansen (bijv Zumba). Dit omdat die je 
hart en longen goed aan het werk zetten. Ook 
zorgt sporten voor een beter zelfbeeld, wat een 
extra oppepper is in deze tijden. Helaas kunnen 
we bepaalde periodes soms niet voorkomen, 
maar ze kunnen wel degelijk verzacht worden 
door een positievere blik, én humeur.

Veel sportplezier
Jolanda Beuving
Just Believe

• sportpsychologie
• personal training 
• gewichtsconsulent

Praktijkadres Jumph:
Keizer Karelweg 489-491
1181 RH Amstelveen 

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

www.anoekdevoogd.nl

Breng je training naar buiten
Het is weer lente en het is mooi weer. Dat lijkt mij 
een goede reden om eens buiten te gaan trainen. 
Door de vele sportscholen die er zijn, vergeten 
mensen dat ze ook buiten kunnen sporten/bewe-
gen. Zo pakken vele mensen de auto, zetten die 
zo dicht mogelijk bij de ingang van de sportschool 
om daar te gaan fietsen. Je hoeft niet per se in 
een sportschool te zijn om je conditie en fysiek te 
verbeteren; het kan ook buiten. Een groot voor-
deel hierbij is, is dat je extra vitamine D meepakt 
van de zon. Veel mensen hebben tegenwoordig 
lage waarden van vitamine D. En dat kan o.a. een 
reden van vermoeidheid en een lage weerstand 
zijn. Wat ik in de praktijk merk als ik mensen 
buiten training geef, is dat zij er meer energie van 
krijgen en het gevoel hebben om ‘er weer tegen 
te kunnen’. Mensen willen graag meer buiten zijn 
en de meesten bewegen te weinig. Dus waarom 
niet twee vliegen in één klap slaan?

Als je er een gewoonte van maakt om meer 
buiten te bewegen, verbrand je ongemerkt meer 
calorieën en verbeter je je conditie zonder dat je 
het door hebt. Makkelijke manieren zijn:
• Pak de fiets naar je werk in plaats van de auto   
  (als de afstand dit toelaat)

• Stap een halte eerder uit en loop het laatste stuk 
  of loop het laatste stuk in plaats van de tram/bus
  te pakken
• Ga op de fiets boodschappen doen
• Zet de auto ver weg op de parkeerplaats
• Neem de trap in plaats van de roltrap of lift
• Ga eens naar buiten met je kinderen, ga de
  natuur in

Verder worden er genoeg trainingen buiten gege-
ven. Hierbij kun je denken aan wandelgroepen, 
hardlooptrainingen (voor verschillende niveaus), 
verschillende varianten van bootcamptrainingen, 
etc. Kijk eens of er bij jou in de buurt zulke trainin-
gen worden gegeven.

Zelf kun je natuurlijk ook het één en ander buiten 
doen wat betreft trainen. Tegenwoordig zijn er 
veel applicaties op de smartphone die je kunnen 
helpen, zoals Runkeeper en apps van Nike en 
andere. Je kunt je doel aangeven en dan wordt er 
een voorbeeldprogramma gemaakt. Als je deze 
kiest, word je verteld wat je moet doen. 

Nu zie ik je al denken. Dit zijn allemaal dingen die 
gerelateerd zijn aan cardiotraining, maar hoe zit 
het dan met krachttraining? 

Bij de bootcamptrainingen worden sowieso ook 
krachtoefeningen gedaan, maar zelf kun je ook 
makkelijk het één en ander doen. Er zijn genoeg 
oefeningen die je met je eigen lichaamsgewicht 
kunt doen en je kunt verschillende obstakels 
die je onderweg tegenkomt gebruiken, zoals 
muurtjes, bankjes, trappen en speeltuinen. Als je 
inspiratie wilt op doen voor krachtoefeningen kun 
je altijd meedoen met mijn bootcamptrainingen. 
Deze zijn voor iedereen geschikt. 
Zie ik jou binnenkort?

door: Anoek de Voogd

Like Sportkrant Amstelland op

en maak kans 
op fantastische 

prijzen!

Powered by Amstelhof Sport & Health Club en Duosport.

Zomer 2016

Op een zonnige zondag 5 juni werd op het 
tennispark van tennisvereniging Mijdrecht de 
competitie afgesloten, alleen het eerste heren 
35+ team in de hoofdklasse maakt nog kans 
om zaterdag 18 juni de kruisfinales om het 
landskampioenschap in Lisse te spelen. 

Eerst was er nog de huldiging van de 3 kam-
pioenteams waaronder het eerste damesteam 
van de zaterdag, dat volgend jaar in de 1e klas 
moet uitkomen. 

Aansluitend het warm/koud buffet waar 80 
competitiespelers met aanhang kwamen opda-
gen. Toen de zanger Jeffrey Tanis bekend van 
het café Bolle Jan begon te zingen barste het 
feest los. Iedereen kon een verzoekje doen 
waar gezellig op gedanst werd.

Zaterdag 18 juni t/m zondag 26 juni begint 
het TVM Bar Open 2016 bij tennis vereniging 
Mij-drecht. Een leuk begin van het toernooisei-
zoen. Er zal zeker een speciaal tintje aan 
gegeven worden. 

Winter 2016/2017

Voor de tennisser met vooruitziende blik, is 
er goed nieuws. Het is nu nog mogelijk bij 
Tennishal De Ronde Venen avondtijden te 
krijgen voor het winterseizoen. Misschien 
een suggestie om met uw competitieteam of 
avondgroepje van uw club een tennisbaan te 
huren om ’s winters ook in beweging te blijven. 

Wanneer je competitief met je team bezig wilt 
zijn kan er ingeschreven worden voor mixed-
team ontmoetingen en herendubbels. Vanaf 
€ 35,- p.p. kunt u daar aan deelnemen. 

Vanaf 6 november zijn er 6 ontmoetingen 
verspreid over het hele winterseizoen.

Een baanbundel voor vrijdagmiddag/avond, 
zaterdag en zondag aanschaffen kan natuurlijk 
ook. Een goedkope mogelijkheid om 25, 40, 
50 of 70 winteruren te kunnen boeken. 
’s Zomers krijgt u zelfs 2 tot 3 keer meer uren 
voor uw bundel. Een bundel is 21 maanden 
geldig. Er is nu ook een goedkope jaarbundel 
voor 15 winteruren.

Geslaagd afsluitingsfeest competitie 
bij tennisvereniging Mijdrecht
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Een gezellige 9 holes scramble-wedstrijd en voor de beginners een golfclinic van 
2 uur gegeven door professionele leraren waarbij zij kennis kunnen maken met de golfsport.
Hierna een High-wine met een wervelende modeshow verzorgt door Jamie & Joelle uit Abcoude. 
Hierna is een loterij met vele spectaculaire prijzen.

De opbrengst is voor Stichting 4 life, een Nederlandse stichting die zich primair richt op kinderen in de 
sloppenwijken van Kenia. www.stichting4life.nl
Kosten € 90,-- per persoon.

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

Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen
organiseert 4e LADIES GOLFDAG 
op 27 augustus 2016 op Golfpark Wilnis



Op zaterdag 2 juli kleurt de lucht roze boven het 
Muiderslot tijdens de Pink Moon Run & Walk. 

Deelnemers door het hele land wandelen of 
rennen diverse afstanden door de prachtige 
omgeving van de gemeente Muiden. 

Waarom zou je mee doen? Vanwege de geweldi-
ge sfeer, om borstkanker onderzoek mogelijk te 
maken en om lichamelijk in beweging te zijn! 

Jaarlijks wordt er in Nederland bij 16.000 vrouwen 
en bij 200 mannen de diagnose borstkanker 
gesteld. Per jaar overlijden er meer dan 3000 
mensen aan de gevolgen van borstkanker.

In 2006 is stichting A Sister’s Hope opgericht. Het 
enige goede doel in Nederland dat zich uitslui-
tend inzet om wetenschappelijk onderzoek naar 

Stichting A Sister’s Hope in beweging
borstkanker mogelijk te maken. 

Stichting A Sister’s Hope organiseert voornamelijk 
evenementen: zoals de tweedaagse 60K Walk in 
oktober, de Pink Moon Run & Walk in juli en het 
Golftoernooi in Amsterdam in september. 

Met haar 10-jarige jubileum blikt A Sister’s Hope 
terug op prachtige onderzoeksprojecten die zij 
met de ruim 4,7 miljoen euro hebben gefinan-
cierd. Gelden die hebben bijgedragen aan de ge-
nezing van borstkanker, ontwikkeling van nieuwe 
en beter afgestemde medicatie op de individuele 
patiënt en betere behandelingen. 

Wij lopen voor genezing! Loop je met ons mee? 
Zaterdag 2 juli, Pink Moon, Muiderslot Muiden, 
18.00 uur.  
www.asistershope.nl of www.pinkmoonrun.nl 
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info@fysiotherapieamstelhoek.nl | www.fysiotherapieamstelhoek.nl

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

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

fysio.noorden@online.nl
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Zeilschool Aalsmeer neemt al ruim 45 jaar 
een belangrijke positie in binnen het geliefde 
watersportleven van Aalsmeer. Inmiddels ook 
regionaal een begrip, krijgt deze veelzijdige 
vaarschool ook landelijk steeds meer bekend-
heid. Op topdagen zijn er 160 cursisten en 35 
instructeurs actief. Wie eenmaal met zeil-
schoolhouder Peter de Wit in gesprek komt, 
hoeft niet te twijfelen over de grootste liefde 
in zijn leven. Zijn ‘kindje’, zijn levenswerk is 
overduidelijk deze zeilschool die bekend staat 
om zijn kwaliteit, gezelligheid en persoonlijke 
benadering.   

Wat is  de succesformule van dit goedlopende 
bedrijf? Een vraag die niet zo 1-2-3 te beantwoor-
den valt, want veel factoren spelen een rol.  
“In ieder geval, zegt Peter, is het meest belang-
rijke dat zonder de hulp en inzet van al die lieve 
mensen om mij heen de zeilschool niet zou 
zijn wat het nu is. Instructeurs, horecakrachten, 
‘manusjes van alles’, en het organisatieteam, 
staan telkens weer met raad en daad voor mij 
klaar. Wist je dat er instructeurs zijn die elders 
een vaste baan hebben en dan een week in de 
zomer vrij nemen om hier les te geven? Dat zegt 
toch genoeg?”

“Ons motto is ‘plezier en kwaliteit’. We doen er 
alles aan om de kwaliteit van de lessen op peil 
te houden én te verbeteren, onder meer via 
bijscholingen en trainingen. Verder wordt al het 
materiaal goed onderhouden en tijdig vervangen.                                                                                       
Zeker zo belangrijk is ook dat we gericht zijn op 
maatwerk, persoonlijke aandacht en een goede 
sfeer, daar vaart iedereen wel bij!”

Voor degenen die Zeilschool Aalsmeer 
nog niet kennen, enkele feiten over deze 
dynamische en inspirerende vaarschool:                                                                                                                              
• ruim 45 jaar jong                                                                                                                                         
• landelijk erkend door oa. het 
  CWO, VDWS, HISWA en ANWB                                                                                         
• 16 bootsoorten en meer dan 100 boten, surf
  planken en  kano’s                                                                       
• zeil-, surf- en catamarancursussen voor jong 
  en oud   
• verhuur, feestlocatie, BBQ                                                                                                                          
• voor particulieren, scholen en bedrijven                                                                                                 

Zeilschool Aalsmeer: 
zeilen, windsurfen en zoveel meer!

• opleidingscentrum voor instructeurs

De zeilschool neemt deel aan allerlei activiteiten, 
zoals:

Q-cup Aalsmeer 
De Q-cup is een laagdrempelige, vriendschap-
pelijke competitie om kinderen, met het diploma 
Optimist CWO 2 (of vergelijkbare ervaring), te 
laten kennismaken met het wedstrijdzeilen in een 
Optimist. Met ondersteuning van het Watersport-
verbond en het NPJ (Ned. Platform Jeugdwed-
strijdzeilen) organiseren wij in samenwerking met 
de zeilverenigingen Nieuwe Meer en Schiphol op 
de Westeinder 3 gezellige en leerzame dagen op 
3 & 10 juli en 17 september. 

De kinderen krijgen deskundige begeleiding van 
de zeilschool en de verenigingen. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 15,- per dag, waarbij de zeilschoolboot 
(Optimist) en een heerlijke lunch zijn inbegrepen. 
De 3 meest talentvolle zeilertjes mogen meedoen 
aan de landelijke afsluitingswedstrijd in Harder-
wijk. 

Voor meer informatie: www.qcup.nl of 
www.facebook.com/qcupaalsmeer
Zeilschool Aalsmeer organiseert op 3 juli de 
eerste Q-cup in Aalsmeer, je kunt je opgeven via 
www.zeilschoolaalsmeer.nl

Westeinder Waterweek Aalsmeer  
Tijdens de Westeinder Waterweek van 25 juni 
t/m 3 juli organiseert Zeilschool Aalsmeer gratis 
zeillessen in Optimist en kielboot voor iedereen, 
dus ook volwassenen zijn welkom.

Optimist on Tour in Aalsmeer  
Dit grote landelijke evenement, geïnitieerd door 
het Watersportverbond, vindt in het 2e gedeelte 
van de Westeinder Waterweek plaats op 30 juni 
t/m 2 juli. Deze promotie voor het Optimistzeilen 
wordt verzorgd door de instructeurs van Zeil-
school Aalsmeer in de boten van de zeilschool.
Kijk voor meer informatie over de Westeinder 
Watersportweek op www.westeinderwaterweek.nl

Mooi hoe Zeilschool Aalsmeer integreert binnen 
het Aalsmeerse watersportleven en het verleent 

daarmee Aalsmeer een extra dimensie als wa-
tersportcentrum.  Belangrijk in deze tijd, zeker nu 
het toeristenbeleid van Amsterdam zich meer en 
meer richt op onze regio.  

De vraag aan Peter met welk onderdeel van zijn 
bedrijf hij zich het meest verwant voelt, is een 
lastige. Hij zegt het een uitdaging te vinden om er 
voor te zorgen dat iedere bezoeker tevreden naar 
huis gaat, ongeacht of het om een cursus gaat of 
het verzorgen van een feest(je). In die zin vindt 
hij alles fijn om te doen. Maar ja, vervolgt Peter, 
ik ben een watersporter in hart en nieren, dus 
het zeilen en surfen gaat me toch wel het meest 
aan het hart. Niets geeft zo’n grote voldoening 
als wanneer iemand de smaak te pakken krijgt 
van deze geweldige buitensporten. Je kunt er 
alle kanten mee op: recreatief en wedstrijd varen. 
Ben je een Einzelgänger dan trek je er alleen op 
uit en ben je een gezelschapsdier dan ga je met 
een groeps het water op. Het is zo afwisselend en 
leerzaam, je raakt nooit uitgeleerd, ook ik niet. Als 
je  ziet hoe mensen na een dagje zeilen uitge-
waaid en ontspannen terug op de wal komen, die 
ervaring gun je toch iedereen?!

Zeilschool Aalsmeer is ook een opleidingscentrum 
voor instructeurs. Wat moet ik me daarbij voor-
stellen? Enthousiast begint Peter te vertellen, het 
is overduidelijk dat dit onderdeel ook een grote 
plek in zijn hart inneemt. Deze landelijk erkende 

opleiding leidt mensen op tot een professioneel 
zeil- en/of surfinstructeur. Grotendeels zijn het 
jonge mensen die aan het begin van hun instruc-
teurscarrière staan. De wat oudere deelnemers 
volgen een op hun leeftijd afgestemd traject. Je 
leert onder meer je arsenaal aan technische en 
sociale vaardigheden te vergroten en te verdiepen 
en om verantwoordelijkheid te dragen. Vervolgens 
zie je hoe deze, vaak jonge, mensen veranderen. 
Hoe ze leren om de zeilschool niet alleen als 
speelplaats te zien, maar ook als een bedrijf.  Ze 
gaan ervaren dat ze onderdeel uitmaken van een 
groter geheel en leren hiervoor verantwoordelijk-
heid te dragen. Het is een boeiend en vaak ont-
roerend proces. We zien ‘onze’ mensen in de loop 
der jaren doorgroeien tot professionals, die op 
hun beurt anderen weer opleiden. De zeilschool 
als levensschool…          
Ons doel is om deze kwaliteit, het plezier en 
de verbondenheid, uit te dragen naar al onze 
bezoekers. 

Kom eens langs en drink wat op ons haventerras. 
En als je dat rond 10 uur of tegen 16 uur doet, de 
tijd dat de boten uitvaren c.q. binnenkomen, dan 
ervaar je vast en zeker wel iets van de sfeer en 
de dynamiek van onze zeilschool. 

www.zeilschoolaalsmeer.nl
info@zeilschoolaalsmeer.nl   
tel. 0297-320122
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Amateurvoetballers hoeven niet meer 
anoniem hun wedstrijden te spelen. Echte 
Voetballers biedt spelers en hun fans vanaf 
vandaag een eigen platform waar ze met 
elkaar en andere liefhebbers hun mooiste 
voetbalmomenten kunnen delen. ‘Scoren met 
video’s’ wordt de nieuwe competitie in de 
voetbalcompetitie.

Echte Voetballers (www.echtevoetballers.nl) 
wordt hét sociale medium voor amateurvoet-
ballers in Nederland. Gebruikers kunnen op het 
platform filmpjes van mooie voetbalacties delen 
en kunnen die per type actie (doelpunt, panna, 
vrije trap, redding, etc.) en per filmer, speler en 
per club raadplegen. 

Echte Voetballers heeft ook ranglijsten voor de 
best gewaardeerde en meest bekeken video’s, 
filmers, spelers en clubs. Op basis daarvan 
worden Filmers, Spelers en Clubs van de Maand 
verkozen. Spelers zien op het platform de hoogte-
punten van hun wedstrijden terug en (her)beleven 
de geweldige voetbalmomenten met elkaar en 
hun vrienden. De aantrekkelijkste acties van een 
speler komen op zijn of haar persoonlijke pagina 
te staan. Ook clubs hebben een eigen pagina.

In de schijnwerpers
‘Echte Voetballers is dé plek waar al het mooie 
van het amateurvoetbal samenkomt’, zegt Edwin 
van Rooyen, oprichter van het platform. ‘Op de 
amateurvelden zie je ieder weekend schitterende 
acties en doelpunten, zeker bij de jeugd. Maar we 
zien daar nooit wat van terug. Met Echte Voetbal-
lers brengen we daar verandering in. We zetten 
de spelers en hun clubs in de schijnwerpers.’ 

Lancering sociaal medium Echte Voetballers:
Eindelijk al het mooie van amateurvoetbal op één plek

Beroemde spelers
Op Echte Voetballers (ondertitel: ‘Scoren met 
video’s!’) maakt iedereen evenveel kans om met 
zijn of haar acties in de belangstelling te komen. 
Het maakt niet uit of iemand in de D1, de B5 of 
de F8 speelt, iedere speler kan een hit scoren 
– als zijn of haar actie maar mooi of opmerkelijk 
genoeg is. Echte Voetballers biedt daarmee niet 
alleen een plek waar spelers hoogtepunten kun-
nen (her)beleven, maar ook een nationaal podium 
waar ze zelfs beroemd kunnen worden. 

De ranglijsten voegen een spelelement aan het 
platform toe. Zo ontstaat een competitie met 
video’s in de voetbalcompetitie.

Filmers als helden
Van Rooyen heeft het concept van Echte 
Voetballers al op kleine schaal uitgeprobeerd. 
Hij merkte dat het delen van korte voetbalfilmpjes 
veel enthousiasme bij spelers teweegbrengt. 
Dit vergroot hun voetbalplezier en versterkt hun 
binding met de club waar ze spelen. 

Degenen die filmen maken nadrukkelijk deel uit 
van het voetbalplezier. ‘Zij worden de nieuwe 
helden. De vader, moeder, broer, zus, vriend, 

‘Echte Voetballers is 
dé plek waar al het 

mooie van het 
amateurvoetbal 

samenkomt’

vriendin of clubgenoot die zijn of haar smartp-
hone pakt en even filmt, die maakt zich razend 
populair.’ Langs de lijn kan iedereen met een 
smartphone prachtige opnames maken. 

Als je een aantal vuistregels volgt, is het filmen 
‘supersimpel’, zegt Van Rooyen. Daarnaast is het 
ook ‘ontzettend leuk’ om te doen. ‘Telkens weer 
voel je een prettige spanning: welke mooie acties 
ga ik deze keer met mijn camera vangen? Het is 
het moderne vissen.’ 

Maatschappelijke rol
Echte Voetballers is een beginnend bedrijf dat 
zich zeer bewust is van zijn maatschappelijke rol. 

‘Met Echte Voetballers willen we in alle opzichten 
goed doen’, zegt Van Rooyen. ‘We promoten 
het amateurvoetbal, bieden een platform dat het 
voetbalplezier vergroot en een actieve sport-
beoefening van kinderen en jongeren stimuleert.’ 
Naar zijn mening hoort het bij de maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf dat 
verkopers van producten die niet bij een gezonde 
levensstijl passen, niet op Echte Voetballers kun-
nen adverteren. ‘De fabrikanten van cola en chips 
hoeven zich niet bij ons te melden.’

Maatschappelijke projecten
Echte Voetballers heeft inkomsten uit sponsoring 
en advertenties nodig om het platform te beheren 
en verder te ontwikkelen. Het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van Echte Voetballers 
houdt ook in dat straks, als er inkomsten zijn, een 
nader te bepalen percentage van de bedrijfswinst 
ter beschikking komt van maatschappelijk waar-
devolle initiatieven. 

Van Rooyen wil een apart platform inrichten waar 
indieners van projectvoorstellen hun plannen 
kunnen presenteren. De projecten met de meeste 
‘likes’ krijgen dan financiering van Echte 
Voetballers.

Bètaversie
Echte Voetballers is een web-based applicatie, 
die dus online te benaderen is via een webbrow-
ser. De website is ook responsive, waardoor het 
op alle apparaten kan worden gebruikt, van laptop 

tot mobiele telefoon. 
Van Rooyen: ‘We hebben de website uiteraard 
getest, op verschillende apparaten en met een 
groep testers, maar we weten dat de gebruikers 
nog veel wensen zullen hebben. De komende 
periode gebruiken we om die wensen in kaart te 
brengen. Stap voor stap gaan we verbeteringen 
doorvoeren.’   

Meer informatie: 
Edwin van Rooyen (directeur): 06 818 83 257
Ron Simon (marketing): 06 414 53 997

www.echtevoetballers.nl
info@echtevoetballers.nl 




