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Oei hielspoor! Als je eenmaal last van 
hielspoor hebt, dan wordt je al snel 
overvallen door de meest vervelen-
de doemscenario’s! De pijn ontstaat 
meestal na grote veranderingen voor 
de voeten. Plotseling een hele dag op 
platte teenslippers lopen, of na een 
hele winter stil zitten weer fanatiek 
gaan sporten, is vragen om ellende!

Wat is hielspoor? 
Hielspoor is een verharding van de pees 
die onder de voet loopt en aanhecht op de 
hak. Die verharding is het gevolg van lang-
durige belasting en irritatie. 

Uit onderzoek is gebleken dat het groot-
ste deel van de bevolking boven de 50 
jaar hielspoor heeft. Dit echter zonder er 
last van te hebben. Het is een natuurlijk 
verschijnsel bij de verandering die het li-
chaam ondergaat. Omdat de pees tijdens 
deze ontwikkeling kwetsbaarder is, ont-
staat er snel een overbelasting of ontste-
king. Eigenlijk is de juiste term niet hiel-
spoor maar een peesplaatontsteking. 

Wat kun je doen? 
Dat ligt aan hoe lang je al klachten hebt. 
Wanneer de pijn net is ontstaan kun je 
het best direct rust nemen. De pees is 
geïrriteerd en op dit moment is dit proces 

nog makkelijk te herstellen. Hoe neem je 
rust? Door goede schoenen te dragen met 
goede demping. Gooi die badslippers dus 
direct weer terug in de kast en schaf nieu-
we schoenen aan. Na een jaar is de dem-
ping van schoenen fors afgenomen en zijn 
deze aan vervanging toe. 

Probeer niet te lang te staan of lopen. Heb 
je toch de voeten overbelast, koel deze 
dan en probeer de dagen erna toch je rust 
te nemen. Neem bijv. vaker de fiets.  

Nu komt het cruciale moment! De pijn zal 
snel afnemen, echter de pees is dan nog 
niet hersteld! Belangrijk is dat je minimaal 
6 weken extra goed oplet en de belasting 
op de voeten langzaam opvoert. Je kunt 
oefenen door op de tenen te staan. Het 
lopen en het dragen van slippers kun je 
langzaam uitbouwen in tijd en afstand.
 
Wat als je al lange tijd klachten hebt? 
Heb je al lange tijd klachten, dan is het dus 
toch misgegaan in de eerste fase. Om te 
herstellen zal je het anders moeten aan-
pakken. In deze fase werkt massage on-
der de voet goed, met bijv. een golfballetje 
of een bevroren waterflesje. 

In deze fase is het ook goed om juist te 
gaan sporten en mag je hierbij ook best 
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wat pijn ervaren. Je zit op het juiste niveau 
wanneer de pijn max. 24 uur aanhoudt en 
daarna weer afzakt naar het pijn niveau 
van voor de training. Omdat de peesplaten 
onder de voet slecht doorbloed zijn, is het 
belangrijk dat je zorgt dat de rest van je lijf 
optimaal in conditie is. 

Of je nu dik of dun bent, iedereen kan last 
krijgen van hielspoor. Een lichter gewicht 
is sneller te verplaatsen, waardoor je dus 
minder kracht nodig hebt. Wanneer je te 
zwaar bent, kan afvallen dus wel zorgen 
voor een sneller herstel. 

Wil je begeleid worden bij het herstel? 
Zoek dan een fysiotherapeut of podothe-
rapeut die een echo kan maken van de 
voet. Zo kun je precies zien wat jij op dat 
moment het beste kan doen. Ook kan hij/
zij je adviseren en begeleiden bij het doen 
van oefeningen en sport.  

www.sportkrantamstelland.nl
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Deze vraag is niet zomaar met “ja” of   
“nee” te beantwoorden. Tussen ja en nee 
zit een heel groot grijs gebied, met ruimte 
voor vragen als: “wat is gelukkig” en “om 
hoe vaak sporten gaat het.”
Als je sport komen er endorfinen vrij, ook 
wel  het gelukshormoon genoemd. Diezelf-
de endorfinen komen ook vrij als je lekkere 
seks hebt, en/of chocolade eet. Bij sporten 
en seks verbruik je calorieën. Bij het eten 
van chocolade ook,  maar dat aantal staat 
niet in verhouding tot het aantal calorieën 
dat je binnenkrijgt. Van chocolade eten 
word je dus tijdelijk gelukkig, en als het op 
is krijg je spijt en word je juist ongelukkig.
 
Maakt sporten gelukkig?
Sommigen zullen die vraag   volmondig 
met “ja” kunnen beantwoorden. Dat zijn 
de mensen die sporten leuk vinden. Daar-
om worden ze er ook gelukkig van. Er zijn 
ook mensen zoals ik. Die vinden sporten 
niet leuk. En daarom worden ze er ook niet 
gelukkig van. Waarschijnlijk hebben zij, 
net als ik, een sportief jeugdtrauma opge-
lopen. Als zevenjarig, spichtig kind kreeg 
ik een blauw elastisch gympakje met de 
letters GVM op de rug. Gymnastiek Ver-
eniging Mijdrecht. Het pakje was te groot, 
het elastisch vermogen ervan werd niet 
benut,  en het hing lubberend om mijn lijf. 
In die tijd werden om  economische rede-

nen alle kleren en schoenen “op de groei” 
gekocht, dan had je er langer plezier van. 
Van het gympakje had ik geen plezier. Dat 
lag niet aan het pakje, maar aan de gym-
nastiek vereniging. Ik wilde er niet heen, 
maar ik moest. Voor mijn eigen bestwil. 
Het was goed voor me. Iedere woensdag-
middag joeg juffrouw Bep ons het wand-
rek in, of bedacht kwellende oefeningen 
met paard, bok, touwen of ringen. Hand-
stand overslag, brug met ongelijke leggers, 
evenwichtsbalk……   Tegen de tijd dat het 
gympakje begon te passen waren we ette-
lijke huilbuien en een paar jaar verder, en 
mocht ik eindelijk van de gym af.  Volgens 
juffrouw Bep had ik niet veel talent en mis-
te ik de motoriek om met plezier te kunnen 
sporten.

De Lagere Scholen deden in die tijd ook 
nog hun best om kinderen sportief bezig te 
laten zijn. Tweemaal per week was daar de 
gymnastiekles. Achteraf douchen was niet 
aan de orde. Eerst omkleden in een naar 
zweetvoeten ruikende kleedkamer, en dan 
opstellen in een lange rij. Kleintjes vooraan, 
langere kinderen achteraan. Ik was klein, 
en mocht dus alles het eerst doen terwijl de 
rest van de klas met leedvermaak toekeek. 
Soms bleven de martelwerktuigen gewoon 
achter het grijze gordijn, en deden we een 
balspel. Dan werden twee kinderen uitver-

Dagboek
VAN EEN

RECEPTIONISTE

MAAKT
SPORTEN

GELUKKIG?

koren om de leider van het team te zijn, en 
mochten ze om beurten een klasgenootje 
bij zich roepen om het team te versterken.   
Vooraan staan hielp dan niet, ik bleef al-
tijd als laatste over. Samen met Corrie, die 
één lang en één kort been had.   Ik werd 
heel ongelukkig van die bende schreeu-
wende en door elkaar heen hollende kin-
deren, die met trefbal probeerden om de 
tegenstanders zo hard mogelijk te raken.   
Als de bal mijn kant op kwam sloeg ik mijn 
handen voor mijn ogen, hield mijn adem 
in en verroerde geen vin. Daarmee had ik 
de garantie dat ik hoe dan ook vol geraakt 
zou worden, dan was ik áf en moest ik op 
de bank langs de kant gaan zitten. En dát 
leverde dan toch weer een stukje geluks-
gevoel op!
 
Inmiddels is dat jeugdtrauma wel verwerkt. 
Het lubberende gympakje van vroeger 
heeft plaats gemaakt voor kleding waar-
van het elastisch vermogen tot het uiterste 
benut wordt. En daarmee dient zich een   
nieuw probleem aan: het spiegeltrauma. 
Met kleding aan kan ik soms van mijn spie-
gelbeeld wel vrolijk worden. Als ik mezelf 
na het douchen in de spiegelwand zie ko-
men er andere gevoelens boven drijven: 
Spijt dat ik de warme kraan niet langer heb 
laten lopen, zodat het spiegelglas voorlo-
pig beslagen blijft. Verwondering over de 
voortschrijdende aftakeling. Verbijstering 
over de toename van putten, vlekken en 
vetrollen.

MAAKT SPORTEN GELUKKIG? Met enige regelmaat snor ik dan sportkle-
ding, schoenen en De Tas weer op uit de 
kast en maak ik ijverig gebruik van roei-
apparaten, loopbanden en allerhande 
buik-rug-bil en armspierapparaten. Ik vind 
het nog steeds niet leuk, en ik word er nog 
steeds niet gelukkig van, maar het resultaat 
van die inspanningen is na een paar weken 
al zichtbaar en voelbaar. Weer wat strak-
ker in het vel, de conditie is iets opgekrikt, 
en ik hoef niet meer zo te schrikken van mijn 
spiegelbeeld. En daar word ik dan wél ge-
lukkig van.
 
Maakt sporten gelukkig?
Ja, eigenlijk dus wel. Sommigen ervaren 
dat direct al tijdens het sporten, en voor 
de mensen die dat gevoel missen is er het 
indirecte geluksgevoel, de tevredenheid 
achteraf, het moe-maar-voldaan gevoel. In 
feite is het net zoiets als het spreukentegel-
tje dat vroeger bij mijn tante boven de deur 
hing: “Visite brengt steeds vreugde aan; is 
het niet bij ’t komen, dan wel bij ’t gaan!”

Selma
receptioniste bij FeelGoodClub Amstelhof

CONTACT 
FeelGoodClub Amstelhof
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn
 0297- 531855
 info@amstelhof.com



04 www.sportkrantamstelland.nl

MARIEMBOURG - Het deelnemersveld was 
groot, de concurrentie was hevig en Max Sa-
durski was de jongste deelnemer van iedereen 
in de klasse voor de jongste deelnemers. De 
pas achtjarige karter uit Kudelstaart won zon-
dag op het circuit van Mariembourg de derde 
ronde van het Nederlands kampioenschap in 
de Rotax Max Micromax-klasse. Wat zijn week-
end nóg mooier maakte was het feit dat hij met 
de dagzege een ticket voor het WK in Le Mans 
had gewonnen. 

Na de prefinale zei hij trots en ongevraagd: “Ik heb 
gewonnen!” Een paar uur later herhaalde hij die 
uitspraak toen hij de finale had gereden. Hij mocht 
zich bovendien winnaar van het dagklassement 
noemen. Het betekende opnieuw een fraai week-
einde voor de talentvolle Noord-Hollander. “Ik ben 
heel blij”, zei hij glunderend na de huldigingsce-
remonie. “Ik had wel verwacht dat ik in de top vijf 
zou eindigen, maar ik had niet verwacht dat ik dit 
weekend een ticket voor het WK zou winnen. Ik 
ben er heel trots op.”

In augustus mag hij dus meedoen aan de eerste 
editie van het nieuwe evenement dat wordt ge-
houden op Circuit Alain Prost in Le Mans. Max: “Ik 
vind het leuk dat ik naar Frankrijk mag. Ik heb nog 
nooit in Le Mans gereden. Ik heb ook nog geen 
filmpje van de baan bekeken. Wel heb ik al een 
plattegrond van de baan gezien, dus ik weet hoe 
die eruit ziet. Ik ben heel benieuwd hoe het is erop 
te rijden.”

Als Max zo doorgaat dit seizoen, kan hij op het WK 
weleens hoog eindigen. Het Nederlands kampi-
oenschap Rotax Max heeft traditioneel een hoog 

Karter Max Sadurski toont zijn klasse in Mariembourg: WK-ticket!
niveau. Dat hij zondag in Mariembourg beide races 
won in een groot deelnemersveld zei dus wat over 
zijn potentie. Tijdens de trainingen op de Zuid-Bel-
gische piste liet hij al zien over een goede snelheid 
te beschikken. Hij noteerde consequent top vijf-tij-
den en dat op een baan waarop hij nog niet vaak 
had gereden. Daarna snelde hij in de kwalificatie 
naar de vijfde tijd. 

In de prefinale liet Max vervolgens zien hoe snel 
hij in race-omstandigheden is. Hij haalde de ene 
na de andere rijder in om uiteindelijk de koppositie 
te claimen. “Daarna was het wel moeilijk om weg 
te rijden van de rest. Dat is jammer genoeg niet ge-
lukt.” Het deerde niet, want Max kwam als eerste 

voorbij het zwartwitgeblokt. Het leverde hem niet 
alleen punten op voor het WK-ticket, maar ook de 
poleposition voor de finale. En dat was een mijpaal 
voor Max. “Het was de eerste keer in het NK dat 
ik van poleposition mocht starten”, zei hij triomfan-
telijk. Daar maakte hij dankbaar gebruik van: “De 
start ging goed. Ik wilde eigenlijk wegrijden, maar 
dat lukte me niet.” Na gevecht voorin met Tommie 
van der Struijs en Kasper Schormans reed hij niet-
temin gedecideerd naar zijn tweede overwinning 
van de dag. 

Dat het opnieuw een pittige strijd was geweest, 
deerde hem niet. Hij was niet zenuwachtig ge-
weest, zei Max. “Ik kijk nooit achterom. Ik hoor ze 

toch wel achter me rijden. En als ze me willen in-
halen, dan blokkeer ik ze gewoon.”

Max’ volgende race is de vierde ronde van het NK. 
Die wordt gehouden op het circuit van Venray. Het 
is voor het eerst dat de NK-organisatie daar een 
race houdt. Ook voor Max betekent het zijn eerste 
race op dat circuit. “Ik heb er wel een keertje ge-
traind. Ik vond de baan een beetje leuk.”

Max Sadurski wordt in zijn raceactiviteiten onder-
steund door Passiflora, Salaba BV, Paul Zaal in 
Waverveen, Dennis Zaal Metaalbewerking en MdB 
Motorsport.

Foto: Gijs Kaligis/RaceXpress.nl
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ZEILLES VOOR VOLWASSENEN
Naast ons aanbod zeilcursussen voor de jeugd, bieden we dit seizoen ook weer diverse zeillessen
voor volwassenen aan. Wij bieden in alle disciplines lessen aan waarbij je zelf kan kiezen voor de
duur, het aantal deelnemers en het moment waarop de cursus zal plaatsvinden.

Als kind gezeild maar alweer enige tijd geleden? Een zeilreis naar Griekenland of Portugal geboekt 
en behoefte aan het opfrissen van vaardigheden? Of nog nooit gezeild en dit juist dolgraag leren?
Allemaal goede redenen om dit seizoen een cursus te komen volgen. Zeilschool Vinkeveen staat
garant voor leerzame les(sen) en volgens CWO-normen met plezier leren zeilen.
Kies voor een zeilles in de Valk, Zwaardboot of Catamaran, te reserveren vanaf € 37,50 per persoon.
Ook leren windsurfen is mogelijk in Vinkeveen! Alle ruimte en aandacht voor zeilvragen en trainen in
je eigen tempo. Alleen of met vrienden.

 Zomerkamp voor de jeugd. Een week Watersportfun!

ZEILEN MET UW BEDRIJF
Naast dat zeilen sportief en ontspannend kan zijn voor individuen, is het in groepsverband wellicht nóg 
leuker om te doen. Daarom bieden wij ook verschillende zeil programma’s aan voor groepen. Bijvoor-
beeld voor uw bedrijf met collega’s, zakenrelaties of een uitje met uw afdeling.

Uw eigen ‘bedrijfsregatta’: Nodig uw relaties uit voor een heuse zeilwedstrijd in Valken. Wij helpen graag 
mee in de voorbereiding en/of uitvoering voor een onvergetelijke zeilervaring.

Teambuilding op de Platbodem: Tijdens de vaartocht op onze historische platbodems zal de schipper 
aanwezig zijn voor de veiligheid, maar zijn het vooral uw gasten die met elkaar de boot in beweging 
moeten krijgen en houden. 

Clinic Windsurfen of Laser Pico; altijd al eens willen windsurfen of met een zwaardboot zeilen? In kleine 
groepjes neemt de instructeur jullie mee voor een super leuke en leerzame middag op de Vinkeveense 
Plassen. 

Dit alles kunnen we tevens verzorgen met een voedzame lunch, feestelijke borrel of gezellige 
barbecue aan ons strandje.   

ZEILKAMPEN TIJDENS DE ZOMER
Deze zomer organiseert Zeilschool 
de Vinkeveense Plassen zeilkampen 
voor jeugd en jongeren. Zowel voor 
de doorgewinterde zeiler als de (jon-
ge) beginner bieden wij ook dit jaar 
weer verschillende zeilcursussen.

De cursussen worden gegeven op 
verschillende niveaus, waarbij wordt 
gekeken naar ervaring en leeftijd. 
Voor iedere cursist is er een passen-
de boot te vinden. Tijdens 
het zeilkamp overnachten en eten 
de kinderen in onze groepsaccom-
modatie, maar het is ook mogelijk 
thuis te slapen. Natuurlijk leren de 
kinderen alles over het zeilen, maar 
de enthousiaste instructeurs organi-
seren ook vele leuke (avond)activi-
teiten.

De zeilkampen zijn meer dan alleen 
jeugdvakanties, zij gaan over het 
delen van nieuwe ervaringen,
het ontmoeten van nieuwe vrienden/vriendinnen en het maken van onvergetelijke herinneringen die je
een leven lang bijblijven. Aan het einde van de week worden de vorderingen vastgelegd in een
CWO-certificaat.

CONTACT
Kijk op www.zeilschoolvinkeveen.nl voor een overzicht van het volledige cursusaanbod en de daarbij
behorende beschikbaarheid en prijzen. Ook is het mogelijk online te reserveren.
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00. 
Mailen naar info@zeilschoolvinkeveen.nl mag uiteraard ook.
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Voor de zesde maal wordt tijdens de festival 
Wilnis week wederom de inmiddels traditione-
le hardloopwedstrijd georganiseerd door de 
Veenlopers uit Mijdrecht.

Organisator Theo Noij heeft samen met zijn team 
bestaande uit Kees Dirkson, leo van Diemen en 
Apollo Veenhof weer een prima programma in el-
kaar gezet. 

De startlocatie en finishlocatie is wederom op het 
feestterrein en het parcours zelf zal iets anders zijn 
dan de vorige jaren vanwege de veiligheid van de 
steeds groter wordende groep G-runners uit de 
wijde omgeving.

De eerste kilometer zal nu aan de achterzijde van 
het feestterrein worden gelopen waar ook de finish 
van de lopers zal zijn. 

De 10 km lopers hebben ook een nieuw keerpunt 
gekregen op de Bovendijk want de golfclub heeft 
toestemming gegeven om van hun terrein gebruik 
te maken zodat men bij de rotonde voor hun club-
huis kan keren waarbij er ook een waterpost is in-
gericht. De 5 km keert als vanouds op de Wilnisse 
Zuwe terwijl voor de kinderloop en G-run een keer-
punt op de Ringdijk is ingericht.

Ook dit jaar zijn de deelname kosten extreem laag 
gehouden ten opzichte van andere regionale wed-
strijden om iedereen in gelegenheid te geven om 
mee te kunnen doen. Vele sponsoren hebben zich 
ook weer bereid getoond om het hele evenement 
financieel mogelijk te maken met net als vorig jaar, 
hoofdsponsor Ariez het bedrijf in ICT en bouwad-
viezen uit Abcoude.

Dorpsloop van Wilnis 15 augustus 2019

Ondanks de vakantietijd komen en toch ieder jaar 
wat meer hardlopers uit de wijde omgeving om 
mee te lopen met een van de afstanden en vorig 
jaar waren er wederom ruim 225 lopers aanwezig.
Ook de kinderloop heeft een lichte groei en orga-
nisator Theo Noij, zelf hardlooptrainer, probeert al 
enige jaren ook de plaatselijk voetbalclub CSW tot 
deelname te bewegen omdat hardlopen een goe-
de motorieke beweging en oefening is voor voet-
ballertjes 

Het programma voor donderdag 15 augustus 
ziet er als volgt uit:
18.00 G-run over ca.1200 meter deelname gratis
18.15 Kinderloop verschillende leeftijdsgroepen 
over circa 1200 meter deelname gratis.
18.30 start 5 km deelname 2 euro
19.30 start 10 km deelname 4 euro.

Wil je nog extra trainen voor de dorpsloop dan kun 
je terecht bij de Veenlopers in Mijdrecht
https://veenlopers.nl/clinic-sportief-hardlopen, 
of bij hardloopgroep Abcoude via 
info@hardloop-begeleiding.nl.

Mis geen enkele editie!
Sportkrant Amstelland nu  

GRATIS af te halen bij:

Programma 2019
Wedstrijd data

• 10 mei - Lisserbroek
• 14 juni - Alphen a/d Rijn

• 21 juni - Zwanenburg
• 5 juli - Leiderdorp

• 12 juli - Kudelstaart deze wedstrijd is helaas afgelast
• 30 augustus - Lisserbroek

• 7 september - Alphen a/d Rijn(finale)

Aanvangstijden
Inschrijven van 18.00 uur tot 18.45 uur.

Inrijden van 18.00 tot 18.55 uur.
De wedstrijden beginnen om 19.00 uur precies.

Deelnemen
Inschrijven en deelnemen

Deelname aan de Jan van der Hoorn Jeugd inline skate competitie 
staat open voor alle skaters t/m 18 jaar, geoefend of minder ervaren. 

Een (inline-skate)licentie van de KNSB is niet vereist.
Inschrijven: op de wedstrijdlocatie van 18.00 tot 18.45 uur

Kosten deelname gehele competitie: € 10,-
Kosten deelname per wedstrijd: € 2,50

Jan Van Der Hoorn Skate competitie
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FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

We horen tegenwoordig de term zo vaak dat ik hier 
graag iets over wil vertellen; intermittent vasten.

Intemittent fasten betekent eigenlijk jezelf onthou-
den van eten voor een bepaalde “lange” tijd, hier 
moet minimaal een etmaal tussen zitten. De 16:8 
(16 uur vasten en 8 uur “eten”) is een van de be-
kenste die we toepassen.

Intermittent fasting is geen dieet waarbij je spe-
cifieke voedingsproducten neemt of juist niet 
eet. Het vertelt je namelijk niet wát je eet, maar 
wanneer! Binnen dit eetpatroon eet je niet 5 of 
6 keer per dag zoals gebruikelijk. Bij IF wissel je 
de periodes af waarbij je vast (dus niet eet) met 
eetmomenten. Bij IF mag je in de periodes dat je 
niks eet wel water, koffie of thee drinken. Het gaat 
erom dat je geen producten neemt die calorieën 
bevatten. Veel mensen drinken tijdens het vasten 
geen koffie en thee vanwege de cafeïne en theïne.

Waarom IF? Intermittent vasten wordt veelal in-

gezet om af te vallen, om energieker te zijn, om 
gezonder en fitter de dag door te komen, ziektes 
tegen te gaan en om langer te leven zonder darm-
klachten, huidklachten etc 

Hoe pas je IF toe?
IF kun je op een aantal manieren toepassen. 
Hieronder vind je het overzicht van de 3 meest 
voorkomende vormen.
• Alternate day fasting: hier zijn meerdere mo-
gelijkheden, bijvoorbeeld: 24 uur eten en 24 uur 
vasten of 12 uur eten en 36 uur vasten.
• Whole day fasting: je vast een volledige dag. 
Bijvoorbeeld 2 van de 7 dagen, verspreid over de 
week. De overige 5 dagen eet je volgens een re-
gulier patroon.
• Time restricted fasting: dit is de meest gebruik-
te. Je vast op dagmomenten. Bijvoorbeeld: je eet 
8 uur per dag en 16 uur vast je. Of je hanteert een 
verhouding van 4/20.

Verlies je spiermassa met intermittent fasting?
Als je van fitness houdt, kan een langere periode 
zonder eten een beetje een rare gewaarwording 
zijn. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt ge-
dacht, is intermitterend vasten juist nuttig gebleken 
voor fitness maar hoe? In plaats van te kijken naar 
wat je eet, richt intermittent fasting zich op wan-
neer je eet. Iets dat cruciaal is voor het handhaven 
van de spiermassa en het verliezen van vet.

Verschillende studies hebben aangetoond dat 
training tijdens het vasten zeer gunstig is voor vet-
verlies. Dit komt omdat het een positieve invloed 
heeft op je sympathisch zenuwstelsel (SNS)en je 
vermogen om vet te verbranden vergroot. Let wel 
op dat je in de tijd dat je mag eten wel verantwoord 
eet. (maar dat doe je toch als sporter? :-))

Toen ik lang geleden begon met IF ben ik eerst 
mijn maaltijden gaan verminderen, dus van 5 naar 
3. Toen mijn tijden, dus na 18.00 uur niks meer en 
dan pas in de ochtend weer.

En zo maakte ik mijn afstand steeds groter naar 
16 uur. Ik doe 1x per week een detox en zo pas ik 
dit toe in mijn drukke leven. En dat mijn vet % vele 
male lager is en dat ik wat kilo’s lichter ben maakt 
me dat ik lekkerder in mijn vel zit, meer energie en 
geen honger door IF. Ik voel me super! 

Maar doe het met beleid, stapje voor stapje en als 
je vragen hebt hierover stuur gerust een berichtje. 

Intermittent Fasten

We willen je graag helpen. Er is zoveel te vertellen 
over IF en vasten, succes!
Let wel op dat als je IF wilt toepassen in je le-
ven en je suikersuite, eetstoornis hebt of zwan-
ger bent (en andere klachten) je eerst je arts 
moet raadplegen.

En je weet het, als jij niet voor jou lichaam zorgt, 
wie doet het dan wel?

Justbelieve 
Jolanda Beuving
Beuving Lifestyle 
(Bron: FIT, Jeroen, leefstijlalsmedicijn)
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• De ideale combinatie van 
  inspanning en ontspanning.
• Ook voor geoefende sporters 
  een uitdaging.

TACOYO in het kort:

• De training die je wel kan volhouden.
• Je voelt je energieker, je slaapt beter en je zit lekkerder in je vel.
• Fysiek inspannen en mindful ontspannen.
• Zet je in je jouw kracht.
• Je traint op jouw niveau.
• Geeft de beste vetverbranding, tot wel 24 uur na de training.
• Geeft een goed resultaat met rugklachten.
• Wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Professionele begeleiding.
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Dit jaar bestaat De Meerkamp 25 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert De Meerkamp 
van 22 juni tot en met 28 juni een grootse feestweek bomvol met activiteiten en evenementen. 
In de feestweek zijn alle Aquasport lessen voor iedereen toegankelijk en staan alle lessen in het 
teken van ons 25 jarig bestaan. Natuurlijk is er tijdens de recreatieve uren ook van alles te doen! 
Er is een Dj festival, een opblaas funcenter, ouder kind spelparcours en nog veel meer. U betaalt 
de hele week een feestelijke entreeprijs van € 2,50 per keer. Zolang u binnen bent, kunt u deel-
nemen aan alle aquasporten en activiteiten op dat moment. Dit is dus uw kans om Aquafitness, 
Aquathaibox, Bootcamp, Baby en Peuterles. Meer Bewegen Voor Ouderen, Aqua Yochi of een 
lesje slagverbetering uit te proberen. 
Kijk voor het volledige dagprogramma op www.meerkamp.nl

Volleybal, freerunnen, schaken en rolstoeldansen!
We vieren onze verjaardag niet alleen. Onze huurders en sportverenigingen laten zich graag zien op 
onze verjaardag! Er is volleybal met AMVJ Martinus, freerunnen met de Sportkidsclub, schaken met 
levensgrote schaakstukken met schaakvereniging Pegasus, circus met Pretpiste, duiken met duikteam 
Nemo, basketbal met MBCA, aqua-bewegen met Fysiotherapiepraktijk Dekker, conditie trainen met 
Michael Weber, rolstoeldansen met stichting Rolstoeldansen Nederland, aqualessen voor mensen met 
chronische problemen met CARA-fit, Tang Soo Do met de Tang Soo Do Amstelveen en multisportles-
sen van Monkey Moves. Ook onze Beweegbus staat vol met uitdagende spellen en activiteiten de hele 
week op het buiten terrein.

Zwem4daagse
De zwem4daagse is dit jaar onderdeel van de feestweek, van dinsdag tot en met vrijdag kunt u elke 
dag 250 of 500 meter zwemmen voor die felbegeerde medaille. U kunt zich hiervoor vooraf aanmelden 
bij de receptie.

Doe de Nationale ZwemChallenge
Wilt u weten of u aan de Nationale Norm Zwemveiligheid voldoet? Kom op zondag de nationale zwem-
test doen. Iedereen kan het uitdagende parcours van deze leuke Challenge afleggen: volwassenen, 
kinderen, (groot)ouders samen met de (klein)kinderen en schoolklassen. Na het afleggen van de Chal-
lenge ontvangen deelnemers een certificaat met een persoonlijk advies hoe de zwemvaardigheden, 
waar nodig, te verbeteren. Goede test voor uzelf, maar ook voor uw kind zo vlak voor de vakantie. 

Wat, waar en wanneer?
Ons programma zit écht tjokvol met superleuke activiteiten! 
Kijk op www.meerkamp.nl voor het volledige dagprogramma.

BESTAAT 25 JAAR!
FEESTWEEK

     Vrijdag 21 juni-22 juni 22.00 – 4.00 
    • Nachtzwemmarathon

      Zaterdag 22 juni tot en met Vrijdag 28 juni
    • Kidsdans met Bart Aben, Nathans crazy dansmoves
    • NRZ zwemChallenge, hoe zwemvaardig bent u? Kom het testen!
    • Zwem4daagse, met slot disco
    • DJ festival
    • Groot ouder-kind spel parcours, Opblaas funcenter
    • Aquarobic, Aquafitness, Aquamix, Bootcamp, Aqua thaibox
    • Conditietraining en slagverbetering, Hydrofit, Aquayochi
    • Amstelveen Beweegt gezond. Activiteiten programma voor volwassenen
    • Zeemeerminzwemmen! (Let op! Alleen meedoen zonder staart)
    • Zwemmen voor zwangeren, Baby en Peuterles, Meer Bewegen Voor Ouderen
    • Buitenspelen met de Beweegbus
    • Freerunnen met de Sportkidsclub
    • Multisport met Monkey Moves
    • Volleybal met AMVJ Martinus
    • Duikles met Duikteam Nemo
    • Schaken met KLM Pegasus 
    • Circus Pretpiste. Ook voor stoere tieners!
    • Aqua-bewegen onder begeleiding van Fysiotherapiepraktijk Dekker.
    • MBCA Basketball Pick-up games
    • Hydrofysiofit. Bewegen onder begeleiding van een fysiotherapeut IBIS
    • GALM/SMILE FIT 55 plus conditietraining zomercursus van Weber Sports
    • Rolstoeldansen en rollatordansen van Stichting rolstoeldansen Amstelveen 
    • Cara – fit voor voor mensen met chronische problemen, zoals longziekten, 
    artrose en rugproblemen
    • Tang Soo Do van Tang Soo Do Amstelveen

PROGRAMMA FEESTWEEK:

KIJK OP WWW.MEERKAMP.NL VOOR HET DAGPROGRAMMA



Op zondag 16 juni organiseert Rob Szepesi (Tacoyotrainer sinds 2002) een gratis workshop 
TACOYO in sporthal de Meent van 10.00 -11.30 uur. Deze training is erg bijzonder omdat er 
een LIVE muziekoptreden van Pianist Aris van Hoelaken zal plaatsvinden. 

Tijdens deze leuke interactieve workshop TACOYO nemen we je mee in de thema’s Ademhaling, 
Bewegen en Ontspannen. We laten je ervaren hoe jouw lijf op stress reageert en hoe je er vanaf kan 
komen door verschillende oefeningen te doen die allemaal in de Tacoyoles voorkomen. De training 
is voor iedereen na aanmelding gratis toegankelijk, maar vol = vol.

Wie is er niet druk tegenwoordig?  De wereld lijkt steeds 
maar sneller te gaan. Eén op de zes mensen heeft stress-
klachten.  We kunnen de tijdsdruk vaak niet omdraaien met 
alle gevolgen van dien. Het enige wat we kunnen doen is er 
anders mee omgaan door op tijd een ontspanningsoefening 
te doen. Tijdens een TACOYO les bouw je eerst spanning 
op door je in te spannen en vervolgens die spanning weer 
los te laten. Zo train je dus eigenlijk je eigen weerbaarheid 
in drukke periodes en daar krijg je ook nog eens een super-
conditie van.

Maar vergis je niet TACOYO is geen Yoga. Het is een pittige 
groepsles dus je werkt ook echt aan je conditie, maar wel 
op je eigen tempo natuurlijk. Iedereen jong, oud, man en 
vrouw kan meedoen aan de training.  We doen ook geen 
ingewikkelde pasjes, want bij TACOYO gaat het om lekker 
te bewegen zonder na te denken. TACOYO is een training 
voor iedereen die bewust wil sporten en ontspannen in één 
enkele training.

Deze gratis workshop is extra leuk omdat er een LIVE muziekoptreden van pianist, Aris van Hoeflaken 
zal plaatsvinden tijdens de training. Aris treedt vaak op bij TACOYO omdat hij perfect aanvoelt welke 
muzikale omlijsting de ontspanningsoefeningen nodig hebben. Kortom een evenement om niet te mis-
sen. 

Ben jij geïnteresseerd in de thema’s Ademhaling, Ontspanning, Bewegen en LIVE muziek of wil je 
gewoon TACOYO eens uit proberen? Mis dit evenement dan niet, je bent bij deze van harte welkom. 
Het enige wat je hoeft te doen is je aanmelden via onderstaande link en wees er snel bij want vol = vol. 
www.tacoyo.nl/amstelveen

GRATIS TACOYO WORKSHOP IN DE MEENT MET LIVE MUZIEK

Het afronden van het schooljaar is ook 
vaak een moment waarop kinderen samen 
met ouders zich weer oriënteren voor een 
sport na de zomervakantie. Maar ook voor 
volwassen is de opstart na de zomer weer 
een moment van oriëntatie.

Daarom hebben wij van 1 t/m 6 juli de Open Week 
geïntroduceerd. Tijdens de Open Week kan ieder-
een gratis verschillende lessen proberen en ook 
zich ook direct inschrijven voor het nieuwe sei-
zoen*. Natuurlijk hebben wij voor de vroeg beslis-
sers een leuke aanbieding

Voor de jeugd (4 t/m 17 jr)
Wij bieden voor de jeugd vanaf 4 jaar dansles 
(Steetdance) en Judo. Ben je al 7 jaar of ouder? 
Dan kan je ook kiezen voor Kickboksen en Break-
dance/HipHop en vanaf 10 jaar ook nog Jiu-Jitsu 
(zelfverdediging). 

Voor de tieners hebben wij 3 keer per week TIE-
NER FITNESS. Tijdens deze les ga je onder bege-
leiding van een fitnessinstructeur trainen in de fit-
nessruimte. Je werkt dan onder andere aan kracht, 
buikspieren en natuurlijk ook je conditie. Ook is er 
een groot aanbod in verschillende HipHop- en 
Judo lessen voor deze leeftijd.

Voor de volwassenen (18+)
Voor volwassen bieden wij verschillende soorten 
groepslessen. Groepslessen voor verbetering van 
de conditie en/of kracht voor alle niveaus.

In deze week kan iedereen al onze verschillende 
lessen GRATIS volgen. Wij hebben onder andere, 

kickboksen (ook lady’s only), conditietrainingen, 
shape lessen, Pilates en Yoga. 
Kijk voor ons volledige aanbod en de dagen en tij-
den op www.buenting.nl. Met elke les die je deze 
week dan meedoet maak je ook nog eens kans op 
3 maanden GRATIS SPORTEN. 

Dus, kom jij tijdens de Open Week ook 
langs bij de gezelligste sportschool van 
Amstelveen?

Gratis Sportlessen uitproberen
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Gedurende de zomermaanden organiseert 
BCNA zomerbridge. Van 4 juni tot en met 30 juli 
is er elke dinsdagavond gelegenheid om gezel-
lig een kaartje te leggen. De locatie is het MOC 
gebouw aan de Lindenlaan 75 te Amstelveen.

Zomerbridge bij Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA)

Er wordt gespeeld in meerdere lijnen, waaronder 
een aparte lijn voor beginners. Speelt u  nog niet 
zo lang en vindt u het wellicht een beetje eng om 
tegen anderen te spelen, schroom dan niet om u 
aan te melden voor de zomerdrives “beginnerslijn”. 
Door vaak te spelen gaat uw spelniveau omhoog 
en uw angst naar beneden.

De kosten voor de zomerdrives bedragen € 3,-  per 
persoon per avond. Elke avond zijn er in iedere lijn 
een paar prijzen te winnen, waaronder een flesje 
Ketel1 gesponsord door Nolet Distillery. 

De zomerdrives beginnen om 19:45 uur, en aan-
melden kan aan de zaal vanaf 19:15 uur (neem 
wel uw bondsnummer mee). Soms kan het erg 
druk zijn en om dan zeker te weten dat er nog een 
plaatsje is kunt u ook vooraf aanmelden:

• via email naar h.j.duursma@casema.nl, vermeld  
  daarbij uw beider naam en bondsnummer(s);
• of via de website van BCNA 
  (www.nbbclubsites.nl/club/1031; zie Agenda - 
  Zomerdrive).

BCNA is aangesloten bij de NBB, de Nederlandse 
Bridge Bond, en daarom worden er automatisch 
ook meesterpunten toegekend. Bij aanmelding 
wordt verzocht het NBB-nummer van beide spe-
lers te vermelden, zodat de meesterpunten kun-
nen worden bijgeschreven.

In de omgeving van het MOC gebouw is voldoen-
de (gratis) parkeergelegenheid te vinden. Wij zien 
u graag op een van de zomeravonden bij BCNA in 
Amstelveen.

Nieuwe cursus bridge voor beginners
Heeft u altijd al willen leren bridgen, maar kwam 
het er steeds niet van? Dan is hier uw kans!!! 
Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA) organiseert 
een bridgecursus voor beginners. Zelfs voor hen 
die nog nooit een speelkaart in de hand hebben 
gehad.

De cursus start half september, onder leiding van 
Henk Duursma, met een wekelijkse frequentie van 
ca. 30 lessen van 20.00 tot ca. 23.00 uur. 

De cursus eindigt eind mei. 
Deze cursus is zeer uitgebreid en wanneer deze 
is doorlopen bent u in staat om op een bridgeclub 
te gaan spelen. BCNA biedt hiervoor extra moge-
lijkheden (ook voor niet cursisten) op de maandag-
avond, in een aparte lijn.

De locatie is het MOC gebouw aan de Lindenlaan 
75 te Amstelveen. 

Kosten voor de hele cursus: € 75,-.

Voor meer informatie en/of aanmelding:
h.j.duursma@casema.nl 
(of per telefoon: 020 6472613)
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Weinig voetbalcarrières kenden zo veel 
hoogte- en dieptepunten als die van 
Wesley Sneijder. Hij vierde successen 
met Ajax, Real Madrid, Inter Milaan en 
Galatasaray, maar liep in 2010 de we-
reldtitel mis. Hij speelde 134 wedstrij-
den voor Oranje, meer dan wie dan ook. 
Hij won bekers, landstitels, de Cham-
pions League en de wereldbeker voor 
clubteams, maar in de halve finale van 
het WK 2014 miste hij een beslis-
sende strafschop.

Wat Sneijder tekende, op en naast het 
veld, is dat hij er altijd weer bovenop 
kwam. Zijn wil om te winnen maakte hem 
tot de voetballer die hij was. Het maakte 
hem ook van straatschoffie tot multimil-
jonair. 

Sneijder was een even zelfbewuste als 
temperamentvolle wereldvoetballer. Een 
topsporter die nooit zijn mond hield, ge-
vraagd of ongevraagd. Dat bracht hem 
meer dan eens in de problemen, maar 
maakte hem natuurlijk ook interessanter, 
net als zijn relatie met Yolanthe en zijn 
avonturen in Qatar. Dit is zijn verhaal. 
Het échte verhaal. Ongeautoriseerd, ge-
fundeerd, en geïnspireerd door een van 
de allerbeste voetballers die dit land ooit 
voortbracht. 

Wesley Sneijder, de biografie
* Maarten Bax is ruim 25 jaar sportjournalist 
en interviewde Sneijder in het verleden tallo-
ze malen. Bax heeft vele sportboeken op zijn 
naam staan. De geautoriseerde biografieën 
van Badr Hari en de voetbaltweeling Frank & 
Ronald de Boer waren misschien wel de be-
kendste. 

‘Een fraaie weergave van zijn opzienbaren-
de loopbaan’ (Voetbal International))



Dit seizoen gingen de Amstelveense Cups met 
twee teams van start met de trainers: Erik Hen-
geveld als hoofd van de groep, voor team 2 Ian 
en Frank en voor team 1 trainer/coach Marcel Ho-
ningh en Hein van Wingerden.
 
Team 1 ging van start in de plate poule, dit is de 
één na hoogste poule. Deze poule bestond uit 6 
teams en moesten een halve competitie spelen, dit 
om uitzicht te houden om eventueel te promoveren 
naar de hoogste klasse: de Cup poule.
Dat ging erg goed want ze wonnen alle 5 de wed-
strijden met maar 1 try tegen en 326 voor. Dus de 
promotie kon ze niet meer ontgaan.

De Amstelveense Cups kwam in de hoogste poule 
terecht en moesten in deze poule een hele compe-
titie spelen van 10 wedstrijden. Je moet bij de eer-
ste twee  eindigen om aan het eind de beslissende 
wedstrijd te spelen en kampioen van Nederland te 
worden.

De eerste wedstrijd moesten ze gelijk tegen de 

hoogste van de poule. De eerste wedstrijd van 
de competitie tegen HRC uit Den Haag. Amstel-
veense Cups dachten dat ze dit makkelijk zouden 
winnen omdat ze in de andere competitie alles 
ruim hadden gewonnen. Helaas verloren ze deze 
wedstrijd.

De volgende wedstrijd was ook tegen een zware 
tegenstander: t’Gooi. Deze dag stond er een be-
hoorlijk harde wind en dat maakt het rugby spel 
erg lastig. In het begin van de wedstrijd gingen ze 
gelijk op maar verloren net met 2 punten verschil 

 Amstelveense Cups tweede van Nederland

20-22. De Amstelveense Cups dachten gelijk dat 
ze in deze poule niks te zoeken hadden.
 
De wedstrijden daarop begon de Amstelveense 
Cups te winnen en elke wedstrijd leek wel een fina-
le, zo spannend. Zeker de laatse vier wedstrijden 
want ze stonden derde/vierde plaats en bleven 
winnen terwijl ze in dit seizoen drie goede spelers 
verloren.

Voor het einde van de competitie stonden ze twee-
de en die konden ze gewoon niet meer uit handen 

geven met nog een wedstrijd te spelen. En dat de-
den ze, dus op naar de finale op 11 mei 2019 in 
het rugby stadion voor het spelen tegen HRC uit 
Den Haag.

De finale was een spannende wedstrijd en Amstel-
veense Cups hebben gestreden. Helaas verloren 
ze verloren met 26-17. 

Toch trots op de mannen voor een zeer goed rugby 
seizoen, naar de hoogste klasse gezet en  tweede 
van Nederland geworden!
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Twee nieuwe Bosmobielen voor het Amsterdamse Bos
Wat is de Bosmobiel?
De Bosmobiel is een voorziening in het Amster-
damse Bos die rondritten door het bos mogelijk 
maakt. Een rijdende wandeling door het Amster-
damse Bos!

Voor wie is de Bosmobiel bedoeld?
Met name voor ouderen die niet meer zelfstandig 
een wandeling kunnen maken door het bos.Zor-
ginstellingen en vrijwilligersorganisaties die oude-
ren  begeleiden, kunnen de wagens huren voor 
hun gasten. Zij besturen de Bosmobiel zelf.
Individueel boeken kan ook: wij noemen dat “Free 
Riders”. Voor een chauffeur wordt dan gezorgd.

Wat voor wagens zijn het eigenlijk?
De Bosmobiel is een elektrisch aangedreven wa-
gen, vergelijkbaar met wagens die op golfterrei-
nen worden gebruikt. In een Bosmobiel is plaats 
voor vijf passagiers en een chauffeur. De wagen 
is overdekt, maar aan de zijkanten open. Voor de 
veiligheid is er een heupgordel op iedere zitplaats.
Er zijn twee Bosmobielen beschikbaar, dus er is 
ruimte voor maximaal  tien passagiers.

Vanaf het voorjaar 2019 zijn er nieuwe wagens in-
gezet. De oude wagens, die sinds 2009 in gebruik 
waren, zijn hiermee vervangen door moderne en 
comfortabele wagens.

Waar rijden de Bosmobielen?
De Bosmobielen rijden door het hele Amsterdam-
se Bos op paden waar ook fietsers mogen rijden.
Zowel het bos ten noorden als ten zuiden van de 
A9 kunnen worden bezocht. Een uitzondering is 
het Schinkelbos in verband met veiligheid. Daar-

voor moet namelijk de provinciale weg worden 
overgestoken.

Wie maken het mogelijk om 
de Bosmobiel te gebruiken?
De “Stichting De Bosmobiel”, een initiatief van 
de Rotary Aalsmeer Uithoorn, is eigenaar van de 
wagens en stelt deze ter beschikking. Vrijwillige 
chauffeurs besturen de wagens voor individuele 
boekers. Het Amsterdamse Bos verzorgt de boe-
kingen en voorziet in mogelijkheden voor stalling 
en opladen van de accu’s.

Sponsoren ondersteunen de Stichting met 
financiële bijdragen:
Rotary Aalsmeer-Uithoorn
B&B in den Ossewaerd de Kwakel
Vakantiemakelaar Uithoorn
Schiedon Orthopedisch Schoentechniek 
Amstelveen

U wilt graag nog eens het Amsterdamse Bos be-
zoeken. Zoals vroeger, naar al die plekken waar 
u graag kwam en waaraan u goede herinneringen 
heeft. Helaas gaat dat niet zo goed meer, want u 
bent niet meer zo mobiel... Maar met de Bosmobiel 
kan het weer! Wij maken samen met u een uitge-
breide rit door het Amsterdamse Bos. U komt op 
bekende en onbekende plekken. Onderweg stop-
pen we voor een kopje koffie. En neemt u gerust 
een begeleider mee.

Wij rijden in elektrisch aangedreven wagens en 
kunnen 2 x 5 passagiers vervoeren. De wagens 
zijn open, maar wel overdekt, dus voor een spat 
regen deinzen wij niet terug. Gelukkig is het meest-

al goed weer! Wel is het verstandig om iets warms 
mee te nemen, zoals een extra vest of een plaid, 
als de middagtemperatuur onder de 20 graden is. 
Onder de bomen is het vaak een stuk frisser!

Iedere dinsdag- en woensdagmiddag in de maan-
den mei t/m september maken wij een mooie rond-
rit door het bos. 

We vertrekken om 13:30 uur vanaf De Boswinkel 
(voorheen het Bezoekerscentrum) aan het begin 
van de Bosbaan. En om 16:00 uur zijn we daar 
weer terug.

De kosten: € 15,- per persoon. Dit is inclusief koffie 
met gebak.




