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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Jessica Hettema

Iedereen weet dat sporten goed voor je 
is. Maar wat veel mensen niet beseffen 
is dat wandelen zeker ook een sport is. 
Wat zijn de voordelen van wandelen ten 
opzichte van andere sporten en waarom 
is wandelen KernGezond?  
 
Wandelen is KernGezond, een aantal 
feiten van het gezondheidsnet op een 
rij. Door dagelijks een half uur te lopen 
verbetert je hart-long functie. De longen 
kunnen beter het zuurstof opnemen in 
je lichaam. Het verlaagt je bloeddruk en 
cholesterolgehalte. En daarnaast vermin-
dert de kans op het krijgen van diabetes 
type II met 58%. Naast dat wandelen 
dus goed lijkt te zijn voor je lichamelijke 
gezondheid is ook gebleken dat het goed 
is voor je mentale gezondheid en een 
gunstig effect heeft op je hersenen. Het 
verkleint de kans op Alzheimer namelijk 
met 20 tot 50%. Wandelen (en hardlopen) 
zijn een onderdeel van de behandeling 
bij depressies. Angststoornissen kunnen 
met de helft afnemen. Wie zich lichamelijk 
en geestelijk fit voelt zal ziektes en de 
behandelingen daarvan beter kunnen 
doorstaan. Ook andere tegenslagen 
die het leven kan bieden worden beter 

doorstaan door mensen met een goede 
lichamelijk en geestelijke fitheid. Naast 
alle lichamelijke en geestelijke voordelen 
is het ook super makkelijk om te gaan 
doen. Je trekt je schoenen aan en je gaat 
naar buiten. Ben je niet gewend om te 
bewegen bouw dit dan rustig op naar elke 
dag een half uur vijf dagen in de week. 
 
Wandelen is KernGezond! Met Kernge-
zond lopen we namelijk voor de vijfde 
keer op rij mee met de avond4daagse. 
Patiënten, oud patiënten of geen patiënt, 
jong of oud, iedereen kan met ons mee 
lopen. Zes weken van te voren beginnen 
we met de wandeltraining, zodat je fit 
mee kan doen met de avond4daagse. We 
lopen mee met de 5 en 10 km met hal-
verwege natuurlijk een lekker kopje koffie 
met een koekje of een lekkere appel. 
Naast de avond4daagse organiseren we 
1 á 2x per jaar een winter of herfstwan-
deling, waarin we met z’n alle een mooie 
wandeling van zo’n 7 km door de mooie 
natuur van de Ronde Venen lopen. 
Geen excuses meer dus waarom je niet 
aan de wandel bent, trek je schoenen aan 
en ga naar buiten!
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Wil je meer informatie over de avond-
4daagse of wil je toch liever onder 
begeleiding trainen, neem dan contact op 
met de praktijk.
 
Jessica Hettema
Fysio-Manueel Therapeut
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Sportnetwerkborrel op 15 juni 
Donderdag 15 juni is de sportnetwerkborrel om het sportseizoen van De Ronde Venen af te sluiten. De 
avond begint om 19.00 uur bij voetbalvereniging Hertha in Vinkeveen. Deze keer is het wel een hele 
speciale editie. Alle sportbestuurders, maar vooral ook barcommissieleden en barvrijwilligers zijn uit-
genodigd om een lezing en workshopronde mee te maken met een bijzondere gastspreker: kinderarts 
Nico van der Lely. De gemeente organiseert deze thema-avond samen met de provincie en de GGD 
in het kader van “Nuchter Verstand”, het project voor alcoholbeheersing dat in De Ronde Venen draait. 
Voor meer informatie of om u aan te melden kunt u contact opnemen met de sportcoördinator van De 
Ronde Venen Bas Bokkes via b.bokkes@derondevenen.nl.

Duurzaamheidsregeling voor sportclubs
Steeds meer sportclubs nemen maatregelen om hun energierekening te verlagen. Ook in de gemeen-
te De Ronde Venen zijn clubs hier druk mee aan de slag gegaan. De landelijke subsidieregeling voor 
energiemaatregelen aan sportaccommodaties is hierbij een goede stimulans. Korfbalverenigingen KV 
de Vinken en KV Atlantis hebben hiermee succes gehad en beide krijgen nu subsidie onder andere 
voor het plaatsen van zonnepanelen op hun pand. 
Wilt u ook de energierekening van uw sportclub verlagen en gebruik maken van subsidiemogelijkhe-
den? Dan kunt u onafhankelijke ondersteuning krijgen, mogelijk gemaakt door de gemeente. Neem 
daarvoor contact met Wijnand Jonkers via w.jonkers@nu.nl

Meer vrijwilligers in kortere tijd
Zeven Rondeveense sportverenigingen zijn sinds eind januari aan de slag gegaan met de cursus Meer 
Vrijwilligers in Kortere Tijd in de Ronde Venen. De verenigingen hebben het vrijwilligersbestand en de 
vacatures binnen de club inzichtelijk gemaakt en nagedacht hoe zij de campagne voor de vrijwilligers-
actie willen gaan uitvoeren. Deze maand gaan de eerste verenigin-
gen aan de slag met het benaderen van ‘nieuwe vrijwilligers’ voor 
de club om op die manier hun club te versterken. 
Doel is dat de sportverenigingen met een versterkt vrijwilligersbe-
stand en een nieuw overzichtelijk vrijwilligersbeleid nog meer voor 
elkaar kunnen krijgen als sportvereniging. MVKT wordt door Sport-
service Provincie Utrecht uitgevoerd in opdracht van de gemeente. 
Meer informatie? 
Neem contact op via maarten.punt@sportserviceprovincieutrecht.nl

Kick-off van Fit4Kids
De komende weken starten drie basisscholen in De Ronde Venen met Fit4Kids. Tien weken lang 
gaan alle leerlingen van de Ichthus in Baambrugge en De Windroos en Kids College in Mijdrecht aan 
de slag met gezonde voeding en voldoende beweging. Stimulans is het Fit4Kids-paspoort, waarmee 
leerlingen stempels kunnen verdienen met gezond gedrag. Sportservice De Ronde Venen zorgt, in 
opdracht van de gemeente, gedurende het project voor een aantal gezonde momenten, zoals een 
sportieve opening en afsluiting. Scholen die in 2018 gratis mee willen doen, kunnen kijken op 
www.sportservicederondevenen.nl

Kennismaking met 
Kies je Sport
Meer dan 200 kinderen 
maakten dit voorjaar 
kennis met nieuwe 
sporten via het project 
Kies je Sport. 

Alle scholieren uit 
groep 3 tot en met 8 
in De Ronde Venen 
kregen een boekje 
vol sportaanbod. Uit 
dit boekje konden 
zij kiezen met welke 
sport(en) ze kennis 

Al sinds 1979 krijgen de gymnasten een kwalitatief goede turntraining. Maar in de loop der jaren zijn er 
veel verschillende gymdisciplines bij gekomen. De acrogym is alweer 20 jaar een vast onderdeel bin-
nen GVM en deze afdeling is altijd zeer succesvol geweest. Het jongensturnen is even weg geweest, 
maar nu alweer een aantal jaren in goede handen van Menso. En de laatste tijd scoort GVM’79 goed 
met de Freerunninglessen die zij aanbiedt.  

Bij GVM’79 kun je dus veel verschillende takken van de gymnastieksport beoefenen. Vanaf 3 jaar kun 
je starten bij de kleutergym. Uitermate geschikt om de motoriek van je kleuter op een goede manier 
te ontwikkelen. Vooral in deze tijd waarin kinderen minder buitenspelen en jongens op school minder 
mogen “ravotten” is kleutergym onmisbaar in de (motorische) opvoeding.  Bij de kleutergym wordt 
er, sinds 2 jaar, gewerkt met het Nijntje Beweegdiploma. Een speciaal, door de KNGU ontwikkeld, 
programma gericht op alle facetten van de motorische ontwikkeling van kinderen van 3-6 jaar. Vanaf 
het 6e levensjaar kan er gestart worden met turnen. 

GVM’79, de gezellige en actieve gymnastiekvereniging!
Turnen is bij uitstek een sport waarin het gehele lichaam wordt getraind en geeft dus een goede 
voorbereiding op vrijwel elke sport die je hierna zou gaan beoefenen. Omdat je met turnen een brede 
motorische basis legt, pik je andere sporten sneller op. Ook in combinatie met een teamsport levert 
het turnen je veel op, je bent behendiger, soepeler en krachtiger. In de recreanten groepen wordt het 
turnen op een speelse manier aangepakt, zodat iedereen op zijn/haar eigen niveau wordt uitgedaagd. 
Er kan meegedaan worden aan wedstrijden, maar dat is niet verplicht. De jongens turnen op andere 
toestellen dan de meisjes en voor de jongensgroep staat dan ook een stoere trainer: Menso van 
Sijll.  De kinderen met wat meer talent kunnen moeilijkere elementen leren in de selectie turngroep. 
Op dit moment trainen de selectieturnsters 5 uur in de week. Dat is veel, maar vergeleken met de 
turntop in Nederland natuurlijk een peulenschil. De turnTOP van Nederland is geen doel van GVM’79. 
Bij GVM’79 staat plezier altijd boven prestatie. GVM’79 wil wel graag aansluiting blijven houden met 
verenigingen in de regio en daarom zijn we bij GVM’79 altijd opzoek naar nieuw talent. Gymnasten 
kunnen bij GVM’79 altijd 2x een gratis proefles komen doen. 

Naast de hele turntak is er ook een acrogymafdeling 
bij GVM’79. Deze groep traint en presteert al jaren op 
hoog niveau. Acrogym is een combinatie van turnen, 
acrobatiek en dans en daarom ook uitermate geschikt 
voor meiden die naast dansen, ballet of turnen eens 
iets anders willen proberen. Bij acrogym staat het 
samenwerken centraal, zowel binnen de groep als 
binnen je eigen acroteam. Je moet elkaar leren 
vertrouwen, zodat je steeds moeilijkere kunstjes durft 
te maken. Ook bij de acrogym is het altijd mogelijk 
om mee te doen!
GVM’79 gaat met haar tijd mee heeft het sportaan-
bod verder uitgebreid met een freerungroep. In deze 
les staan alle springtoestellen opgesteld en vliegen 
we soepel van het ene onderdeel naar het andere 
onderdeel. Dit trainingsuur is uitermate geschikt voor 
kinderen met extra veel energie, die het liefst overal 
op- en afspringen. Lijkt Freerunnen jou ook leuk?? 
Neem dat snel contact op met GVM
 
Meer informatie nodig over één van onze turntakken? 
Kijk op www.gvm79.nl of zoek ons op FACEBOOK!

wilden maken via drie tot vijf kennismakingslessen bij de sportaanbieder zelf. Dit jaar kon gekozen 
worden uit maar liefst 51 verschillende activiteiten.





Door Alvin Monpellier, MBO College Amstelland

MBO College Amstelland is een mbo-school in Amstelveen gespecialiseerd in mbo niveau 4-opleidin-
gen. Op deze school wordt er verder gekeken dan naar de opleidingen alleen. Dit mbo kijkt ook naar 
de toekomst als werknemer en alles wat daarbij komt kijken. 

Tegenwoordig werken mensen in Nederland steeds langer door. Maar doordat het menselijk lichaam 
niet voor altijd jong blijft, is dat lange doorwerken niet altijd zonder risico’s. Om dit vol te kunnen 
houden, is het erg belangrijk dat mensen fit zijn en plezier in hun werk hebben. Het maakt niet uit of 
je een baan hebt met veel beweging of aan een bureau zit. Op MBO College Amstelland willen zij hun 
studenten een gezonde levensstijl aanleren. Zij zorgen ervoor dat studenten deze gezonde levensstijl 
toe-eigenen, langer fit blijven en met plezier kunnen doorwerken. 

De student
“Alle opleidingen hebben in het eerste jaar 
verplicht sportlessen. En terecht”, zegt 
student Mike van de opleiding Sport & 
Gezondheid.

MBO College Amstelland heeft het Vignet 
certificaat behaald in ‘Bewegen en Sport’. 
Om dit certificaat te behalen moeten je als 
beroepsopleider aan een aantal voorwaar-
den voldoen.  Elke student neemt, geduren-
de zijn of haar loopbaan, tenminste deel aan 

vijf verschillende beweeg- en sportactiviteiten. De school biedt minimaal 40 klokuren per schooljaar 
aan sportactiviteiten. Dit alles onder leiding van een bevoegde docent lichamelijke opvoeding. “Be-
wegen en sport is in het beleid van de school opgenomen en verankerd”, stelt Oscar Schoonhoven, 
docent lichamelijke opvoeding.

Studenten koppelen de term ‘gezonde school’ aan beweging en voeding. De kantine voert labels voor 
gezonde voeding (groene smileys) en de sportlocaties zijn dichtbij en makkelijk bereikbaar. “Er zijn 
veel trappen. Dat is goed om in beweging te blijven”, vertelt student Kim van International Business 
Management.

De medewerker
Om medewerkers bewust om te laten gaan met hun eigen vitaliteit, is er een projectgroep ‘Duurzame 
Inzetbaarheid’ opgericht. Oscar Schoonhoven is lid van deze groep. Hij geeft aan: “In de groep gaat 
het om het welbevinden van de medewerkers.” 
Voeding en beweging zijn naar zijn mening onlosmakelijk met elkaar verbonden. De nadruk ligt op dit 
moment op het ‘bewegen’ en het ‘welbevinden’ van de medewerker. Het personeel gaat daarom ook 
vaak  in lunchgroepen naar buiten en maken een rondje in de buurt. Zo ben je even in een andere 
omgeving en doe je toch nog iets aan beweging.
Binnenkort krijgt ook het thema gezonde voeding meer inhoud. 

Voeding
Het aanbod van meer gezonde producten in de kantine is sterk verbeterd. Het is daarbij van belang 
dat studenten en personeel veel diversiteit aantreffen in het aanbod. Behalve allerhande brood-pro-
ducten, staat er altijd op de voorgrond een mand met veel verschillende soorten fruit. 

Toekomstplannen
Een medewerker van het team Sport & Gezondheid kreeg de opdracht om het huidige sportprogram-
ma onder de loep te nemen en samen met de opleidingsmanagers een gepast programma te maken 
voor elke opleiding. Volgens de HRM-manager van MBO College Amstelland wordt er ook gekeken 
naar manieren (voor personeel) om actief te zijn op school zoals het aanbieden van yogalessen of 
manieren om te bewegen achter je bureau (bijvoorbeeld een in hoogte verstelbaar bureau).

Met een Vignet certificaat ‘Bewegen en Sport’, de student alerter maken op een gezonde levensstijl en 
actief aandacht besteden aan de vitaliteit van het personeel, is MBO College Amstelland hard op weg 
naar het creëren van een gezonde werk- en leeromgeving. 

Bewegen is 
plezier!
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Daniël Giacon is floretschermer en lid van het Amstelveen City Talent Team (ACTT). Hij wil graag de 
schermsport wat meer bekendheid geven in Amstelveen. In Nederland is de schermen een kleine 
sport. ‘Dat is jammer, want het is de mooiste sport die er is’ aldus Daniël. ‘Schermen is een samenspel 
van verschillende factoren:snelheid, balans en slimheid. De grootste of sterkste schermer hoeft niet 
de beste schermer te zijn. Omdat een eliminatie partij maximaal maar negen minuten duurt, is het een 
hele intensieve sport’.

Er zijn binnen de schermsport drie wapens: degen, sabel en floret. Bij het degen kun je punten maken 
door op het gehele lichaam van de tegenstander te steken. Bij de floret is het trefvlak een stuk kleiner, 
er kan alleen op de romp gestoken worden. De sabel is geen steekwapen zoals het degen en floret, 
maar een houwwapen. Daar kun je punten halen door met het wapen het bovenlichaam te raken.
Daniël is als 6-jarig jongetje gestart op floret en vindt dat nog steeds het mooiste wapen. ‘Juist omdat 
het trefvlak zo klein is, is het heel tactisch en moet je naast een goede techniek ook snel kunnen 
schakelen’.

Daniël behaalde dit jaar tijdens de Europese Jeugdkampioenschappen (EJK)  in het Bulgaarse Plovdiv 
individueel bij de Cadetten (jongens tot 17 jaar) nét geen medaille. Hij moest genoegen nemen met 
een 5e plaats. Dit was zijn derde Top 8 plaats op rij op het EJK, wat op zich al een prachtige prestatie 
is in het Nederlandse schermen. Bij de landenwedstrijd voor Cadetten op het EJK wist Daniël als aan-
voerder van het Nederlandse team geschiedenis te schrijven door een bronzen medaille te veroveren, 
de allereerste floret landenteammedaille op een titeltoernooi in de Nederlandse geschiedenis. 

Bij de Junioren (U20) was hij met een 25e plaats individueel de beste Nederlander en het Junioren 
team behaalde een nette 9e plaats. Bij de Wereld Jeugdkampioenschappen, ook in Plovdiv, werd 
Daniël individueel 31e bij de Cadetten en 50e bij de Junioren. Ook hier werd met het Nederlandse 
equipe een geweldige prestatie neergezet. De jongens tot 20 jaar versloegen bijna grootmacht Italië 
en werden 10e.

Bij de Nederlandse Kampioenschappen in april veroverde Daniël een zilveren medaille. Later dit 
seizoen volgen nog de Nederlandse Jeugdkampioenschappen en het NK Equipe. 
Het 16-jarige talent heeft bovendien als eerste Nederlandse floretschermer de limiet behaald voor de 
Europese en Wereld Kampioenschappen. Het EK is in verband met school niet mogelijk maar Daniël 
zal in juli aan het WK in Leipzig deelnemen. Om het WK te kunnen financieren is Daniël een crowdfun-
dings actie gestart op Talentboek.

Op de website www.danielgiacon.nl vind je meer informatie over schermen en er staan links om Daniël 
te volgen en te steunen en links naar de clubs in de buurt. Je bent altijd welkom voor een proefles en 
wie weet, sta je over een tijdje met Daniël te schermen!

Download ook de app van So!Sport op je telefoon. Kies bij sport/team voor Amstelveen City Talent 
Team. Je krijgt een advertentie als je bij een sportgelegenheid bent en door deze te lezen en/of op 
social media te delen geef je het ACTT een steuntje in de rug.

Floretschermer Daniël Giacon

Foto: Dóra Barens
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WORKSHOPS EN LEZINGEN

Vanaf Zaterdag 22 april 10.00 – 11.15: 
YOGA RUNNING

Yoga Running is een combinatie van yoga en 
hardlopen of snelwandelen. 
De yogahoudingen zorgen voor spierkracht, 
flexibiliteit, en balans. Het hardlopen verbetert 
de conditie en het uithoudingsvermogen. 

Deze les staat vanaf 22 april op het lesrooster 
bij YogAletta. De lessen worden gegeven door 
BLOOM by Natasja

Yoga voor iedereen!

Verder in de planning:

• Zaterdag 17 juni Workshop ‘De kracht van Beweging & Stem met Ineke Blom – Melman.
• Internationale opleiding tot Partneryoga/ duo yoga docent

Vrijdag 12 mei 19.30 – 21.30 
ZEN EN VERDEDIGING Introductieworkshop 
door Jeroen de Vries.

Jeroen de Vries komt uitleggen wat we leren en 
doen in de cursussen Zen en Verdedigen. 
Ook legt hij uit welke visie daar achter zit. 

Entree (incl. koffie/thee) € 5,-

Zaterdag 13 mei 11.00-13.00 
Nek- en Schouder workshop door fysiotherapeute & yogadocente Manja Weijers

Tijdens deze rustige yogales leer je schoudergewricht en nek weer soepel te bewegen. Pijn en 
stijfheid in de bovenrug en nek als gevolg van een slechte houding zullen hierdoor verdwijnen.

Je beweegt je weer soepel en vrij!

Deze workshop is geschikt voor elk niveau!

Kijk voor meer  informatie, aanmelden en het rooster van alle yoga- en pilates 
groepslessen op: www.yogaletta.nl

See you at YogAletta @

Binnenkort start MTC Mijdrecht met een hydrotherapie groep in het Veenweidebad in 
Mijdrecht!

Bewegen in het water wordt door veel mensen als erg prettig ervaren. Mensen met reumatische of 
neurologische aandoeningen hebben de meeste baat bij deze vorm van trainen, maar voor iedereen 
geldt dat bewegen in water als makkelijker wordt ervaren.

Onze groep zal elke maandagochtend van 11:00 uur tot 12:00 uur verschillende oefeningen in het 
water doen ter verbetering van de algehele fitheid. Er wordt gezwommen in verwarmd water. Onder 
begeleiding doet u oefeningen die zorgen voor meer kracht, stabiliteit, mobiliteit en uithoudingsvermo-
gen. De groep is geschikt voor iedereen die zelfstandig in het water kan bewegen.

Er wordt geoefend in het doelgroepenbad, waar de bodem zo ingesteld wordt dat u overal kan staan. 
De groep wordt begeleid door Esther Verdam en/of Maurilla van den Broek.

Heeft u interesse? 
Neem dan contact op door te bellen 0297-286093 of te mailen info@mtcmijdrecht.nl

Zwemgroep bij MTC!
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Al zin in de zomer? Kom op zeilkamp in Vinkeveen!
Tijdens de zomervakantie organiseert Zeilschool de Vinkeveense Plassen weer 8 zeilweken voor 
kinderen van 7 - 18 jaar. Het kamp staat garant voor een leerzame en gezellige week, waarin je veel 
nieuwe vriendschappen sluit! Aan het einde van de week worden de vorderingen vastgelegd in een 
CWO-certificaat of /-diploma.

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

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

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

Cursus aanbod
Zowel voor de doorgewinterde zeiler als de (jonge) beginner bieden wij ook tijdens de zomervakantie 
weer verschillende zeilcursussen. Om de allerjongste watersporters (5-6 jaar) spelenderwijs kennis te 
laten maken met water en wind, bieden we de Spettercursus vanaf € 195,-.
De cursussen worden gegeven op verschillende niveaus, waarbij wordt gekeken naar zeilervaring en 
leeftijd. Voor iedere cursist is er een passende boot te vinden. 

Zo kan er gekozen worden uit: 1- of 2-mans jeugdboot (Optimist en Askeladden), 1-mans zwaardboot 
(Laser Pico en Open Bic), 2-mans zwaardboot (RS Feva of Laser Vago), Catamaran, Valk of Windsur-
fen. NIEUW dit jaar is onze zwaardboot Fusion.

Vragen en/of reserveren
De populaire weken en bepaalde boten raken snel vol. Dus om teleurstellingen te voorkomen advise-
ren wij niet lang meer te wachten met inschrijven. 
De zomerweken zijn te reserveren vanaf € 360,-. Een uitgebreid overzicht van alle cursussen en de 
verschillende verblijfstypes zijn terug te vinden op onze website. 

Kijk op www.zeilschoolvinkeveen.nl voor een overzicht van het volledige cursusaanbod en de daarbij 
behorende beschikbaarheid en prijzen. Ook is het mogelijk online te reserveren.
Mochten er nog vragen zijn dan zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op 0297 - 26 22 00. 
Mailen naar info@zeilschoolvinkeveen.nl mag uiteraard ook.
Even langskomen voor een rondleiding behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.

www.sportkrantamstelland.nl



Ongeveer 59 jaar geleden maakte een internist in Schiedam voor de tweede keer kennis met tennis. 
Na een kleine 10 Jaar had hij het hele gezin, zijn echtgenote en 3 zoons, aangestoken met zijn 
enthousiasme. Alle zoons kwamen in de fase terecht, toen districtstraining geheten, twee van de drie 
werden A-speler en één een goede B1 speler. Toen al ontsproot het pioniers idee om een tennishal op 
te zetten. 

Het kostte 6 jaar om een geschikte locatie te vinden, totdat er ineens twee locaties tegelijk beschikbaar 
kwamen, in Zoetermeer en in Mijdrecht. De oprichter verkoos opportunistisch de tweede, omdat die 
als eerste gerealiseerd kon worden. Hij had via connecties in Amsterdam vernomen, dat er plannen op 
tafel lagen van de plaatselijke juwelier, die echter een ballonhal wilde bouwen. Deze plannen kwamen 
echter niet door de gemeenteraad. De bouw van een vaste tennishal werd echter met open armen 
ontvangen en door de toenmalige burgemeester Haitsma gestimuleerd. Niet alleen het tennisniveau 
van de zoons ging omhoog. Ook het niveau van de naburige tennisverenigingen, waar het nog gebrui-
kelijk was dat de finale op het hoogste niveau bij de clubkampioenschappen tussen een jongen en een 
meisje ging. Tien jaar later waren er 40 B spelers op de club. En liepen er talenten rond als Dennis 

Tennishal De Ronde Venen
Een familiebedrijf dat staat als een huis!

van Scheppingen, Kim de Weille, Saskia Slagboom, Ruud van der Helm, Sandra Wiers, Tom Briels, 
Angelique de Graaf en Nathalie v. der Garde. 

Dit familiebedrijf, dat later is over gegaan van Dhr. K. Panman naar zijn zoon Adriaan Panman en Erna 
Panman, heeft in de afgelopen 40 jaar een hoop veranderingen meegemaakt. Een nieuwe onder-
grond, een nieuw dak en een nieuwe horeca gelegenheid zijn hier goede voorbeelden van. Ook qua 
producten is er een hoop vernieuwd. Vroeger kwamen de tennissers alleen een tennisbaan huren om 
vrij te spelen of om tennisles te nemen. Vandaag de dag organiseert Tennishal de Ronde Venen nog 
steeds veel activiteiten voor zowel voor de particuliere-  als de zakelijke markt.

www.sportkrantamstelland.nl  09



10

Mijn naam is Sebastiaan Blesgraaf, 40 jaar en trotse vader van 3 kinderen. Vanaf mijn 10e bespan ik 
tennisrackets. Eerst voor mijzelf en al snel ook voor anderen. Inmiddels ben ik specialist op tennisge-
bied en dan met name in de verkoop en het bespannen van tennisrackets. Tenniscentrum De Kegel 
is mijn vaste basis, waar mijn tennisshop QD Tennis ook gehuisvest is, en van daaruit bedien ik meer-
dere tennisparken. Naast tennisrackets, kunt u bij ons natuurlijk ook uw badminton- of squashracket 
laten bespannen.

In mijn shop bied ik een ruim assortiment van schoenen, tassen, tennisballen, kleding, grips  en ande-
re artikelen aan van diverse merken zoals; Adidas, Head, Dunlop, Slazenger, K Swiss, Babolat, Yonex, 
Prince, Pacific, Tretorn, Pro Kennex en Wilson.

In 2012 heeft Babolat mij toegevoegd als lid van hun internationale bespanteam. En in 2014 heeft ook 
Yonex Benelux mij aan hun bespanteam toegevoegd, gevolgd door een persoonlijke uitnodiging en 
bezoek van de CEO van Yonex uit Japan in 2015 en de uitnodiging om toe te treden tot het interna-
tionale bespanteam. Daarnaast heb ik in december 2015 succesvol examen gedaan voor Certified 
Stringer en Master Racquet Technician bij de ERSA. En als kers op de taart heb ik onlangs  rackets 
van Maria Sharapova mogen bespannen, toen zij in Nederland aan het trainen was.

De afgelopen jaren ben ik actief geweest tijdens de Nationale tenniskampioenschappen en sinds 2013 
bespan ik rackets voor internationale spelers op het Amstelveen Future tennis toernooi. Om op de ATP 
ranking lijst te komen, moet een speler Future toernooien spelen. Het niveau is hoog, zowel van de 
spelers als van de eisen die worden gesteld aan het materiaal. Het was een mooie ervaring om tijdens 
het  future toernooi te bespannen en het materiaal van de spelers weer in goede conditie te brengen. 
Ik kijk nu alweer uit naar het volgende Future toernooi, waar ik dit jaar wederom mag bespannen.
Uit mijn verhaal kan je wellicht al opmaken dat kwaliteit voor mij hoog in het vaandel staat. Het juiste 
racket of de juiste snaar kan een groot verschil maken in tennisplezier. En dat laatste is waar het 
uiteindelijk om draait, lekker spelen met veel plezier. Zoals ik zelf ook het liefste doe en mijn dochters 
van 7 en 9 ook probeer mee te geven als zij naar tennisles gaan. 

Wil jij advies over een racket of bespanning dat past bij jouw manier van spelen, kom dan gerust eens 
langs of neem contact op via www.qdtennis.nl. Je kunt de winkel vinden aan de Bovenkerkerweg 81 
in Amstelveen en ik ben te bereiken op 0618921064. Wij hebben naast hele aardige kortingen ook 
een spaarkaart speciaal voor het bespannen van rackets. Bij een volle spaarkaart ontvang je een 10% 
korting op je volgende bespanning. 

Voor het laatste nieuws en aanbiedingen, kunt u ons ook volgen op facebook: 
www.facebook.com/QDTennis

“Het juiste racket of de juiste snaar kan 
een groot verschil maken in tennisplezier.”

Bijna, bijna, bijna, het was zo dichtbij de winter, sommige van ons hebben op diverse plekken wel op 
natuurijs geschaatst, op enkele landijsbanen, Nieuwkoopse plassen, de Groene Jonker achter 
Noorden, maar eigenlijk was het nog te onbetrouwbaar. Jammer. 

In grote lijnen is er dit seizoen niet heel veel veranderd bij de Inline sport. Er komt een trend op gang 
voor 3 wielen, met als bijzondere uitvoering de 3 x 125 mm wielen, waar inmiddels ook de eerste 
wedstrijden op verreden zijn. Voor de fitness en recreatie skater zijn nu ook de eerste modellen met de 
125 mm wielen op de markt. K2 een hele mooie kleuren lijn in de skates. Met als extra het zogenaam-
de Boa systeem bij sommige modellen. Dit is een speciaal rijgsysteem waarbij je niet meer hoeft te 
veteren. Rollerblade heeft een iets rustigere collectie, dus voor ieder wat wils. De starter kan beginnen 
op 80 of 84 mm wieltjes, maar de trend is toch wel duidelijk 90 mm wielen. Voor de wat fanatiekere 
skater hebben we de 100,110 en 125 mm. Het grootste verschil is de snelheid, maar vooral dat je met 
grotere wielen gemakkelijker over een slecht wegdek gaat.

Voor de groeiende jeugd zijn er verschillende opties, meegroei skates ( in maten verstelbaar), of twee-
dehands skates, waarbij de kinderen ieder jaar de skates in kunnen ruilen voor een passende maat.

Het inline skate seizoen is weer begonnen!
Voor de iets meer specifiekere training richting het schaatsen zijn er de skates met 100, 110 mm 
wieltjes en ook de 125 mm, met daarboven een lage schoen, meer voor de schaatsbeweging op glad 
asfalt of de inline skatebaan. Dit soort banen komen in steeds meer plaatsen te liggen. Verschillende 
ijsclubs in de regio laten een zogenaamde combi baan neerleggen waar men in de zomer kan inline 
skaten en in de winter kan schaatsen. De ijsclubs bieden over het algemeen inline skate trainingen 
aan, ook speciaal voor de jeugd. Daarnaast kunnen de kinderen ook wedstrijdjes rijden, hier in de 
regio bijvoorbeeld de Jan van der Hoorn inline skate cup, die wordt verreden op diverse inline skate 
banen in de buurt.

Hopelijk is de zomer ons gunstig gestemd en kunnen we veel genieten van lekker buitensporten, 
want bij Jan van der Hoorn schaatssport kunt u niet alleen terecht voor alles op het gebied van het 
inline skaten, maar ook voor een mooie collectie wielerkleding. Wij hebben een groot assortiment, in 
diverse prijsklassen, fietsbroeken en –shirts, helmen, handschoenen teveel om op te noemen. Zodat u 
altijid goed beslagen ten ijs komt, om maar in onze specialiteit te blijven. U kunt voor een eerste indruk 
terecht op onze website www.janvanderhoorn.nl en uiteraard bent u altijd van harte welkom in onze 
winkel!
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Onze manege is het ontmoetingspunt voor paard- en ponyliefhebbers en de thuisbasis van de Lande-
lijke Rijvereniging. We zijn aangesloten bij de Stichting Veilige Paardensport (SVP). De SVP heeft ons 
het veiligheidscertificaat Veilig Paardrijden toegekend. Zo bent u er zeker van dat onze accommodatie 
voldoet aan de laatste veiligheidseisen.

Pension- bewegingsstal 
Voor pensionpaarden bieden we een unieke vorm van huisvesting, gebaseerd op het natuurlijke 
gedrag van paarden. De bewegingsstal is een optimale stallingsmethode voor groepshuisvesting. 
Individuele stalling is natuurlijk ook mogelijk. Kortom, op manege Vosseburch kunt u ongedwongen 
genieten van al het moois dat paarden-
sport te bieden heeft.

Starterslessen
Kinderen leren en ontdekken in kleine 
groepjes de beginselen van de paarden-
sport. Vinden ze het leuk? Dan kunnen ze 
doorstromen naar de reguliere groepsles-
sen (ma. t/m za.) om zich in groepsver-
band verder te ontwikkelen. De niveaus 
volgen elkaar automatisch op, van AA 
naar A, naar BB, B en L om uiteindelijk 
misschien wel te eindigen in Z. Alles kan!

Ponystappen
Elke zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur in 
maart, april, mei, juni, september, oktober 
en november is er ponystappen o.l.v. een 
begeleid(st)er. Afhankelijk van het weer in 
de buiten- of binnenbaan. 
Kosten: 1 munt per rondje (1 munt = € 0,50). Muntjes zijn verkrijgbaar in de kaaswinkel.

G-les
Voor mensen met een verstandelijke beperking is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Paardrijden 
vormt daarop een uitzondering. Het is heilzaam en ‘de paardentaal‘ tussen paard en ruiter is altijd heel 
bijzonder. Meer weten? Kom gerust langs om kennis te maken met onze paarden. G-Les wordt elke 
zaterdag gehouden van 09.00 - 16.00 uur.

Liefde voor paarden



Op 1 juni start het Zomerfitprogramma van Spel en Sport!
In de zomer gaan veel mensen er regelmatig op uit. Wandelen en fietsen is heel goed voor je conditie, 
maar boven de 50 moet je toch ook blijven werken aan je beweeglijkheid, aan soepele gewrichten, 
je tenen kunnen aanraken en helaas, met alleen regelmatig wandelen of fietsen kom je er dan niet. 
Daarom is het voor senioren een goed en verstandig idee om ook in de zomer erop te blijven letten, 
dat je voldoende beweegt.

Voor wie is Zomerfit?
Zomerfitactiviteiten staan open voor alle senioren! In de zomermaanden stoppen veel sportactiviteiten, 
niet iedereen heeft ook zin om elke week te gaan sporten en bewegen. Maar het is goed dat daar wel 
mogelijkheden voor zijn: als het slecht weer is, als je toch een aantal weken thuis bent, waarom niet 
een uurtje conditiesport doen of een middag gezellig badmintonnen? Ook ’s avonds zijn er diverse 
mogelijkheden. En u hoeft zich niet op te geven, u kunt bij elke activiteit zo binnenlopen.

Wanneer is Zomerfit?
Zomerfit is van 1 juni tot en met 7 juli en van 21 tot en met 31 augustus. Dit zijn de zomerweken rond-
om de basisschoolvakantie.
Zomerfit NON STOP is van 1 juni tot en met 31 augustus. 

Wat biedt Zomerfit u?
Allereerst de Spel en Sportgroepen. Daarin worden al uw spiergroepen getraind en is er veel aandacht 
voor het opbouwen van uw conditie. De zomerfitactiviteiten hebben de vorm van een instuif, waarin u 
ook kunt kiezen uit verschillende onderdelen.

Een overzicht van wat er elke dag mogelijk is:

Aan vrijwel al deze activiteiten kunt u dus de hele periode meedoen vanaf 1 juni tot en met 21 juli, en 
van 21 tot en met 31 augustus. Er zijn een paar uitzonderingen, zie daarvoor de website www.spelen-
sportdrv.nl, ook voor eventuele wijzigingen in het programma. 

En wat biedt Zomerfit NON STOP?
De hele zomer door kunt u elke week bowlen, sportief wandelen en fitnessen onder begeleiding van 
een docent van Spel en Sport. 

Een middag bowlen biedt u veel gezelligheid en u hebt de mogelijkheid om deze sport onder de knie 
te krijgen in prettige competitie met uw medespelers. En wat is er leuker dan een avondwandeling in 
de zomer, waar u ook nog eens instructies krijgt over techniek en op tempo doorlopen? 
‘Fitness, daar begin ik niet meer aan op mijn leeftijd…”, het zou kunnen dat u dat denkt. Maar ga het 
eens een uur proberen, ook fitness is aan te passen voor elke leeftijdsgroep. In een eerdere samen-
werking tussen Beuving en Spel en Sport was er een deelnemer van in de 80, die prima meedeed en 
het ook heel erg leuk vond. Dus wat houdt u tegen?

Wat kost het?
Voor bowlen betaalt u € 7,- incl. consumptie. Een uur yoga kost € 6,-. Voor alle andere activiteiten 
betaalt u € 4,- per keer. Voor een snel begin is het fijn als u met gepast geld betaalt.

Zomerfit is een programma van Spel en Sport. Spel en Sport heeft als doel en missie om zoveel 
mogelijk senioren zoveel mogelijk te laten bewegen. Ook in de zomer, want waarom zou je een paar 
maanden stoppen met bewegen? Zomerfit is bedoeld voor alle senioren, voor hen die al werk maken 
van bewegen en voor hen die daar nog mee gaan beginnen. Juist voor deze laatste groep is Zomerfit 
een goede gelegenheid om eens een aantal vormen vrijblijvend uit te proberen. 
Want: “Ouder worden is topsport, je moet er voor werken om fit te blijven.” 

Maandag
Instuif Willisstee/Wilnis 09.00-11.00 uur Spel- en Sportgroep/Swing en Sport
Ingang de Willisstee/Wilnis 09.30-10.30 uur  Sportief wandelen
De Eendracht/Mijdrecht 19.45-20.45 uur Spel- en Sportgroep
EHBO/Vinkeveen 11.00-12.00 uur Zitgymnastiek
De Schakel/Wilnis 14.00-15.00 uur Stoelhonkbal
De Phoenix/Mijdrecht 14.00-15.00 uur Linedance 
Driehuis/Wilnis 10.45-12.00 uur Werelddansen

Dinsdag
Angstelborgh/Abcoude 09.30-10.15 uur Sta/zitgymnastiek
Ingang de Phoenix/Mijdrecht 10.30-11.30 uur Sportief wandelen
Veenweidebad/Mijdrecht 11.00-11.45 uur Watergymnastiek
 12.00-12.45 uur Watergymnastiek
Instuif De Phoenix/Mijdrecht 13.45-14.45 uur Spel- en Sportgroep

Woensdag
De Kom/Mijdrecht 09.30-10.15 uur Zitgymnastiek
De Schakel/Wilnis 11.00-12.00 uur Zitgymnastiek
De Boei/Vinkeveen 13.00-14.00 uur Spel- en Sportgroep
Willisstee/Wilnis 13.30-15.30 uur Badminton
Willisstee/Wilnis 19.30-20.30 uur Spel- en Sportgroep

Donderdag
Instuif Willisstee/Wilnis 09.00-10.00 uur Spel- en Sportgroep
Instuif Extra Willisstee/Wilnis 10.30-11.30 uur Sportief Extra/Sta-zitgymnastiek
Veenweidebad/Mijdrecht 11.00-11.45 uur Watergymnastiek
 12.00-12.45 uur Watergymnastiek
De Brug/Mijdrecht 21.00-22.00 uur Volleybal 

Vrijdag
De Kom/Mijdrecht 09.30-10.15 uur Zitgymnastiek
De Phoenix/Mijdrecht 09.30-10.30 uur Yoga 

Dinsdag
Bowling/Mijdrecht 14.00 - 16.00 uur Bowling 
Ingang de Willisstee/Wilnis 19.00 - 20.00 uur Sportief wandelen
 
Donderdag
Sportschool Beuving/Mijdrecht 09.00 - 10.00 uur Fitness onder begeleiding

Zomerfit 2017

Swing en Sport bestaat uit conditiesport en bewegen op muziek, een heel prettige combinatie!
Bij Sportief Wandelen gaat het om techniek en tempo, zodat u ook van uw gewone wandelingen 
maximaal profijt kunt hebben. 

Veel plezier beleven de deelnemers altijd aan de volleybal- en badmintonwedstrijdjes. Eigenlijk willen 
ze dat ook geen week missen, en de deelnemers nodigen u ook van harte uit om een keer mee te 
komen doen!
Drie andere activiteiten in Zomerfit zijn Line Dance, werelddansen en Yoga. Kom een uurtje meedoen, 
ervaar zelf of het iets is, waar u plezier aan kunt beleven!

Zeker voor oudere senioren is het belangrijk om gewoon door te gaan met bewegen. En wie nog geen 
wekelijks beweeguur heeft, krijgt in Zomerfit de kans om dat in deze rustige maanden uit te proberen. 
Stoelhonkbal spelen belooft een in- en ontspannende middag. Heel populair is de Watergymnastiek, 
hoe prettig is het niet om al je spieren zonder al te veel inspanning te kunnen oefenen en het houdt je 
conditie op peil. 

Sta/zitgymnastiek en Sportief Extra is bedoeld voor die senioren, voor wie gewone conditiesport te in-
spannend is. In deze activiteiten blijf je werken aan je beweeglijkheid en aan spierkracht, op een voor 
u geschikte manier. Zitgymnastiek biedt u hetzelfde, maar dan op een stoel. En denkt u niet, dat dat 
kinderachtig is, alle spiergroepen komen aan de beurt en met allerlei attributen zijn het inspannende, 
leuke en gezellige activiteiten!

Meer informatie vindt u op www.spelensportdrv.nl of op onze 
facebookpagina. U kunt ook bellen met: 06 21 918 353.

12 www.sportkrantamstelland.nl
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Blessure? Blessurepreventie!
wEen snelle toename van belasting: belangrijkste oorzaak van sportblessure?
De laatste twee decennia is de focus binnen de sportgeneeskunde verschoven van de behandeling 
van de blessure naar de preventie van blessures. Wetenschappelijk onderzoek vanuit Noorwegen, 
Australië en de Verenigde Staten heeft ons meer inzicht gegeven in de ontstaanswijze van (sport)
blessures en hoe hiermee om te gaan. 

We weten bijvoorbeeld dat bepaalde lichamelijke kenmerken een verhoogd risico met zich mee-
brengen op het verkrijgen van een blessure maar we kunnen niet voorspellen wanneer de blessure 
optreedt. 

Bij het ontstaan van een blessure spelen veel factoren mee waar we niet altijd invloed op hebben.
Eén van de factoren waar we wel invloed op kunnen uitoefenen is de trainingsbelasting en met name 
de verandering in de trainingsbelasting. Door de introductie van GPS apparatuur zijn we in staat 
gesteld om de trainingsbelasting in maat en getal vast te leggen. Vanuit Australië is de verhouding 
tussen de trainingsbelasting in de laatste 4 weken en de trainingsbelasting in de laatste week geïntro-
duceerd. Deze verhouding moet liggen tussen de 0,8 en 1,3. Het blijkt dat als de verhouding tussen 
deze twee te sterk uiteen gaat lopen het blessurerisico sterk toeneemt.

Bijvoorbeeld: Een duursporter heeft de laatste 4 weken gemiddeld 20 km per week getraind en gaat 
nu een week tegemoet van 30 km. De verhouding komt nu uit op 1,5 (gemiddelde laatste week 30km, 
gemiddelde laatste 4 weken 20km) Door de te snelle toename van de belasting ontstaat er een ver-
hoogde kans op een blessure. Om binnen de veilige marge te blijven is een maximale toename van 
6 km verstandig (26:20=1:3). Deze verhouding gaat zowel op voor teamsporten als voor individuele 
sporten.

In de aankomende edities van Sportkrant Amstelland zullen we specifieke blessures en lichamelijke 
problemen eruit lichten. Voor nu al wel enige tips en adviezen:
• Varieer in training, maar houd belasting gelijkmatig.
• Werk toe naar een matige tot hoge trainingsintensiteit/belasting, zodat door een betere getraindheid
  pieken in de belasting opgevangen  kunnen worden. 
• Waak zowel voor overbelasting als onderbelasting om blessures te voorkomen. 

Voor meer uitleg (over uw persoonijke trainingopbouw) of aanvullende vragen of informatie/literatuur 
kunt u een mail sturen naar: blessurepreventie@mcibis.nl Ook kunt u hier terecht voor specifieke 
vragen omtrent uw blessure of vragen omtrent een (orthopedische en/of sport) revalidatie.

www.sportkrantamstelland.nl
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De sport kanopolo laat zich objectief het best omschrijven als een kruising tussen waterpolo, kano-
varen en een vleugje rugby. Maar met een vleugje romantiek is kanopolo een moderne variant op de 
zeeslagen van weleer. 

In het weekend van 27 en 28 mei zal de Amstel in Uithoorn het strijdtoneel zijn van talloze zeeslagen. 
Honderden kanoërs uit de hele wereld strijken neer bij de Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel 
de Ruyter. Daar zal het internationale Amsterdam Open canoe polo tournament worden gespeeld. 
Kanopolo is een balsport. Twee teams van vijf spelers proberen zoveel mogelijk te scoren in doeltjes 
die twee meter boven het water hangen. De keeper verdedigt zijn goal met de peddel maar verder 
gebruiken de kanopoloërs vooral hun handen om de bal te spelen. Verdedigers proberen de zone voor 
de keeper te beschermen, terwijl het aanvallende team die zone juist probeert te veroveren. 
Deze duels leveren veel spektakel op. De sport is snel, na twee helften van tien minuten is het al 
gedaan. De doelpunten vallen als rijpe appelen van de boom dus voor toeschouwers valt er veel te 
zien. Een bonus: als een speler in balbezit is, mag hij worden omgeduwd door zijn tegenstanders. 
Kijkplezier gegarandeerd!

Het toernooi in Uithoorn is geliefd in heel Europa en zelfs daarbuiten. Er komen dit jaar teams uit Tai-
wan, Singapore en zelfs China. De thuisploeg, Michiel de Ruyter, doet mee met verschillende teams 
en wist het toernooi éénmaal te winnen. Dat tekent het niveau. 

Sportliefhebbers in de regio Amstelland kunnen dit evenement níet missen. Het is met zo’n 600 kano-
ers het grootste internationale evenement van Uithoorn en waarschijnlijk van de hele regio. 

De toegang is uiteraard gratis. Voor kinderen is er een leuke activiteit en voor de innerlijke mens wordt 
ook gezorgd. De beste roasters van URKV Michiel de Ruyter zullen een paar varkens aan het spit 
braden. 

De wedstrijden zullen zowel op zaterdag 27 als zondag 28 mei aanvangen om 9.00 uur ‘s ochtends. 
Op zaterdag wordt tot 18.00 uur gespeeld. Op zondag beginnen de finales rond 14.00 uur. 
Komt dat zien!

AMSTERDAM OPEN  het grootste internationale evenement van Uithoorn



FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving
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• personal training 
• leefstijlcoach

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

www.anoekdevoogd.nl

In mijn vak als personal trainer en bootcamptrainer zie ik vaak dat als men weer wilt beginnen met 
sporten dat ze gelijk teveel van zichzelf eisen. Je leest ook overal allerlei tips en tricks over hoe vaak 
je zou moeten sporten en bewegen. Alleen deze hoeven niet perse bij jou te passen. Hoe weet je wat 
wel bij jou past? Dat is iets wat je in de praktijk ondervindt. 

Zes tips om je eigen ritme te vinden
1. Vind jouw waarom
Wat is de reden dat jij wilt sporten/bewegen? Heeft het te maken met je gezondheid? Wil je je fit en 
energiek voelen? Wil je sterker worden? Wil je zowel figuurlijk als letterlijk lekkerder in je vel zitten? 
Zorgt sporten ervoor dat je je hoofd kunt leegmaken? Kun je door te sporten je grenzen verleggen? 
Zo zijn er allerlei motieven waarom mensen gaan sporten. Zorg ervoor dat je jouw motief vindt. 

Zo had ik laatst een gesprek met iemand die haar uitdaging gevonden heeft in crossfit. Alleen vanwe-
ge het financiële plaatje kon ze dat niet zoveel doen als ze wilde. Dus daarom wilde ze ook nog naar 
de sportschool, omdat ze de 3 keer per week wilde halen. Op zich is dat prima, maar het zorgt niet 
voor het juiste motief. Als je die keer sportschool dan gaat beschouwen als een manier om beter te 
worden in crossfit ga je al met een heel ander motief naar de sportschool. Zie je het verschil? Dus wat 
is jouw waarom?

2. Bepaal wat voor jou haalbaar is om te doen qua beweging
Als je niet kunt rennen, ga je stevig wandelen. Of je gaat bv. fietsen of zwemmen. Als je merkt dat je 
in tijdnood komt als je naar de sportschool gaat, kijk dan of je dan thuis kunt sporten. Er zijn genoeg 
oefeningen die je thuis kunt doen.

3. Plan in wanneer je wat doet
Door van tevoren in te plannen wanneer je gaat sporten, heb je een afspraak met jezelf. Door je sport-
momenten in te plannen, ga je deze ook daadwerkelijk doen. Als je alleen maar zegt dat je 3 keer per 
week wilt sporten, dan zijn er nog geen concrete afspraken over hoe en wanneer.

4. Wees niet te streng voor jezelf en luister naar je lichaam
Als je een poosje niet gesport hebt om wat voor een reden dan ook kun je niet van jezelf verwachten 
dat je gelijk vol aan de bak kunt. Het is belangrijk om het rustig op te bouwen. Dus verwacht niet gelijk 
teveel van jezelf. Als je een blessure hebt, te erge spierpijn of heel erg moe bent, hoef je ook niet vol 
te gaan. Luister naar je lichaam en stem daar je sport/beweging op af. Ben je bijvoorbeeld heel erg 
moe, ga dan niet die high intensity les doen in de sportschool, maar ga rustig aan wat cardio doen. 

5. Leer van je eerdere ervaringen
Het spreekwoord “als je doet wat je altijd deed, krijg je wat altijd kreeg” bestaat niks voor niks. Dus ben 
jij eerder begonnen met rennen, maar stopte je omdat je het echt niet leuk vond. Dan kun je verwach-
ten dat dat nu weer gebeurt. Dus zoek naar een alternatief dat je wel leuk vindt en misschien ook nog 
wel nooit geprobeerd hebt. Als je vroeger van 0x per week naar 4-6x per week sporten bent gegaan 
en daardoor blessures hebt opgelopen, kan dat nu weer gebeuren. Dus vraag om advies voor een 
verantwoorde opbouw in je training. Dan houd je het ook veel beter vol.

6. Wees flexibel
Zo had ik zelf laatst echt geen zin en energie om de sportschool in te gaan. Alleen ik wilde wel graag 
bewegen en buiten was het mooi weer. Dus toen ben ik met een vriend 2 uur gaan wandelen en 
hebben we van het mooie weer genoten. Achteraf voelde me ik me goed en voldaan. Ik weet dat ik 
me na een uurtje sportschool anders gevoeld zou hebben. Op dat moment had ik die buitenlucht en 
wandeling nodig om mijn hoofd op een ontspannen manier leeg te maken. Wees dus flexibel in jouw 
planning. Als het ene op dat moment niet kan, kijk je naar wat wel kan.

Men is het er tegenwoordig wel over eens dat het goed voor je is om te bewegen. De manier waarop 
maakt daarbij niet uit. Dus doe iets wat daarbij voor jou werkt en kijk naar de mogelijkheden die je 
hebt. Als je hulp nodig hebt, kun je contact met me opnemen via info@anoekdvoogd.nl. 

Zes tips voor je eigen sport- en beweegritme
door: Anoek de Voogd

De voordelen van krachttraining
Zoals iedereen weet is krachttraining mijn passie. In alle jaren heb ik zoveel voordelen ervaren en ge-
zien van krachttraining. Dit voor jongeren, ouderen, gewoon voor iedereen! Krachttraining zorgt ervoor 
dat je sterker wordt en je spieren ontwikkeld. Het verlaagt je bloeddruk, je krijgt er sterkere botten van 
en het verkleint de kans op diverse aandoeningen als je ouder wordt. Tevens krijg je er meer energie 
van en voel je je gezonder en vitaler. 

Krachttraining is ook uitermate geschikt om af te vallen en voor mij zeker de nr:1! Als iemand vraagt 
hoe val ik af? Dan zeg ik gelijk: Krachttraining! De ontwikkeling van spierweefsel zorgt ervoor dat je 
sneller vet verliest, omdat spieren in rust meer calorieen verbrandden dan vetweefsel. 

Hoe werkt krachttraining nu precies? 
Tijdens een training ontstaan er kleine scheurtjes in je spieren, wanneer deze gerepareerd worden, 
herstellen ze boven het oorspronkelijke uitgangsniveau. Dit zorgt ervoor dat je de volgende keer in 
staat zou moeten zijn om weer iets zwaarder te trainen. Door deze “herhaling” bouw je dus spiermas-
sa op. Vergeet niet dat je lichaam genoeg rust en voldoende (en gezonde) voeding nodig heeft om te 
herstellen. Je rust en training moeten gewoon kloppen. Een spiergroep heeft (afhankelijk van de in-
spanning) 24 tot 72 uur nodig voor herstel. Om vooruitgang te blijven boeken is het verstandig om elke 
spiergroep ten minste één keer per week te trainen. Vaker trainen is mogelijk, maar het is belangrijk 
dat je trainingsschema dan goed in elkaar zit. Je zou hiervoor verschillende trainingsmethodes kunnen 
gebruiken.

Als je constant op dezelfde gewichten blijft hangen krijgt je lichaam niet meer de juiste impuls die 
nodig is om vooruitgang te boeken. Het is belangrijk dat je op de lange termijn sterker wordt. Je zou 
je lichaam constant nieuwe trainingsprikkels moeten toedienen om vooruit te gaan in kracht, uithou-
dingsvermogen en spiermassa. Je lichaam is gewend aan regelmatige belasting. Door de gewichten 

te verhogen, maar ook door te variëren met herhalingen, het aantal en de rustpauzes die je tussen de 
sets door neemt zorg je dat je vooruit gaat. Hou wel je techniek in de gaten maar daag jezelf uit!

Sets en herhalingen
Het aantal herhalingen is het aantal keer dat je een bepaalde beweging uitvoert, en een set is een 
aantal  herhalingen zonder pauze ertussen. Als je dus bij een oefening drie sets van tien herhalingen 
uitvoert, zijn dat in totaal dertig herhalingen, met twee keer een pauze ertussen. Sets en herhalingen 
zijn vooral belangrijk omdat ze de intensiteit van je work-out bepalen, en daarmee het doel dat je 
ermee bereikt.

Als je vooral sterker wilt worden, is een hoge intensiteit geschikt, dus een groot gewicht waarmee je 
maar een klein aantal herhalingen (1-8) uit kunt voeren. Met een kleiner gewicht en een groter aantal 
herhalingen (12-20) train je daarentegen juist voornamelijk je uithoudingsvermogen, en met een 
gemiddelde intensiteit (8-12 herhalingen) vergroot je vooral je spiermassa.

Aantal herhalingen krachttraining
Kracht: 1-8 herhalingen | 90 seconden+ rust
Spiermassa: 8-12 herhalingen | 60-90 seconden rust
Spieruithoudingsvermogen: 12+ herhalingen | 45 seconden rust

Tot slot
Het belangrijkste punt van krachttraining is jouw mentale instelling die je voor krachttraining nodig 
hebt. Heb jij voldoende discipline en doorzettingsvermogen ook als het even tegenzit door te blijven 
gaan!? Want beginnen is makkelijk maar volhouden is moeilijker! Ook buiten de sportschool zul je 
goede keuzes moeten maken. Eet je genoeg eiwitten voor je spieren? Koolhydraten en vetten? Ver-
minder je suiker en alcohol? Drink je genoeg water? Een voedingsschema is net zo belangrijk al een 
trainingsschema!

Door het te doen, te proberen, te leren en de veranderingen te zien aan jouw lichaam. Door je lichaam 
sterker te maken wordt je geestelijk ook sterker en ben jij degene die uiteindelijk beloond wordt!

Motto: Als jij niet goed voor je lichaam zorgt, wie doet dat dan wel?

Jolanda Beuving, Just Believe, Beuving Lifestyle 

Lees ook mijn andere artikelen: Krachttraining voor kinderen, Krachttraining voor ouderen etc op www.
sportkrantamstelland.nl 

Bron: Justbelieve, Spierenfeitjes, Jolanda Beuving

Krachttraining 
Wanneer je geen ervaring hebt met krachttraining, 
kan het even tijd kosten om goed te begrijpen hoe 
het nu eigenlijk in zijn werk gaat. Heel internet is 
overloaded met guru’s en adviezen. Overal dui-
ken youtube filmpjes op en over insta maar niet te 
spreken. Hier enkele basisprincipes van kracht-
training op een rijtje. Wat heb je eraan? Welke 
trainingsvormen sluiten aan bij welke doelen? 
En wat komt er behalve de juiste oefeningen nog 
meer bij kijken? 




