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Blessure preventie is geen hogere wiskunde
De natte en donkere herfst heeft zijn
intrede genomen. Nog meer reden om
direct uit school ongeoorloofd achter de
PlayStation te zitten. Het geluid van de
regen tikkend op de ramen en windhozen
die je het vertrouwde warme gevoel geven
van een veilige thuishaven. Binnen zitten
en uren lang met een fictief mannetje achter een fictief balletje aanrennen. Zonder
een zweet druppel te verliezen. Voetballen
zonder echt te voetballen.
Het aantal blessures van jongeren tussen
de 9-12 jaar is de afgelopen jaren flink toegenomen. Wanneer we kijken naar zeven
jaar geleden waren er in deze leeftijdscategorie 130 duizend sportblessures. Op dit
moment zijn dit er jaarlijks 230 duizend. Dit
is zorgwekkend!
Ik werk als fysiotherapeut samen met
verschillende sportverenigingen waaronder S.V. Argon waar ik veel sportblessures
tegenkom bij jeugdspelers. Van trainers en
ouders krijg ik hierover veel vragen. Hoe
kan het dat er nu vijf spelers van mijn team
in de lappenmand liggen? Hoe kan het
dat mijn kind nu weer een blessure heeft?
Het antwoord op deze vragen is simpel en
geen hogere wiskunde. Kom de bank af,
klim in bomen en spring over sloten.
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Kinderen zijn vergeten hoe ze moeten
bewegen waardoor ze minder ontwikkeld
zijn in hun motoriek. Ineens intensief
gaan voetballen kan dan voor problemen
zorgen. Een voorstel van Johan Cruijff is
om de kinderen op school les te geven in
buitenspelen. Eigenlijk te belachelijk voor
woorden dat dit nodig is.

en stabiliteit training te geven. Om ervoor te zorgen dat de gewrichten worden
gestabiliseerd en dat er met souplesse
wordt bewogen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het leren vallen en het
anticiperen op onverwachte acties.

Wanneer beseffen we dat we allemaal
verantwoordelijk zijn om onze jongeren
weer naar buiten te sturen. Het aantal
kinderen dat minimaal een uur per dag
beweegt is de afgelopen 6 jaar gehalveerd. Om de schade te beperken zijn we
nu genoodzaakt om kinderen tijdens het
beoefenen van hun sport extra coördinatie

De afdeling sportbegeleiding van Kerngezond besteedt hieraan veel aandacht
en middels een medische fit-test worden
de zwakheden in de beweegketen er
precies uitgehaald om hier vervolgens
gericht op te trainen. Maar in de basis
gaat het om het meer bewegen en minder
binnen zitten.
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Bedrijfscompetitie Tennishal de Ronde Venen
nu ook voor het midden en klein bedrijf bereikbaar!
De bedrijfscompetitie van Tennishal de Ronde
Venen is afgelopen jaren uitgegroeid tot een grote
competitie in regio de Ronde Venen. Tijdens
de bedrijfscompetitie speelden bedrijven uit de
omgeving in teams van minimaal 4 personen
tegen elkaar.

om deel te nemen onder een bedrijfsnaam met
klanten, vrienden of kennissen.

Om de bedrijfscompetitie voor midden- en klein
bedrijven toegankelijker te maken, is het minimum aantal spelers per team verlaagd naar twee
spelers. De grotere bedrijven die afgelopen jaren
deelnamen aan de bedrijfscompetitie als team,
kunnen nu differentiatie aanbrengen bij opgave
van meerdere koppels.

Bedrijfscompetitie 2013 / 2014
• Opgave per dubbelkoppel (2 personen)
• Meerdere opgaves per bedrijf mogelijk
• Verschillende niveaus (meerdere poules)
• 2 wedstrijden van een uur aaneengesloten
• 6 speelavonden van 2 wedstrijden
in de periode november 2013 t/m maart 2014
• Gemiddeld 1 keer per maand spelen op
vrijdagavond
• Kosten € 175,- per dubbelkoppel.
• Inschrijving sluit 4 november

Doordat de bedrijven zich per koppel inschrijven
is er een betere indeling naar sterkte te maken.
Het bestaat uiteraard ook tot de mogelijkheden

Om in te schrijven of voor uitgebreide informatie
kunt u onze site www.tennishalderondevenen.nl
raadplegen.

www.sportkrantamstelland.nl
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BEST BUY

BIKES

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

Best Buy Bikes
klaar voor de winter
Werkplaats
Onze technici zijn gediplomeerd en worden regelmatig bijgeschoold over de nieuwste technieken. U kunt bij ons terecht voor alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan bijna alle
motormerken en scooters. Wij maken graag een
persoonlijke offerte voor u zodat u vooraf weet
waar u aan toe bent en niet voor nare verrassingen komt te staan.
Geen winterslaap voor uw motor?
Wie in November een afspraak maakt voor een
onderhoudsbeurt uit te voeren in de maanden
December tot en met Februari, ontvangt 10%
korting op het factuurbedrag. Ook wordt uw motor
of scooter gratis gehaald en gebracht.

Sportsmart2
Dunlop’s nieuwste technologisch geavanceerde
band voor sportmotorfietsen ontleent zijn naam
aan SportSmart x SportSmart = SportSmart2.
Deze band biedt comfort, superieur weggedrag*,
optimale grip op natte en droge ondergrond,
lange levensduur en is geschikt voor hoge snelheden. De technologie achter de SportSmart2.
is ontwikkeld door het Europese R&D-team van
Dunlop en is afgeleid van producten waarmee
races zijn gewonnen, zoals de D212 GP Pro.

Winterstalling.
Zoekt u een veilige plaats om uw motor tijdens de
winterperiode te stallen? Best Buy Bikes biedt u
ook hiervoor interessante mogelijkheden.
Voor slechts € 7.50 per week staat uw motor
droog, verwarmd en beveiligd. Voor slechts €1.per week meer huurt u er een druppellader voor
uw accu erbij. Indien wij gedurende de winterstalling ook een onderhoudsbeurt aan uw motor mogen uitvoeren krijgt u een maand en winterstalling
en druppellader-huur gratis.
Reserveer NU en bel 0297-255076 of stuur een
mail naar info@bestbuybikes.nl
Gun de accu van uw motor een langer leven!
Indien uw motor langere tijd stil staat zal de
accucapaciteit afnemen waardoor hij misschien
niet meer aanslaat als u dat verwacht. Om deze
ongewenste tegenvaller te voorkomen kunt u
door ons een accudruppellader laten monteren
voor slechts € 49.90. Hiermee verlengt u de
levensduur van de accu welke in de meeste
gevallen veel meer kost dan de druppellader en
het scheelt ergernis.

Accu druppellader Optimate3+
van €59.90 voor €49.90
met gratis montage

Accudruppellader CTEK xs0.80
van €59.90 voor €49.90
met gratis montage
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Ook aan de beschermende kleding worden vele
uiteenlopende eisen gesteld. Zo eisen we een
maximale bescherming tijdens een eventuele val,
maximaal draagcomfort, waterdichtheid, warm
maar ook ademend. Al deze eisen worden vaak
Zoals in een vorige editie van de Sportkrant al
in zeer ingenieuze kledingontwerpen samenaangekondigd informeert Ed Heining van Best
gevoegd. Zo heeft leer de beste slijtvastheid bij
Buy Bikes u in deze uitgave over veiligheid bij
glijden over het asfalt. Bovendien worden de
het motorrijden. Hierbij spelen vele aspecten een stiksels bij kwalitatief goede overalls zoals van
rol . Enkele daarvan zullen de revue passeren.
`EVOLUTION` in de diverse delen zowel aan
de buitenzijde als vanaf een omslag aan de binEén van de allerbelangrijkste maatregelen zijn
nenzijde met extra sterk ijzergaren aan elkaar gehet aanschaffen van een ECE-2205 goedgenaaid. Zo kan het stiksel aan de binnenkant niet
keurde helm. Daarbij speelt niet alleen de maat
het asfalt raken en blijft de overall één geheel.
maar ook de vorm en daarmee de pasvorm van
Bij textiele kleding is het comfort vaak beter en
de helm de belangrijkste rol. De helm dient
is het dragen praktischer doordat het soepeler
strak te zitten maar niet te knellen. Een helm
is. Door de zeer fijne membraam-technieken
kan gemaakt zijn van een kunststof genaamd
welke nu uit de industrie worden aangeboden
polycarbonaat waarin weekmakers verwerkt zijn
zijn er zeer slijtvaste maar toch ook ademende
om de schaal enigszins flexibel te maken zodat er weefsels mogelijk Ook is een jas of broek vaak
geen scheurtjes in komen. Als gevolg van het UV- uit meerdere uitneembare lagen opgebouwd.
licht verdwijnen deze weekmakers in de loop de
Eén compleet jack van uiterst warm waterdicht
jaren en dient een dergelijke helm na ca. vijf jaar winterjack tot een supergeventileerde zomerjas
te worden vervangen. Een Fiberglashelm heeft
voor eén prijs. U vindt een uitgebreide collectie
dit nadeel niet en is opgebouwd uit een vezelvan EVOLUTION en RICHA , IXON en GRANDmateriaal welke bij de betere helmen onder een
CANYON bij Best Buy Bikes.
bepaalde hoek liggen ten opzichte van elkaar.
Dit maakt een hechtere , dunnere en daardoor
Voor wat betreft de veiligheid van de motor zelf,
lichtere helmschaal mogelijk. Door het zweten
zetten we graag even de belangrijkste zaken voor
tijdens gebruik en het daardoor verouderen van
u op een rijtje. Weet u bijvoorbeeld hoe lang de
het voeringsmateriaal en de veranderingen in
remvloeistof al in het systeem aanwezig is. Dit is
het modebeeld blijkt in de praktijk dat ook deze
zeer belangrijk in verband met het kookpunt van
helmen meestal na zo´n vijf , zes jaar worden
de vloeistof welke bij veroudering sterk afneemt.
vervangen.
In de praktijk merkt u dit door bij langdurig en

Veilig motorrijden

Vergeleken met SportSmart
Belangrijkste voordelen
• Verbeterde grip door het gebruik van MultiTread-technologie bij de achterband met een
specifieke schoudercompound voor betere
bochteigenschappen onder natte en droge
omstandigheden.
• Het omgekeerde loopvlakprofiel in het midden
van de voorband verbetert de waterafvoer voor
nog betere prestaties onder natte omstandigheden.
• Verbeterde rijeigenschappen dankzij het gebruik
van een nieuwe voorbandvorm en -constructie
voor sneller insturen, nauwkeurig volgen van
lijnen en remstabiliteit op hellingshoek.
• Hoog comfort dankzij toepassing van JLBen JLT-technologieën, minder componenten,
de nieuwe vorm van de banden en een lager
gewicht.
• Geschikt voor hoge snelheden tot 300 km/h.

veelvuldig achter elkaar remmen er een sponzig
gevoel op uw remhendel optreedt en de rem
steeds dieper moet worden ingeknepen om toch
te kunnen remmen.
De banden slijten bij een motorfiets, zeker de
achterband, het snelst op het middelste gedeelte
van de band. Bij een aantal merken, waaronder
Dunlop, is er een slijtage-indicator in het profiel
aangebracht zodat goed te zien is wanneer de
band aan vervanging toe is. De slijtage wordt
De meest lichte en kostbare helmen welke in de
heel erg beïnvloedt door de bandenspanning. De
racerij worden gebruikt zijn vaak van Carbon en
ervaring heeft geleerd dat heel, heel veel motorbevinden zich hierdoor in een hoge prijsklasse.
rijders de banden op de meestal te lage spanning
Het is zeker niet nodig om voor dagelijks gebruik
rijden.
een dergelijk type helm aan te schaffen. Bij Best
Met de huidige Dunlop-banden-opbouwtechBuy Bikes vindt u vele helmen van de merken
nieken is het voor de supersporttypes veelal
Nitro, Shark, Premier en Scorpion welke allemaal
mogelijk om bij circuitgebruik op een zeer lage
ruimschoots aan de kwaliteitsnormen voldoen en
spanning te rijden terwijl bij gebruik op de
al leverbaar zijn vanaf ca. €130.- .
openbare weg dezelfde band weer op een hogere
spanning gereden kan worden. Bij een lage
spanning ontstaat er een hogere temperatuur in
het rubber . Dit wordt hierdoor zachter en biedt
dan meer grip. Uiteraard komt dit de slijtvastheid
niet ten goede. Daarom is een moderne band
HONDA
vaak opgebouwd uit verschillende rubbersamenCB 750 SEVEN FIFTY stellingen. Op het middenloopvlak is een hard,
slijtvast rubber-soort toegepast terwijl meer naar
de zijkant een zachtere soort wordt gebruikt om
Bouwjaar 1998
meer grip te hebben. Dit betekent dat er voor elk
Kilometerstand: 50.000 KM
type motor een juiste type band moet worden
gebruikt. Best Buy Bikes informeert u graag het
juiste type band voor uw motorfiets .

BEST (BUY) BIKE VAN DE MAAND

Nu € 2750,Garantie 3 maanden

www.sportkrantamstelland.nl

Wilt u in de toekomst op de hoogte worden
gehouden over de acties en activiteiten van Best
Buy Bikes via de nieuwsbrief laat u dit dan weten
via info@bestbuybikes.nl

Bowlingcentrum Mijdrecht, geheel vernieuwd en weer open!
Welkom bij Bowlingcentrum Mijdrecht.
Sinds april 2013 heeft Antoine Post het bowlingcentrum
overgenomen en afgelopen zomer grondig verbouwd.
Bowlingcentrum Mijdrecht heeft 12 moderne bowlingbanen met daarbij een ruime horecagelegenheid, een
buitenterras en voldoende parkeergelegenheid, gelegen aan de Ontspanningsweg 1a te Mijdrecht(naast het
zwembad).
Na de verbouwing bieden wij een verzorgde en gezellige ambiance. Een bowling waar u gewoon
gezellig een uurtje kunt bowlen, maar vooral ook een partybowling, geschikt voor alle soorten en
maten feesten & partijen. Tevens kunt u uitgebreid genieten (ook wanneer uw gezelschap ervoor
gekozen heeft om niet te bowlen) van het heerlijke eten in ons sfeervolle “ into the woods “ grill & `a la
carte restaurant.

Kortom, bij Bowlingcentrum Mijdrecht viert u een feest waar u en uw collega’s nog lang over zullen
praten. Het perfecte avondje uit!
Party bowlen met videobeelden
Dankzij de geïnstalleerde LED- verlichting kunnen de 12 geheel verduisterde banen en de pins worden verlicht in alle kleuren van de regenboog wat een fantastisch effect geeft. Optimaal genieten voor
tieners, mede door de bijbehorende muziek en videobeelden die groots geprojecteerd worden.

Kinderfeestjes
Wie tijdens een kinderfeestje gaat bowlen, zit altijd goed! Kinderen zijn namelijk dol op bowlen. Bowlen is leuk, spannend en iedereen kan meedoen. Wanneer een kind bowlen nog wat moeilijk vindt,
kunt u kiezen voor ‘bumperbowling’, per speler kan worden aangegeven of wordt gebowld met of
zonder ‘bumpers’. In de goot gooien is dan niet meer mogelijk. Het is altijd raak! Hier zijn geen extra
kosten aan verbonden.
Het team van Bowlingcentrum Mijdrecht denkt graag met u mee over de invulling. Al voor een klein
budget, kan een hele leuke middag worden georganiseerd, met bowlen, eten en limonade. Natuurlijk
zetten we tijdens het bowlen de ‘disco/LED-verlichting’ aan. Ook is er speciale muziek met videoclips.
Bowlen met een kinderfeestje staat garant voor maximaal speelplezier.
Gewoon een toplocatie voor geslaagde kinderfeestjes!

Arrangementen
Wij bieden verschillende uitgebreide arrangementen, een paar voorbeelden zijn:
• Spiderpan: grillen, inclusief 1 uur bowlen, leuk voor jong en oud
• Bowlen, bier en bitterballen, gezellig na het werk met collega’s
• All – Inclusive arrangement, geen verrassing achteraf
• Kinderarrangement pannenkoeken bakken
• Kinderarrangement frites
Op beide kerstdagen bieden wij u diverse uitgebreide arrangementen. Over de inhoud van bovenstaande arrangementen verwijzen wij u graag naar onze website, www.bowlingcentrummijdrecht.nl.

Verjaardagsfeest of jubileum
Bowlingcentrum Mijdrecht is uitermate geschikt voor het vieren van uw verjaardag of uw jubileumfeest.
Lekker genieten van drankjes en hapjes en ondertussen met uw gasten een uur bowlen. Het geheel
afsluiten met een heerlijk diner of buffet in ons restaurant en het feest is compleet.
Informeer naar de diverse mogelijkheden.
Een avond uit met collega’s
Bowlen is de ideale invulling voor een bedrijfsfeest. Samen bowlen is gezellig en leuk om te doen.
Bowlingcentrum Mijdrecht organiseert voor u een sfeervol bedrijfsfeest, volledig afgestemd op uw
budget en wensen. Combineer het bowlen met een heerlijk buffet of één van onze arrangementen.
Het afhuren van het restaurant behoort ook tot de mogelijkheden. Ons restaurant biedt plaats aan
130 personen.

Competitie
De 12 volautomatische bowlingbanen van het merk Brunswick maken Bowlingcentrum Mijdrecht zeer
geschikt voor competitiebowling en wedstrijden op internationaal niveau. Deze wedstrijd gekeurde
banen zijn namelijk van uitstekende kwaliteit. Met deze gladde, kunststof banen met markers op de
juiste plekken, wordt het gooien van een strike voor iedereen haalbaar.
Bowlen is een sport waarin je jezelf geweldig kunt bekwamen. Loslaten op het juiste moment, het
effect waarmee je gooit en de snelheid waarmee de bal over de baan rolt dragen bij aan ‘de perfecte
worp’. Op onze prachtige banen is het een genot om via een schitterende curveball de pins omver te
gooien. Bij voorkeur alle tien tegelijk in de eerste worp.
Bowlingcentrum Mijdrecht is ook de thuishaven van Bowlingvereniging Mijdrecht. Deze vereniging
speelt hun competitie op de maandag, dinsdag en woensdag op diverse tijden. Voor de 55 plussers is
er een competitie op de dinsdagmiddag. Kom er gerust eens kijken en probeer het een keer.
Ook is er 1 keer per maand, op de donderdagavond, een bedrijvencompetitie. Verschillende bedrijven
strijden daar tegen elkaar. Aan het einde van het seizoen levert dat een winnaar op.
Wij bieden u maatwerk!
Het team van Bowlingcentrum Mijdrecht denkt graag met u mee, over bijvoorbeeld de invulling van
uw feest of evenement. Denk dan aan “Wat past bij u? Hoe groot is de groep? Wilt u wel of niet
bowlen?” U bepaalt het budget, alles is bespreekbaar en bijna alles is mogelijk. Een uniek feest voor
ieder gezelschap.
Bowlingcentrum Mijdrecht, veel meer dan bowlen alleen! Wij heten u graag van harte welkom!
www.bowlingcentrummijdrecht.nl
info@bowlingcentrummijdrecht.nl
tel. 0297 – 256945
Ontspanningsweg 1a Mijdrecht

www.sportkrantamstelland.nl
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Badminton Vereniging Veenshuttle in Mijdrecht leeft!
meer te huur zou zijn voor een Wilnisse vereniging, aangezien de Mijdrechtse verenigingen de
zaal nodig hadden.
Een aantal mensen binnen de vereniging, waaronder Frans Beliën, Anneke Schutte en Arnold
Poortman besloten om een nieuwe Badminton
Vereniging Mijdrecht op te richten, statutair

Geschiedenis
Algemeen wordt aangenomen dat India de bakermat is van het badminton, toen nog onder de
naam poona, genoemd naar de stad Poona, 50
km van Bombay. En hoewel het spel blijkbaar ook
in de 12e eeuw al in Engeland is gespeeld, en
in de middeleeuwen in Frankrijk onder de naam
Jeu de longue plume, wordt aangehouden dat
Engelse officieren het spel, waarmee zij in India
kennis maakten, meenamen naar Engeland.
Omstreeks 1873 werd het spel intensief beoefend
op het landgoed Badminton, van Hertog van
Beaufort in Gloucestershire. Sindsdien heeft men
het over badminton.
Ondanks de dat de sport al lang bestaat richtten
de landen Canada, Denemarken, Engeland,
Frankrijk, Ierland, Nieuw-Zeeland, Schotland,
Wales en Nederland een internationale organisatie op on der naam Internationale Badminton
Federatie (IBF). Sinds 1996 is de naam gewijzigd
naar Badminton World Federation (BWF).
In Nederland was in 1931 in Noordwijk al de
Nederland Badminton Bond (NBB) opgericht.
Sinds 2010 is de naam gewijzigd in Badminton
Nederland en zijn er bij alle verenigingen in totaal
ongeveer 41.000 bij de bond geregistreerde
leden. Per 2010 is er ook aangepast badminton
voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Iedereen heeft wel eens een badmintonracket
vast gehouden. Of het nou op de camping was,
op school met gymles of in een sporthal bij een
badmintonvereniging. Badminton is een sport
voor jong en oud, recreatief of fanatiek, heel gezond, sociaal en gezellig. Elke donderdag wordt
er gespeeld in sporthal De Phoenix in Mijdrecht
door senioren, jeugd, recreanten, rolstoelers en
competitiespelers.

Veenshuttle bestaat 35 jaar!
In 1978 was er nog geen gemeente De Ronde
Venen. Maar in Wilnis was binnen de sport
vereniging Veenland al vele jaren een badminton
afdeling en men speelde in de kleine zaal van de
Willisstee, waar 1 speelveld lag. De afdeling badminton groeide echter zodanig dat in sporthal de
Eendracht in Mijdrecht banen werden gehuurd.
Hier kon men op 3 banen tegelijk spelen. Totdat
de gemeente Mijdrecht meldde dat de zaal niet
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jeugd speelt ook toernooitjes met verenigingen uit
de omgeving en gaat jaarlijks op kamp. Al met al
een bruisende vereniging waar van alles gebeurt
en sportiviteit met gezelligheid voorop staat.
Veenshuttle actief bezig!
In het kader van het 35 jarige jubileum, heeft
Veenshuttle 23 oktober een open dag gehouden
in combinatie met de Week van het Badminton,
landelijk georganiseerd door Badminton Nederland. Wethouder David Moolenburgh opende de
open dag door als eerste het badminton-circuit te
doorlopen met oefeningen als ‘ver slaan’, korfbal
mikken, shuttle hooghouden met links en rechts
en het beantwoorden van 5 vragen over badminton.
Om 15:45 uur kwam Lotte Jonathans, ambassadrice voor de Week van het Badminton, in
de Phoenix aan. Voorzitter Joop Reurings heeft
haar begroet en gaf haar een speciale handdoek
voorzien van het 35-jaar logo van de Veenshuttle.
Daarna deed ook Lotte het badminton-circuit, gadegeslagen door alle aanwezigen! Ontspannen,
maar wel fanatiek, verrichtte zij haar oefeningen
en overtuigde ze de aanwezigen van haar klasse.
De jeugd-clinic met Lotte was het hoogte punt
van de middag. Naast oefenen en het krijgen van
aanwijzingen, mochten daarna de jeugdleden het
tegen haar opnemen!

Een aantal jaren later werd sporthal Twistvliet
gebouwd met maar liefst 9 banen! Met de groei
van Mijdrecht en Wilnis groeide ook de badminton
vereniging. In de jaren 90 was er een piek van
bijna 300 leden en speelden er 11 senioren teams
in de bondscompetitie. Vele jaren werd er een
landelijk B/C-/D-toernooi georganiseerd waar wel
200 wedstrijdspelers aan mee deden. Tijdens het
voorzitterschap van Ad van de Broek kreeg de
vereniging 18 Oktober 1994 zijn huidige naam,
Badminton Vereniging Veenshuttle. Tevens werd
via een prijsvraag een nieuw logo ontworpen.
Ook het binnen 1 jaar afbranden van zowel de
sporthal in Mijdrecht (2002) als in Wilnis (2003)
heeft de club overleefd door tijdelijk elders onderdak te vinden.
Einde van de middag was gereserveerd voor de
loterij. Wel honderd mensen kochten meerdere
lootjes om één van de vele cadeaus te winnen.
Sponsoren hadden bedrukte handdoeken, paraplu’s, snoepjes, shampoo, kleding en veel meer
beschikbaar gesteld.

www.sportkrantamstelland.nl

Kom ook spelen!
Combineer gezelligheid en sport en kom vrijblijvend kennis maken met de sport. Rackets en
shuttles liggen klaar! Badminton kan gespeeld
worden van eind augustus tot juni (leden huren
samen ook in juli vaak nog 3 banen). Voor € 130
(jeugd) tot € 160 (senior) kan er wel 10 maanden
vele uren gespeeld worden en daarmee is badminton één van de goedkoopste sporten!
Speellocatie: Sporthal De Phoenix, Hoofdweg
85-1, 3641 PR Mijdrecht
Speeltijden:
• Senioren: donderdagochtend 09:30 – 12:00 uur
• Junioren: donderdagavond 19:00 – 20:30 uur
• Recreanten & rolstoelers: donderdagavond
20:00 – 23:00 uur
Contact: info@veenshuttle.nl
of kijk op www.veenshuttle.nl
Veenshuttle promoot Boni Jeugdsponsoractie
In heel Nederland organiseert de Boni een
sponsoractie voor de jeugd. Klanten ontvangen
per € 10,= een munt en kunnen deze direct bij de
uitgang naar keuze doneren aan één van de deelnemende verenigingen. Vrijdag 3 oktober trapte
Badminton Vereniging Veenshuttle af door bij de
Boni uitgang de actie te promoten.

gevestigd in Mijdrecht. Op 18 april 1978 passeerde de akte van oprichting van de Badminton
Vereniging Mijdrecht bij de notaris en stond de
gemeente Mijdrecht voor een voldongen feit en
was de zaalhuur in de Eendracht behouden.

Momenteel is de vereniging met ruim 100 leden
actief met jeugdspelers, senioren en enkele
rolstoelers. Er wordt zowel bij de jeugd als de
senioren competitie gespeeld. De rolstoelers en
senioren doen ook mee aan landelijke toernooien.
Voor de recreatieve leden is er een recreanten
competitie met verschillende verenigingen uit
de omgeving en heeft een vaste speeldag op
donderdag ochtend en avond in De Phoenix. De

Daarna verschoof het feest zich naar het gezellige café De Wave, van Wim en Angelique. Voor
de leden stond een heerlijke saté-buffet met
diverse salades, stokbrood en kroepoek klaar. En
uiteraard voorzien van een heerlijk biertje, wijntje
of iets fris.
Op www.veenshuttle.nl kunt u foto’s van de middag en avond terugkijken.

Boni sponsort over heel Nederland € 200.000
waarbij per plaats maximaal acht verenigingen
kunnen deelnemen. Met een totaal van 288
verenigingen komt dit neer op een gemiddeld
sponsorbedrag van € 700. Maar omdat het
sponsorbedrag op basis van het gewicht van de
opgehaalde munten wordt verdeeld, is het voor
de verenigingen belangrijk om klanten over te
halen de munten aan hun vereniging te doneren.
Daarom stonden vrijdagavond tussen 17:00 en
21:00 uur enkele leden van de badminton vereniging bij de uitgang om vrienden en bekenden
over te halen de munten aan Veenshuttle te
doneren. Uiteraard werd ook geprobeerd om met
een speelse opmerking klanten van gedachten te
laten wisselen, wat toch vaak helpt!
De actie duurt 8 weken en loopt tot eind november. Meer info op www.veenshuttle.nl.

V.l.n.r. Hans, Remon en Rina promoten Veenshuttle in de Boni.

Autogarage Uithoorn
Industrieweg 12a
1422 AJ Uithoorn
Tel.: 0297 268 162
Tel.: 06 382 16473

Autogarage Uithoorn is een jong, dynamisch en
snelgroeiend bedrijf, waar u van harte welkom
bent voor reparaties, onderhoud en herstel
aan alle merken auto’s. Als u even moet wachten
op het afronden van de werkzaamheden staat de
koffie uiteraard voor u klaar.
Indien het onderhoud of de reparatie wat langer
gaat duren, kunnen wij uw auto halen en brengen. Als u een andere auto nodig heeft is het
mogelijk om een leenauto te huren voor slechts
€ 35,00 per dag.
Ook voor banden, accu’s en apk bent u bij ons
aan het juiste adres!

Nieuw
bij ons:
accuservice

Kleine
beurt:
Klaar terwijl
u wacht!

Wij zijn gespecialiseerd in alle merken!

Gegarandeerd goedkoopste zomer- en winterbanden! Actie in november/december:
bij aankoop van 4 banden: GRATIS MONTAGE !

www.autogarageuithoorn.nl

www.sportkrantamstelland.nl

Bij grote
beurt
GRATIS
ruitenwissers

Accu’s
vanaf
€ 50,Veilig de
winter door?
Wintercheck
+ advies

www.facebook.com/Autogarage Uithoorn
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Judoschool Blaauw in de Ronde Venen
Sinds de oprichting in 2004 geeft Judoschool Blaauw judolessen aan kinderen vanaf 4 jaar
maar ook aan volwassen. In onze seniorengroep zitten ook judoka’s die rond de vijftig zijn.
Onze leerlingen komen niet alleen uit Mijdrecht en Wilnis maar o.a ook uit Vinkeveen, De Hoef,
Uithoorn, Aalsmeer en Amstelveen.

Met ingang van oktober 2012 was er de mogelijkheid voor Judoschool Blaauw om in een eigen
dojo les te gaan geven in Wilnis. Deze mooie
dojo ligt aan de Molenland 15 op de grens met
Mijdrecht. Veel mensen denken zelfs dat het Mijdrecht is. In de judozaal ligt een mat van 150 m2
met een spiegelwand. Er zijn 2 kleedruimtes met
douches en is er een afgescheiden ruimte van
de sportzaal waar tafels en stoelen staan waar
ouders kunnen kijken naar de lessen met een
kopje koffie of een boekje kunnen lezen. Tevens
is er ruim voldoende mogelijkheid om te parkeren
op de eigen parkeerplaats.

Bij Judoschool Blaauw is het belangrijk dat het
gezellig is en mensen kunnen sporten in een
gemoedelijke sfeer op een manier zoals het hen
uitkomt. De één wil alleen recreatief trainen en
anderen willen graag aan wedstrijden deelnemen.
Dat kan bij ons beide. Er kan één keer per week
getraind worden maar dat kan ook uitgebreid
worden naar meer trainingsuren, waaronder de
wedstrijdtraining.
Behalve dat er uiteraard veel jongens op judo
zitten zijn er toch ook aardig wat meisjes die aan
deze sport doen. Er zijn groepen waarin meer
meisjes dan jongens zitten. Ook meisjes in de
leeftijd van 12-18 jaar zijn bij ons vertegenwoordigd.
In de seniorengroep zitten zwarte banden maar
ook lagere banden. Het is dus mogelijk om ook
op oudere leeftijd te beginnen met judo. Omdat
judo goed is voor de ontwikkeling van de motoriek
worden er ook kinderen doorverwezen door
artsen en kinderfysiotherapeuten.
Tijdens de judolessen zijn er, naast de gediplomeerde leraar, ook meerdere hulpen aanwezig
die de leraar ondersteunen bij het lesgeven waardoor er maximale aandacht is voor de leerling.
Dat dit effect heeft kan je zien bij de allerkleinsten
van 4 tot 6 jaar. Ondanks de jonge leeftijd van de
kinderen wordt er al echt gejudood.
Zoals aangegeven is het ook mogelijk om naast
de judolessen deel te nemen aan judowedstrijden. Ook als de leerling nog niet zo lang op judo
zit kan er meegedaan worden met wedstrijden.
Vier keer per jaar doen we mee met een toernooi
waarbij kinderen ingedeeld worden naar gewicht,
leeftijd en kleur judoband. Deelnemers aan die
toernooien gaan altijd met een prijs naar huis. In
de maand april worden er clubkampioenschappen
gehouden waaraan iedereen mee kan doen.
Wanneer er meegedaan wordt aan de wedstrijdtraining is er ook deelname mogelijk aan de officiële JBN toernooien en de grotere judotoernooien.
Voor de allerkleinsten van Judoschool Blaauw is
het traditie dat de Zwarte Pieten naar de Judoschool komen. Hierbij krijgen de Zwarte
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Pieten meestal ook de ouders de mat op om mee
te doen.
In het judo is de gevorderdheid van een judoka
te zien aan de kleur band. Beginnende judoka’s
dragen de witte band. Daarna komen de kleuren
geel, oranje, groen, blauw en bruin. Na de
bruine band komt de zwarte band. Om dit te
behalen trainen de leerlingen en doen hiervoor
dan examen. Tot en met bruine band worden
de examens bij Judoschool Blaauw afgenomen
en daarna voor de gradencommissie van de
Judobond. Sinds de oprichting van Judoschool
Blaauw zijn er diverse zwarte banden (1e dan)
en 2e dan’s bijgekomen. Op het ogenblik zijn er
twee leerlingen die binnenkort voor hun 2e dan
examen opgaan.
Naast de judolessen die in onze dojo worden
gegeven is het ook mogelijk om onze dojo te
huren voor andere sporten. Op het ogenblik wordt
het verhuurd aan de Hatha Yoga Mijdrecht en het
Centrum voor beter bewegen. Er is nog ruimte
om de zaal te huren.
Voor meer Informatie over jeugdjudo, vanaf 4 jr.,
en seniorenjudo of zaalverhuur kunt u contact
opnemen met Judoschool Blaauw:
Telefoon: 0297–56 98 65 of 06–10 93 1965,
E-mail: info@judoschoolblaauw.nl
of via www.judoschoolblaauw.nl.
Uiteraard kunt u ook gewoon langskomen in de
dojo: Molenland 15, 3648 NN Wilnis.

Taekwon-do & weerbaarheid
in Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn!
Leeftijd vanaf 5 jaar (J/M)

!
w
u

e
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Voor meer informatie: david@chungdokwan.nl
www.chungdokwan.nl

Nieuw in Mijdrecht:
Eendracht 6 - Mijdrecht
(achter de AH bij de Leicester / voormalige school de Hoeksteen)
Tel. 06 - 5324 8489 / 06 - 2322 6420

info@retrouvaille.nl • www.retrouvaille.nl
openingstijden:

woensdag
donderdag
vrijdag

8.30 tot 13.30
8.30 tot 16.00
8.30 tot 16.00

Je kunt bij ons terecht voor woonaccessoires, cadeautjes, relatiegeschenken en kerstpakketten.
Wij verkopen ook tweedehands kindermerkkleding vanaf maat 56 tot en met 176.
Inbreng tweedehandskleding kan tijdens onze openingstijden.

Tennishal De Ronde Venen
comfortabel overdekt tennissen

Contract banen

Competities:

• Een vast uur het hele seizoen

• Mixed-teams competities

• Overdag, weekend of ‘s avonds

• Heren-teams competitie

• Nu nog mooie uren beschikbaar:

• Heren/Dames enkel competitie

Reservering losse baanhuur via internet

Bedrijfscompetitie:

Activiteiten:

• Bedrijfs-koppel competitie

• Damesdubbel toss

(zie artikel pag. 3)

• Losse toss maandagmiddag
(deelname per keer)

Baanbundels:
• Bundels van 40, 50 en 70 uur mogelijk

Speeltijden winterseizoen
• Maandag t/m Vrijdag

08.00 - 09.00 uur

• Vrijdag

12.30 - 24.00 uur

• Zaterdag

08.00 - 20.00 uur

• Zondag

08.00 - 24.00 uur

Tennishal de Ronde Venen • Doctor J. van der Haarlaan 3 (naast wijk wickelhof) • 3641 JW Mijdrecht • Tel.: 0297 - 285 636

www.tennishalderondevenen.nl
www.sportkrantamstelland.nl
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FIT & GEZOND

Good For You

Ja en dan heb je zoveel soorten Superfood! Van
rauwe cacaobonen (zie dit als vervanger
voor koffie, energie) tot spirulina, wheatgrass,
chlorella etc etc. Iedere Superfood heeft zijn
eigen kwaliteit van vitamines B, C, E tot mineralen, chroom, ijzer, calcium, zink, magnesium
en omega 3 en anti-oxidanten. Alles heeft een
natuurlijke helende werking, voedt en reinigt het
lichaam.
door: Jolanda Beuving
SUPERFOOD
Na ons laatste artikel branden de vragen los,
Nederland is in de ban van voeding en een
Healthy lifestyle! Mensen weten niet meer wat je
nu wel of niet moet geloven.
Een veel voorkomende vraag was: Wat is nu
Superfood Jolanda?
Superfood is eigenlijk net zoals groenten en fruit
maar bevatten vaak 15 keer meer voedingswaarden, veel meer vitaminen, mineralen en anti-oxidanten dus krijgt je lichaam toch hetgeen binnen
wat het lichaam nodig heeft.
Over de vraag of mensen genoeg binnen krijgen
met hun fruit en groenten inname kan je een ja en
nee zeggen. Ga eens na hoeveel fruit en groenten je eet, op een dag, in een week, eerlijk? De
ene dag wat meer en de andere wat minder. We
eten eigenlijk al te weinig fruit en groenten. Niet
te spreken over de kwaliteit van onze groenten en
fruit tegenwoordig....Met Superfood krijg je meer
vitaminen, mineralen etc binnen.

Wil je Superfood gaan gebruiken? Laat je goed
informeren door de verkoper om te kijken
wat bij jou past.
Ik neem zelf iedere morgen een combinatie
schep (Juvo boost) rauwe cacao bonen (dank je
Edgar) dit in combinatie met eiwitten (Nemisus
Gold 1 schep) Brinta en 1 stuks fruit met water of
amandelmelk.

Dorpsstraat 58
3641 ED Mijdrecht
0297 - 591 044

• Biologische natuurvoeding
• Sportvoeding
• Voedingssupplementen
• Brood
• Groenten en zuivel

Voor vragen over sport en voeding kunt u bij ons terecht!
Iedereen heeft zijn eigen karakter,

Hou rekening met je werk (zittend of actief) je
activiteiten op de dag, je training etc. Ieder mens
is anders en wat bij mij werkt hoeft niet bij jou te
werken. Kijk en luister naar je lichaam.

zowel lichamelijk als geestelijk.
Bij chronische of langdurige
klachten is er meestal een
diagnose van de huisarts of een

Gezonde voeding in combinatie met bewegen/
sport is de perfecte balans voor een Healthy
lifestyle en geloof me: ik heb genoeg mensen met
suikerziekte, hoge bloeddruk, hartklachten etc
door kleine aanpassingen van voeding en training
genezen te zijn verklaard.
Voor vragen kunt u ons altijd mailen!
Just Believe
Jolanda Beuving

specialist. Aan de hand van deze
diagnose en persoonlijke kenmerken kunnen wij u adviseren.

U bent welkom met al uw vragen!

Voeding bij sportblessures
Bij een blessure heeft het lichaam meer
behoefte aan bouwstoffen. Er is meer
vraag naar eiwitten, mineralen, vitaminen en water. Vaak zal je minder gaan
trainen waardoor je energiebehoefte
zal afnemen. De voedingspercentages
zal je daarom moeten aanpassen:
koolhydraten 55 %, eiwitten 18 % en
vetten 27 %.

Een ziek iemand heeft over het algemeen weinig
eetlust. Dit komt gewoon door het ziek zijn, maar
ook wegens het beperkte energieverbruik. Het
voedsel zal daarom weinig koolhydraten en
vetten mogen bevatten, maar wel meer eiwitten,
vitaminen en mineralen.
Ook zal het gemakkelijk verteerbaar moeten
zijn. Bij problemen met de stoelgang zal er extra
gedronken moeten worden.

(genoemde prijzen per behandeling)
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Bron:www.runinfo.nl
Enkele belangrijke voedingsregels:
• Vermijd suikers als witte-, bruine-, biet-, riet-,
en druivensuiker. Deze worden snel in het
bloed opgenomen, waardoor het insuline
gehalte stijgt.
• Vermijd harde vetten. Snij vet weg van vlees.
• Gebruik halfvolle of magere melkproducten.
• Eet meer vis; vis bevat ook minder vet.
• Gebruik als snacks noten en zaden.

Diana Gorter finisht Ironman Hawaii
Diana Gorter en Tonny Blom van het ZSC
Oceanus/ Multi Triathlon Team uit Aalsmeer
stonden op 12 oktober aan de start van de
Ironman World Championships in Kona, Hawaii (VS). Tonny finishte in een tijd van 10.15
uur en werd daarmee de 200ste Nederlander
die in de afgelopen 35 jaar de streep haalde in
Kona. Voor Diana Gorter was het haar debuut
op de hele triathlon en ze finishte in een tijd
van 10.35 uur, goed voor een 13e plaats in
haar leeftijdscategorie.Hierbij haar verslag.
De Ironman op Hawaii is voor iedere triatleet het
Mekka van de triathlonsport. Daar begon het 35
jaar geleden allemaal met een wedstrijd over
3,8km zwemmen, 180km fietsen en 42,2km lopen. Waar bij de eerste editie in 1978 nog slechts
een handje vol atleten aan de start stond, zijn dat
er tegenwoordig ruim 2000. Voor die 2000 triatleten, afkomstig uit meer dan vijftig landen, zijn
5000 vrijwilligers in touw. De 35ste editie van het
WK Ironman op Hawaii is daarmee ondertussen
uitgegroeid tot één van de grootste internationale
sportevenementen in de wereld.

wedstrijd in Wiesbaden verliep goed en ik finishte
als vijfde dame in mijn leeftijdscategorie. Dit bleek
later die avond goed voor een Hawaii-kwalificatie.
Een grote droom ging in vervulling!
Op dat moment had ik nog twee maanden tot
de start van de Ironman in Hawaii, volgens mijn
coach Frank Heldoorn was dat voldoende om een
mooie en vooral gezonde race te kunnen doen.
Hij kreeg gelijk, na twee maanden was het hem
gelukt me goed voorbereid en blessurevrij richting
Hawaii te laten afreizen.
Op 28 september stapte ik met vriendin en
trainingsmaatje Carla van Rooijen, die in 2010
zelf in Hawaii aan de start stond, in het vliegtuig
richting Kona. De familie zou een week later arriveren als ik een omvangrijke trainingsweek daar
achter de rug zou hebben. In totaal stonden er
dit jaar 18 Nederlanders aan de start, waaronder
ook clubgenoot Tonny Blom. Hij kwalificeerde zich
eerder dit jaar tijdens de Ironman in Frankfurt. In
de week voorafgaand aan de race zijn er verschillende evenementen, de Ironman kids (waarbij
begon ik aan het fietsen. We fietsten eerst een
kleine lus van 10km door het dorp voordat we het
verlaten lavalandschap in reden.
Het publiek in het dorp was uitzinnig, gelukkig
lukte het me om mijn familie tussen al die mensen
te ontdekken. Mijn benen voelden goed, het
fietsen ging dus heerlijk. Het was verleidelijk om
harder te gaan fietsen maar ik hield me aan het
afgesproken plan. Ik moest ook blijven drinken.
In de 5.28 uur dat ik op fiets zat, dronk ik in totaal
8,5 liter!
De laatste 40km waren pittig, want op dat stuk
van het parcours hadden we de wind vol tegen.
Toch voelden de benen nog fris toen ik na 180 km
van de fiets af stapte en mijn loopschoenen aan
trok. Op weg voor de marathon, het onderdeel
waar ik van te voren het meest tegen op zag.
Ik startte rustig en dronk bij elke mile voldoende
vocht. De eerste 16km vlogen voorbij, ook al
omdat dit stuk van het parcrous door het dorp

Tien jaar geleden kwalificeerde clubgenoot Frans
van Heteren zich en reisde ik met mijn man mee
als supporter. Op dat moment had ik nooit durven
dromen 10 jaar later zelf aan de start te staan.
Met een gezin en een baan was trainen voor
halve triathlons al meer dan genoeg, de Ironman
in Hawaii leek dan ook onmogelijk ver weg. Toch
kwam het ineens dichtbij toen ik mij dit jaar met
een groepje clubgenoten had ingeschreven voor
de Halve Ironman in Wiesbaden. Vlak nadat we
ons hadden ingeschreven hoorden we dat daar
een paar slots (kwalificities) voor de Ironman
Hawaii te behalen zouden zijn. Het gebeurt
zelden dat je je op een halve Ironman in Europa
kan kwalificeren en voor mij dus een unieke
mogelijkheid om zonder een hele triathlon gedaan
te hebben toch op Hawaii terecht te komen. De

ging en je werd gedragen door het enthousiaste
publiek.
Daarna volgde een lang, saai en warm stuk over
de snelweg naar het beruchte Energy Lab. Hier
ging het pijn doen en kwam het aan op mentale
kracht. Steeds meer mensen gingen stukjes wandelen. De verleiding was groot om ook te gaan
wandelen, maar ik bleef gewoon doorlopen.
Op weg naar het Energy Lab kom ik clubgenoot
Tonny tegen die op zijn weg terug was. Hij liep
nog goed en zag er fris uit. Na 40 km liep je vanaf
de snelweg het dorp weer in. Die laastste 2km
gingen vanzelf. Het publiek stond rijen dik en
schreeuwde “almost home”! Ik begon te lachen.
Ik ging het halen en hoe! Ik draaide Alli Drive op,
de laatste 400 meter parcours. Mijn familie stond
bij de finish, daar moest ik heen! Na 10 uur en 35
minuten ging ik lachend over de streep. I did it,
I’m an Ironman!!

mijn dochter aan de start stond), de landenparade
en de openingsceremonie. De sfeer die er hing
was geweldig en met geen enkele wedstrijd te
vergelijken.
Toen brak de wedstrijddag aan. Om 6.30 uur
startten de professionals, een half uur later de
2000 agegroupers. Ik voelde me goed en had er
zin in. Vandaag moest het gebeuren.
Om precies 7 uur klonk voor ons het kanonschot
en weg was iedereen. Ik startte rustig, probeerde
in mijn slag te komen en klappen links en rechs
te ontwijken. Het ging lekker, ademde rustig en
probeerde te voorkomen dat ik te veel zout water
binnen krijgen. Ik kon de boeien goed zien en
navigeerde rustig door de golven heen. Na 1u10
stond ik weer op de kant en met een goed gevoel
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ZwangerFit samenwerking
Fysiotherapie Amstelhoek & Fysiotherapie Nieuwveen
Gezond en sportief bewegen tijdens en na de
zwangerschap is een aanrader! Eén uur in de
week in groepsverband sporten, gecombineerd
met een half uur theorie, zo is ZwangerFit opgebouwd. En dat alles onder begeleiding van een
geregistreerd bekkenfysiotherapeut.
In de praktijklessen tijdens je zwangerschap leren
wij, luisterend naar je lichaam, zo lang mogelijk je
basisconditie en uithoudingsvermogen op peil te
houden. Gezin, werk, vrienden en hobby’s, overal
is energie voor nodig. Nu je zwanger bent vraagt
het laten groeien van je kindje ook energie. Hoe
beter het lijf in conditie blijft, hoe fitter je al deze
activiteiten met plezier kan blijven doen. En het
komt je bevalling ten goede.
In de praktijklessen na je bevalling, wordt er
gewerkt aan herstel. Het lijf moet weer de oude
vertrouwde kracht en flexibiliteit terug krijgen. Als
full-time moeder wordt er veel van je gevraagd.
Ook nu weer zal je het moederschap combineren
met gezin, werk, sociaal leven, enz. Je wilt weer
terug in die spijkerbroek, je wilt weer lekker kunnen dansen, je wilt weer die energie hebben, die
je voor je zwangerschap ook had. Daarom wordt
er tijdens de praktijk opbouwend getraind aan
kracht, conditie en lenigheid. Met als doel weer
optimaal terug te kunnen naar je eigen sport en
bezigheden.
Ook de theorie is op maat. Onderwerpen over
fasen van de bevalling, seksualiteit, plassen en
ontlasten, persen en ontspannen komen o.a. aan
bod tijdens de cursus ‘Fit tijdens de zwanger-

schap’. Bij de cursus ‘Fit na de bevalling’ praten
wij over veranderingen van je lijf, organisatie
thuis, tillen, seksualiteit, plascontrole enz. Naast
terugkomende thema’s is er altijd ruimte om
onderwerpen ‘op maat’ ter sprake te brengen.
Vier jaar lang was Angelique van Hout namens
Fysiotherapie Amstelhoek het gezicht van
ZwangerFit. Met veel enthousiasme heeft zij vele
dames (en hun partners) door de zwangerschap
geloodst. Dit jaar geeft zij het stokje door aan
Enif Stevens. Enif is geregistreerd bekkenfysiotherapeut werkzaam bij Praktijk Fysiotherapie
Nieuwveen.
Linda van Bemmelen-Pothuizen en Enif Stevens
werken binnen de bekkenfysiotherapie op meerdere fronten samen. Deze samenwerking wordt
nu uitgebreid met het aanbieden van ZwangerFit.
Dus ben je geïnteresseerd meld je aan bij
info@fysiotherapienieuwveen.nl of
info@fysiotherapieamstelhoek.nl
Voor wie?
Actieve dames vanaf 12 weken in de zwangerschap tot aan de bevalling. En na de bevalling
vanaf 4-6 weken tot 9 maanden.
Waarom zou je kiezen voor ZwangerFit?
• Een uur actief sporten met andere (aanstaande)
jonge moeders, ieder naar eigen kunnen.
• Inzicht in het zwangerschapsverloop en de
fasen rondom de bevalling.
• Preventief en opbouwend trainen van rompen bekkenbodemspieren.

Het vertrouwde adres voor Fysiotherapie in de regio

Praktijk Fysiotherapie Nieuwveen
•
•
•
•
•
•
•

Fysiotherapie
Manueletherapie
Kinderfysiotherapie
Manuele Lymfdrainage
Bekkenfysiotherapie
Bedrijfsfysiotherapie
Fysiosport

Teylersplein 4 Nieuwveen
2441LE Nieuwveen
Tel. 0172-538783
info@fysiotherapienieuwveen.nl
www.fysiotherapienieuwveen.nl

• Praktische tips voor een goede houding tijdens
de dagelijkse bezigheden en zorg voor het kind.
Ook individuele begeleiding is mogelijk.

Wie
De cursus wordt georganiseerd door Linda van
Bemmelen-Pothuizen en geleid door
Enif Stevens.

Tijdstip
Woensdag
19.00-20.00 Fit tijdens de zwangerschap
20.00-20.30 Theorie
20.30-21.30 Fit na de bevalling

Aanmelden en vragen
Linda van Bemmelen-Pothuizen
geregistreerd bekkenfysiotherapeut
T: 0297-566386 / 06-23698919
info@fysiotherapieamstelhoek.nl

Waar
KDO-complex (Fysiotherapie)
Vuurlijn 51
1424 NN De Kwakel

Enif Stevens
geregistreerd master bekkenfysiotherapeut
T: 0172-538783
info@fysiotherapienieuwveen.nl

Praktijk Fysiotherapie Nieuwveen

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:
 Revalidatie
 Manuele therapie
 Kinderfysiotherapie
 Haptonomie
 Oedeemtherapie
 Bekkenfysiotherapie
 Psychosomatische Fysiotherapie
 Hart-/longrevalidatie
 Echografie
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Wij behandelen ook aan huis
en in de zorgcentra.

fysiotherapie
manuele therapie
fysiofitness

Kudelstaartseweg 243
1433GH Kudelstaart
 0297 – 329635
www.fysiotherapiekudelstaart.nl

www.sportkrantamstelland.nl

kinderfysiotherapie
sportfysiotherapie
revalidatie

psychosomatische
fysiotherapie
hydrotherapie

SPEL EN SPORT DRV
EEN CLUB WAAR JE GRAAG BIJ HOORT
IK GA SPORTEN… OF TOCH NIET?
Iedereen neemt het zich wel eens voor: vanaf
nu (of vanaf volgende week, volgende maand)
ga ik tijd vrijmaken om regelmatig iets aan
mijn conditie te doen. Ik ga hardlopen, elke
week zwemmen, nu eens echt regelmatig
naar de sportschool. Maar vaak blijkt het
toch moeilijk vol te houden: het is een drukke
week, het regent, ik ben moe, er zijn veel en
vaak heel redelijke redenen om eens een keer
over te slaan en binnen de kortste keren is de
regelmaat eruit. Toch weet ook iedereen, dat
regelmatig bewegen van groot belang is, je
voorkomt er veel mee…

Spel en Sport georganiseerde wintersportreis
ontmoeten liefhebbers van de sneeuw uit de
hele Ronde Venen elkaar, en er ontstaan nieuwe
vriendschappen. Deelnemers aan het Sportief
Wandelen gaan samen in de zomermaanden
door, volleyballers doen mee aan toernooien in
de regio; je ontmoet mensen buiten je bestaande
netwerken en dat doet mensen goed.

Bij de lesgroepen van Spel en Sport gaat het
anders. Ook dan kunnen er persoonlijke redenen
zijn om eens een keer over te slaan, maar je
wordt gemist, en zelf mis je het ook. Niet alleen
de geleidelijke verbetering van je conditie en je
soepelheid, maar ook de onderlinge contacten,
het plezier in een wedstrijdje, de vrolijkheid
tijdens de lessen.
SOEPELER EN IN BETERE CONDITIE
Een waar gebeurd verhaal (1):
Een van onze oudere deelneemsters, al 23 jaar
bij ons op les, krijgt een aanrijding met de fiets
en breekt haar heup. Ze wordt geopereerd en
krijgt meteen van de arts het compliment dat ze in
goede conditie is. Ook tijdens haar voorspoedige
revalidatie krijgt ze regelmatig het compliment dat
ze lenig is en sterke spieren heeft.
Spel en Sport DRV biedt lessen voor iedereen,
hoe fit u ook bent en wat uw mogelijkheden ook
nog zijn. Het gaat van pittige lessen als Sportief
Wandelen, Super Sportief via Spel en Sportgroepen tot aangepaste spieroefeningen in de
zitgymnastiek. We bieden spanning en plezier in
de volleybal- en badmintongroepen, er is voor iedereen een les, waarmee u uw conditie verbetert
en fit blijft. Voor alle mogelijkheden kunt u terecht
op www.spelensportdrv.nl.

PLEZIER IN EEN WEDSTRIJDJE
Bij de volleybaluren en de badmintonmiddag
draait het echt om de wedstrijden. Het is geen
competitie, maar ieder zet zich in om het spannend en leuk te maken. Voor mooie punten wordt
geapplaudisseerd, fouten kan iedereen maken,
iedereen heeft er veel plezier in.
Maar ook in bijvoorbeeld de spel- en sportgroepen is er altijd plaats voor een wedstrijdje. Wat
competitie daagt de deelnemers ook weer uit om
net een stapje verder te zetten en draagt dan ook
weer bij aan je conditie.

“GOEDE TOEKOMST VOOR SPEL EN
SPORT DRV”
Gesprek met wethouder mw. Erika Spil
Mw. Spil heeft in haar portefeuille zo ongeveer
alles wat met het sociale domein te maken
heeft zoals uitkeringen, de WMO, het minimabeleid, het ouderen- en het jongerenbeleid.
“Spel en Sport DRV hoort voor mij bij welzijn,
sociaal en fysiek. Natuurlijk gaat het om bewegen, maar juist het sociale element is heel
belangrijk.”
Zij ziet zo langzamerhand een wereld van verschil
in het bewegen van ouderen. “De 80+-generatie
beweegt nog niet zo veel. De 70-plussers doen
nu al meer aan bewegen en blijven ook vitaler
en zo zal dat doorschuiven. Hoe jonger je ermee
begint, des te beter is het voor je.”
Ooit bezocht zij de stoelhonkballers van Spel
en Sport DRV. Stoelhonkbal wordt gespeeld als
honkbal, twee partijen tegen elkaar, die de bal in
verschillende gaten gooien en daarmee punten
verzamelen of een homerun spelen. “Ik vond
het heel leuk, het was dynamisch, een echte
wedstrijd. De mensen zijn zelfs wat fanatiek. En
het is heel belangrijk, dat zij met elkaar een groep
vormen, samen bezig zijn, met elkaar meeleven.”
Stoelhonkbal wordt gespeeld door oudere
senioren, maar ook jongere senioren kunnen bij
Spel en Sport DRV terecht. “Wanneer hoor je bij
de senioren? Het is goed dat Spel en Sport DRV
de oude leeftijdsgrens (55 jaar)heeft laten vallen.
Als je niet meer actief in een sport bent, kun je
toch blijven bewegen, al is de competitie er dan
af. Dat is belangrijk. Spel en Sport DRV bereikt
700 mensen, ik vind dat heel veel, dat is toch al
een groot deel van de oudere bevolking van De
Ronde Venen.”

En daarmee komt de wethouder op de omvang
van Spel en Sport DRV: “Het is een goed draaiende organisatie, met veel vrijwilligers en een
aantal van hen doet ook heel erg veel. Een goed
voorbeeld daarvan is de voorzitter, Jos Kooijman,
die er bijna dagelijks mee bezig is. Ik heb daar
veel bewondering voor. Gezien de omvang van
de activiteiten en al het werk dat daaraan vastzit,
moet Spel en Sport DRV zich toch gaan voorbereiden op de komende jaren en mogelijk meer
professioneel worden.”
Op dit moment werken de gemeente en Spel en
Sport DRV al vaak samen in projecten die gericht
zijn op meer bewegen. Voorbeelden daarvan zijn
Juni Beweegt en verschillende fitheidstesten,
waarbij Spel en Sport DRV zorgt voor de uitvoering en de gemeente voor publiciteit en persoonlijk gerichte uitnodigingen. “En we verstrekken
uiteraard ook subsidie voor de reguliere activiteiten. Ook nu overleggen we met elkaar over
hoe Spel en Sport DRV in de komende jaren hun
activiteiten kan blijven voortzetten, als ze blijven
groeien en verdere stappen zullen moeten zetten.
Als gemeente zetten we ons daar ook voor in.”

Verbetering van uw conditie en soepelheid,
nieuwe contacten, plezier in wedstrijdjes en
vrolijke lessen, wat houdt u eigenlijk tegen om
ook bij Spel en Sport DRV te komen?
Wilt u kennismaken met onze lessen? Dat
kan! Voor 18 euro kunt u 6 keer meedoen met
de les van uw keuze, en daarna beslissen of u
blijft komen.
Informatie over alle soorten lessen, lestijden
en kosten vindt u op www.spelensportdrv.nl.
Voor vragen kunt u ons ook bellen:
tel. 06 21 918 353.

VROLIJKHEID
Je kunt natuurlijk van een rondje hardlopen
ONDERLINGE CONTACTEN
prettig gestemd thuiskomen, maar de vrolijke
Een waar gebeurd verhaal (2):
gezelligheid van de lessen van Spel en Sport
Om beurten bezoeken haar beweegmaatjes haar. zorgt er ook voor, dat mensen graag komen en
Uiteindelijk mag ze na drie maanden weer naar
blijven komen.
huis, en tegen de bezoekende docent verzucht
De lessen zijn afwisselend met steeds weer
ze: “Als ik straks maar weer naar de gym kan…” nieuwe oefeningen en spelen, en het aanleren
Ze moet thuis iedere dag oefenen met wandelen. ervan levert vaak veel vrolijke reacties op. TegeToen dat een van de leden van hun lesgroep
lijkertijd zorgt die variatie voor een betere balans,
ter ore kwam, heeft deze haar iedere dag haar
een sterker reactievermogen en opbouw van je
opgehaald om te wandelen. Na driekwart jaar
conditie.
verscheen zij weer op de les, en deed voorzichtig Naast het gezamenlijk koffiedrinken hebben de
een aantal dingen mee.
meeste lesgroepen ook de gewoonte om aan het
begin of het eind van het seizoen met elkaar iets
Het is een van de doelstellingen van Spel en
te ondernemen en ook dat zijn vrolijke momenten:
Sport, dat oudere en jongere senioren hun
samen lunchen, een partijtje boerengolf of een
sociale netwerk in stand kunnen houden en
fietstocht met pannenkoeken na. En waar dat
uitbreiden. Daar heb je wat aan, als je zoals deze kan organiseert Spel en Sport DRV ook nieuwe
mevrouw ongelukkig gevallen bent, maar daar
vrolijke activiteiten, zoals de Fietsdriedaagse in
gaat het niet alleen om. Bijvoorbeeld met de door Amstelhoek.

www.sportkrantamstelland.nl
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Manege Mariahoeve: gezellige manege met pensionstalling
Manege Mariahoeve bevindt zich aan de
Hoofdweg in het buitengebied van Mijdrecht.
In deze groene omgeving hebben onze paarden genoeg vrijheid om lekker te rennen of
rustig te grazen. Wij zijn een gezellige manege
waar ook pensionstalling mogelijk is.
Onze ruime stallen zijn voorzien van stromend
water. De paarden staan op stro. Er wordt inmaak
(bijna hooi) en onderhoudsbrok gevoerd. Heb je
speciale wensen i.v.m. voer voor je paard dan is
dat bespreekbaar.
De Mariahoeve beschikt voor de pensionklanten
over een aantal faciliteiten. Zo kunt u uw paard
rijden in de buiten- en binnenbak, of beweging
geven in de longeerkraal, in de bestrate stapmolen, of in de paddock. Voor de verzorging
van uw paard kunt u de poetsplaats met koud
en warm water gebruiken. Uw harnachement ligt
droog en warm in de zadelkamer, waar voor de
pensionklanten afsluitbare kasten zijn. Ook kunt
u uw trailer bij ons op het terrein stallen. Deze
faciliteiten zijn allemaal bij de prijs inbegrepen.
In de zomermaanden staan de paarden overdag in de wei en ’s nachts in de stal. Dit geldt
natuurlijk niet als het onweert of als het weer het
niet toelaat. Er wordt goed in de gaten gehouden
of het mogelijk is dat de paarden naar buiten
kunnen.
Manege Mariahoeve is aangesloten bij de FNRS
en bij de laatste keuring zijn we gestegen van
twee naar drie sterren Als je lid bent van onze
manege kun je ook lid worden van de FNRS.
Je ontvangt dan een ruiterpaspoort en je kunt
deelnemen aan de FNRS proeven voor dressuur,
springen of buitenrijden. Zo kun je op een leuke
manier je rijvaardigheid testen en jezelf steeds
verbeteren.

Onze lessen worden gegeven door gediplomeerde instructrices en sluiten aan op de proeven van
de FNRS. Je kunt bij ons deelnemen aan de lessen vanaf ongeveer 7 jaar. Eén keer in de maand
zijn er springlessen.
Ook is het mogelijk privélessen te nemen.
Voor de pensionklanten is het mogelijk om een
eigen instructeur of instructrice mee te nemen.
Regelmatig houden wij verschillende leuke evenementen. ’s Zomers een ponykamp, waarbij er
“gelogeerd” wordt in de wei. Elke deelnemer mag
zijn tent opzetten in de wei, wat heel gezellig is.

Uiteraard staat het paardrijden centraal in deze
week, met buitenritten, wedstrijdjes enzovoort.
’s Avonds rond het kampvuur wordt er bijgepraat
over de dag en natuurlijk mag de barbecue en de
bonte avond niet ontbreken.
Ook organiseren wij themawedstrijden. Je kunt
hier aan meedoen met je lesgroep. De ruiters
rijden dan hun zelfgemaakte proef verkleed volgens hun zelf gekozen thema en op bijpassende
muziek.
Niet alleen organiseren wij themawedstrijden,
maar ook organiseren we één keer per jaar een
carrousel wedstrijd. Dit is erg leuk om te doen en
vooral ook heel mooi om naar te kijken.
Bovendien is het ook mogelijk om kinderpartijtjes
te verzorgen. Deze partijtjes zijn mogelijk voor
kinderen vanaf zes jaar. We beginnen met een
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speurtocht door de manege. Vervolgens gaan we
de pony’s poetsen en opzadelen, dan ponyrijden
en als afsluiting een patatje met een frikadel of
kroket eten.
Bij ons bestaat de mogelijkheid om een pony of
paard te leasen. Afhankelijk van de gemaakte
afspraken kun je dan twee of drie keer per week
lessen volgen en vrij rijden op je “eigen” paard of
pony.
Tijdens en na alle activiteiten kunt u genieten
van een hapje en een drankje in onze gezellige
kantine.
Bent u, net als wij, enthousiast over de Mariahoeve en wilt u meer informatie? Dan kunt u telefonisch contact opnemen. Ons telefoonnummer is
0297-594466 b.g.g. 06-10088786. Of u kunt onze
website bezoeken: www.mariahoevemijdrecht.nl

Lekker eten, drinken en bowlen!

Dé all-inclusive
Club in de regio

Wij hebben de volgende arrangementen voor
u samengesteld, inclusief 1 uur bowlen:

per persoon

met deskundige & kwalitateve begeleiding!

1 uur bowlen en gezellig dineren in ons bowlingrestaurant
met keuze uit de hoofdgerechten op onze menukaart!

vanaf

per persoon
1 uur bowlen en heerlijk steengrillen of gourmetten
in onze gezellige Oud Hollandse zaal ‘De Deel’

€29,00
per maand

Bel voor de mogelijkheden: 0297 - 531 855
per persoon
1 uur bowlen incl. bittergarnituur en aansluitend genieten van
een 3-gangen diner bij de buren, in Restaurant ‘TgeregT !
Onze arrangementen zijn te reserveren vanaf 4 personen. Voor kinderen t/m
12 jaar gelden lagere tarieven. Kijk op onze website voor meer informatie.

RESERVEER NU: 020 - 645 55 57

Bovenkerkerweg 81 Amstelveen • www.dekegel.nl • info@dekegel.nl

MEER DAN PAARDRIJDEN ALLÉÉN!
WWW.VOSSEBURCH.COM
Starterslessen vanaf 6 jaar
Kinderpartijtjes
Ponystappen

Noorddammerweg 30 Uithoorn | 0297-531855 | www.amstelhof.com

Wintertennis bij Amstelhof
Scherp je reflexen aan. Kom in actie. Speel
tennis, ook in de winter!

onder: fitness, zwembad, sauna & stoombad,
groepslessen, squash en nog veel meer!

Amstelhof Sport & Health Club in Uithoorn
beschikt, naast 7 outdoorbanen ook over zes indoorbanen. Leden van de Club kunnen onbeperkt
gebruik maken van deze banen d.m.v. een makkelijke reservering (maximaal 6 dagen vooraf).

‘Weekend Wintertennis’ lidmaatschap vanaf
€29,00 per maand
Vanaf €29,00 per maand kun je in het weekend
onbeperkt gebruik maken van de tennisbanen bij
Amstelhof. Uiteraard bestaat er ook de mogelijkheid om doordeweeks te tennissen. Wij informeren je graag.

Dus niet alleen op een vast tijdstip spelen, maar
wanneer jij het wilt! Wil je meerdere uren spelen?
Geen probleem! Indien de beschikbaarheid dit
toelaat kun je er nog gewoon een uurtje bijboeken. Dit valt binnen het lidmaatschap.

Vakantiedag vanaf 5 jaar
Poets-theorieles
Ponykamp

Extra voordeel
Met het tennislidmaatschap kun je naast tennis
ook onbeperkt gebruik maken van alle overige
faciliteiten die Amstelhof te bieden heeft, waar-

Dagpony

Manege De Vosseburch
Langeraarseweg 160a
2461 CN Langeraar
Telefoon: (06) 30 75 35 96
www.vosseburch.com
manege@vosseburch.com

✂

Meer weten?
Tel. 0297-531855
sjoerd.devries@amstelhof.com
Locatie:
Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30 / Uithoorn
www.amstelhof.com

COUPON
1 x GRATIS
STARTERSLES!

Bij aankoop van 5 starterslessen.
Actie geldig t/m 31 december 2013.

www.sportkrantamstelland.nl
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JAN VAN DER HOORN
SCHAATS EN SKEELER SPECIALIST
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Tevens grote collectie skates/skeelers en wielerkleding:
sportbrillen, helmen en functionele onderkleding!

JAN VAN DER HOORN SCHAATSMARATHON
Zaterdag 16 november
IJsbaan Kennemerland - Haarlem
18.00 1e Divisie / 19.30 Dames / 20.30 Top Divisie

Westkanaalweg 10e
2461 EC TER AAR
tel. 0172 602 677
www.janvanderhoorn.nl

Ma t/m vrij:
Vrij koopavond:
zaterdag:

09.00 - 17.30 uur
18.30 - 20.30 uur
09.00 - 16.30 uur

