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AmstellandColumn door: Bas Hoeven

De zomer is nu echt voorbij. Tijd om weer 
lekker op de bank te gaan zitten met een 
kop thee en wat lekkers erbij. Maar juist in 
de herfst en wintermaanden is het zo fijn 
om toch buiten te zijn. Er zijn maar weinig 
momenten dat het echt zo hard regent dat 
je beter binnen kan blijven. Wat is er lek-
kerder dan door het bos te lopen met al die 
prachtige kleuren, blaadjes en heel veel 
frisse lucht? 
Of lekker naar het strand om even goed uit 
te waaien, even met het koppie in de wind 
en daarna natuurlijk warme chocolademelk 
om weer op te warmen. 

Ter navolging van de avondvierdaagse 
organiseert KernGezond op 7 november 
2015 een herfstwandeltocht! Samen zo’n 
7,5 km lopen en genieten van de natuur, de 
beweging, de gezelligheid met elkaar en 
glühwein na afloop!
Bel de praktijk als je mee wilt lopen of voor 
meer informatie 0297-255003.

En laten we het nog even hebben over 
de ultieme Nederlandse wintersport; het 
schaatsen. Wat wacht ik weer vol span-
ning of er dit jaar ijs komt. Om maar niet te 
spreken over de tocht der tochten. Eerst 
maar eens ‘gewoon’ een rondje op de plas-
sen of de grachten. 

Verandering van seizoen betekent voor 
sommige sporten ook de overgang van 
sporten op het veld naar sporten in de 
zaal.

Ook in de zaal blijft de warming-up een 
belangrijk onderdeel van het sporten.
Je lichaam zal weer even tijd nodig hebben 
om te wennen aan de andere ondergrond.
Enkel- en knieblessures komen nog regel-
matig voor bij de wisseling van veld naar 
zaal en andersom. Een gedegen warming-
up mag daarom niet ontbreken. Voorko-
men is beter dan genezen!

Ik wens jullie allemaal een fijne sportherfst 
en -winter toe met veel frisse neuzen en 
een lekker fris hoofd. 
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De schaatsvereniging
Al tientallen jaren verzorgen de gediplomeerde 
trainers van Schaatsvereniging Amstelland 
trainingen voor zowel jeugd, jongeren als 
volwassenen. De vereniging bestaat uit 80 
leden, van beginnend tot gevorderd, waarbij het 
plezier in de sport voorop staat. De leden van de 
vereniging schaatsen op door de schaatsbond 
KNSB gehuurde tijden op de Jaap Edenbaan in 
Amsterdam en op de IJsbaan Haarlem. Dat bete-
kent dat er gereden wordt op topkwaliteit ijs met 
volop rust en ruimte voor de ontwikkeling van de 
schaatstechniek. Het jeugdschaatsen (7-12 jaar)  
is op zaterdagochtend (9:30 uur) en is gericht 
op het bijbrengen van de basisbeginselen van 
het schaatsen. De jongeren (12-17 jaar)  trainen 
aan het begin van de zaterdagavond waarbij het 
spelelement wordt ingewisseld voor een trainings-
element gericht op het verbeteren van techniek, 
conditie en snelheid. Voor de meeste senioren 
ligt de uitdaging in het verbeteren van hun 
schaatstechniek zodat zij in geval van natuurijs 
beter uit de voeten kunnen. Wanneer er natuurijs 
ligt, wordt bij voorkeur gereden op het ‘eigen’ 
Zijdelmeer. De laatste jaren ontbreekt het echter 
aan strenge winters, waardoor enkele leden van 
de schaatsvereniging graag uitwijken naar het na-
tuurijs van de Weissensee. Naast de schaatsles-
sen op de ijsbaan worden door de schaatsvereni-
ging diverse gezellige activiteiten georganiseerd, 
zoals de clubkampioenschappen, de traditionele 
seizoensafsluiting en de droogtrainingen in de 
zaal en in het bos. Op de Facebook pagina van 
Schaatsvereniging Amstelland Uithoorn krijg je 
een goede indruk van deze activiteiten.

Jeugdschaatsen
Een vroege, frisse zaterdagochtend op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam. De zomer is al enige 
tijd achter de rug en het voorjaar zal nog lang 
op zich laten wachten. Het is windstil, tussen 
de bomen schijnt een zwak zonnetje en enkele 
achtergebleven vogels fluiten er vrolijk op los. 
Het meeste geluid is echter afkomstig van de 
ijsbaan en bestaat uit het gekras van schaatsen 
en enthousiaste kreten van tientallen krioelende 
schaatsertjes. Aan de rand van de ijsbaan, 
bijna de laatste in Nederland zonder overkap-
ping, kijken ouders toe hoe twee schaatsertjes 
door de knieën in de schaatshouding zakken 
en wegsprinten. De snelheid wordt verhoogd tot 
maximaal, waarna er met luid gekras en uit alle 
macht wordt afgeremd om het rondje om de pylon 
te maken. Het ene schaatsertje redt het met wild 
meezwaaiende armen en de andere ploft zachtjes 
op het achterwerk op het ijs. De trainer helpt het 
enthousiaste schaatsertje overeind en snel sluiten 
de twee achteraan in de rij om het nog een keer 
te proberen. Na een uur verschillende oefeningen 
gedaan te hebben, stormen de schaatsertjes 

de 400-meterbaan op. Wat is er immers mooier 
dan de idolen van TV na te doen met het rijden 
van rondjes op de grote baan? Moe en voldaan 
ploffen de schaatsertjes op de banken neer en 
krijgen ze alleen nog met hulp van de ouders de 
schaatsen uit. Missie volbracht!
Al meer dan een halve eeuw is dit het decor 
waarin talloze kinderen de eerste slagen op het 
ijs maken. De schaatsbeweging is vrij lastig, maar 
eenmaal onder de knie is het jong-geleerd-is-oud-
gedaan en heb je er je hele leven plezier van. Met 
de schaatsertjes wordt op speelse wijze gewerkt 
aan onder meer het recht op de schaatsen 
staan, de schaatshouding, bochten rijden en 
het remmen om aan het einde van het seizoen 
een schaatsproef te doen met daaraan gekop-
peld voor iedereen een heus schaatsdiploma! 

Schaatsseizoen in volle gang 
bij Schaatsvereniging Amstelland Uithoorn

Daarnaast organiseren de schaatsverenigingen 
op de Jaap Edenbaan voor de jeugd gezamenlijk 
activiteiten zoals onder meer de Schaats-Loop-
Schaats, laat de Goedheiligman zijn gezicht zien 
en is er jaarlijks een Elfstedentocht met Friese 
stempelhuisjes, een echte Bonkevaart en een 
welverdiend Elfstedenkruisje.

Jongeren
Aan het begin van de zaterdagavond wordt de 
voor de Jaap Edenbaan kenmerkende ‘kerstver-
lichting’ ontstoken. Een grote groep Amstelland 
schaatsers, onder wie veel jongeren, staat te 
wachten tot de zamboni gereed is met de baan-
verzorging waarna de training kan beginnen. De 
jongeren trainen vrijwel uitsluitend op de volledige 
400-meterbaan en voeren zelfstandig oefeningen 
uit. Naast de immer terugkerende basiselementen 
van het schaatsen wordt gewerkt aan het verbe-
teren van techniek en conditie, maar daarnaast 
ook het verhogen van de snelheid. Een aantal 
snelheidsduivels uit deze groep heeft zelfs zoveel 
plezier in het schaatsen gekregen dat zij met een 
KNSB-licentie deelnemen aan langebaanwedstrij-

den en marathons. Verbeteringen van persoon-
lijke records (PR’s) leiden tot meer plezier om te 
trainen en daarmee nog hogere snelheden. Om 
die reden wordt er binnen de vereniging reikhal-
zend uitgekeken naar de wedstrijduitslagen en 
is er een zogenoemd PR-klassement. Bij zowel 
de dames als bij de heren mag degene met de 
grootste PR-verbetering in het schaatsseizoen, 
een prijs in ontvangst nemen.

Senioren
Het schaatsuur op de zaterdagavond wordt door 
Schaatsvereniging Amstelland druk bezocht 
omdat niet alleen de jongeren, maar ook hun 
ouders trainen. Een win-win combinatie omdat de 
ouders in plaats van toekijken, zelf mee kunnen 
schaatsen! Aan het begin van de training gaat 
het min of meer gelijk op, maar al snel rijden de 
jongeren bij de ouders vandaan en worden de ge-
bruikelijke trainingsgroepen gevormd. Niet alleen 
op de zaterdagavond, ook op de zaterdagochtend 
(8:00 uur) is er een seniorengroep van de ver-
eniging actief op de baan.  Alle schaatsers rijden 
gedurende de trainingen hetzelfde programma, 
maar wel op eigen snelheid. Het trainingspro-
gramma wordt gezamenlijk doorgenomen waarna 
er persoonlijke aandacht wordt gegeven aan 
het verbeteren van de schaatstechniek. Voor de 
één is het schaatsen een vorm van ontspanning, 
voor de ander is de training de voorbereiding 
op een langebaan of marathon wedstrijd. En 
dat gaat prima samen! Naast de trainingsgroe-
pen op zaterdag rijden enkele senioren op het 
toerschaatsuur in Haarlem. Dit uur is direct na de 
drukke publieksuren. Bij het toerschaatsen wordt 
geen schaatstraining gegeven.
Proeflessen
Door Schaatsvereniging Amstelland worden in de 
komende decembermaand voor jeugd, jongeren 
en senioren op diverse tijdstippen proeflessen op 

de Jaap Edenbaan aangeboden. Er zijn aparte 
proeflessen voor Jeugdschaatsen en voor Jonge-
ren/Senioren.

Proeflessen Jeugdschaatsen
De proeflessen voor het Jeugdschaatsen worden 
aangeboden in samenwerking met ‘What’s Up 
Naschools’ Uithoorn en de datums hiervoor staan 
inmiddels vast. Op 5, 12 en 19 december starten 
de proeflessen om 9:30 uur op de Jaap Eden-
baan (en dat betekent om 9:10 aanwezig zijn in 
verband met warming-up en schaatsen aantrek-
ken).

Proeflessen Jongeren/Senioren
Deze proeflessen worden gehouden op de 
zaterdagen 28 november en 12 december van 
18:10-19:15 uur. Aanmelden voor een of beide 
proeflessen kan tot 26 november en 10 decem-
ber. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de schaatsvereni-
ging en de proeflessen op www.svamstelland.nl 
en uiteraard kun je Schaatsvereniging Amstelland 
Uithoorn ook vinden op Facebook!
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Uithoorn is weer een leuke en uitdagende 
activiteit rijker. De oude golffaciliteiten tussen 
de N196 en de Noorddammerweg zijn namelijk 
weer nieuw leven ingeblazen. Op deze prachtige 
groene locatie, gelegen naast Amstelhof Sport 
& Health Club en Monkey Town, heeft Amstelhof 
Golf zich gevestigd. Prima bereikbaar voor inwo-
ners uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en de 

Ronde Venen. Een plaats waar iedereen op een 
laagdrempelige manier het golfspel kan ervaren 
en leren. Geen traditioneel golfcentrum dus, maar 
een plek vol fun en beleving. 

Anders dan andere golfbanen
Amstelhof Golf is geen traditioneel golfcentrum. 
Golfen bij Amstelhof moet een beleving zijn, in 
de breedste zin van het woord. Zo kunnen de 
bezoekers naast gebruik van de driving range 
en golfles ook terecht voor short golf en footgolf. 
Twee unieke concepten in de regio! 

Short golf: iedereen kan het
Bij short golf speel je met slechts 2 clubs en een 
lichter, zachter balletje. De holes zijn kort qua 
afstanden, waardoor de kans op succes groter is. 
Iedereen kan het! Totaal zijn er 9 holes met kunst-
gras greens. Speel het spelletje om je korte werk 
te oefenen, ervaar een leuke dag met het hele 
gezin, combineer het met een vrijgezellenfeest of 

Nieuw: Golf voor iedereen!

vier je kinderfeestje. En wat is er gezelliger om de 
dag af te sluiten met een drankje of een heerlijke 
lunch in ons Grand Café.

Golfen zonder ervaring
U hoeft niet te kunnen golfen om op onze baan te 
mogen spelen. Iedereen kan zelfstandig golfen. 
Een dure uitrusting hoeft dus niet te worden 
aangeschaft. De materialen, golfclubs (slagstok-
ken) en ballen zijn tegen een borg te gebruiken. 
Verder mag je met je eigen schoenen de baan 
op, mits daar geen hakken onder zitten en niet 

voorzien zijn van grove profielen (sportschoenen 
genieten de voorkeur). En dan......spelen maar!

Footgolf: sportief, gezellig en hilarisch!
Footgolf is, zoals de naam al prijsgeeft, een 
combinatie van voetbal en golf. Footgolfen doe je 
dan ook op de short golf baan met een voetbal en 
je voeten. Het principe van Footgolf is hetzelfde 
als bij Golf: de bal in zo min mogelijk trappen 
in de hole zien te krijgen. Maar zo eenvoudig is 
het niet, obstakels zorgen ervoor dat je keuzes 
moet maken. Daag je vrienden, voetbalteam of 
collega’s uit en kom lekker footgolfen.

Leren golfen?
Naast het vrij spelen kun je ook leren golfen bij 
Amstelhof Golf. Op de oefenfaciliteiten staan 
onze golfleraren klaar om je de fijne kneepjes 
van het spel te leren. Zowel de beginnende als 
gevorderde speler kan bij ons terecht. Er is een 

breed aanbod van mogelijkheden, van jeugdles-
sen tot GVB cursussen. 

Meer weten? Neem dan een kijkje op de website: 
www.amstelhofgolf.nl 

Locatie:
Receptie Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30 - 1424 NX Uithoorn
0297-531855

Op vertoon van deze advertentie kun 
je voor slechts € 7,50 per persoon 
(normaal €10,00 p.p.) onbeperkt 
gebruik maken van de faciliteiten, dus 
zowel de driving range, short golf als 
footgolf faciliteiten (inclusief ballen en 
overige materialen). 

Actie is geldig t/m 31 december 2015.

1 x proberen voor € 7,50

Kom een keer 
langs en ervaar 
Amstelhof Golf! 

Welkom in de wereld van

Levering van sport- en wandelschoenen
Aanpassingen aan sport- en wandelschoenen

Sportvoetbedden
Reparatie van sport- en wandelschoenen 

Bovenkerkerweg 43
1185 XA  Amstelveen
T  020 -  64 15 308
F 020 -  45 39 256
E info@schiedon.nl
I  www.schiedon.nl

MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 - 17.30 UUR

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”
Deze sportschoen is uitstekend geschikt voor uw persoonlijke voetbedden.

WelWelW kom in de wwereldereldereld vvanan

Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”Ron Schiedon: ”Lekker lopen is lekker leven!”
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Wil je afvallen, fitter worden, je zelfverzekerder 
voelen, sterker worden, energieker voelen of 
vitaler voelen? Het kan allemaal, maar je moet 
je hiervoor wel inzetten. De uitdaging is om op 
zoek te gaan naar een voedings- en beweegpa-
troon waar jij je happy bij voelt. Daar kan ik je bij 
helpen! 

Tegenwoordig is het lastig om te bepalen wat 
een goed voedingspatroon is en welke sport je 
het beste kunt doen om in vorm te komen. Er is 
zoveel informatie te vinden dat het lastig is om te 
bepalen wat je zal gaan doen. Mijn missie is om 
je te laten zien en ervaren dat je makkelijk een 
gezonde leefstijl kan aannemen.  Een gezonde 
leefstijl wordt bepaald door  vier factoren: voe-
ding, sport, mindset en ontspanning. Doordat ik 
gewichtsconsulent, personal trainer en sportpsy-
choloog ben, kan ik je met alle factoren helpen. 
Ik geef voedingsadviezen, personal trainingen 
en groepstrainingen en ik help je om je mindset 
te veranderen. We gaan samen realistische en 
haalbare doelen stellen en ik laat je nadenken 
over je eigen gedrag.  

Voeding: Puur Gezond
In een onderzoek van Yale uit 2014 is onderzocht 
welk dieet het beste is voor je gezondheid*. Ze 
hebben onder andere gekeken naar een ‘low 
carb’-dieet, paleo-dieet, veganistisch dieet en 
mediterraans dieet. Ook  hebben ze gekeken 
naar diëten die bepaalde voedingsgroepen 
weglaten; denk hierbij aan glutenvrij, lactosevrij 
en ‘raw diet’. De conclusie was dat niet één dieet 
het beste  is voor je gezondheid. Het belangrijk-
ste was dat je voeding zo min mogelijk bewerkt 
was en het liefst direct uit de natuur kwam. Dus 
voeding dient puur en onbewerkt te zijn en een 
groot deel van je voeding dient bij voorkeur 
plantaardig te zijn. Daarom werk ik volgens de 
methode van Puur Gezond (www.puurgezond.
nl). Met deze methode kun je lekker eten, zijn er 
geen verboden voedingsmiddelen en eet je wat je 
lichaam nodig heeft. 

Wil jij een leefstijl die je de rest van je leven 
kunt volhouden? 
Een dieet is vaak een ‘alles-of-niets’-methode 
en leidt meestal tot niets. Voor je het weet val je 
weer terug in je oude patroon. Nieuwe gedragin-

gen hebben de tijd nodig om een gewoonte te 
worden. Daarom werken we stap voor stap. Met 
de Puur Gezond methode leer ik je elke week een 
nieuwe eetgewoonten aan. Je gaat je energieker 
voelen en geeft je lichaam wat het nodig heeft. 
Zowel letterlijk als figuurlijk ga je beter in je vel 
zitten. Je eet gewoon koolhydraatproducten, want 
die zorgen voor je energie. Eiwitten zorgen voor 
een verzadigd gevoel en behoud van je spieren. 
En de goede vetten heb je nodig voor een mooie 
huid, aanmaak van hormonen, je immuunsysteem 
en meer. 

Dus wil jij je fitter voelen, afvallen en energieker 
worden? Neem dan contact met mij op zodat we 
samen kunnen kijken naar je voedingspatroon. 
We gaan op zoek naar een patroon dat jij de rest 
van je leven kunt volhouden en waarbij je in prin-
cipe alles kunt eten wat je wilt. Dit kan zowel via 
face-to-face gesprekken als via online coaching. 
Het voordeel van online coaching is dat je het 
kunt doen wanneer het jou uitkomt. Bij face-to-
face gesprekken heb je meer een stok achter de 
deur . Wat wil jij? Kijk voor meer informatie op 
www.anoekdevoogd.nl en op 
www.anoeksportenvoeding.nl.

Personal training/groepstraining
Wil jij net die stap verder gaan tijdens je trainin-
gen? Of heb jij een stok achter de deur nodig, 
zodat je blijft trainen en regelmatig traint? Met 
personal training/groepstrainingen word je gesti-
muleerd net een stap verder te gaan om jezelf te 
verbeteren. De uitvoering van de oefeningen is  
beter  vanwege onmiddellijke correcties. Verder 
train je gevarieerd en op de juiste intensiteit. Dit 
leidt tot betere resultaten en meer motivatie om te 
sporten. Personal trainingen/groepstrainingen zijn 
voor iedereen geschikt. Je hebt net dat steuntje in 
de rug en het is een goede investering in jezelf.  
Op de woensdagavond geef ik een groepstraining 
in het Amsterdamse Bos. Tijdens deze training zul 
je een stukje rennen, in circuitvorm krachtoefenin-
gen doen en we sluiten altijd af met rekoefenin-
gen. Je kunt je eigen tempo en intensiteit volgen 
en het is mogelijk dat oefeningen aangepast 
worden aan jouw niveau. Ik noem deze training 
bootycamp. De nadruk ligt op de benen, billen en 
buik. Uiteraard komt  de rest van het lichaam ook 
aan bod. De eerste les kun je gratis meedoen om 

te kijken of het wat voor jou is. Dus doe jij mee? 
Geef dat aan via info@anoekdevoogd.nl.

Tijdens de personal training werken we aan de 
vijf factoren van conditie. Deze factoren zijn uit-
houdingsvermogen, kracht, coördinatie, flexibiliteit 
en snelheid. Afhankelijk van jouw doelstellingen 
stel ik de trainingen samen en werken we stap 
voor stap naar het bereiken van je doelen. Je zult 
door deze trainingen merken dat je sterker wordt 
en in het dagelijks leven makkelijker taken en ac-
tiviteiten kunt volhouden. Je hebt  minder pijntjes 
en klachten en voelt je zelfverzekerder. 

Leefstijl
Wil jij tips en tricks voor een gezonde leefstijl? 
Kijk dan op mijn site www.anoeksportenvoeding.
nl. Op deze website plaats ik recepten en blogs 
over voeding, mindset, sport en beweging. Wil  je 
op de hoogte  blijven? Dan kun je je inschrijven 
via www.anoeksportenvoeding.nl/boodschap-
penlijst. Je ontvangt dan ook een boodschap-
penlijst voor de voorraadkast en vriezer. Met deze 
voedingsmiddelen kun je altijd snel en makkelijk 
een gezonde maaltijd op tafel zetten. Daarnaast 
ontvang je een voorbeeld van een gezond voe-
dingspatroon.

Over Anoek de Voogd Sport & Exercise:
Heb jij vragen over dit artikel of de diensten die 
ik aanbied? Neem dan contact met mij op via 06-
51912732 of e-mail naar info@anoekdevoogd.nl. 
Als gewichtsconsulent ben ik aangesloten bij de 
beroepsvereniging (BGN) waardoor je  deze be-
geleiding (deels) vergoed kunt krijgen. Informeer 
daarvoor bij je zorgverzekeraar. 

Mijn personal trainingen geef ik bij Jumph te 
Amstelveen (www.jumph.nl). Indien gewenst kan 
het ook bij jou thuis of in het Amsterdamse Bos. 
De bootycamp geef ik in het Amsterdamse Bos. 
Voedingsadviezen geef ik in Uithoorn en Amstel-
veen. En ik kan je dus ook via online coaching 
begeleiden.

Kijk voor meer informatie op mijn websites: 
www.anoekdevoogd.nl en 
www.anoeksportenvoeding.nl. 

* Bron:Katz, D. L. & S. Meller (2014). Can we say what diet is best for health? Annu. Rev. Public Health, 35, 83–103.
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Judo
Sinds de oprichting in 2004 geeft Judoschool 
Blaauw judolessen aan kinderen vanaf 4 jaar 
maar ook aan volwassen en sinds oktober 2012 
zijn we gevestigd in Wilnis. Onze leerlingen 
komen niet alleen uit Mijdrecht en Wilnis maar 
ook uit Vinkeveen, De Hoef, Uithoorn, Aalsmeer 
en Amstelveen.

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 een keer per week 
getraind worden maar dat kan ook uitgebreid 
worden naar meer trainingsuren, waaronder 
de wedstrijdtraining en zwarte band training. 
Sinds de oprichting van Judoschool Blaauw zijn 
er diverse zwarte banden 1e dan en 2e dan’s 
bijgekomen.

Judoschool Blaauw en 
Hatha Yoga Mijdrecht in Wilnis

Naast de wedstrijden buiten de dojo zijn er een 
aantal vaste gebeurtenissen in de eigen dojo zo-
als de judo examens en de clubkampioenschap-
pen voor jong en oud.
Om de leerlingen maximale aandacht te geven 
zijn er tijdens de judolessen naast de gediplo-
meerde 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.
In onze seniorengroep zitten zwarte banden 
maar ook lagere banden. Het is goed mogelijk 
om ook op oudere leeftijd te beginnen met judo. 
Daarnaast zijn er aan aantal judoka’s die jaren 
niet getraind hebben die het judo weer hebben 
opgepakt. 

Yoga
Hatha Yoga is één van de oudste vormen die 
uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn 
waarbij de adem de verbinding vormt. 
Kenmerkend voor Hatha Yoga is de manier 
waarop je de adem gebruikt als middel om in je-
zelf die verbinding te ervaren. Een les bevat een 
evenwichtige verdeling tussen staande, zittende 
en liggende houdingen. 

De klassieke Hatha Yoga asana’s (oefeningen) 
voer je eerst dynamisch uit, als voorbereiding tot 
de statische houding. De adem is de dragende 
kracht in elke beweging. Door concentratie  op de 
adem ontstaat een meditatieve aandacht die leidt 
tot verstilling.
Alle bewegingsmogelijkheden van wervelkolom 
en gewrichten komen aan bod. In elke oefening 
zoek  je naar het juiste evenwicht tussen ontspan-
ning en kracht. De oefeningen variëren van sub-
tiel tot uitdagend en kunnen aangepast worden 
aan ieder niveau of mogelijkheden.
Daarnaast in elke les ontspanningsoefenin-
gen, concentratie en meditatie, waardoor een 
complete ervaring ontstaat. De aandacht gaat 
naar binnen, naar jezelf. Je wordt je bewust van 
wie je werkelijk bent. Door bewust te worden van 
jezelf en de eigen grenzen te respecteren, ga je 
ontdekken hoe jij reageert op de buitenwereld en 
wat de reacties daarbij zijn van het lichaam. De 
kracht van emoties of gedachten kan het lichaam 

doen verkrampen of blokkeren. Met behulp van 
Yoga zijn de gedachten die deze spanningen 
veroorzaken beter te herkennen, en vervolgens 
los te laten. 

Kort gezegd, het beoefenen van yoga heeft o.a. 
de volgende voordelen:
• Yoga versterkt en versoepelt de gewrichten, 
geeft veerkracht aan het lichaam en maakt spie-
ren sterker en langer.
• Het stimuleert de ademhaling, waardoor de 
bloedsomloop verbetert en de energie en vitaliteit 
in het lichaam groter wordt.
• De lichamelijke functies verbeteren door het 
masseren en stimuleren van de inwendige 
organen.
• Concentratie brengt het denken tot rust en 
kalmeert de emoties.
• Bewustwording zorgt voor zelfrespect en zelfac-
ceptatie.

Zaalhuur
Naast de judo en Yogalessen die in onze dojo 
worden gegeven is het ook mogelijk om onze 
dojo te huren voor andere sporten.
Onze mooie dojo ligt aan de Molenland 15 in 
Wilnis 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 kun-
nen lezen. Tevens is er ruim voldoende mogelijk-
heid om te parkeren op de eigen parkeerplaats.
Op het ogenblik wordt het verhuurd aan de Hatha 
Yoga Mijdrecht, Centrum voor beter bewegen en 
Aikido Centrum Wilnis. Er is nog ruimte om de 
zaal te huren.   

Voor meer informatie over lestijden en prijzen:
• Judoschool Blaauw via telnr. 06 – 10 93 1965, 
via de website www.judoschoolblaauw.nl of via 
E-mail: info@judoschoolblaauw.nl.

• Hatha Yoga Mijdrecht via telnr. 06 – 81 92 5818, 
of via de website www.hathayogamijdrecht.nl of 
via E-mail: info@hathayogamijdrecht.nl 

• Voor zaalhuur via telnr. 06 – 10 93 1965, via de 
website www.judoschoolblaauw.nl of via E-mail: 
info@judoschoolblaauw.nl.



www.sportkrantamstelland.nl  09 09

Op 14 November aanstaande wordt de 50e 
landelijke marathon verreden op de ijsbaan 
van Haarlem. 

Na enkele jaren afwezigheid hebben wij met 
een aantal oud-rijders de organisatie weer 
opgepakt. Samen met de baancommissie en 
met behulp van een groot aantal enthousiaste 
sponsors hebben we inmiddels vier sfeervolle 
avondjes marathon mogen meemaken.

De avond begint met de eerste divisie rijders. De 
toppers in spé. Het is voor velen de opstap naar 
de topdivisie en zij willen zich graag in de kijker 
rijden voor de topploegen. Dat is gegarandeerd 

succes voor spektakel. 

In deze categorie rijden enkele regio rijders die 
goed aan de weg timmeren. Martijn de Groot 
uit Wilnis, al enkele jaren vaste waarde in het 
peloton, Sjors Spaargaren uit Aalsmeer, man voor 
gegarandeerd spektakel en coming man Niels 
Immerseel uit Wilnis, die zijn fietscarrière combi-
neert met het marathon schaatsen. Debutant dit 
jaar is Roy van Es uit Alphen ad Rijn. 

Eén van de topteams uit de eerste divisie is het 
regio team GroeneHart sport, gesponsord door 
een aantal ondernemers uit het GroeneHart. 
Zij zijn één van de toonaangevende teams en 

14 november: 
Jan van der Hoorn schaatssport marathon

hebben de laatste drie jaar de cupwinnaar in de 
gelederen gehad. Jongens die daarna doorge-
stroomd zijn naar de topdivisie.

Het tweede onderdeel van de avond is de dames 
categorie. Deze categorie heeft de laatste jaren 
een enorme groei doorgemaakt. Mede doordat 
enkele langebaan dames de overstap hebben ge-
maakt naar de marathon. Onder andere bronzen 
medaille winnares in Sotsji, Carien Kleibeuker. Uit 
de regio is Nicky van Leeuwen erg actief. Zij com-
bineert haar langebaan carrière met het marathon 
schaatsen en dat gaat haar goed af.

De Hoofdact van de avond is de topdivisie. De 
laatste jaren gedomineerd door de ploeg van  
Jillert Anema, maar dit jaar zijn er zeker teams 
die een aanval gaan doen op de hegemonie van 
het team met in de gelederen regio topper Mats 
Stoltenborg uit Hoofddorp. 

Mats is de laatste jaren uitgegroeid tot een van 
de smaakmakers van het peloton en is zeker 
een van de kanshebbers van de avond en ook 
voor het winnen van de cup. Andere regio rijders, 
Erik Valent uit Amstelveen, Bart van de Vlugt uit 
Hoofddorp en Robin Snoek uit Abcoude hebben 
de laatste jaren bewezen tot vaste waarden in 
het peloton te behoren met regelmatig en toe 
positieve uitschieters in de uitslag.

Dus al met al belooft het een avond te worden 

met veel spektakel en een gezellige entourage. 

Wij hopen dan ook op een grote publieke belang-
stelling! 

Tot ziens op 14 november op IJsbaan Haarlem bij 
de Jan van der Hoorn schaatssport marathon.

Programma:
18.30 Eerste divisie
19.30 Dames
20.30 Top divisie

foto: Neeke Smit
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In augustus 2016 start de mbo-opleiding Sport 
& Gezondheid bij MBO College Amstelland 
met een nieuwe afstudeerrichting: Sport, 
Bewegen en Gezondheid. 

Bij deze opleiding leer je mensen te begeleiden 
om gezond te leven. Belangrijke onderdelen zijn 
voeding, gezondheid, beweging en ontspan-
ning. Je leert wat voeding met je lichaam doet, 
anatomie en fysiologie, Sportmassage, Fitness 
en EHBO en sociale vaardigheden & coaching. 
Geduld, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn 
hierbij belangrijke eigenschappen.  

Je werkt aan een toekomst als trainer in een 
fitnessschool, welness medewerker, personal 
trainer in een sportschool, beweegadviseur, 
voedingsvoorlichter of gewichtsconsulent. 

Met dit diploma op mbo-niveau 4 kan je ook 
doorstromen naar het hbo. Voorbeelden hiervan 
zijn HBO Voeding en Diëtiek, HBO Fysiotherapie 
en HBO Sport en Bewegen (Leefstijl en Gezond-
heid).

Naast deze richting kun je bij deze opleiding ook 
de richting Sport en Bewegingsagogie kiezen. 
Hierbij wordt sport en spel gezien als een middel 
om het fysieke maar ook het sociaal-emotionele 
welzijn van deelnemers te verbeteren. 

Je leert werken met verschillende doelgroepen 
als ouderen, mensen met een geestelijke of licha-
melijke beperking, mensen die revalideren of een 

blessure hebben. Je leert om sportieve activitei-
ten te organiseren voor specifieke doelgroepen. 
De methodes pas je aan je doelgroep aan. 

Als bewegingsagoog kun je aan de slag bij een 
fysiotherapiepraktijk, een revalidatiecentrum, 
een instelling met een lichamelijke of geestelijke 
beperking of in een psychiatrisch ziekenhuis. 
Met deze richting is doorstroom naar het hbo ook 
mogelijk. 

Maak jij mensen fit en vitaal?

Is de opleiding Sport & Gezondheid 
in Amstelveen iets voor jou? 

Kom dan naar onze 
Open Dag: zaterdag 21 november 2015 

van 10 -14 uur aan de Maalderij 37 in Amstelveen!

Wim Hof (The Iceman) heeft 23 wereldrecords 
op zijn naam staan en er zijn verschillende 
wetenschappelijke onderzoeken naar hem en 
zijn methode gedaan. Onderzoek van 2014 toont 
aan dat men door het beoefenen van de Wim Hof 
Methode bewust het autonome zenuwstelsel en 
de auto immuunrespons kan beïnvloeden. Iets 
wat tot dat moment door de wetenschap als on-
mogelijk werd gezien. De Wim Hof Methode heeft 
daarmee zowel mentaal als fysiek vele voordelen. 
Door het dagelijks gebruiken van deze methode 
zal je je lichaam sterker maken en weerbaarder 
tegen ziektes. 

Wim Hof Methode start in oktober in Uithoorn:
Leer uw zenuwstelsel en immuunsysteem beïnvloeden

Op 26 oktober is gestart met een programma 
gebaseerd op de Wim Hof Methode bij het Am-
stelhof in Uithoorn. 

Dit programma bestaat onder andere uit adem-
halingstechnieken, meditatie, koude confrontatie, 
bewegen en kennisoverdracht. Na de pilot zal 
het bij verschillende andere fitnesscentra in 

Nederland worden aangeboden. Daarnaast zul-
len we naast de les die op 26 oktober is gestart 
bij voldoende animo meerdere lessen bij het 
Amstelhof starten. Mocht u interesse hebben om 
deel te nemen of wilt u meer informatie? Laat het 
ons weten door een mailtje te sturen naar gijs@
innerfire.nl . U kunt ook bellen naar 06-38198481

Vergoeding door Zorg en Zekerheid
Het programma dat gebaseerd is op de Wim Hof 
Methode en bij fitnesscentra wordt aangeboden, 
wordt door Zorg en Zekerheid vergoed uit de 
aanvullende verzekering. 

Het basis programma van drie maanden kost in 
totaal € 225,-. Zorg en Zekerheid vergoed tussen 
€ 115,- en € 175,- voor aanvullend verzekerden. 

Ervaring van een reuma patiënt 
“Het was tweedaagse training. Ik dacht; als het 
niets is ga ik ‘s avonds mooi weer naar huis! 
Maar het tegenovergestelde gebeurde, Wim had 

mij te “pakken” met zijn betoog en oefeningen 
en als een gedisciplineerde soldaat ben ik zijn 
oefeningen dagelijks gaan doen, al was het 
koude douchen in het begin een ware veldslag 
met mezelf! Ik heb in dat jaar ook meteen de 
instructeurscursus gevolgd, ik was helemaal om! 
Al snel werd ik fitter, sterker, meer energie en 
mijn pijn verdween (voor mij het belangrijkste) 

door afname ontstekingswaardes. Ook ben ik 
langzaam, in overleg met mijn reumatoloog in de 
VUmc, medicatie gaan afbouwen. Nu september 
2015 is alles nog steeds onder controle, daar ben 
ik dankbaar voor.” Aldus Henk van den Bergh.

Meer informatie over de Wim Hof Methode: 
www.innerfire.nl 
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Ben je een recreant of wedstrijdspeler, jong 
of oud iedereen kan terecht bij tennishal ‘De 
Ronde Venen’. Je hoeft niet aangesloten te 
zijn bij een vereniging.

Tennishal De Ronde Venen heeft een gezellige 
ambiance met 5 binnenbanen waar je op een 
heerlijke vloer tennist.
Na het tennissen kun je nog heerlijk napraten in 
de horecagelegenheid. Wij staan graag voor je 
klaar en maken onze gasten het graag naar de 
zin. Lekker sporten en daarna met elkaar even 
nagenieten. 

Op de maandagmiddag wordt van 14.30 tot 16.00 
uur een gemengd losse toss (Racketmiddag) 
georganiseerd. Je kan daar voor € 7,50,- per keer 
individueel voor opgeven. 

Wil je wekelijks vast in een tossgroep dubbelen 
dan kan je meedoen aan de damesdubbeltoss. 
Iedere week het lot laten bepalen met wie je 
speelt en tegen wie. 
Geen maatje, geen probleem. Je kan je indi-
vidueel inschrijven voor het winterseizoen. De 
mogelijkheden hiervoor zijn op dinsdag 14.00-
15.30 uur, donderdag 13.00- 14.30 uur of vrijdag 
13.30- 15.00 uur 1,5 uur tennissen. 

Voor wie op recreatief niveau wedstrijden wilt 
spelen is er de bedrijfscompetitie op vrijdag-
avond. Een leuke ontmoeting met je collega’s 
tegen een ander bedrijf. Vanaf november t/m 
maart tennis je met je bedrijf 4 vrijdagen met 2 
tennisbanen 2 uur achter elkaar.

Zowel de recreatieve als de competitieve speler 
kan zich opgeven voor de teamcompetitie of 
herendubbel competitie. In de teamcompetitie, 
speel je met je team 6 keer op zondagmiddag, je 
tennist op 2 banen en 2 uur achter elkaar en de 
herendubbel speelt 6 keer 2 wedstrijden van 1 

Voor elk wat wils bij tennishal ‘De Ronde Venen’

uur in november t/m maart. 

Contractbaan huren met je eigen groepje
Steeds meer tennissers willen het hele jaar door 
tennissen. De meest comfortabele manier is in 
de tennishal. Wij zien steeds vaker groepjes 
ontstaan om op een vast uur (contractbaan) 
binnen te tennissen, je bent dan nooit afhankelijk 
van het weer. 

Er zijn nog mooie vaste uren beschikbaar, 
zelfs op de avonden. Bijvoorbeeld op maandag 
21.00-22.00 uur, dinsdag 19.00- 20.30 uur en 
21.00-22.00 uur, woensdag 19.00- 20.00 uur en 
21.00-22.00 uur, donderdag 18.00- 19.30 uur en 
vrijdag de hele avond. 
Deze uren kunnen uiteraard los gehuurd worden 
zolang ze nog beschikbaar zijn. Bij het huren van 
een losse baan zijn leenrackets inbegrepen. 

Wanneer je veel in het weekend wilt tennissen 
is de baanbundel een ideaal product. Je tennist 
voor de helft van het losse baanhuurtarief. 

Baanbundels:
• Bundels van 25, 35, 40, 50 en 70 uur mogelijk
  zie www.tennishalderondevenen.nl

Speeltijden winterseizoen
• Dinsdag en Vrijdag 08.30 - 09.30 uur

• Vrijdag   12.30 - 24.00 uur

• Zaterdag   09.00 - 18.00 uur

• Zondag   09.00 - 24.00 uur

Contract banen
• Een vast uur het hele seizoen:
  Overdag, weekend of ‘s avonds
  Nu nog mooie uren beschikbaar:
• Reservering losse baanhuur via internet:
  www.tennishalderondevenen.nl
  
Activiteiten:
• Damesdubbel toss
• Losse toss maandagmiddag
  (deelname per keer)

Tennishal De Ronde Venen
comfortabel overdekt tennissen

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

www.tennishalderondevenen.nl 

Competities:
• Mixed team competitie
• Heren-dubbel competitie
• Bedrijfs-koppel competitie

Tennislessen:
• Groep- of Privé-lessen
• Overdag of ‘s avonds
• Geen lidmaatschap vereist

Er kan gekozen worden uit een bundel van 25 
uren of 35 uren voor zaterdag en zondag, of bun-
dels van 40 uren, 50 uren en 70 uren in de winter 
voor vrijdag, zaterdag en zondag. 

1 half winter uur = 1 zomer weekend/avond uur = 
1½ zomer overdag. 

Alle bundels zijn 21 maanden geldig en niet 
persoonsgebonden. Met een gebruikersnaam en 
wachtwoord boek  je 0-7 dagen van te voren een 
baan. 

Als beginner is het aan te bevelen lessen te 
nemen. De lessen worden gegeven door een  
gerenommeerde tennisschool. 

Ter afsluiting van het winterseizoen 26 maart t/m 
3 april organiseert de tennishal traditioneel een 
open toernooi de Mijdrechtse Open Indoor-
kampioenschappen. 

Wanneer je een bedrijfsevenement of verjaar-
dagsfeest wilt houden dan kan dat ook. Er 
bestaat een mogelijkheid de hal af te huren of de 
horeca gelegenheid voor 80 tot 100 personen. 
Daarbij kan ook een warm of koud buffet besteld 
worden. 

Kort samengevat: er valt veel te beleven in de 
tennishal! 

Kijk voor meer informatie op onze site:
 www.tennishalderondevenen.nl.
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Arthrose: ermee leren leven?
Wat is arthrose? 
Arthrose is een aandoening aan één of meer-
dere gewrichten. Een gewricht bestaat uit twee 
botuiteinden waar kraakbeen overheen zit. 
Kraakbeen is belangrijk omdat het schokken 
opvangt en omdat het ervoor zorgt dat u zich 
soepel kunt bewegen. Rondom het gewricht zitten 
het gewrichtskapsel en de gewrichtsbanden. In 
dat gewrichtskapsel zit een soort smeermiddel 
dat ervoor zorgt dat het gewricht zijn werk doet. 
Bij arthrose wordt het gewrichtskraakbeen dunner 
en neemt de kwaliteit ervan af. Het gewricht kan 
dikker aanvoelen door een uitstekend bot of door 
een gezwollen gewrichtskapsel.

Alle specialisten in 
beweging onder 

één dak

Waaraan kun je het merken? 
Als u artrose heeft, is het vaak moeilijk om uw 
gewrichten te bewegen. Het meest voorkomende 
symptoom van artrose is de pijn die optreedt 
wanneer u het gewricht langere tijd achter elkaar 
gebruikt. Die pijn neemt vaak toe gedurende de 
dag en kan zelfs optreden wanneer u niets doet. 
Naast pijn kunt u ook last hebben van stijfheid. 
Meestal verdwijnt deze stijfheid als u even in be-
weging bent. Bijzonder is dat bij recent onderzoek 
gebleken is dat er geen verband bestaat tussen 
het hebben van klachten en het beeld van het 
gewricht op een rontgenfoto of MRI-scan.   
Mensen met dunner kraakbeen hoeven dus niet 
meer klachten te hebben.

Komt arthrose vaak voor en bij wie?
Arthrose komt over het algemeen vaker voor bij 
vrouwen dan bij mannen en met name oudere 
mensen hebben last van arthrose. Vooral overge-
wicht levert meer belasting op de gewrichten en 
heeft daardoor een  belangrijke rol bij het krijgen 
van arthrose. Maar ook bij jongeren en sporters 
die overbelasten komt arthrose voor. Bijvoorbeeld 
als iemand na een blessure te snel een geïrri-
teerd gewricht belast. In dat soort gevallen treedt 
versneld arthrose op.  
De aandoening kan bovendien vaker voorkomen 
binnen een familie.

Arthrose? Bewegen is het beste medicijn!
Als lopen pijn doet door gewrichtspijn wil men 
liever stoppen. Maar dat werkt averechts. Rust 
roest echt. Ook bij arthrose blijkt bewegen de 
pijn te verlichten en het arthroseproces zelfs te 
vertragen. Uiteraard moet u wel weten wat u moet 
doen en welke beweging goed voor u is.

Bewegen bij gewrichtspijn? 
Kernwoord: balans
Door het aangetaste gewricht te bewegen, ver-
sterk je de spieren rondom dat gewricht. Sterke 
spieren bieden meer steun voor het gewricht, zo 
heb je ook minder pijn. Bovendien helpt bewegen 
stijfheid te verminderen, af te vallen en betere 
conditie op te bouwen. En, hoe gek het ook lijkt, 
ook helpt bewegen het vermoeide gevoel in het 
lichaam te verminderen. Dit is allemaal in 2014 
door een onderzoek van de VU onderstreept. 

Voeding van het kraakbeen is volledig afhan-
kelijk van bewegen en daarmee is bewegen 
het belangrijkste medicijn tegen gewrichtspijn 
en zorgt het voor een flinke vertraging van het 
arthroseproces. Maar zomaar bewegen is niet 
verstandig. Alles draait om balans. Te veel doen 
geeft natuurlijk nog meer schade terwijl te weinig 
belasten weer geen effect heeft op spierkracht 
en de gezondheid van het kraakbeen. Het is dus 
verstandig om je laten adviseren door een fysio-
therapeut die verstand van zaken heeft, zoals bij 
Fysio&Fitness Kudelstaart/ Aalsmeer waar een 
paar fysiotherapeuten speciaal geschoold is in 
het begeleiden van mensen met arthrose. 
Goede sporten bij gewrichtspijn door arthrose

Er zijn verschillende sporten waarbij je spieren 
traint zonder gewrichten al te zwaar te belasten. 
Deze sporten zijn bij uitstek geschikt om de pijn 
die wordt veroorzaakt door een vorm van arthrose 
te verminderen. 

Zwemmen
Stap in het water, laat je achterover zakken en je 
merkt dat je maar weinig hoeft te doen om te blij-
ven drijven. Het water duwt het lichaam omhoog 
en biedt overal ondersteuning. Door rustig te be-
wegen is de belasting op de gewrichten minimaal. 
Door sneller te bewegen kun je meer verster-
kend werken. In het zwembad de Waterlelie in 
Aalsmeer is iedere week een fysiotherapeut van 
Fysio&Fitness Kudelstaart/ Aalsmeer aanwezig 
om  de oefeningen te begeleiden. 

Wandelen
Wandelen is een prima activiteit bij gewrichts-
pijn. Hardlopen door de enorme belasting juist 
weer niet. Wanneer je gaat rennen, belast je de 
knieën en enkels heel kort en heel zwaar. Deze 
zogenaamde piekbelasting loopt wel op tot 7 keer 
je lichaamsgewicht. Stevig doorwandelen mag 
natuurlijk wel en het is dan ook prima om na een 
stuk lopen je spieren te voelen. 
Sinds dit jaar is er een samenwerkingsver-
band tussen Sportservice Haarlemmermeer en 
Fysio&Fitness Kudelstaart/ Aalsmeer; iedere 
maandag wordt er onder begeleiding van een 
sportinstructeur gewandeld vanuit het vertrekpunt 
aan de Kudelstaartseweg 243 in Kudelstaart. 
Ook wordt hier de mogelijkheid geboden om aan 

Nordic Walking te doen. Deze populaire wandel-
sport met stokken is natuurlijk een goede training 
voor de beenspieren, maar hierbij verbrand je bo-
vendien meer calorieën dan wanneer je gewoon 
een stukje gaat lopen. Dat maakt Nordic Walking 
ook uitermate geschikt voor mensen die last 
hebben van gewrichtspijn door overgewicht. En 
in geval van overgewicht is het, door de nauwe 
samenwerking met een diëtist, ook mogelijk om 
via dieetadviezen aan de slag te gaan. 

(Fysio) fitness
Fitness heeft als voordeel dat je zeer gedoseerd 
en gefaseerd kunt trainen. Er kunnen dus ac-
centen gelegd worden. Ook apparaten, zoals 
een hometrainer,  die je conditie bevorderen, zijn 
meestal geschikt. Maar bij gewrichtspijn is de 
begeleiding essentieel! 

Fitness kent nogal overbelastingsrisico’s. Een 
verantwoorde opbouw is dus belangrijk. Als je 
arthrose al wat verder gevorderd is, is fitness 
onder begeleiding van een fysiotherapeut, vaak 
bekend als fysiofitness of medische fitness, een 
heel goede en effectieve manier om de arthrose 
en gewrichtspijn zo goed mogelijk te controleren. 

Fysio&Fitness Kudelstaart/ Aalsmeer is een van 
de weinige fysiotherapiepraktijken in de regio 
Aalsmeer,die de beschikking heeft over een ruime 
fitnessruimte.  Fitness kan zowel individueel als in 
groepsverband gedaan worden. 

Welke sporten moet je vooral NIET doen? 
Er is erg veel mogelijk op sportgebied. De sporten 
die hierboven zijn omschreven, zijn slechts een 
greep uit alle mogelijkheden die je hebt wanneer 
je iets aan gewrichtspijn wilt doen. Voor diegenen 
die andere sporten overwegen, volgt hier nog een 
reeks sporten die fysiotherapeuten afraden bij 
gewrichtspijn: 
• Intensieve balsporten zoals: voetbal, volleybal,   
  tennis en squash
• Vechtsporten zoals: judo, karate, jiu jitsu
• Wintersporten zoals: skien, snowboarden
• Krachtsporten (gewichtheffen, bodybuilding,
  klimmen)
• Vrije fitness bij matige of ernstige arthrose

Interesse in begeleid bewegen? 
Kijk dan op de website:
www.fysiotherapiekudelstaart.nl 
of kom langs op de Kudelstaartseweg 243 in 
Kudelstaart of bel naar 0297-329635. 
Mailen kan ook: 
info@fysiotherapiekudelstaart.nl.  
Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. 
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Bekkenfysiotherapie is er voor:
• Problemen met plassen of ontlasten
• Verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder 
   of darmen
• Instructie rondom buik/bekken operaties
• Buikpijn, bekken(bodem)pijn, pijn rondom    
   anus
• Erectiestoornis, pijn bij vrijen, vaginisme
• Individuele begeleiding rondom zwanger-
   schap(klachten)

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



Interview met David Chung, Hoofdinstructeur en 
eigenaar van Martial Arts Academy Chung Do 
Kwan te Amstelveen. 
Door: de redactie van Sportkrant Amstelland

Op 17 en 18 oktober vond de eerste European 
Kummooyeh seminar plaats in Nederland. 
Deze werd georganiseerd door Chung Do 
Kwan te Amstelveen onder het toeziend oog 
van de World Kummooyeh Federation te Zuid-
Korea.

De seminar stond onder de bezielende leiding 
van Grootmeester Hyun Kyoo Jang, wiens 
energie onuitputtelijk lijkt gezien de lange dagen 
en het vele reizen dat hij al achter de boeg heeft 
gehad, voor zijn aankomst naar Nederland (waar-
onder India en de Verenigde Staten van Amerika).
De seminar werd gehost door hoofdinstructeur 
en Sabum David Chung met de onmisbare en 
toegewijde hulp van alle toekomstige en huidige 
instructeurs. Zij hebben zich enorm in het zweet 
gewerkt om het geheel tot een onmiskenbaar 

Kummooyeh: de weg van het zwaard en de kunst van de Koreaanse boog
EUROPEAN SEMINAR KUMMOOYEH 17 & 18 OKTOBER 2015  
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groot succes te maken. 
De deelnemers waren o.a. afkomstig uit Zuid-
Korea, Nederland, Grootbrittanië Italië, Polen en 
Duitsland. De zaterdag stond in het teken van de 
internationale betrekkingen, waarbij er met veel 
plezier onderling werd getraind en iedereen met 
elkaar heeft getraind als één grote familie. 
De zondag stond in het teken van de jeugd en de 
toekomstige Nederlandse instructeurs die werden 
onderworpen aan een zeer intense vuurdoop. 
Mede ook daar zij straks zelfstandig op diverse 
plaatsen in Nederland de kunst zullen gaan 
voorzetten, met als doel de landelijk verspreiding 
van het Kummooyeh in het algemeen en het 
verwerven van bekendheid voor deze (nog) vrij 
onbekende krijgskunst. Momenteel zijn er zeven 
aspirant-instructeurs in training, welke naar het 

afronden van de opleiding zullen starten met hun 
eigen groepen op diverse locaties in Nederland.

Wat is nu exact Kummooyeh?
Kummooyeh, bestaat uit diverse soorten 
trainingselementen zoals meditatie, basisbewe-
gingen, zwaardvormen, het hakken van bam-
boestronken en het snijden van matten, sparring 
technieken (middels een speciaal ontwikkeld 
foam-zwaard en harnas genaamd “khabot”) en 
het Koreaanse traditioneel boogschieten aan de 
hand van veiligheidspijlen, ter bescherming van 
iedere deelnemer en omstander.
Elk onderdeel heeft een ander specifiek doel 
ter bevordering van de ontwikkeling van iedere 
Kumooyeh student.

Kummooyeh is afgeleid van de oude kunst van 
het Koreaanse zwaardvechten en het betreft een 

unieke krijgskunst ontwikkeld op basis van de 
oude elite krijgersklasse, die hun leven hadden 
gewijd aan de studie van de martial arts en de 
bescherming van hun vaderland. De technieken 
en bewegingen van Kummooyeh zijn mooi en 
dynamisch, met een evenwichtige verhouding 
van snelheid, kracht en nauwkeurigheid , maar 
er word wel uitgegaan van het een dodelijk 
en gericht doel tijdens de oefeningen, dit ter 

bevordering van de natuurlijke uitvoering van de 
technieken. Hierdoor onthouden de spieren de 
juiste beweging waardoor men in een echte situ-
atie praktisch ieder gelijksoortig voorwerp middels 
een zwaardtechniek zal weten te hanteren (denk 
bijvoorbeeld aan een bezem of wandelstok). 
Kummooyeh, vereist net als iedere andere krijgs-
kunst discipline en een toewijding aan training. 
Een nieuwe student begint met het leren van de 
basisfundamenten zoals de etiquettes, de ver-
schillende houdingen, het voetenwerk, en hoe op 
een goede wijze het zwaard te kunnen hanteren 
in alle denkbare situaties zoals ten tijden van het 
oude Korea.

Kum = Zwaardvechten (kumdo)   
mooyeh = krijgskunsten (martial arts)

De grondlegger en het begin van het 
Kummooyeh in Nederland
Hoofdinstructeur David Chung van Sportschool 
Chung Do Kwan ondernam afgelopen zomer zijn 
zoveelste reis naar het prachtige Zuid-Korea, 
maar ditmaal om deel te nemen aan een zeer 
intense instructor-course in het Kummooyeh, wat 
nodig was voor alle deelnemers daar het harde 
werken en trainen voortgezet en getoetst diende 
te worden door de president van de World Kum-
mooyeh Federation en de Korea Haedong Kumdo 
Assocation. Het examen werd afgenomen door 
een commissie welke werd geleid door Groot-
meester Bouksoo Joung en Grootmeester Hyun 
Kyoo Jang. Dit was een zeer intense training 
waarbij alle deelnemers (uit India, Australië en 
Nederland) zeer lange trainingsdagen maakten 
van 10 tot 12 uur per dag, in de warmste periode 
gedurende de zomer die Zuid-Korea kent. Daarbij 
niet te vergeten de hoge luchtvochtigheid en het 
hoog stijgende kwik vanaf de vroege ochtend, die 
de geest en lichaam extra op de proef wisten te 
stellen. Naar afronding van de opleiding is sabum 
David huiswaarts gekeerd naar Nederland om de 
eerste stappen te zetten, welke niet geheel onver-
dienstelijk zijn geweest; de lessen zijn feitelijk pas 
per 7 september jl. in Nederland gestart, waarbij 
de eerste groep al volledig vol zit en er inmiddels 
een wachtlijst is opgesteld voor de volgende te 
starten groepen in de andere woonplaatsen en 
regio’s. 

Daarnaast heeft hoofdinstructeur David Chung 
direct de schouders eronder gestoken en een 
kleine maand later zich direct hard gemaakt om 
de European Seminar in Nederland te houden, 
wat met alle hulp van de toekomstige Nederland-
se instructeurs een waar succes is gebleken! 

Dit grote succes is mede te wijten aan de diver-
siteit aan trainingselementen in vergelijking tot 
andere bewapende kunsten, waardoor de beoefe-
naar ten alle tijden zal worden uitgedaagd om aan 
zichzelf te blijven werken, maar tegelijktijd ook 
anderen te helpen en van elkaar te blijven leren. 
Dit zorgt voor een sterk gevoel van saamhorig-
heid, waarbij iedereen met het grootse respect 
naar elkaar toe, traint.

Tot slot aldus hoofdinstructeur David Chung:

“Wij hopen Kummooyeh verder te kunnen ver-
spreiden in Nederland middels de training van de 
eerste generatie instructeurs en de formatie van 
de Nederlandse Kummooyeh bond, waar achter 
de coulise al hard aan gewerkt wordt tesamen 
met de eerdere genoemde toekomstige instruc-
teurs. Wij zijn zeer dankbaar én vereerd om dit te 
mogen uitdragen en voort te zetten, en wij hopen 
ook hierin de rest van de Kummooyeh-family te 
laten zien dat wij wellicht een piepklein landje op 
de kaart zijn, maar wel een apetrots en onderne-
mend landje met hardwerkende mensen en met 
veel passie en plezier voor de martial arts. Dit is 
immers een krijgskunst die zeer veel denkwerk en 
concentratie vereist, dus wij hopen hier ook een 
bepaalde doelgroep mee aan te wenden die onze 
unieke krijgskunst nooit zullen schaden middels 
wangedrag, machtsmisbruik of door een ernstige 
gebrek aan zelfbeheersing” 

Is Kummooyeh wellicht iets voor uzelf of wellicht 
voor uw eigen sportschool?  
Of zoekt u nog een uniek teambuildingsuitje, 
verjaardagsfeestje en/of unieke schoolactiviteit? 
Neem dan vrijblijvend contact op via het mail-
adres: david@chungdokwan.nl 
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De afgelopen maanden hebben we een gezellige 
drukte gehad op de haven. Veel mensen kwamen 
een bootje huren, brachten een bezoek aan ons 
pannenkoekenrestaurant, kochten een lekker ijsje 
of kwamen voor de activiteiten van de zeilschool. 
Ook is er volop gebruik gemaakt van onze bed 
& breakfast voorzieningen gelegen in “Out in the 
Garden”. We zien hier een toename van gasten 
die op de fiets of per boot naar ons toekomen.

Wat is er dit najaar te doen bij 
Vinkeveen Haven?
Ook ná de zomer zitten wij bij Vinkeveen Haven 
niet stil. Wij bieden tal van mogelijkheden voor 
zowel de particuliere als de zakelijke klant. 

U bent bij ons aan het juiste adres als u nog 
op zoek bent naar een unieke locatie voor een 
vergadering of training. Wij beschikken over 
verschillende vergaderaccommodaties met meer 
dan voldoende faciliteiten. En natuurlijk de moge-
lijkheid om de intensieve training te onderbreken 
voor een boottochtje of af te sluiten met een 
lekkere borrel. 

Tevens bieden wij, in onze accommodatie aan 
het strandje, de mogelijkheid tot het geven 
van een aangeklede borrel, barbecue of buffet 
ter gelegenheid van uw verjaardag, bruiloft of 
babyshower. Wist u trouwens dat u bij Vinkeveen 
Haven ook kunt overnachten met zowel kleine als 
grote gezelschappen? Op het terrein van Vinke-
veen Haven is een grote groepsaccommodatie te 
vinden die een capaciteit heeft tot groepen van 
maximaal 75 personen. Kijk voor alle mogelijkhe-
den op onze website: www.vinkeveenhaven.nl of 
neem contact op met ons havenkantoor op 
0297 261990. 

Verhuur boten
Zolang het weer het toelaat is het mogelijk om 
bij Vinkeveen Haven een valk te huren om toch 
nog even het water op te gaan. Wij bieden 25% 
korting op onze dagprijzen! Reserveren kan via 
onze website www.vinkeveenhaven.nl.

Intocht Sinterklaas bij Vinkeveen Haven
Zaterdag 14 november verwelkomen wij Sinter-
klaas met zijn Pieten. 
Vanaf 17.30 uur bent u welkom om alvast sfeer 
te proeven en Sinterklaasliedjes te zingen. Om 
18.00 uur zal de boot met Sint en Pieten aanleg-
gen in onze haven. Anders dan vorige jaren 
blijft de Sint dit jaar op ons terrein. Het gehele 
programma duurt ongeveer anderhalf uur. Het 
uitgebreide programma kunt u volgen via de face-
bookpagina Intocht Sinterklaas Vinkeveen.

Pannenkoekenrestaurant het Voordek
Voor of na de intocht van Sinterklaas kunt u 

Wat een 
heerlijke 
zomer!

genieten van een heerlijke pannenkoek bij pan-
nenkoekenrestaurant het Voordek. Het is wel 
noodzakelijk om te reserveren, zodat wij ervoor 
kunnen zorgen dat u een tafel heeft en dat u op 
tijd klaar bent met eten voor de intocht van Sint 
en zijn Pieten. Voor meer informatie of reserveren 
verwijzen wij u graag naar onze website www.
hetvoordek.nl.

Uw eigen Sinterklaasfeest bij Vinkeveen Haven
Onze accommodaties zijn uitstekend in te zetten 
voor een sfeervolle sinterklaasviering met de per-
soneelsvereniging, het bedrijf of de vriendenclub. 
In ‘De Kombuis’ kan je terecht met groepen tot 25 
personen, in ‘Sailors’ tot 50 personen en in ‘Het 
Droogdok’ zelfs met grotere groepen. 

Desgewenst verzorgen wij voor u Sinterklaas 
en een aantal echte Pieten. Sint en zijn Pieten 
huren wij in via de Sinterklaasaktie Uithoorn. De 
opbrengsten gaan naar vele maatschappelijke 

en sociale doelen. U ondersteunt hiermee dus 
diverse goede doelen in uw eigen regio!
Voor prijzen van het Sinterklaasarrangement 
verwijzen wij u graag naar onze website:
www.vinkeveenhaven.nl. 

Kerstdiner
In de maanden december en januari bieden wij 

volop mogelijkheden voor 
uw Kerst- of Nieuwjaars-
borrel of uw Kerstdiner. De 
Kerstdiners worden voor u 
bereid door Top Kok David 
Hague! Voor groepen 
vanaf 20 personen bieden 
wij onze accommodatie 
exclusief aan! Ontvangst 
op het strand met een 
knapperend vuurtje en een 
glaasje glühwijn. Aanslui-
tend een heerlijk buffet in 
de Kombuis of Sailors. Wij 
maken graag een offerte 
op maat voor u. Hiervoor 

kunt u ons website formulier invullen op www.
vinkeveenhaven.nl of telefonisch contact met ons 
opnemen via telefoonnummer 0297-261990.

Nieuwjaarsduik
Traditiegetrouw vindt de Nieuwjaarsduik plaats bij 
Vinkeveen Haven. 

Op 1 januari bent u welkom vanaf 12.00 uur. Om 
13.00 uur gaat iedereen te water. Voor informa-
tie en inschrijven kunt u de website in de gaten 

houden: www.nieuwjaarsduikvinkeveen.nl.

Uitgebreide informatie over bovenstaande 
onderwerpen kunt u ook vinden op onze website 
www.vinkeveenhaven.nl. Telefonisch zijn wij te 
bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 9.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 
0297-261990.




