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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Willeke van der Neut

De eerste herfstdagen zijn geweest. 
Het is koud en druilerig, zo niet heel erg 
regenachtig. De zin om, net als in de 
zomer, buiten te gaan sporten wordt wat 
minder. Hoewel het, als je eenmaal bezig 
bent, heerlijk is om juist even je hoofd 
goed leeg te maken. Even uitwaaien, wat 
frisse lucht opdoen en daarna weer lekker 
de warmte in, geeft een heel goed gevoel. 
Maar soms lukt de buitentraining niet, b.v. 
als gevolg van de weersomstandigheden, 
of ben je echt niet gemotiveerd en dan 
kan een (tijdelijk) abonnement bij de 
sportschool uitkomst bieden.

Een doel hebben is hierbij belangrijk, 
maar zeker ook uitdaging en afwisseling 
van je training. Dit geldt natuurlijk voor 
zowel het sporten binnen als buiten.

Gisteren had ik als gevolg van ziekte 
opeens een onbekende trainer. Zo ver-
anderde mijn vertrouwde uurtje opeens 
in een sportuur waarin ik van alles moest 
veranderen. Mijn armen moesten hoger, 
mijn schouders lager en ik moest mijn 
tempo veranderen. Best confronterend 
omdat ik deze les al vrij lang volg en ik, 
met mijn achtergrond als fysiotherapeut, 

het gevoel heb dat mijn techniek altijd 
wel redelijk goed is. Maar ze had gelijk, 
ik voerde alles slordig uit en dacht er niet 
meer bij na. Na de les was ik een stuk 
vermoeider dan de laatste weken en ook 
weer geprikkeld om te gaan verbeteren.

Dit is iets wat we ook in de praktijk vaak 
zien. Mensen die al langere tijd sporten 
voeren de oefeningen gedachteloos uit, 
pakken er geen schema meer bij want 
weten de oefeningen toch wel en worden 
slordig in hun uitvoering.

Ook bij andere sporten zie je dit gebeu-
ren. Je komt in een soort routine en zeker 
op latere leeftijd hebben veel mensen 
niet meer het gevoel vooruit te komen en 
vinden de vertrouwde routine wel prima.

Maar dat hoeft niet! Het is juist zo goed 
om scherp te blijven tijdens het sporten. 
Om regelmatig je oefenprogramma om 
te gooien. Je weer eens opnieuw te laten 
testen en nieuwe doelen te maken. Om in 
plaats van altijd het zelfde stuk hardlopen 
in hetzelfde tempo ook eens een stuk in-
terval te doen of om iemand anders eens 
te laten kijken naar je techniek. 
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Het zal je verbazen wat een goed gevoel 
je dit kan geven.

Dit is niet alleen goed voor je lichaam, 
want zo blijf je verbeteren maar ook 
zeker voor de geest. En bovenal zorg je 
ervoor dat het sporten uitdagend, leuk en 
motiverend blijft. 

 Willeke van der Neut
Bekkenfysiotherapeut KernGezond 
Mijdrecht
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Lars: “Op dinsdag- en donderdagavond geef 
ik sportles aan een groep van gemiddeld acht 
personen. Voor mijn lessen laat ik me inspire-
ren door de Israëlische sporter Ido Portal. 
Je moet maar eens filmpjes van hem opzoe-
ken op internet. Ik krijg nu een jaar training 
van een student van Ido Portal en probeer 
de technieken toe te passen in mijn eigen 
lessen.”

Lars startte zijn eigen bedrijf tijdens het 
eerste studiejaar aan het HBO. “In het 
tweede jaar van de MBO-opleiding Sport & 
Gezondheid moesten we fictief een eigen 
bedrijf starten. Ook leerden we hoe je je 
eigen bedrijf kan promoten. Daar heb ik veel 
inspiratie uitgehaald. ‘‘Ik heb veel tijd gestoken in Barbarian Training Style en doe dat nog steeds. Zo 
heb ik zelf mijn website gemaakt: www.barbariantrainingstyle.nl.”

Toekomstplannen
Lars heeft genoeg plannen als hij straks klaar is met zijn HBO-opleiding. “Ik wil na mijn studie meer tijd 
in mijn eigen bedrijf steken, want ik wil graag uitbreiden. Het lijkt me namelijk ook heel gaaf om bedrij-
ven te helpen hun medewerkers fitter te krijgen. Hoe fitter de medewerkers zijn, hoe beter zij namelijk 
functioneren. Daarom kies ik op het HBO nu de specialisatie ‘gezondheidsmanagement’.” 

Tip van Lars!
Voor VMBO-leerlingen die twijfelen 
tussen de HAVO of het MBO als ver-
volgopleiding, heeft Lars een tip: “Als 
je al weet wat je leuk vindt om te doen, 
dan raad ik een MBO-opleiding aan. 
Je leert dan meteen over dat wat jij het 
allerleukst vindt. 

Heb je nog geen idee wat je later wilt 
worden? Dan zou ik naar de HAVO 
gaan. Je hebt dan nog een paar jaar 
extra de tijd om erachter te komen wat 
bij jou past.”
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Lars Heijneman (23) uit Amsterdam heeft al sinds zijn jeugd 
een voorliefde voor sport. Nadat hij de opleiding Sport & 
Gezondheid aan MBO College Amstelland in Amstelveen 
afrondde, koos hij ervoor om door te studeren aan het hbo. 

Momenteel zit hij in het laatste studiejaar van de opleiding 
Sportkunde aan Hogeschool Inholland in Haarlem. Lars 
vertelt hoe hij zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld op 
sportgebied en hoe MBO College Amstelland hem hierbij 
heeft geholpen.

Topsport
Op zijn twaalfde mocht Lars – voor een periode van drie jaar 
– voetballen in het jeugdteam van voetbalclub AZ. “Ik was 
altijd al gek op voetballen en was dan ook enorm trots dat ik 
bij deze club mocht spelen. Een droom die uitkwam!
Ik ging naar de HAVO op een middelbare school in Alkmaar. 

Toen ik na drie jaar niet verder mocht naar het volgende jeugdteam bij AZ, ging ik naar een middelbare 
school in Buitenveldert. Ik zat toen in de vierde klas. Vervolgens bleef ik tot twee keer toe zittenen ik 
besloot me te oriënteren op interessante mbo-opleidingen.”

MBO als alternatief voor de HAVO
Voor Lars was een MBO-opleiding een goed alternatief voor de HAVO. “Op de HAVO krijg je veel 
algemene vakken, zoals geschiedenis, wiskunde en aardrijkskunde. Maar ik wilde juist meer leren over 
sport. De HAVO afronden was voor mij daarom niet relevant.” 

Lars bezocht open dagen van verschillende MBO-scholen en kwam uiteindelijk uit bij MBO College 
Amstelland in Amstelveen. “Deze school bood een interessante opleiding aan: Sport & Gezondheid. 
Bij deze opleiding word je opgeleid tot sport- en gezondheidscoördinator. Dat leek me wel wat.”

Open dag bezoeken is belangrijk
Tijdens de open dag bij MBO College Amstelland sprak Lars met verschillende studenten en docenten 
van de opleiding Sport & Gezondheid. “Zij vertelden me welke lessen ik zou krijgen, welke opdrachten 
ik kon verwachten en waar ik later allemaal zou kunnen werken na afronding van de opleiding. Ook 
gaven ze aan dat de opleiding een goede voorbereiding was op het HBO. Dat sprak me wel aan.” 

Lars zag tijdens de open dag ook de leslokalen, de gymzalen, het buitenterrein waar veel gesport 
wordt én bladerde vast door lesboeken. “Ik kreeg zo een goed beeld van de school en de opleiding. Ik 
raad toekomstige studenten dan ook zeker aan een open dag te bezoeken. Ik meldde me na de open 
dag direct aan.”

Toelatingstest
Voordat een student wordt toegelaten aan de opleiding Sport & Gezondheid, wil MBO College Am-
stelland er zeker van zijn dat de opleiding bij iemand past. Lars: “Toen ik mij had aangemeld voor de 
opleiding, werd ik uitgenodigd voor een sporttest. Samen met andere toekomstige studenten werd ik 
getest op onder meer kracht, conditie en samenwerkingsvermogen. Ook kregen we een medische test 
in het ziekenhuis. Mijn hartslag werd gemeten, mijn gewrichten werden getest en zo waren er nog een 
aantal testjes. Het bleek dat ik kerngezond was, gelukkig!” Een paar weken later hoorde Lars dat hij 
was toegelaten aan de opleiding Sport & Gezondheid. “Daar was ik erg blij om!”

Sport & Gezondheid
“Zodra je met de opleiding Sport & Gezondheid begint, leer je over bijna alle sporten die je maar kunt 
bedenken”, vertelt Lars. “Maar je leert bijvoorbeeld ook lesgeven, een groep aansturen en een groeps-
activiteit organiseren. Ook leer je hoe je te werk moet gaan als je iemand persoonlijk begeleidt bij het 
sporten.” De opleiding Sport & Gezondheid duurt in totaal drie jaar. “In deze drie jaar krijg je zowel 
theorie- als praktijklessen op het gebied van sport. MBO College Amstelland heeft meerdere gymzalen 
tot zijn beschikking en een groot buitenterrein. Afhankelijk van de sport en het weer, kregen we binnen 
of buiten les”, vertelt Lars. ‘‘Naast de verschillende sporten krijg je ook vakken als anatomie, sportmas-
sage en fysiologie. Je leert dus ook over het lichaam, spieren en herstel.” 

Stage lopen
Bij MBO College Amstelland lopen studenten ieder jaar een stage. Lars: “Hier leer je heel veel van. In 
mijn eerste jaar liep ik stage bij een voetbalclub in Amsterdam. Hier gaf ik training aan twee jeugd-
teams.” In het tweede jaar liep Lars stage bij sportschool Bodytime in Amsterdam. ‘‘Dit was echt 
heel leuk. Ik gaf groepslessen én begeleidde mensen persoonlijk. Na mijn stage mocht ik hier blijven 
werken.” In zijn derde en laatste jaar koos Lars voor een stage bij een zorginstelling. “Bij zorginstelling 
Heliomare begeleidde ik mensen die na een ongeluk hersenletsel hadden opgelopen. Revalidatie bij 
niet-aangeboren hersenletsel is heel iets anders dan het geven van sporttrainingen en groepslessen. 
Maar juist die persoonlijke begeleiding is belangrijk voor de patiënten van Heliomare. Ik ben blij dat ik 
tijdens mijn drie stages meerdere kanten van het vak heb leren kennen. Daardoor ontdekte ik wat ik 
echt leuk vond.” 

Doorstuderen aan het HBO
Momenteel volgt Lars de opleiding Sportkunde aan Hogeschool Inholland in Haarlem. “Ik merkte dat 
ik na het MBO nog lang niet uitgeleerd was, daarom wilde ik graag door naar het HBO. Ik zit nu in het 
laatste jaar. Toen ik net begon op het HBO, merkte ik dat ik een behoorlijke voorsprong had op mijn 
studiegenoten die van de HAVO afkwamen. De basis van veel vakken had ik al geleerd tijdens mijn 
MBO-opleiding. Voor mij was het deels herhaling, maar voor de oud-havisten was alles nieuw. Soms 
was dat voor hen best moeilijk, want het studietempo op het HBO ligt hoog. Gelukkig was ik dankzij 
MBO College Amstelland goed voorbereid.”

Eigen bedrijf
Naast zijn studie en bijbaan bij sportschool Bodytime, heeft Lars ook nog een eigen bedrijf: Barbarian 
Training Style. 

‘‘Dankzij MBO College 
Amstelland studeer ik nu 
succesvol aan het HBO’’



Het nieuwe seizoen voor Judoschool Blaauw en Hatha Yoga Mijdrecht is alweer even bezig en er zijn 
nog plaatsen beschikbaar in de diverse groepen. Ook zijn er nieuwe cursussen gestart zoals 
bootcamp en zwangerschapsyoga.

Judo
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. 

Naast de wedstrijden buiten de dojo zijn er een aantal vaste gebeurtenissen in de eigen dojo zoals de 
judo examens en de clubkampioenschappen voor jong en oud.
Om de leerlingen maximale aandacht te geven zijn er tijdens de judolessen naast de gediplomeerde 
leraar ook meerdere hulpen aanwezig die de leraar ondersteunen bij het lesgeven waardoor er maxi-
male 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. 

Bootcamp
Voor iedereen die zijn of haar conditie wil verbeteren, fit en sterk wil worden, bieden wij bootcamples-
sen aan.
We bieden dit aan in 3 leeftijdsgroepen: 
•  6 t/m 11 jaar: oefeningen gericht op het uithoudingsvermogen en voor verbetering van motoriek.
•  12 t/m 17 jaar: oefeningen met lichte gewichten en veel met eigenlichaamsgewicht waardoor je
   sterker wordt maar ook het uithoudingsvermogen verbetert.
• 18 jaar en ouder: oefeningen met gewichten voor verbetering van kracht en het verbeteren van
   uithoudingsvermogen.

Hatha Yoga
Hatha yoga is één van de oudste vormen yoga die uitgaat van de eenheid 
van lichaam en bewustzijn, waarbij de adem de verbinding vormt. 

Yoga is leeftijdsloos en doe je op je eigen niveau, dus is Yoga voor ieder-
een toegankelijk en zitten de mannen en vrouwen samen in een les. Met 
bewustzijn en respect voor het lichaam voeren we de asana’s uit, deze 
zijn gevarieerd, uitdagend en grensverleggend (maar gaan nooit over de 

grens heen), naar ontspannend en gefocust. Door deze concentratie werkt dit rustgevend en medita-
tief waardoor er een complete ervaring ontstaat.

Wij zijn erkend gediplomeerde docenten die toegang geven tot de beroepsvereniging VYN. Daardoor 
is een eventuele vergoeding mogelijk van de zorgverzekeraars.

Naast de reguliere lessen bieden we ook de meest uiteenlopende workshops & extra lessen aan. 
Zoals Mindfulness, Adem- & Bekkenbodemtherapie en Zwangerschapsyoga! 
Neem gerust contact op voor meer informatie en wat de mogelijkheden zijn.
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STOELYOGA: 
Stoelyoga is voor iedereen geschikt. Sommige mensen met overgewicht, artrose, rugklachten of 
knieklachten, én mensen in een rolstoel verkiezen de stoelyoga boven een yogales op de mat. Iedere 
donderdag op het groepslessen rooster. Losse lessen en rittenkaarten mogelijk. 
Kijk ook op www.stoelyoga-aalsmeer.nl. 

TIENERYOGA
Start woensdag 1 november (5x): 12 t/m 15 jaar
“Even helemaal ontspannen en offline”
Deze lessen bestaan uit yoga-oefeningen en meditaties en zullen lekker ontspannend werken. Even 
geen ouders, leerkrachten en gsm. Even Zen!

KINDERYOGA 
Start woensdag 8 november (5x):  twee groepen 4 t/m 7 jaar en 8 t/m 11 jaar
Kinderyoga kan helpen meer zelfvertrouwen te krijgen, de concentratie verbeteren en weer de rust en 
ontspanning te ervaren. Bovendien is het gezellig en leuk!

WORKSHOP ‘ONT-MOETEN’ 
Maandag 27 november door Rösken Coaching.
Moet jij veel van jezelf,  heb jij een to-do lijst waar je niet doorheen komt? 
Leer verschillende manieren om prioriteiten te stellen. 

OPLEIDING DUO YOGA TEACHER / PARTNERYOGA
Gecertificeerde docenten opleiding – In English  
Fr 10th, Sa 11th, Su 12th november 2017 09.00 – 18.00 hr
You do not need to bring a partner, we’ll practise together. 

Bezoek YogAletta.nl voor nog meer workshops, opleidingen, groepslessen rooster pilates & 
yoga en reserveren.

GROEPSLESSEN PILATES EN YOGA
keuze uit meer dan 10 lessen; flexibel reserveringssysteem

Groepslessen, workshops en 
opleidingen bij YogAletta
in Aalsmeer

Judoschool Blaauw en Hatha Yoga Mijdrecht

Voor meer infromatie:
Judoschool Blaauw / Tel. 06 - 10 93 1965 / www.judoschoolblaauw.nl / info@judoschoolblaauw.nl
Hatha Yoga Mijdrecht / Tel.: 06 - 81 92 5818 / www.hathayogamijdrecht.nl/ info@hathayogamijdrecht.nl





WLC organiseert volgend jaar mei een volledige verzorgde fitness week op het magische eiland Ibiza!  
In een prachtige luxe villa met eigen rooftop gym , privé chef en op enkele minuten gelegen van het 
prachtige Talamanca strand en ibiza stad.

Hoe ziet deze ibiza fitness vakantie er uit?
Tijdens je verblijf op het zonovergoten eiland kun je pittige maar leuke trainingen verwachten in de 
typische WLC stijl. Deze trainingen worden afgewisseld met trainingen op het strand en Essentrics bij 
zonsondergang. Met tussendoor tijd om de omgeving te verkennen, lekker te luieren aan het zwembad 
en van de heerlijke zon te genieten.

Willem en Marjolein van WLC  gaan deze goed gevulde fitness week hosten en jullie aansteken met 
het fitness virus zoals alleen zij dat kunnen. Zij gaan hun ervaringen, tips en kennis op het gebied van 
fitness, mindset en voeding met jullie delen gedurende deze vakantie. Maar deze week is niet alleen 
maar Fitness. Deze week is ook voor jou om lekker bij te komen, jezelf te belonen of jezelf een nieuwe 
boost te geven. Of je nu ervaring hebt met krachttraining of niet, dat maakt allemaal niet uit. Ze willen 
jou een verkwikkende, motiverende en machtige ervaring geven waarbij je nieuwe vaardigheden leert, 
een herontdekt zelfvertrouwen en een positief verbeterde mindset krijgt.

Tijdens deze vakantie word je in de watten gelegd door hun persoonlijke chef. Hij zal heerlijke, gezon-
de maaltijden verzorgen welke bestaan uit een goede balans tussen koolhydraten, eiwitten en vetten. 
Willem en Marjolein  gaan je leren hoe je gezond én lekker kunt eten en daarmee ook resultaten kunt 
behalen. En omdat dit een vakantie is wordt er natuurlijk ook enorm genoten van de verse locale 
producten en daarmee gemaakte gerechten. Deze compleet verzorgde en unieke reis is all inclusive; 
eten, drinken en workout’s!

Prijzen*:
2 persoonskamer
1070 euro p.p.  -  verblijf in een deluxe tweepersoonskamer met twin-beds, airco en eigen badkamer 

4 persoonskamer
950 euro p.p. -  verblijf in een vierpersoonskamer met 4 bedden, airco, eigen keuken, zithoek, 
badkamer en terras. 

Pluspunt! Deze vakantie kan in 5 termijnen worden betaald zodat je niet in één keer bankroet bent. 

* Inclusief:
• Ontbijt, lunch, snacks en diner - heerlijk gezond eten gemaakt voor jou door onze eigen chefkok. 
  Alle maaltijden kunnen worden afgestemd op dieetwensen en/of allergieën
• Water, thee en koffie
• Transfer van en naar het vliegveld
• Alle workout’s op het strand en in de villa
• Wi - Fi

* Exclusief:
• Vlucht en reis- en annuleringsverzekering
• Uitgaven persoonlijke aard
• Eventuele behandelingen zoals massages of gezichtsbehandelingen 

Via de site www.wlc-trainingen .nl kun je je plekje reserveren. Wil je meer weten? Neem dan 
contact op met Marjolein via info@sterkenweerbaar.nl. Zij kan je alle in’s en outs geven van 
deze fantastische en unieke belevenis. Wacht niet te lang, er zijn nog maar 4 plekjes vrij. 

WLC is 
going to 

Ibiza!

Mis geen enkele editie!
Sportkrant Amstelland nu  

GRATIS af te halen bij:
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Na de zomervakantie loopt het atletiek baanseizoen af en maakt de jeugd van AV Startbaan zich weer 
op voor het cross- en indoorseizoen. Voor het zover is, staan eerst de laatste baanwedstrijden nog op 
het programma die veelal bestaan uit finales en kampioenschappen. De jeugd van AV Startbaan was 
overal weer ruim vertegenwoordigd.

Finale regio competitie voor pupillen in Edam
Op zaterdag 16 september vond in Edam de finale van de regio pupillen competitie plaats. Voor AV 
Startbaan hadden maar liefst 25 pupillen (5 teams) zich geplaatst voor deze finale. De finale begon 
voor alle teams met estafettes. Na de estafettes volgde de meerkamp die uit 3 verschillende onder-
delen bestaat. Alle pupillen van AV Startbaan waren de trainingen al begonnen op 28 augustus en 
trainden speciaal voor deze finale maar liefst 3 keer per week. Een optimale voorbereiding dus.

Twee keer brons en zilver voor de jongens
De jongste pupillen, de mini pupillen (Boris, Leon, Max, Milan en Stijn) behaalden een hele mooie 
derde plaats als team. Milan Franco behaalde individueel een hele knappe tweede plaats door op zo 
een jonge leeftijd al 2.99m ver te springen. De B pupillen (Iloy, Lucas, Manuel, Noah en Tijn) deden 
het nog iets beter en werden zelfs tweede. Manuel Pattiwael van Westerloo werd individueel derde 
met een sprong naar 3.73m, een super snelle sprint en een stoot bij het kogelstoten naar 5.61m. De 
A1 pupillen (met veel pupillen uit Mijdrecht en Aalsmeer) konden helaas niet beschikken over Senna 
(blessure), waardoor een podium plaats moeilijk zou worden. Toch begonnen ook deze jongens vol 
goede moed aan de finale. Voor het laatste onderdeel was er nog uitzicht op het podium, maar helaas 
ging het verspringen minder goed. Toch werden de jongens (Florian, Bjorn, Jelle, Niels en Steven) nog 
knap vijfde, maar dat was voor de jongens niet waarvoor ze naar Edam waren gekomen.

Twee keer brons voor de meisjes
De mini pupillen (Evelien, Gioia, Mingyue, Nubia en Ziva) belanden helaas net naast het podium, maar 
werden wel heel mooi vijfde. De C pupillen (Caitlin, Lauren, Melody en Senna) verrasten iedereen met 
een hele mooie derde plaats. Lauren Timucin behaalde individueel een hele knappe derde plaats door 
een snelle sprint, maar vooral door heel ver te springen (3.47m) en ver te werpen met de bal (17.72m).

Nationale Estafette kampioenschappen in Amstelveen
Op zaterdag 23 september en zondag 24 september organiseerde AV Startbaan voor de 18e keer de 
Nationale Estafette Kampioenschappen. Aan deze wedstrijd deden meer dan 600 teams van heel veel 
Nederlandse atletiekverenigingen mee. Bij de senioren en junioren A en B zijn er diverse estafettes 
waar ook echt voor de Nederlandse titels gestreden wordt. Op zaterdag deden voor AV Startbaan 
maar liefst 22 pupillen teams met 51 pupillen mee aan deze kampioenschappen. De pupillen hebben 
de laatste week nog veel geoefend zodat het estafette stokje ook echt zo snel mogelijk (zonder te 
vallen) over de finish komt. Dit is daarom ook wellicht het meest moeilijke, maar daarnaast ook meest 
spannende onderdeel van de atletiek.

Zilver en brons voor AV Startbaan pupillen
De ochtend begon voor de pupillen met de pendelestafette. Hierbij proberen 10 pupillen (5 aan iedere 
kant) het estafette stokje zo snel mogelijk heen en weer te brengen. Voor AV Startbaan deden 4 
pupillen teams mee, waarbij zowel jongens als meisjes in eenzelfde team starten. Als eerste waren 
de gecombineerde teams van de B, C en mini pupillen aan de beurt voor de 10x40m. Met wellicht het 
jongste team presteerden de AV Startbaan pupillen het om op dit onderdeel tweede van Nederland 
te worden. Een knappe prestatie van dit jonge, maar snelle team. De A pupillen hadden het een stuk 
moeilijker, met een combinatie van A1 en A2 pupillen was het moeilijk om van teams met alleen (grote) 
A2 pupillen te winnen. Toch eindigden het eerste team knap op een zesde plaats in een wedstrijd waar 
het niveau heel hoog lag.

Aan het einde van de ochtend en het begin van de middag stonden de meer bekende (gewone) esta-
fettes voor de pupillen op het programma (4x40m of 4x60m). Hieraan deden 12 estafette teams van 
AV Startbaan mee. De jongens mini pupillen begonnen en verrasten trainers en ouders met een derde 
plaats op de 4x40m. Trots namen Samuel, Leon, Boris en Milan hun medaille in ontvangst. De meisjes 
mini pupillen en de jongens C pupillen kwamen nog wat snelheid te kort, maar door veel oefenen gaat 

Laatste baanwedstrijden 
voor jeugd AV Startbaan

dit volgend jaar vast beter. De meisjes C pupillen werden heel knap zesde van Nederland na hun 
derde plaats bij de regio competitie van vorige week. De jongens B pupillen waren op weg naar het 
podium, ware het niet dat het stokje na 130 meter tegen de grond ging. Dan komen er tranen, maar 
dat kan gebeuren, daarom is estafette lopen ook zo leuk en spectaculair. De twee meisjes B pupillen 
teams liepen een hele goede race met goede eindtijden. Na de jongste pupillen werden de startblok-
ken verplaatst voor de 4x60m van de A pupillen. De A pupillen teams van Startbaan, met vaak veel 
A1 pupillen, hadden het moeilijk tegen de teams van andere verenigingen met vaak alleen of veel A2 
pupillen.

Later in de middag was het tijd voor de laatste estafettes voor de pupillen, de speciale estafettes. 
Leuke estafettes, want eerst start een C pupil (40m), vervolgens een B pupil (40m) en als laatste 2 A 
pupillen die beide 60m moeten afleggen. Voor AV Startbaan deden 6 estafette teams mee. Bloedstol-
lende races en hele goede starts van de C en B pupillen. Het vervolg in de races van de A pupillen 
(vaak A1) was heel sterk, maar ook heel moeilijk tegen veel grotere A2 pupillen. De tijden waren 
echter weer sneller dan vorig jaar. Goede prestaties van de pupillen van AV Startbaan, die niet alleen 
zelf estafettes hebben gelopen, maar ook konden zien hoe de senioren en junioren heel snel liepen en 
wisselden. 

Clubkampioenschappen 2017
Op zaterdag 7 oktober werd het atletiek baanseizoen bij AV Startbaan traditioneel afgesloten met 
clubkampioenschappen. Daar waar het zonnetje de pupillen en junioren het hele jaar vergezelde bij 
wedstrijden, had de zon het baanseizoen al eerder vaarwel gezegd en bestond de dag grotendeels uit 
regen. Wellicht niet leuk, maar toch gingen meer dan 160 jeugdleden van AV Startbaan met elkaar de 
strijd aan om binnen hun eigen categorie clubkampioen te worden.

De pupillen deden een 4-kamp bestaande uit sprint, lange afstand en twee technische onderdelen 
(hoogspringen, verspringen, balwerpen en/of kogelstoten). Bij de junioren bestond de meerkamp uit 
een 5- of 6-kamp voor de jongste junioren en maar liefst een 7-kamp voor de oudste junioren. De juni-
oren deden naast de onderdelen die de pupillen deden ook o.a. hordelopen en speerwerpen. Ook de 
senioren streden om de clubtitels en deden een 6- of 7-kamp. Ondanks de regen en daardoor ook de 
kou waren veel pupillen en junioren nog in staat hele goede prestaties neer te zetten en zelfs nog per-
soonlijke records te lopen, werpen of springen. Als toetje werd er dit jaar voor het eerst een ouder-kind 
estafette georganiseerd waar meer dan 60 ouder-kind teams aan deelnamen. De ouder moest 50m 

sprinten en daarna het stokje aan zijn/haar kind geven die vervolgens 60m sprintte.
Uiteindelijk waren alle clubkampioenen per categorie bekend en is het baanseizoen nu echt afgelopen 
en gaan de crossen en indoorwedstrijden weer beginnen, waarna in april het baanseizoen weer van 
start gaat.

Atletiek bij AV Startbaan
Vind jij lopen, gooien en springen ook zo leuk, kom dan een keer kijken op de training of kijk op voor 
meer informatie op www.avstartbaan.nl voor meer informatie over AV Startbaan en direct meetrainen.
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Indoorbaan 
Sinds 2015 heeft Amstelveen zijn eigen indoorbaan voor skiën en snowboarden. Je kunt er leren skiën 
en snowboarden, of als je al wat verder bent, je techniek en conditie verbeteren. Het principe van 
de indoorbaan is eenvoudig, maar werkt fantastisch. Het is een skihelling met een speciale voor het 
skiën ontwikkelde mat, die onder je door rolt. De skimat is gemaakt van zacht materiaal en daardoor 
valvriendelijk. Door de structuur van de mat worden de echte sneeuwomstandigheden benaderd. De 
skibaan is geschikt voor zowel beginners als (ver)gevorderden (skiërs en snowboarders). De leraar 
heeft altijd een stopknop in handen en kan de skibaan direct stilzetten, mocht je een keer vallen. Vei-
liger kan het niet! Je staat gelijktijdig met iemand anders van jouw niveau op de baan en je kunt onaf-
gebroken skiën of snowboarden. Daarbij krijg je aanwijzingen van de leraar die je continue begeleidt. 
Maximale aandacht en heel effectief! Zo ga jij goed voorbereid op wintersport. Tijdens de les heb je 
natuurlijk ski’s en skistokken of een snowboard en skischoenen of snowboardboots nodig. Deze hoef 
je niet zelf mee te nemen, alles is aanwezig bij de skischool. Maar je kunt ook je eigen skischoenen of 
snowboardboots gebruiken. 

De voordelen van ski- of snowboardles op de indoorbaan op een rijtje: 
• Indoor, dus binnen en nooit last van slecht weer 
• Maximaal met z’n tweeën gelijktijdig op de baan en met maximaal 4 personen per uur 
  (dus 10 minuten op/10 minuten af). Hierdoor word je tijdens de les optimaal privé begeleid door 
  jouw leraar, kan het nog persoonlijker? 
• Of je nu een absolute beginner of (ver-)gevorderd bent, met Skischool Amstelveen ga je optimaa
  voorbereid op jouw sneeuwvakantie 
• Kans op blessures is minimaal door een optimaal veilige constructie van de baan 
• Skitraining én skigymnastiek op een unieke manier gecombineerd; naar de sneeuw met een
  TOP-conditie / Techniek!

Leraren 
De leraren van de skischool zijn stuk voor stuk enthousiaste mensen die graag hun vaardigheden op 
jou willen overbrengen. Ze werken aan je techniek, maar zullen er ook voor zorgen dat je conditie ver-
betert, zodat je met een voldaan gevoel naar huis en natuurlijk goed voorbereid op wintersport gaat. 
Ook de leraren worden continue getraind. Zo blijven ze bevoegd om les te geven en zijn ze altijd op de 
hoogte van de laatste ski- en snowboardtechnieken. 

Reizen 
Het is natuurlijk heerlijk om dat wat je op de indoor-skibaan leert toe te passen in de sneeuw. Daarom 
organiseert Skischool Amstelveen verschillende reizen. Dit jaar staan onder andere de Sella Ronda 
in Italië en Val Thorens in Frankrijk op het programma.Tijdens de reizen kun je meedoen aan de 
skilessen die worden georganiseerd met eigen leraren van de skischool. Vijf ochtenden op jouw eigen 
niveau les krijgen. Je leert erg veel en het is natuurlijk supergezellig!  

Groepen 
Ook als je een bedrijfsevenement of een leuk feest wilt organiseren, kun je prima terecht bij Skischool 
Amstelveen. Het programma wordt afgestemd op jouw wensen. Rond de gezellige bar met uitzicht op 
skibaan, of in de loungehoek, is er voldoende ruimte om wat te eten of te drinken.

Voor meer informatie kijk ook op: www.skischoolamstelveen.nl

Outdoor Fun, 
Starts Indoor
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We gaan weer richting de feestdagen, 
gemotiveerd ren je de sportschool in en je 
gaat er volop tegenaan. Maar toch vraag je 
je steeds af waarom jouw trainingen niet het 
resultaat geven wat jij verwacht had. Want met 
de hoeveelheid trainingen die jij traint had het 
resultaat toch veel beter moeten zijn? 

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Met goede training en voeding kom je al een heel eind. Vergeet niet: Jij bent jij, uniek en speciaal. 
Accepteer wie je bent en hoe je eruit ziet en ga ervoor om jou doel te bereiken.

Je beloont jezelf met eten!
Wij doen het allemaal. Nu ik zo keihard getraind heb kan ik mooi die heerlijke pasta eten of dat heer-
lijke gebakje. Maar je hebt zo hard gewerkt om fitter te zijn, om gewicht te verliezen en om jezelf goed 
te voelen dat het zonde is je trainingen met het verkeerde eten te belonen. Eet gezond ipv dat het een 
“beloningssysteem” wordt want gezonde voeding is jouw beloning voor jouw harde werken. 
Maak er jouw way of life/levensstijl van en zorg goed voor je lichaam. 

Ik wens je veel geluk op jouw weg naar een gezonder en fitter leven. Onthoud dat je elke dag kunt 
beginnen. Train je trainingen met jouw goals en wees lief voor jezelf: 
Je hebt maar één lichaam, als jij daar niet voor zorgt wie dan wel?

Jolanda Beuving
Just Believe 
Beuving Lifestyle

Waarom jij geen 
resultaat ziet...

Doe eens een stapje terug en overzie. Wat voor trainingen doe je? Is het te weinig of juist teveel? 
Ben jij echt zo gemotiveerd als je dacht?

Neem (groeps) lessen of Personal Training bij een goede trainer.
Sommige trainers zijn beter dan anderen, maar zij zijn wel degenen die hiervoor gecertificeerd zijn en 
jouw kunnen vertellen hoe jij je doel kan bereiken. Ook zij willen resultaat voor jou!

Werk harder!
Nog harder denk je dan? Ik doe al zo mijn best!
Maar gebruik je nog steeds dezelfde gewichtjes? Ga je steeds zwaarder met trainen? Ga je tot het 
gaatje of blijf je nog steeds in je comfortzone zitten? Ga je meer dan één keer naar de sportschool? 
Train iedere keer wat zwaarder, stapje voor stapje en blijf ervoor gaan. Want kijk om je heen, je bent 
niet de enige die keihard zijn best doet.

Je bent niet met jezelf aan het battlen.
Stop jezelf te vergelijken met andere mensen. Het gaat niet om hen, het gaat om jou en wat je kunt 
bereiken. Denk: vandaag ga ik meer doen dan de vorige training/les. Ik pak zwaardere gewichtjes, 
probeer conditioneel iets langer mee te doen en doe steeds een tandje erbij.

Je gaat naar je trainingen/lessen om jezelf te verbeteren. 
Je kan moeite hebben met push-ups, maar je kan wel twee minuten planken. Je hebt moeite met 
krachttraining maar kan wel 10 km hardlopen. Focus op jezelf en blijf op je eigen “matje” , mentaal en 
fysiek. Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten.

Accepteer wat je niet kan veranderen.
Zet redelijke doelen. Kijk eerst eens goed naar de bouw van je lichaam, wat wil en kan je veranderen? 
Want er is geen hoeveelheid oefeningen die jou helemaal kan veranderen in iemand anders. 

Ga je op wintersport en wil je liever niet direct met een gipsvlucht terug naar huis, dan is een goede 
voorbereiding zeer belangrijk. Naast het verzorgen van goede materialen, moet je conditie ook in orde 
zijn. Met deze tien simpele, maar doeltreffende tips voor goede wintersport oefeningen ben je optimaal 
voorbereid op jouw skivakantie, zonder ongelukken en blessures.

1. Tenen optrekken
Om de spieren aan de voorkant van je 
onderbeen te trainen, kun je een aantal 
keren per dag je tenen optrekken. Trek 
je tenen hoog op en hou ze even in 
deze stand. Ontspan en herhaal daarna 
weer.

2. Kniebuigingen
Tijdens het skiën buig je voortdurend 
door je knieën. Train daarom je been-
spieren door elke dag kniebuigingen 
te doen. Buig tien keer door je knieën 
totdat je bovenbenen horizontaal staan 
en veer dan langzaam weer op. Doe 
dat een paar keer per dag. Probeer 
ook eens een lichte kniebuiging op één 
been.

3.Terugstappen
Sta rechtop, je benen iets uit elkaar. Zet 
je rechterbeen een stap naar achteren 
en buig door je rechterknie. Beweeg je 
bovenlichaam gestrekt iets mee naar 
achteren. Zet met je rechterbeen af en 
kom weer terug in de normale stand. 
Doe hetzelfde met je linkerbeen en blijf 
afwisselen.

4. Traplopen
Traplopen is een uitstekende manier om beenspieren te trainen die je ook bij het skiën gebruikt. 
Geregeld een stukje trap nemen is beter dan één keer per dag een lange trap op te rennen. Ook goed: 
langzaam de trap oplopen, waarbij je telkens twee treden tegelijk neemt.

5. Hielen draaien
Ga in een spreidstand staan, draai je tenen iets naar elkaar toe. Buig een beetje door je knieën, je bo-
venlichaam iets voorovergebogen. Draai nu je hielen naar elkaar toe en weer van elkaar af. Je tenen 
blijven op dezelfde plek staan. Zo draai je steeds je hielen naar binnen en naar buiten.

6. Op de tenen
Probeer hoog op je tenen te staan, bovenlichaam gestrekt. Laat je hakken weer terugzakken en draai 
daarbij beide voeten parallel naar rechts. Doe hetzelfde en draai je voeten dan naar links.

7. Been- en heupspieren
Ga op je rechterzij liggen, benen op elkaar, knieën iets gebogen. Steun met je rechteronderarm op de 
grond, zodat je schouders de grond niet raken. Til dan je linkerbeen op naar een stand van 45 graden 
en laat het been weer langzaam zakken. Het mag net niet je andere been raken. Til het een paar keer 
op en doe dezelfde oefening op je linkerzij met je rechterbeen.

8. Afdalen
Ga in de afdaalhouding staan, je knieën gebogen, je bovenlichaam ver voorovergebogen, je armen 
alsof je skistokken vasthoudt in een afdaling. Veer nu enkele keren langzaam op en neer door je 
knieën.

9. Springen
Ga op je linkerbeen staan, je knieën iets gebogen, je bovenlichaam iets voorover. Spring van je linker- 
naar je rechterbeen en weer terug.

10. Snowboard-stand
Zet je voeten gespreid uit elkaar, met gebogen knieën, je armen gespreid alsof je je balans bewaart op 
een snowboard. Verleg nu je lichaamsgewicht steeds langzaam van je tenen naar je hielen en weer 
terug, terwijl je je knieën gebogen houdt.

Tips voor wintersport oefeningen
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• personal training 
• leefstijlcoach

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

www.anoekdevoogd.nl

Stichting Taijiquan Nederland (STN) houdt op zaterdag 11 november van 09.00 tot 17.00 uur het 
jaarlijkse Taijiquan Festival in sportcentrum Olympos, Uppsalalaan 3 in Utrecht. Dit jaar is het een 
bijzonder festival vanwege het 35-jarig bestaan van de STN.

Het festival kent een afwisselend program-
ma bestaande uit competitiewedstrijden, 
meer dan vijftien workshops van hoog 
niveau en een gezellige informatieve markt 
waar van alles te vinden is op het gebied 
van Taijiquan, Qiqong, kleding, wapens, 
muziek, boeken en dvd’s. Er is van alles 
te beleven voor jong en oud, gevorderd of 
beginner, vechtkunstliefhebber of gezond-
heidstaijiquan- of qigongbeoefenaar. 

Zangeres Lico Lee zal het festival muzikaal begeleiden. Meer Chinese inbreng is er van acupunctu-
riste Yenna Zhang en van bestseller auteur Lulu Wang, die een lezing verzorgt over Chinees eten. 
Dit naar aanleiding van haar nieuwe, inmiddels veertiende boek Chineeslekker, over het concept van 
Yin en Yang in de Chinese keuken en over hoe Chinezen de relatie tussen voedsel en gezondheid 
bekijken. De acupunctuur workshop van Yenna Zhang sluit naadloos aan op de Lulu Wang workshop. 
In dialoog met Lulu vertelt Yenna over de relatie tussen het prikkelen van acupunctuurpunten en het 
beoefenen van Taijiquan.

Twee internationale meesters van verschillende Taijquan stijlen zullen een demonstratie geven in de 
lunchshow, gevolgd door workshops waar iedereen aan kan deelnemen. Voor Chen stijl is dat Frank 
Marquardt en voor Sun stijl Tary Yip. Wie meer van deze meesters wil leren, kan op zondag 12 novem-
ber een masterclass van een hele dag bij één van hen volgen. 

Belangstellenden vinden op de website www.taijiquan.nl een overzicht van alle workshops. Daar 
kan ook worden ingeschreven voor de workshops en voor de competities waaraan deelgenomen wil 
worden. Wees er op tijd bij want als de populaire workshops zijn snel volgeboekt. 

Stichting Taijiquan Nederland (STN) is een organisatie die de belangen behartigt van de aangesloten 
organisaties, leden en geïnteresseerden. Zij zet zich in om Taijiquan en Qigong bekend te maken en te 
ontplooien  in al zijn facetten. Dit doet zij door te fungeren als platform voor vakgroepen en als kennis-
centrum. De stichting bemiddelt bij het organiseren van workshops, organiseert een jaarlijks festival en 
helpt mee bij het ontwikkelen van opleidingen.

Jubileumeditie Taijiquan Festival in Utrecht
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Oktober is de maand waarop veel aandacht wordt 
geschonken aan de bewustwording van borst-
kanker en vinden er diverse activiteiten plaats 
om geld in te zamelen voor onderzoek, zorg en 
voorlichting.

 In het weekend voorafgaande aan de ‘Breast 
Health Month’ ook wel bekend als PinkTober, 
heeft Stichting A Sister’s Hope succesvol haar 
nieuwste evenement ‘50K My Way’ gelanceerd. 

Ook ná oktober gaan we door!

In en om Amersfoort legden de deelnemers 
individueel of in teamverband een afstand van 
50 km af. De route kon op verschillende manieren 
worden afgelegd; wandelend, fietsend, hard-
lopend, met een rolstoel, of in een combinatie 
daarvan. 

De 50K My Way heeft een prachtig bedrag van
€ 103.000,- aan sponsorgelden opgeleverd. Geld 
dat rechtstreeks ten goede komt aan de onder-
zoekers die wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker verrichten om de levens te redden 
van degene die wij lief hebben. 

Ook ná oktober is en blijft aandacht voor de 
gevolgen van borstkanker van groot belang. 
Nog iedere dag krijgen vele vrouwen de diagnose 
borstkanker, 1 op de 7 vrouwen om precies te 
zijn. Niet alleen de vrouwen die gediagnosticeerd 
worden hebben te kampen met de gevolgen 
van het traject wat er aan vast zit, maar ook de 
mensen die dichtbij hen staan. 

Stichting A Sister’s Hope zet zich reeds jaren in om gelden op te halen voor wetenschappelijk onder-
zoek naar borstkanker. In de afgelopen 11 jaar heeft zij ruim 5 miljoen euro opgehaald voor weten-
schappelijk onderzoek. 

Naast het ontvangen van donaties en evenementen die voor Stichting A Sister’s Hope worden geor-
ganiseerd, organiseert zij ook zelf evenementen. Evenementen die voor een ieder een ware beleving 
zijn. 

Op 7-7-2018 is de jubileum editie van de Pink Moon Run & Walk en starten wij voor de 10e keer vanuit 
het Muiderslot in Muiden een prachtige hardloopwedstrijd en wandeling. Meedoen voor de fun en 
het goede doel, een super combinatie! De inschrijving voor de Pink Moon Run & Walk 2018 is reeds 
geopend. 

Steun Stichting A Sister’s Hope en doe mee aan een van onze evenementen. 
Zie www.pinkmoonrun.nl  of www.asistershope.nl

Door Susanne & Giovanni Margaroli 

Roeien is een leuke en gezonde buitensport. De (roei)leden van de Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter zijn elke week wel op de Amstel te vinden voor instructie, training, toertocht of 
gewoon een stukje varen, met koffie toe. Roeien om te ontspannen, terwijl de ware sporters onder de 
leden regelmatig met de boten op stap gaan om elders in het land een wedstrijd te varen.

Zondag 8 oktober vormde de Amstel in de Uithoorn weer het toneel van de Amstel Drecht Regatta. 
Deze jaarlijks terugkerende roeiwedstrijd is bekend als een ‘roeiontmoeting met wedstrijdkarakter’. 
Voor Michiel de Ruyter is het een prachtige gelegenheid om trots te laten zien hoe mooi het grensge-
bied van de drie provincies is waarin we altijd mogen roeien. 

Dat werd dit jaar extra mooi doordat Moeder Natuur in een goed humeur was en ’s ochtends vroeg al 
een waterig zonnetje boven het rimpelloze Amstelwater toverde. Deze rimpelloze rust was echter van 
korte duur, want al snel krioelde het op en rond het terrein van URKV Michiel de Ruyter van de roeiers, 
boten, auto’s en trailers. Meer dan 40 ploegen van 11 verschillende verenigingen kwamen, vooral ook 
voor het plezier en de gezelligheid, hun krachten meten in de tijdrace over 4 km.

Voor roeiers die niet zo bekend zijn met het wedstrijdroeien is dit een perfecte eerste kennismaking, 
voor andere roeiers een mooie gelegenheid om te zien waar ze staan na de zomer. De wedstrijd is, 
voor de recreatieve roeiers van de verenigingen uit de omgeving dé gelegenheid om eens een wed-
strijd te varen en de wedstrijdroeiers hebben een prachtig oefenelement op dit bochtige parcours.
In twee heats startten de skiffjes, tweeën, vieren en achten ter hoogte van hectometer 2,6 langs het 
Nieuwveens Jaagpad, in de Kwakel. De ploegen roeien vervolgens met een snelheid van zo’n 15 km/h 
naar Uithoorn om te finishen bij het clubgebouw aan de Amsteldijk Zuid. 

De snelste boot was de herenacht van het Spaarne uit Haarlem die de finish bereikte in 14 minuten 
in 24 seconden, op 4 seconden gevolgd door de ploeg van Michiel de Ruyter. Snelste skiffeur was 

Amstel Drecht Regatta: 
zonnige roei-wedstrijd 

op de Amstel
Michiel Meerman van Willem III uit Amsterdam. De jongste deelnemers van Michiel de Ruyter kregen 
een medaille voor hun getoonde inzet, zij kwamen onder luid applaus over de finish in een tijd van iets 
meer dan 25 minuten. In het verenigingsklassement werden de meeste punten behaald door roeiver-
eniging De Meije uit Nieuwkoop, zij namen dan ook deze felbegeerde wisseltrofee mee naar huis.
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Zes voordelen van in de herfst en winter buiten sporten
Door: Anoek de Voogd

Het is weer herfst. We hebben al een aantal regendagen achter de rug, maar gelukkig ook mooie 
dagen. Ik geef toe dat de herfst niet mijn favoriete jaargetijde is, maar er zitten echt wel voordelen 
aan. Zo liggen er weer lekker pompoenen in de winkel en de kaarsjes kunnen weer aan. De verleiding 
is dan ook erg groot om met dit weer binnen te blijven. Alleen in de herfst (en winter) is het ook goed 
om lekker naar buiten te gaan en te bewegen. Dus ga ook eens lekker in de herfst en winter buiten 
sporten.

1. Je wordt er blij van
Die donkere dagen worden sommige mensen neerslachtiger of zelfs wat depressief. Sporten maakt 
endorfinen aan waardoor jij je weer lekker kan voelen. Ja, oké ik geef het toe: dat kan ook binnen. 
Maar als dan ook nog het zonnetje schijnt, heb je een dubbel voordeel van buiten sporten. Je kan dan 
namelijk ook nog lekker vitamine D aanmaken vanwege het zonlicht dat je lichaam oppikt.

2. Je doet weer lekker energie op
Ik weet het… sporten kost eerst energie, maar na die lekkere verdiende douche bruis je weer van de 
energie. Dit komt onder andere door de frisse lucht en zuurstof die je binnenkrijgt. Na mijn bootcam-
plessen voelen mijn deelnemers zich altijd weer blij en energiek. En dan ook zelfs als ze in eerste 
instantie geen zin hadden om te gaan. 
Ik weet dat lekker onder en dekentje met een warme kop thee heerlijk is, maar het is niet waar je de 
energie van krijgt. Je wordt er juist luier van. Dus als je eerst eens lekker gaat sporten, dan kun je 
daarna lekker genieten van je warme kop thee. En het dekentje heb je dan niet eens nodig, omdat je 
het nog lekker warm hebt van het sporten.

3. Je verbrandt wat extra calorieën 
Je lichaam verbruikt ook energie (lees calorieën) om je lichaamstemperatuur goed te houden. Dus als 
het koud is buiten, heeft je lichaam meer energie nodig om warm te blijven. Dus dat zijn weer een paar 
calorietjes extra die je verbrandt. Dus kom maar op met de feestdagen! ;)

4. Je bent geen koukleum meer
Ja, in eerste instantie sta je misschien wel even te rillen als het koud is. Maar zodra jij lekker aan je 
sportrondje begint, gaat je bloed lekker circuleren om je spieren van zuurstof te voorzien. En dit zorgt 
er ook voor dat jij na de training ook nog wel even lekker warm blijft. Een betere conditie zorgt sowieso 
voor een betere bloedcirculatie, dus daarom blijft het wel belangrijk om te bewegen.

5. Bewegen in de natuur werkt stressverlagend
Bewegen in de natuur werkt ook stressverlagend. En eigenlijk alleen het in de natuur zijn al. Alleen in 

de herfst en winter is het natuurlijk wel prettig om warm te blijven, dus daarom is het toch wel lekker 
om er ook bij te bewegen. Dus na een drukke dag is het extra lekker om je hoofd leeg te maken door 
buiten te gaan sporten met groen om je heen. Of begin je dag met een lekker sportmoment in de na-
tuur, zodat je alle stress die komen gaat aankan. En die frisse lucht van buiten geeft je ook weer extra 
energie die binnen niet krijgt.

6. Voldaan thuiskomen
Je voelt je lekker blij en energiek als je weer thuiskomt. En dan die lekkere douche na de training die 
dan ook nog eens extra verdiend is. Daarna zit jij met een blij gevoel en een warme glow met een 
warme kop thee/koffie/chocolademelk op de bank.

Als jij buiten wilt sporten, is het wel goed om met een aantal punten rekening te houden. Voor tips om 
te sporten met koud weer kun je kijken op: bootcampforeverybody.nl/tips-sporten-bij-koud-weer.








