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De winkels liggen alweer helemaal vol met 
allerlei Sinterklaas lekkernijen. De één vindt 
de pepernoten erg lekker, de ander de 
schuimpjes en weer een ander de marsepein. 
Iedereen weet wel dat deze dingen niet het 
gezondst zijn om te eten. En zo zullen er 
meerdere voedingsproducten zijn die je wel 
erg lekker vindt, maar waarvan je weet dat ze 
niet heel gezond zijn. 

Vaak gaat men dit dan zien als verboden 
voedsel. Wat doet dat met je? Denk je er de 
hele dag aan? Wil je het graag hebben? Hoe 
voel je je eronder? Ik denk dat je er niet blij 
van wordt dat je dit als verboden voedsel hebt 
bestempeld. Wat als ik je nu vertel dat je het 
wel kan eten?

Wat doet verboden voedsel met je?
Het heeft te maken met de belofte tot een 
beloning. Daar reageren je hersenen op en 
daarom voel je je zo. Als je het dan een keer 
eet (bv. ijs of chocolade), is de kans groot dat 
je er teveel van eet vanwege die belofte tot 
beloning. Ja, ik had ook verboden voedsel. En 
ja, als ik het een keer at, at ik er echt teveel 
van. 

Natuurlijk zijn er voedingsmiddelen die niet 
goed voor je zijn. Dan heb je de neiging om 
deze als verboden voedsel te beschouwen. 
Alleen wat zou er gebeuren als je het betref-
fende voedingsmiddel gewoon zou kunnen 
eten? Zou je er ook teveel van eten? Zou je je 
schuldig voelen als je het eet? Nee, als je het 

mag eten dan eet je meestal tot je er voldoe-
ning hebt en als je er niet teveel van gegeten 
hebt, voel je je ook niet schuldig. 
Vragen over verboden voedsel

Vraag jezelf af:
• Wat zou er gebeuren als je besloten hebt, 
  dat je iedere dag kan eten wat je wenst?
• Wat gebeurt er als je je verboden voedsel in 
  je voedingspatroon zou inplannen?
• Zou je dit voedsel dan overeten? Zou het
  dan net zo aantrekkelijk zijn?

Dus:
• Heb jij verboden voedsel? En waarom?
• Leidt dit tot overeten als je het een keer eet?
• Helpt dit gedrag je doelen op het gebied 
  van gezondheid en lichaamssamenstelling 
  te halen?
• Kun je niet gewoon een beetje eten van het
  verboden voedsel? En er dan achter komen
  dat het helemaal niet zo bijzonder is?

  

Judoschool
Blaauw

03

To do:
1. Schrap het concept van verboden voedsel
    van je lijstje
2. Eet alles wat je wilt
3. Denk wel aan portiecontrole, dus alles met
    mate
4. Zorg ervoor dat je vooral voedingsmiddelen
    eet met veel voedingsstoffen
5. Leef volgens de 80/20% formule: 80% van 
    wat je eet, is gezond en rijk aan voedings-
    stoffen en die 20% bestaat uit voedings-
    middelen die jij graag wilt eten.
6. Geniet van wat je eet!

Eet lekker een keer die pepernoten, stukje 
marsepein of wat jouw verboden voedsel ook 
was. Maak afspraken met jezelf wanneer je 
het eet. Geniet er dan ook van! Dan eet je 
rustiger en als vanzelf ook minder. Dit is één 
manier om het overeten te voorkomen. 
Wil je er meer? Of heb je toch nog meer tips 
& tricks nodig? Ik kan je hierop coachen.

www.sportkrantamstelland.nl
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Sinds de oprichting in 2004 geeft Judoschool 
Blaauw judolessen aan kinderen vanaf 4 jaar 
maar ook aan volwassen. Naast de judoles-
sen worden er ook bootcamplessen gegeven 
en cursussen Zeker Bewegen. Ook is het 
mogelijk om ons in huren voor workshops en 
schooljudo bij naschoolse opvang en basis-
scholen. Wij nemen dan zelf de judomat mee.

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 clubkampioen-
schappen voor jong en oud. Voor de allerkleinsten 
van Judoschool Blaauw is het traditie dat de 
Pieten naar de Judoschool komen. Hierbij krijgen 
de  Pieten meestal ook de ouders de mat op om 
mee te doen.

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. 

Bootcamp 
Voor iedereen die zijn of haar conditie wil verbe-
teren, fit en sterk wil worden, bieden wij bootcam-
plessen aan. Onze lessen worden gegeven in 
onze eigen dojo dus zijn niet afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Bij mooi weer wordt er 
buiten getraind.

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 uithoudingsvermo-
  gen verbetert.
• 18 jaar en ouder: oefeningen met gewichten
  voor verbetering van kracht en het verbeteren
  van uithoudingsvermogen.

Zeker bewegen 
Zeker Bewegen wordt uitsluitend verzorgd 
door JBN erkende judoleraren die een speciale 
bijscholing tot instructeur Zeker Bewegen hebben 
gevolgd.

Judoschool Blaauw 
breidt activiteiten uit

In de lessen wordt er gewerkt aan een betere 
lichamelijke conditie en aan een groter zelfver-
trouwen in eigen fysieke mogelijkheden aan 
volwassen boven de 55 jaar. Dit wordt gedaan 
via een combinatie van spierversterkende- en 
balansoefeningen. Daarnaast wordt er aandacht 
besteed aan oefeningen om veilig te leren vallen 
en op te staan.

Workshops en schooljudo
Wij verzorgen ook judolessen en bootcamplessen 
op scholen, BSO of verzorgen workshops in onze 
eigen dojo aan bijv. voetbalelftallen. In de Ronde 
Venen bieden wij de lessen aan via Team Sport-
service provincie Utrecht en in Uithoorn via Videt.

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.  

Locaties waar de lessen worden aangeboden:

Judo
• Fitnesscentrum Plux
  Johan Enschedeweg 180, 1422 DR Uithoorn

• Borus Petteflet
  Eendracht 17-19, 1423 DZ Uithoorn

• Judoschool Blaauw
  Molenland 15, 3648 NN Wilnis

Zeker bewegen
• Judoschool Blaauw
  Molenland 15, 3648 NN Wilnis

Bootcamp
• Judoschool Blaauw
  Molenland 15, 3648 NN Wilnis

Workshops en schooljudo
Diverse locaties in Uithoorn en de Ronde Venen. 
Wij nemen een eigen mat mee en materialen mee 
voor de judolessen en bootcamplessen.

Neem gerust contact op voor meer informatie en 
wat de mogelijkheden zijn. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met:

Judoschool Blaauw 
06 – 10 93 1965
www.judoschoolblaauw.nl 
info@judoschoolblaauw.nl
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FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Nog een excuus om vaker je sportoutfit 
uit de kast te trekken!
Sporten doen we natuurlijk vooral omdat we het 
leuk vinden en omdat we ons er goed bij voelen. 
Maar wist je dat lichaamsbeweging ook nog eens 
onwijs veel voordelen met zich meebrengt als het 
gaat om onze hersencapaciteit?

Geheugen als een olifant
Uit onderzoek blijkt dat cardio een positief effect 
heeft op ons geheugen. Wanneer je steeds fitter 
wordt - bijvoorbeeld door het doen van cardio 
verbeterd de functie van de hippocampus, het 
deel van je hersenen dat essentieel is voor je 
leervermogen en je geheugen. Het onderzoek 
wees uit dat dit effect zowel bij volwassenen, 
kinderen en ouderen optreedt.
 
Niet alleen heeft lichaamsbeweging op de lange 
termijn effect op je geheugen, het kan ook direct 
helpen. Duitse onderzoekers ondervonden dat 
wandelen of fietsen tijdens het leren van een 
vreemde taal (dus niet ervoor!) kan helpen om de 
taal beter te onthouden. Ik doe dit ook veel met 
bedrijven, wandelen, vergaderen en oplossingen. 

Opperste concentratie
Sporten blijkt ook een positief effect te hebben 
op je focus en concentratie. Uit een onderzoek 
van eigen bodem bleek dat het onderbreken van 
lessen met een cardio sessie van 20 minuten 
de aandacht van schoolleerlingen verbeterde. 
Daarnaast toonde een Amerikaans onderzoek 
aan dat kinderen die een jaar lang dagelijks na 
schooltijd gingen sporten niet alleen fysiek fitter 
werden, maar ook makkelijker afleidingen konden 
negeren, beter konden multitasken en gemakke-
lijker informatie konden opslaan en verwerken. Ik 
adviseer dit ook altijd tijdens de examentijd, even 
je hoofd leeg maken en weer verder met leren. 
Gelukkig komt dit besef steeds meer!

Mentaal gezond
Ook je humeur kan beïnvloed worden door de 
mate waarop je sport. Zo is bewezen dat de 
‘runner’s high’ – het geluksgevoel wat je hebt na 
een intensieve training – écht bestaat, al komt het 
niet per se door een endorfinekick. De natuurlijke 
opiaatlevels in je bloed stijgen wel wat, maar het 
is niet duidelijk hoeveel endorfine ook echt je her-
senen bereikt. Recent onderzoek wijst erop dat 
het effect van de ‘runner’s high’ te danken is aan 
de stijging in endocannabinoïden die je lichaam 
van nature aanmaakt wanneer je aan het sporten 
bent – deze zorgen voor een fijn gevoel.
   
Daarnaast is ook depressie te bestrijden met 
lichaamsbeweging: uit een onderzoek uit 2013 
blijkt dat cardio en krachttraining beide helpen 
bij het behandelen van depressiesymptomen. 
Sterker nog, het lijkt er zelfs op dat sporten net zo 
effectief kan zijn als antidepressiva en psychologi-
sche behandelingen! Krachttraining zorgt voor je 

hoofd leeg maken en een voldaan gevoel. Zeker 
ook te combineren met cardio oefeningen zorgt 
voor een sterker lichaam en geest.

Creativiteit
Wil jij je creativiteit een boost geven? Ook dat kan 
met lichaamsbeweging! Door te gaan wandelen, 
zowel buiten als op een loopband, stimuleer je je 
divergente denkvermogen. Dit zorgt ervoor dat je 
interpretatievermogen groter wordt. Hierdoor kun 
je beter creatieve oplossingen bedenken. 

Cognitief vermogen
Fysiek fit zijn helpt ook bij het behouden van je 
cognitieve vermogen als je ouder wordt. Ook 
hier heb je geen extreme workouts voor nodig: 
drie keer per week 30 tot 45 minuten stevig 
doorwandelen, hittraining, kracht/cardio kan er al 
voor zorgen dat je mentale vermogen beschermd 
wordt. Hierdoor verklein je de kans op het krijgen 

Dit is waarom sporten zo goed is voor je hersenen
van dementie. Daarnaast heeft lichaamsbewe-
ging niet alleen een positief effect op je hart en 
longen, maar gaan ook je balans en coördinatie 
erop vooruit. Dit kan mogelijk komen door een 
verbeterde bloedtoevoer naar je hersenen, het 
stimuleren van groeihormonen of het uitbreiden 
van het netwerk van hersenbloedvaatjes. Ook 
helpt het Parkinson en Alzheimer tegen te gaan.

Je wilskracht wordt vergroot
Wil je meer wilskracht, doe dan vooral veel 
workouts. Dat zegt het British Journal of Sports 
Medicine. Je krijgt hierdoor meer controle over 
jezelf, je kunt beter problemen oplossen en je 
kunt beter bepaalde kwesties beargumenteren. 
Volgens de onderzoekers komt dit omdat er meer 
bloed naar je prefrontale cortex stroomt. In dit 
gedeelte van je hersenen worden de uitvoerende 
functies beheert.

En zoveel meer!
Voor tegen je angsten, dementie, Alzheimer, kal-
merend, zelfvertrouwen, vermindering van stress, 
houdt je brein jong, verminderd vermoeidheid, 
geheugen, leerproces en zoveel meer!

Conclusie
Blijf niet stil zitten! Ga aan lichaamsbeweging 
doen, al is het maar een stukje fietsen, wandelen 
of een korte hit training op de sportschool.  Baat 
het niet, dan schaadt het niet! 
Je hebt maar één lichaam, wees daar zuinig op! 
Als jij daar niet goed voor zorgt wie dan wel?

Jolanda Beuving 
Beuving Lifestyle 
Just believe

Mis geen enkele editie!
Sportkrant Amstelland nu  

GRATIS af te halen bij:
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Al sinds 1979 krijgen de gymnasten bij GVM 
een kwalitatief goede turntraining. Maar in de 
loop der jaren zijn er veel verschillende gym-
disciplines bij gekomen. De acrogym is alweer 
20 jaar een vast onderdeel binnen GVM en 
deze afdeling is altijd zeer succesvol geweest. 
Het jongensturnen is even weg geweest, maar 
nu alweer een aantal jaren in goede handen 
van Menso. En de laatste tijd scoort GVM’79 
goed met de Freerunninglessen die zij aan-
biedt. Bij GVM’79 kun je dus veel verschillen-
de takken van de gymnastieksport beoefenen. 

Kleutergym
Vanaf 3 jaar kun je starten bij de kleutergym. 
Uitermate geschikt om de motoriek van je kleuter 
op een goede manier te ontwikkelen. Vooral in 
deze tijd waarin kinderen minder buitenspelen 
en jongens op school minder mogen “ravotten” is 
kleutergym onmisbaar in de (motorische) opvoe-
ding.  Bij de kleutergym werken we met lessen uit 
het KNGU Nijntje Beweegdiploma. Een speciaal, 
door de KNGU ontwikkeld, programma gericht op 
alle facetten van de motorische ontwikkeling van 
kinderen van 3-6 jaar. 

Turnen
Vanaf het 6e levensjaar kan er gestart worden 
met turnen. Turnen is bij uitstek een sport waarin 
het gehele lichaam wordt getraind en geeft dus 
een goede voorbereiding op vrijwel elke sport die 
je hierna zou gaan beoefenen.  

De turnlessen bij GVM richten zich allemaal op 
het leggen van een goede basis. Wij werken met 
gekwalificeerde trainers en talentvollere kinderen 
worden snel uitgenodigd om een niveau hoger te 
gaan trainen. Ook binnen de lessen proberen we 
elke gymnast op zijn eigen niveau uit te dagen. 

Er kan meegedaan worden aan wedstrijden, maar 
dat is niet verplicht. De jongens turnen op andere 
toestellen dan de meisjes en voor de jongens-

groep staat dan ook een stoere trainer: Menso 
van Sijll.  Menso is op zaterdagochtend te vinden 
in gymzaal de Eendracht.  

Selectie turnen hoort bij GVM ook tot de mogelijk-
heden. Wij doen mee aan regionale wedstrijden 
op niveau D1 tm D3. De selectie turnsters trainen 
meerdere uren in de week en doen weer moeilij-
kere elementen. 

Speciaal voor oudere meiden (die vroeger aan 
turnen hebben gedaan) is er selectie groep 3. Dus 
zit je op de middelbare school en wil je (weer) 
aan turnen gaan doen kom dan eens kijken op 
zaterdagmiddag in gymzaal de Brug. 

Acrogym
Naast de hele turntak is er ook een acrogymaf-
deling bij GVM’79. Acrogym is een combinatie 
van turnen, acrobatiek en dans en daarom ook 
uitermate geschikt voor meiden die naast dansen, 
ballet of turnen eens iets anders willen proberen. 
Bij acrogym staat het samenwerken centraal, 
zowel binnen de groep als binnen je eigen 
acroteam. Je moet elkaar leren vertrouwen, zodat 
je steeds moeilijkere kunstjes durft te maken.  Dit 
seizoen is er nog plaats voor nieuwe gymnasten 
vanaf 6 jaar. 

Freerunning
Zoals eerder genoemd biedt GVM79 ook Freerun-
ning aan. Deze nog vrij jonge sport staat in heel 
Nederland flink in de belangstelling en wordt vaak 
gebruikt in stoere commercials.  De lessen staan 
onder leiding van Samuel, zelf freerunner in hart 
en nieren. De freerunners springen soepel van 
het ene onderdeel naar het andere onderdeel. Dit 
trainingsuur is uitermate geschikt voor kinderen 
met extra veel energie, die het liefst overal op- en 
afspringen. 

Gymnastiek Vereniging Mijdrecht’79 
is een gezellige en actieve gymnastiekvereniging

Groepsspringen
Als laatste discipline heeft GVM een groepssprin-
guur. Groepsspringen is minitrampoline met of 
zonder springtoestel ertussen en airtumblingbaan. 
Sinds vorig jaar is GVM hiermee begonnen en 
bleek direct al erg succesvol! 

Naast hard werken is er ook tijd voor plezier in 
deze lessen en staat er altijd een gezellig muziek-
je aan.

Interesse gekregen in onze beweegactiviteiten? 
Kijk dan op onze website www.gvm79.nl of zoek 
ons op Facebook! 

Je mag altijd 2 x gratis een proefles doen.
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Al ruim tien jaar geeft Aikido Groene Hart les 
in Woerden (hoofdlocatie) en omgeving. Met 
vijf locaties, waaronder Wilnis in de Ronde 
Venen, is de vereniging gegroeid naar een 
stabiele club met enthousiaste leden. 

Het hebben van meerdere locaties zo vlak bij 
elkaar geeft een enorm voordeel, vertelt bestuurs-
voorzitter Peter van Lier. “Mensen die tweemaal 
per week willen trainen kunnen dan naast hun 
vaste avond zo terecht bij een locatie in de buurt. 
Op de locatie Wilnis heeft afgelopen seizoen een 
wisseling van de wacht plaatsgevonden. Door 
een verhuizing van de oude docent naar het oos-
ten van het land, is er een nieuwe docent die nu 
lesgeeft in de Ronde Venen: Christiaan Kuilman. 
Vanaf de start in Wilnis is hij een fanatiek beoe-
fenaar van de krijgskunst aikido.” Van Lier was 
daar erg blij mee want Christiaan was al de vaste 
backup docent en zo is het haast een natuurlijke 
overgang voor alle leden van deze locatie.

Wat is Aikido?
Christiaan Kuilman: “Als beoefenaar van de 
krijgskunst aikido heb ik deze vraag vaak moeten 
beantwoorden. En ik moet toegeven, geen enkele 
keer was mijn antwoord hetzelfde. Noch van de-
zelfde duur, naargelang de toehoorder natuurlijk 
de tijd (en zin) had om naar me te luisteren. Het 
is waar: Aikido en Aikido beoefenen is zoveel 
dingen tegelijk en betekent bovendien voor elke 
beoefenaar weer iets anders. Een betere vraag 
is dan ook: wat is aikido voor míj? Ik wil je graag 
persoonlijk proberen te vertellen wat Aikido in mijn 
ogen is.” 

“Ten eerste zijn er algemene fysieke kwaliteiten 
die je aan aikido kunt toedichten en die voor 
iedereen gelden. Je lichaam wordt soepeler van 
aikido, je gaat gewoonweg soepeler bewegen. 
Je reflexen worden scherper en sneller. Maar je 
leert ook beter naar je lichaam luisteren bij pijn 
of vermoeidheid. Voor mij was het echt een ont-
dekking om te leren aanvoelen wat mijn lichaam 
precies aankon en wat niet. Voorheen ging ik er 
gewoon voor, nu stel ik mijzelf, juist ook buiten de 
aikido mat, in de praktijk meer vragen. Heb ik hier 
de energie voor? Hoe zit ik erin? Nu zit ik bomvol 

energie, is dat handig in deze situatie? Toen ik net 
begon met trainen was ik vaak binnen een kwar-
tier al heel moe. Ik was enthousiast en wilde het 
zo goed mogelijk doen. Maar dan moet je dus nog 
vijf kwartier door! Van mijn leraar kreeg ik toen de 
tip in elke actie aan het begin een stootje energie 
te stoppen, zoals je de stoom uit een snelkookpan 
even laat ontsnappen door het stoomklepje op 
te tillen, en daarna te ontspannen in de techniek. 
Zo heb ik mettertijd geleerd meer energie over te 
houden en de hele training te kunnen meedoen 
zonder uitgeput te raken. Je energieniveau (de KI 
uit ‘aikido’) leren beheren en inzetten, dat is een 
van de belangrijke aspecten van deze krijgskunst. 
Je leert hoeveel jouw lichaam aankan en je leert 
de juiste energie inzetten in een techniek zodat 
deze op de best mogelijke manier verloopt.”

“De ‘best mogelijke manier’ is een andere, 
belangrijke kant van aikido. Maar welke manier 
is dat eigenlijk? Bij veel krijgskunsten volstaat 
het de ander, op welke manier dan ook, uit te 
schakelen, bijvoorbeeld door die op de grond te 
werken. Zo gaat het absoluut niet bij aikido. Daar 
gaat het erom de ander te ontmoedigen verder te 
willen met het ontstane conflict. Je wilt de ander 
in principe geen pijn doen. Je wilt tegenover de 
agressie van een ander geen eigen agressie 
stellen, maar laten merken dat jij de situatie onder 
controle hebt. Daarbij is het doel niet de beste of 
de sterkste zijn, maar misschien wel de verstan-
digste, die zegt: laten we hier op een andere 
manier een oplossing voor vinden.”

“Je probeert harmonie (de AI uit aikido) in een 
situatie te vinden. Je leert met je lijf voelen wat de 
beste oplossing is, wat werkelijk effect heeft en 
het minst kracht, de minste energie kost. De mo-
menten waarop je werkelijk ervaart dat je met een 
minimum aan energie een uke (de aanvaller) uit 
balans brengt en zo een aanval kan overnemen, 
dat is echt cool! Zo was ik, en ben ik vaak nog 
steeds, oprecht verbaasd over die grote en sterke 
vent die door mijn uitgevoerde techniek naar de 
mat moet om een koprol te maken.”

“Naast fysieke beoefening gebeurt er innerlijk 
ook iets met je als beoefenaar van Aikido. Dat is 

moeilijk in woorden te vatten, maar het gebeurt 
gewoon. In de dojo leer je door middel van een 
techniek de aanval over te nemen. Eigenlijk 
speel je een conflict na: iemand valt mij aan, ik 
neutraliseer de aanval met een techniek. Soms 
denk ik er ook zo over na. Het is net of we een 
rollenspel spelen. Veel mensen zullen weleens 
een cursus of opleiding hebben gevolgd waarin 
je een rollenspel doet. Raar toch altijd (maar ook 
mooi!) hoe zo’n nagespeelde situatie zo’n hoog 
werkelijkheidsgehalte kan hebben? Maar mis-
schien maakt dat aspect wel juist dat je ook iets 
van de oefening meeneemt naar het dagelijkse 
leven. Hoe je in de dojo hebt leren omgaan met 
een aanval, door er niet voor weg te gaan, zelfs 
er vol in te gaan en de energie van de ander te 
gebruiken om de situatie te neutraliseren, dat 
leer je in het echt ook makkelijker toe te passen. 
Denk aan die situatie met die collega die je bekri-
tiseert en met veel omhaal op je af komt om zijn 
zegje te doen. Nu niet weglopen of hem of haar 
gaan uitschelden maar rustig blijven en proberen 
de situatie te kalmeren zonder een slachtoffer, 
of juist een beul te worden…een hele kunst!”
 
“Aikido is bovendien niet competitief. Je oefent 
je eigen weg (de DO in aikido) en omdat je niet 
strijdt tegen een ander, strijd je alleen tegen 
jezelf. Ik ben altijd enthousiast en wil graag iets 
goed doen, misschien wil ik soms ook gewoon 
wel graag de beste zijn. Echter, als je begint met 
Aikido, dan moet je accepteren dat de technieken 
je niet zomaar komen aanwaaien. Als aikidoka’s 
gaan we altijd een aanval ‘in’, naar de aanvaller 
toe, terwijl je natuurlijke reactie bij een aanval, 
laten we zeggen een slag naar het hoofd, is om 
naar achteren te gaan. Je moet je lichaam dus 
trainen iets anders te doen dan het gewend is. 
En dat gaat soms moeizaam. Als je op dat 
moment (te) streng bent voor jezelf, kan je jezelf 
behoorlijk tegenkomen. Je moet iets overwin-
nen, een grens over, een leerproces in. In die 
zin gebeurt er innerlijk iets met je. Je werkt aan 
jezelf, gaat een persoonlijke ontwikkeling door 
en die weg is voor elke aikidoka weer anders. 
Wat ik daarbij altijd heel prettig vind, is dat er bij 
Aikido Groene Hart door iedereen met respect 
voor elkaar wordt getraind. De meer gevorderden 

Aikido Groene Hart verwelkomt 
nieuwe leraar Christiaan Kuilman

aikidoka’s helpen de beginners en je beoordeelt 
elkaar niet op hoe het gaat, maar ondersteunt 
elkaar. Dat maakt dat ik me thuis voel bij het 
beoefenen van Aikido maar ook bij deze club.”

“Aikido gaat uit van vredelievende principes en 
dat past bij mijn karakter. Ik heb ruzie nooit opge-
zocht, maar je komt altijd op een bepaald moment 
iets van een conflict tegen, fysiek of verbaal, dat 
maakt uiteindelijk niet uit. Waar ik voorheen zo’n 
conflict het liefst uit de weg ging, doe ik dat nu 
niet meer. Ik wil het liever oplossen. Ik denk dat 
als er ergens een conflict ontstaat, dat niet voor 
niets is. Blijkbaar moest er iets opgelost worden. 
Dan kun je daar maar beter aan werken. Met el-
kaar, en met de juiste instelling. Je probeert er uit-
eindelijk samen uit te komen, ondanks verschillen 
of andere meningen, met respect voor elkaar. Van 
de fysieke oefeningen tijdens de training neem ik 
dus uiteindelijk deze aikido levenshouding mee 
‘naar buiten’. Dat maakt Aikido, wat je zou kunnen 
vertalen als ‘de weg naar een harmonieus leven’, 
voor mij meer dan alleen een sport, zelfs meer 
dan alleen een krijgskunst, maar vooral ook een 
‘art de vivre’.”

“Als docent in het voortgezet onderwijs werk ik 
dagelijks met jonge mensen die in een van de 
snelst ontwikkelende en misschien wel heftigste 
fase van hun leven zitten, de puberteit. Al die jon-
geren vragen zich af wie ze zijn, of wat ze doen 
goed is of niet, welke kant ze op willen, wat hun 
‘weg’ is. Uiteraard leidt dat vaak tot (innerlijke) 
conflicten. En daar mag ik in mijn functie als do-
cent en mentor op school, begeleiding in geven. 
Het is werk dat mij grote voldoening schenkt op 
menselijk vlak. Toen het op mijn pad kwam dat ik 
leraar in de dojo van Aikido Groene Hart Wilnis 
mocht worden, heb ik niet heel lang getwijfeld of 
ik dat wilde doen. Het is voor mij een manier om 
zaken die in mijn leven en werk al belangrijk wa-
ren, zoals omgaan met jezelf en anderen, elkaar 
respecteren, je grenzen aangeven en grenzen 
stellen nog weer vanuit een ander perspectief 
te verdiepen. En tenslotte is het gewoon heerlijk 
fysiek bezig zijn, in een prettige, ongedwongen 
sfeer je en de technieken van aikido eigen te 
maken.”



• Hebben leden van uw vereniging het afgelopen jaar uitzon-
  derlijke sportieve prestaties laten zien?
• Heeft uw vereniging deelgenomen aan samenwerkingspro-
  jecten waarin school en/of de buurt centraal staan?
• Heeft uw vereniging aandacht voor talentontwikkeling?
• Heeft uw vereniging aandacht voor innovaties en/of past uw
  vereniging vernieuwende inzichten toe binnen de vereniging?
• Heeft uw vereniging een in het oog springende toekomst-
  visie?
• Heeft uw vereniging een groeiend aantal Amstelveners aan
  het sporten/bewegen gekregen?
• Heeft uw vereniging in 2018 nog andere successen behaald
  die in aanmerking genomen moeten worden?

Bekendmaking genomineerden
In december wordt bekend gemaakt welke drie verenigingen kanshebbers zijn voor de prijs. Op het 
Amstelveens Sportgala zal burgemeester Bas Eenhoorn de winnaar bekend maken.

Amstelveens Sportgala
Tijdens het gala worden de sportkampioenen van 2018 gehuldigd, wordt bekend gemaakt welke 
vereniging zich Amstelveense sportvereniging van het jaar mag noemen en wie de Rabobank 
Stimuleringsprijzen voor jong talent zal winnen. Tevens wordt de sportvrijwilliger van het jaar bekend 
gemaakt. 

Het gala is alleen op uitnodiging te bezoeken.
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Elk jaar stelt de gemeente Amstelveen een geldbedrag ter be-
schikking voor de “Sportvereniging van het jaar in Amstelveen”. 
Dit jaar wordt de verenigingsprijs uitgereikt door burgemeester 
Bas Eenhoorn op vrijdag 25 januari 2019 in het Keizer Karel 
College in Amstelveen.

De jury
De jury bestaat uit de directeur van het Sportbedrijf, de 
beleidsmedewerker sport en de (sportwoordvoerders van) de 
politieke partijen in Amstelveen. Zij bepalen uit alle binnengeko-
men nominaties de drie beste nominaties en de winnaar.

Nomineren
Iedere inwoner van Amstelveen kan een Amstelveense sport-
vereniging nomineren voor deze prijs. Wij nodigen u daarom uit 
om uw sportvereniging te nomineren. U kunt uw nominatie met de antwoorden op onderstaande 
vragen vóór 1 december sturen naar info@sportbedrijfamstelveen.nl onder vermelding van uw 
naam en telefoonnummer.

Motivatie
De jury vraagt u, in uw motivatie, antwoord te geven op de volgende vragen:
• Heeft uw vereniging aandacht voor (groepen) jongeren, senioren (55+), vrijwilligers en/of mensen
  met een handicap?
• Levert uw vereniging een bijdrage aan bevordering van samenwerking, integratie en/of 
  gemeenschapszin in onze samenleving?
• Heeft uw vereniging het afgelopen jaar speciale evenementen georganiseerd?

Nomineer uw sportvereniging voor “Sportvereniging van het jaar 2018”

U kunt op dinsdagochtend en donderdag middag 
meewandelen door de verschillende wijken onder 
professionele begeleiding van Mieke Regelink. 

Elke week loopt er een speciale gast mee. 
Informatie en het  rooster is ook te bekijken op 
sportdstad-amstelveen.nl. De Beweegbus staat 
bij het verzamelpunt!

De wandeling duurt ongeveer 45 minuten. Elke 
wandeling sluiten wij gezellig af met een kopje 
koffie/thee. U hoeft zicht niet aan te melden en 
deelname kost € 1,00 per wandeling.

De herfst editie van de 
11 parkentocht is van 

start gegaan!

Dinsdag 13 november
10:00 uur De Meent
Orion 3 (park)

Donderdag 15 november
14:00 uur Panta Rhei
Pandora 3 (richting Elsenhove)

Dinsdag 20 november
10:00 uur Noorddammercentrum
Noorddammerweg 1 (bos)

Sportvrijwilligers zijn onmisbaar voor iedere 
club. Daarom zet het Sportbedrijf, samen met 
onze sponsor HighQ de sportvrijwilliger, zoals 
elk jaar eens flink in het zonnetje. 

HighQ stelt een bedrag van € 250,- (per persoon) 
ter beschikking die de sportvrijwilliger van het 
jaar (helemaal aan zichzelf) kan uitgeven. Wij zijn 
nu dus op zoek naar de sportvrijwilliger (man en 
vrouw) van het jaar 2018 in Amstelveen! 

Wie is bij jullie organisatie dé kanjer die dit 
jaar echt een beloning verdient?
Meldt uw sportvrijwilliger aan! Wilt u uw sport-
vrijwilliger op een mooie manier bedanken voor 

Nomineer de Amstelveense 
Sportvrijwilliger van het jaar 2018

al het werk dat hij of zij verzet? Nomineer uw 
vrijwilliger dan vandaag nog door het formulier in 
te vullen op sportstad-amstelveen.nl!
De inschrijving sluit op 1 december 2018

Sportgala
Uit de ingestuurde nominaties kiest HighQ de 
man en vrouw die sportvrijwilliger van het jaar 
geworden zijn. Op het jaarlijkse sportgala, vrijdag 
25 januari 2019 in het Keizer Karel College, wordt 
bekend gemaakt wie het geworden zijn.

Meer informatie
088-8585100 of info@sportbedrijfamstelveen.nl
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Chung Do Kwan gaat een unieke samenwer-
king aan met grootmeester shihan Semmy 
Schilt; de meest succesvolle zwaargewicht 
kickboksen aller tijden. 

Deze vriendelijke reus van 2,12 meter werd 
vier keer wereldkampioen K1 kickboksen en is 
voormalig Nederlands kampioen Ashihara-kara-
teka. Chung Do Kwan is de eerste sportschool in 
Nederland die kickbokslessen aanbiedt volgens 
zijn systeem. 

Hoofdinstructeur David Chung: “Ik ben heel 
dankbaar dat ik door Schilt word opgeleid. Hij is 
internationaal echt een begrip in de vechtsport. 
Ik was op zoek naar aanvullende trainingen en 
verdieping voor mijn school. Het was moeilijk om 
iemand te vinden die mijn Koreaanse meester Kim 
kon evenaren. Ik had gelijk een enorme klik met 
grootmeester Semmy. Net als ik ziet hij vechtsport 
als basis voor persoonlijke ontwikkeling. Groot-
meester Kim is blij met onze samenwerking. Zijn 
manier van lesgeven vertoont veel overkomsten 
met die van Semmy. Uiteraard blijven wij trouw 
aan zijn lessen maar onze kickbokslessen en the-
magerichte lessen worden verrijkt met de visie en 

methodieken van grootmeester Semmy. Ik vind 
het een eer dat beide grootmeesters tijdens onze 
seminars aanwezig zijn.

Naast kickboksen verzorgt sportschool Chung do 
Kwan lessen in taekwondo, zwaardvechten en 
boogschieten en clinics voor diverse doelgroe-
pen. Vechtsport is niet alleen goed voor je fysieke 
lichaam maar ook om mentaal te groeien. 

Het motto van de school is dat vechtsport voor ie-
dereen toegankelijk moet zijn. Dit is ongeacht of 
je al veel of weinig ervaring hebt als vechtsporter, 
en of dat je superfit bent of dat juist weer probeert 
te worden. Ook mensen met een uitdaging ver-
dienen deze kans. Juist om die reden heeft David 
Chung buiten zijn school om de Stichting Special 
Needs Nederland opgericht, welke zich inzet voor 
deze specifieke special needs doelgroepen.

Primeur sportschool 
Chung do Kwan

• De ideale combinatie van 
  inspanning en ontspanning.
• Ook voor geoefende sporters 
  een uitdaging.

TACOYO in het kort:

• De training die je wel kan volhouden.
• Je voelt je energieker, je slaapt beter en je zit lekkerder in je vel.
• Fysiek inspannen en mindful ontspannen.
• Zet je in je jouw kracht.
• Je traint op jouw niveau.
• Geeft de beste vetverbranding, tot wel 24 uur na de training.
• Geeft een goed resultaat met rugklachten.
• Wordt ook aanbevolen door fysiotherapeuten.
• Professionele begeleiding.

Proefles kinderyoga & tieneryoga
Dinsdag 6 november is je kind van harte welkom 
voor een proefles yoga bij de Kinderyogatuin. Om 
zelf te ervaren hoe fijn het is om bewust te spelen 
met je adem, stilte, yoga houdingen, massage, 
zelfvertrouwen en andere krachten die elk kind 
in zich heeft. Daarna kun je beslissen of je kind 
meedoet met een reeks van 5 fijne, leuke & 
leerzame lessen yoga. 

Waarom yoga & mindfulness? Omdat yoga o.a. 
het zelfvertrouwen, positief denken, de concen-
tratie, sociale vaardigheden en het lichaamsbe-
wustzijn versterkt. Het draagt bij aan rust, kracht 
& flexibiliteit in lijf & hoofd. Mindfulness helpt om 
opmerkzaam te zijn hoe je je voelt, wat je nodig 
hebt en of de gedachten die je hebt je helpen of 
juist belemmeren. Belangrijke en waardevolle 
elementen om als kind ‘in je rugzak’ te hebben. 

Wens je je kind rust in lichaam & koppie? Dat je 
kind handvatten krijgt aangereikt om zelf te kun-
nen ontspannen of juist extra energie te krijgen? 
Om bewust te zijn van de adem met alle voorde-
len van dien? Zodat je kind zich lekker voelt, zich 
kan concentreren, zich kan uiten, richting leert 

geven aan emoties? Dat je kind plezier heeft, met 
zichzelf en andere kinderen, zonder de noodzaak 
of behoefte om te presteren? Dan is het tijd voor 
yoga. En dat is het eigenlijk altijd :-). 

Dinsdag 6 november
16.30-17.30 uur kinderen 6-9 jaar
18.00-19.00 uur kinderen 9-13 jaar
19.30-20.30 uur tieners 13-16 jaar

Locatie
Enjoy | La Luz
Amsterdamseweg 209 in Amstelveen

Prijs
Proefles 7,50 euro
5 lessen 50 euro

Familieyoga bij kaarslicht in het 
Amsterdamse Bos
Zondag 11 november geeft de Kinderyogatuin 
familieyoga bij kaarslicht in een huisje in het Am-
sterdamse Bos. Doe mee en ontdek hoe fijn het 
is om samen met je kind yoga te doen. Samen 
in balans, samen-werken, samen plezier, samen 
ontspannen, samen stil zijn, samen verbinden. 

Met voor of na yoga op eigen houtje met je kind 
struinen in het bos. Alle tijd van de wereld samen. 

Deze keer gaat de yoga over loslaten en je inner-
lijk vuur aanwakkeren. Een mooi en waardevol 
thema, in het bijzonder in de tijd van de herfst. 
Naar binnen gaan en de kaarsen aansteken. Om 
de koudere en donkere dagen door te komen 
is het van essentieel belang om je innerlijk vuur 
op te stoken. Voor wilskracht, zelfvertrouwen & 
doorzettingsvermogen. Op een speelse manier, 
die aansluit bij de leeftijd.

Een les bestaat uit een welkom, warming up, 
yoga houdingen, acro yoga, ademhaling- en stilte 
eoefeningen, alleen en met elkaar, en massage. 
We sluiten de sessie creatief af zodat iedereen 
met een tastbare herinnering naar huis gaat.

Zondag 11 november
12.00-13.30 uur ouders & kinderen 4-7 jaar
14.30-16.00 uur ouders & kinderen 8-12 jaar

De volgende familieyoga dag is zondag 9 decem-
ber. Aanmelden kan via www.dekinderyogatuin.nl.

Activiteiten bij de Kinderyogatuin in Amstelveen
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De charme van bridge is dat het spel in de 
gehele wereld gespeeld kan worden zonder 
dat je de taal van je tegenstander behoeft te 
spreken of te verstaan. Of je speelt met een 
Chinees, Canadees, Chileen of iemand uit 
Polen, de kaarten en de regels zijn hetzelfde 
en het plezier navenant.
Esperanto werd als wereldtaal voorgesteld 
maar haalde het niet. Bridge heeft “de brug” 
wel geslagen en is het meest internationale 
spel geworden dat door iedereen te leren is.

Ga op een regenachtige avond in een vakantie 
hotel eens bridgen en in een mum van tijd zit er 
een schare “kenners” om u heen en worden er de 
mooiste contacten gelegd, ter land, ter zee en in 
de lucht zoals een legendarische reporter gezegd 
zou hebben.

Bij Bridgeclub Nieuwer Amstel (BCNA) kunnen 
beginnende (thuis)bridgers zowel op maandag-, 
dinsdag- als woensdagavond in Amstelveen 
terecht. Op de maandagavond is er speciaal voor 
degenen die pas hebben leren bridgen een aparte 
“probeerlijn” waarbij het plezier van het vaardig 
worden voorop staat. 

Op de dinsdag- en woensdagavond speelt de 
club in 3 lijnen, maar ook daar wordt rekening 
gehouden met de sterkte van de spelers.

Bridgen bij BCNA biedt voor elk wat wils want 
naast de reguliere competities, in verschillende 
varianten, bestaat er ook de mogelijkheid om mee 
te doen met regionale wedstrijden. BCNA speelt 
namelijk ook mee in de Districtscompetitie, en 
met goed resultaat.

Bridgen is leuk

Op de maandagavond zijn liefhebbers van het 
bridgespel tevens van harte welkom voor “inloop-
bridge”. Zonder de verplichting van het lidmaat-
schap kan een ieder, die het spel meester is, voor 
€ 3,50 p.p. deelnemen aan een gezellige avond 
wedstrijdbridge. 

U kunt zich aanmelden bij de zaal, tussen 19:15 
en 19:30 uur. Aanvang van de wedstrijd is om 
19:45 uur. Wel dient u zelf voor een bridgepartner 
te zorgen.

De speellocatie is in het MOC-gebouw aan de 
Lindenlaan in Amstelveen. Er wordt gespeeld van 
19.45 tot 23.00 uur, en per avond spelen wij 24 

spellen verdeeld over 6 tafels.

Niet onbelangrijk, de zevende tafel is de bar waar 
nog even gezellig nagekaart kan worden en waar 
het regent van de goede raadgevingen!

Bridgeclub Nieuwer Amstel is een van de grootste 
bridgeclubs van Amstelveen. Spreekt onze club u 
aan, kom dan een paar keer vrijblijvend meedoen 
“om sfeer te proeven” en wellicht wordt u ook lid 
van de leukste bridgeclub van Amstelveen. 

Mocht u meer willen weten over BCNA of contact 
op willen nemen, bezoek dan de website op 
www.nbbclubsites.nl/clubs/1031.

Stichting Taijiquan Nederland (STN) houdt op 
zaterdag 10 november van 09.00 tot 17.00 uur 
het jaarlijkse Taijiquan Festival in sportcen-
trum Olympos, Uppsalalaan 3 in Utrecht. 

Zoals elk jaar vindt in november het STN Taiji-
quan Festival plaats waar Taiji geïnteresseerden, 
beoefenaars en leraren hun kennis verbreden en 
verdiepen, inspiratie opdoen en/of elkaar ontmoe-
ten. Dit jaar is het thema Taiji Zwaard. 

Tijdens het festival wordt zowel aandacht besteed 
aan de martiale kant als aan de betekenis die het 
Taiji Zwaard kan hebben voor de verdieping van 
de eigen Taiji beoefening.
In de grote hal kan zoals elk jaar weer worden 
meegedaan en worden gekeken naar wedstrijden 
Open Nederlandse Kampioenschap Pushing 

hands (tui shou) en Vorm Lopen (tao lu)  (Hand 
en Wapen) voor duo’s en groepen in diverse 
stijlen taijiguan en qigong. Daarnaast vinden hier 
demonstraties plaats die het bekijken meer dan 
waard zijn. 

Verder kunnen bezoekers aan het festival de hele 
dag door gratis interessante workshops volgen. 
In de danszaal 1 kunt u terecht voor taiji op een 
hoog niveau. Danszaal 2 richt zich op gezond-
heidsaspecten. En in de spinningzaal kunt u 
zich voornamelijk verdiepen in het thema van dit 
festival, de Taiji Zwaard.  
De workshops duren een uur. Daarna hebt u een 
kwartier de tijd om even bij te komen en naar de 
volgende workshop te gaan. De eerste workshops 
beginnen om 9.30 uur. Aanmelden is niet nodig, 
er is vrije inloop.

Het festival kent verder 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, vechtkunst-
liefhebber of gezondheidstaijiquan- of qigongbe-
oefenaar.

Ook dit jaar zal er aansluitend op het festival, op 
zondag 11 november, een masterclass worden 
georganiseerd. Dit jaar is de stichting in staat 
geweest om Andy Mack, een senior leerling van 
Adam Mizner, naar Nederland te halen. Hij zal 
op het festival te zien zijn en de dag erna geeft 
hij een workshop. Andy Mack is de grondlegger 
van de Dissolve Therapy, een krachtige helende 
therapie die stress en spanning oplost en de 
geest zuivert, het energieveld opruimt, de chak-
ra’s opnieuw in balans brengt en de inwendige 
organen, zenuwen, huid, spieren en pezen reinigt.  
De therapie herstelt het emotionele evenwicht, 
lost hartpijn, angst, depressie, slapeloosheid, 
verslavingen op en laat je ontspannen, stressvrij 
en wonderbaarlijk voelen. Andy creëerde Dissolve 
Therapy door krachtige technieken op te nemen 
die duizenden jaren oud zijn, afgeleid van India, 
China, Tibet en Thailand.

Zo wordt het weekend van 10 en 11 november 
een compleet inspiratieweekend voor iedere ta-
iji-beoefenaar, met een breed aanbod op zaterdag 
op het festival en een training op hoog Europees 
niveau op zondag. Andere workshops die eruit 
springen zijn naast de verschillende Taiji zwaard 
workshops, bijvoorbeeld boksen volgens taiji prin-
cipes met Laura Stone. Belangstellenden vinden 
op de website www.taijiquan.nl een overzicht van 

Taiji Zwaard thema Taijiquan Festival 2018

alle workshops. Daar kan ook worden ingeschre-
ven 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 organi-
satie die de belangen behartigt van de aange-
sloten 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 kenniscentrum. De stichting bemiddelt bij 
het organiseren van workshops, organiseert een 
jaarlijks festival en helpt mee bij het ontwikkelen 
van opleidingen.

Het complete programma is te vinden op 
www.taijiquan.nl
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BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

• personal training 
• leefstijlcoach

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

www.anoekdevoogd.nl

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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In september is Koru Health & Sports gestart met 
het geven van kickbokslessen in de Kwakel. Op 
de maandagavond is er zaktraining, op woens-
dagavond techniek training en op vrijdag is er een 
ouder en kind les. De kickbokslessen zijn zowel 
voor de beginnende als gevorderde kickboksers. 

Tijdens de zaktraining worden er op de zak 
stoot, knie en trap combinaties gemaakt die 
samen met andere oefeningen zorgen voor een 
complete work-out. Tijdens de techniek training 
wordt er veel  1 op 1 gewerkt en zullen er kracht 
en conditionele oefeningen worden gedaan om 
de algehele conditie te verbeteren.  De lessen 
worden steeds drukker bezocht en daarom gaat 
Koru Health & sports binnenkort het rooster al 
uitbreiden.

Alle lessen worden verzorgd door kickbokstrainer 

Sjors van Kessel: ‘’Sport heeft altijd een grote rol 
gespeeld in mijn leven. Naast kickbokstrainer ben 
ik ook fysiotherapeut, personal trainer en sport-
masseur. De laatste tien jaar heb ik gekickbokst 
op verschillende niveaus waarvan drie jaar in de 
Nederlandse selectie (chinees kickboksen). Sinds 
8 jaar geef ik op verschillende locaties les in het 
boksen en kickboksen. Anderhalf jaar geleden 
ben ik gestart met Koru Health & Sports en sinds 
september geef ik mijn eigen lessen onder deze 
naam.”
 
Bent u op zoek naar een nieuwe sport en wilt 
u kennis maken met kickboksen? 

E-mail dan naar: info@koruhealthandsports.nl. 
Bij Koru Health & Sports bent u altijd welkom voor 
een gratis proefles. Kijk voor meer informatie ook 
op www.koruhealthandsports.nl

Kennis maken 
met Kickboksen

Bewegende skihelling
Skischool Amstelveen is een indoor skischool. 
Je krijgt skiles (of snowboardles) op een bewe-
gende skihelling. Dat is een soort lopende band 
die onder je door rolt. Dus eindeloos afdalen. 
Omdat we de snelheid kunnen aanpassen, is de 
baan geschikt voor beginnende en vergevorderde 
skiërs en snowboarders.

De skimat is gemaakt van zacht materiaal en 
daardoor valvriendelijk. Door de aard van het 
gebruikte materiaal en de uitvoering van de baan 
zijn blessures eigenlijk uitgesloten. De structuur 
van de mat benadert de echte sneeuwomstan-

Indoor skilessen, hoe werkt dat?
digheden. De banen kunnen via een noodstop 
direct worden stilgezet mocht je komen te vallen. 
Veiliger kan het niet!

Bij de lessen zijn het gebruik van alle materialen 
(ski’s en snowboards, skischoenen of snowboard-
schoenen en skistokken) inbegrepen. Als je zelf 
skischoenen of snowboardboots hebt, dan is het 
mogelijk om die te gebruiken.

    • Schinkeldijkje 16K, 1432 CE Aalsmeer
    • 020 - 73 73 067
    • info@skischoolamstelveen.nl
    • www.skischoolamstelveen.nl



Merkt u dat u bij het lopen door de stad bij meer 
etalages stopt dan anderen? Misschien heeft u 
wel ‘etalagebenen’.

Etalagebenen wat is dat dan?
De slagaderen in uw benen voeren te weinig 
zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het 
lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd 
zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderver-
kalking. De medische term voor deze aandoening 
is claudicatio intermittens. Artsen gebruiken ook 
wel de term: perifeer arteriëel vaatlijden (PAV).

Waar komt de pijn in de benen vandaan?
Bij inspanning van de beenspieren (lopen, ren-
nen, traplopen) neemt de vraag naar zuurstofrijk 
bloed toe. Door vernauwingen in uw slagaders 
komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spie-
ren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. 
Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been. 
Met rust verdwijnt de pijn weer. Het wordt daarom 
ook wel etalagebenen genoemd.

Ik heb etalagebenen moet ik dan niet 
gedotterd worden?
Nee, dit hoeft in veel gevallen helemaal niet. Door 
gesuperviseerde looptraining en leefstijlveran-
dering onder begeleiding van een fysiotherapeut 
kunt u de klachten zelf verminderen.

Sinds 2017 valt de gesuperviseerde looptraining 
bij claudicatio intermittens type 2 in de basisver-
zekering. Dit betekent dat het 37 keer binnen 1 
jaar vergoed wordt.

Onze therapeute Stasja Tersteeg is gespeciali-
seerd in het geven van gesuperviseerde loop-
training en is aangesloten bij claudicatioNet. Zij 
werkt graag samen met u aan de door u gestelde 
doelen en nog veel meer gezondheidswinst!

Heeft u vergelijkbare klachten of wilt u meer 
informatie?
u kunt bellen naar 0297-286093 of een email 
sturen naar info@mtcfysio.nl.

“Waarom loop ik bij de 
claudicationet fysiotherapeut?”



De komende weken kunnen de Veldrijders en 
Mountainbikers weer twee keer aan de bak in 
plaatselijke veldritten.

De 9e Ouderkerker Cross vindt dit jaar plaats 
op zondag 25 november maar op zondag 4 
november is ook al de mooie Nesser Cross.

In Nes aan de Amstel kunnen de crossers ko-
mende zondag al hun hart ophalen op een route 
door het dorp, over en langs de Ringdijk en het 
parkje achter de kerk. De Jeugd start in Nes om 
13.00 uur en dan kan ook de plaatselijke Jeugd 
van start. Om 14.00 uur start de 40+ klasse en de 
dag wordt even na 15.00 uur afgesloten door de 
renners van 15 - 39 jaar en de Dames. 

Inschrijven en omkleedgelegenheid is er in het 
Dorpshuis in Nes. Uiteraard zullen alle regionale 
favorieten in Nes aan de Amstel aanwezig zijn.

De Nesser Cross en de Ouderkerker Cross 
maken onderdeel uit van de veelbezochte 
Amsterdamse Crosscompetitie: een serie van 12 
wedstrijden in de regio Groot-Amsterdam waarin 
menig Amstelrenner goed scoort. Zo waren er 
in de eerste drie races al overwinningen voor 
Amstelrenners als Jelle Boonstra (Nieuwelingen), 
Rosan Koper en Judith van Maanen bij de Da-
mes, Victor Broex bij de Elite en Michael Breedt 
bij de Masters. 

Alle verdere informatie op www.wtcdeamstel.net.

Veldrijders opnieuw aan de start 
Nesser Cross en Ouderkerker Cross
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Indian Summer 
Het is in oktober nog nooit zo warm geweest 
als in 2018. Het leek op sommige momenten 
wel zomer. Een ware Indian Summer dus. 
Een goed moment om er op uit te gaan, bui-
ten te sporten, wandelen, fietsen. Nog even 
voordat velen in de sportwinterslaap vallen. 

Voor de fysiotherapie breekt de tijd aan van 
het tekenen van contracten met zorgverzeke-
raars en ook dat lijkt op een Indian Summer, 
omdat de nood nog nooit zo hoog is geweest. 
Nog nooit eerder zijn er zoveel fysiothera-
peuten verenigd en bereid tot het voeren van 
actie als dit jaar.  

Als zorgverlener, wat wij als fysiotherapeut 
ook zijn, zijn wij er in de eerste plaats voor de 
patiënt. Wij zouden het liefst zien dat zoveel 
mogelijk tijd aan hen besteed wordt in plaats 
van aan de administratie die van ons ver-
langd wordt door de zorgverzekeraars. Om 
de tijd die aan patiënten besteed wordt zo 
groot mogelijk te houden, doet de therapeut 

de administratie heel vaak in de eigen tijd.  

Deze houding van de fysiotherapeut, maar 
ook van andere paramedici als logopedist, 
ergotherapeut en diëtist, heeft er inmiddels 
toe geleid dat er al vijftien jaar lang geen 
stijging geweest is in de tarieven. Er is echter 
in die vijftien jaar wel stijging geweest van 
de praktijkkosten, denk daarbij aan energie, 
huisvesting, personeelskosten enzovoorts. 
Daarbij zijn de kosten die verbonden zijn aan 
de eisen die de zorgverzekeraar aan ons 
stelt, zoals administratie en klanttevreden-
heid, ook enorm opgelopen.  

Als beroepsgroep zijn wij verplicht, door de 
zorgverzekeraar, om via een bureau onze 
klanttevredenheid te meten. Dat bureau moet 
ook betaald worden, maar daar tegenover 
staat geen vergoeding van de zorgverze-
keraar. Als niet aan een minimum aantal 
enquêtes ingevuld wordt, heeft dat invloed op 
de vergoeding. Alles bij elkaar leidt dat ertoe 
dat wij zo’n 30% onder de kostprijs werken. 
Er valt op geen enkele manier te onderhan-
delen met de zorgverzekeraars. Wij kunnen 
tekenen bij het kruisje, of niet. Van samen-
werking is geen sprake. 

Willen we in de toekomst gebruik blijven 
maken van de zorg die voor iedereen toe-
gankelijk is en ook nog betaalbaar, zal er iets 
moeten veranderen.  
Een aspect  binnen de zorg dat bijna stilstaat 
is de innovatie. Door de tarieven te verhogen, 
komt er geld vrij om vernieuwingen door te 
voeren binnen de praktijk en die te delen 
binnen de beroepsgroep. De kwaliteit van de 

De EnergieBrigade is gespecialiseerd in 
training en coaching tijdens en na de zwan-
gerschap. Binnenkort starten er weer nieuwe 
trainingsgroepen. Ben jij moeder en wil je ook 
meer bewegen maar komt het er niet van of 
weet je niet waar je terecht kunt in Amstel-
veen? Dan hebben wij twee leuke tips voor je.

PowerMama, 
groepstraining voor moeders en kids
Op 7 november start De EnergieBrigade weer 
met een PowerMama programma voor moeders 
samen met kinderen. 

PowerMama is een trainingsprogramma dat ont-
wikkeld is door de Core Academy. We werken aan 
kracht, conditie, balans, coordinatie en lenigheid. 
Ook krijgen specifieke spiergroepen als buik en 
bekkenbodem extra aandacht. 

We trainen op woensdag om 9.00 uur in Amstel-
veen. Je mag alleen komen of met je kindje. In 
de kinderwagen, in een draagzak, op een kleedje 
of gezellig meedoen, alles mag en kan. Ook 
moeders die zonder hun kind willen komen zijn 
van harte welkom. Ontmoet andere moeders, 
werk aan je gezondheid en herstel, lekker buiten 
en onder deskundige begeleiding. Heb je zin om 
mee te doen? 
Meld je dan snel aan.

Normaal gesproken trainen we buiten maar van-
wege de komende winter huren we een zaal in De 
Meent. Bij slecht weer trainen we binnen, bij mooi 
weer trainen we buiten (in overleg).

Periode: 07 november t/m 23 januari 
(Kerstvakantie geen les).
Dag: woensdag 09.00 uur.
Tarief: € 110,-.
Locatie: De Meent, Orion 3, Amstelveen 
(bij mooi weer gaan we naar buiten).

PowerMama, groepstraining voor tijdens en 
na de zwangerschap
Op 8 januari 2019 start De EnergieBrigade weer 

zorg gaat daarmee omhoog en de zorg kan in 
de goedkopere eerste lijn blijven in plaats van 
door te schieten naar de duurdere tweede lijn 
(zoals ziekenhuizen en specialisten).  

Binnen de beroepsgroep kunnen wij ook 
veel aan preventie doen, zoals valpreventie, 
looptraining, werkplekonderzoek of blessu-
remeting. Door het vroegtijdig signaleren 
en adviseren kunnen vervolgens duurdere 
behandeltrajecten voorkomen worden. 

Wil je voorkomen dat je volgend jaar in de 
lente een blessure oploopt, ga dan vooral 

door met sporten in de winter en houdt je 
niveau op peil. Dat kan ook door van buiten 
naar binnen te gaan en een gericht sport 
programma te volgen in de sportschool. Had 
je afgelopen seizoen al pijntjes her en der en 
twijfel je of het verstandig is om te sporten? 
Laat je dan goed informeren door een fysio-
therapeut. 

Geniet nog van het laatste restje Indian 
Summer!

Met sportieve groet, Jeroen Morssink
MSc Manueel therapeut

met een PowerMama programma voor tijdens en 
na de zwangerschap. 
Dit programma vindt plaats bij i640GYM | Home 
of CrossFit Amstelveen en is speciaal ontwikkeld 
voor vrouwen tijdens en na de zwangerschap. 

Tijdens dit programma gaan we niet alleen trainen 
maar leren we je ook alles dat je moet weten om 
veilig en verantwoord te bewegen in het dage-
lijks leven. Denk aan houding en ademhaling en 

Nieuwe sportprogramma’s voor moeders in Amstelveen
toepassing hiervan bij tillen, dragen, zitten, staan, 
etc. Uiteraard krijgen specifieke spiergroepen 
als buik en bekkenbodem extra aandacht. We 
helpen je om sterk en fit te zijn tijdens en na de 
zwangerschap, zo bereid je je optimaal voor op 
je bevalling en herstel. Ook als je langer geleden 
bevallen bent en nog klachten hebt aan buik of 
bekkenbodem (diastase, incontinentie, verzak-
king, rug- of bekkenpijn) is dit programma zeer 
geschikt. 

We trainen op dinsdag om 20 uur in Amstelveen. 
Ontmoet andere moeders en werk onder deskun-
dige begeleiding aan je gezondheid en herstel. 
Heb je zin om mee te doen? 
Meld je dan snel aan.

Josine is gecertificeerd Yvlo ZwangerFit Trainer/
Coach en pre- en postnataal fitness instructeur 
dus je bent in goede handen en de kosten worden 
ook (soms deels) vergoed door de meeste verze-
keraars.

Periode: 08 januari t/m 26 februari 2019.
Dag: dinsdag 20 uur.
Tarief: € 140,-.
Locatie: i640GYM | Home of CrossFit Amstelveen 
Maalderij 21c, Amstelveen.

Informatie en aanmelden: www.energiebrigade.nl.

Vragen? info@energiebrigade.nl.




