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AmstellandColumn door: Iris Facee Schaeffer

Regenbuien en koude dagen, de herfst 
is weer begonnen en de winter is in aan-
tocht. De tijd waarin voldoende bewegen 
voor velen van ons een stuk lastiger is… 

De Nederlandse Norm Gezond Bewegen
adviseert volwassenen om 5 dagen per 
week minimaal 30 minuten matig inten-
sief te bewegen. Er gaat niets boven een 
lekker lange herfstwandeling in het week-
end, maar het slechte weer en de kortere 
dagen maken dat je doordeweeks al snel 
voor de televisie blijft hangen met een 
warme kop thee. In deze column hopen 
we je inspiratie te geven om ook deze 
dagen voldoende in beweging te blijven. 
Door voldoende te bewegen voorkom je 
niet alleen de extra winterkilo’s maar kan 
je ook stress, winterdepressies en de bij-
behorende pijntjes tegen gaan. Kom maar 
op dus, met die tips! 

Nu is wellicht het eerste wat in je op komt, 
om je aan te sluiten bij de sportschool om 
de hoek. Je kan gaan wanneer je wilt, of 
niet… Maar er zijn zoveel leukere en mis-
schien wel makkelijkere manieren om aan 
de slag te gaan. Denk bijvoorbeeld aan 
sporten in verenigingsverband. Een vast 
moment in de week is een mooie stok 
achter de deur, met de sociale contacten 
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je dat er ook actieve spellen beschikbaar 
zijn? Zo kan je dansen, bowlen, fitnessen, 
tennissen en snowboarden. En dat ge-
woon thuis in je woonkamer, zonder
die vervelende regen. 

Nou genoeg inspiratie denk ik! Stiekem, 
hoop ik op een redelijk droog seizoen. 
Dan kunnen we nog steeds lekker buiten 
wandelen en vitamine D opdoen!

www.sportkrantamstelland.nl
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erbij wordt sporten een ware avond uit! 
Sporten die uitermate geschikt zijn om 
lekker binnen te beoefenen zijn zaalvoet-
bal, -hockey of bijv. -korfbal. Maar ook 
badminton, volleybal, squash, dansen of 
sportgroepjes bij lokale gymverenigingen 
worden binnen beoefend. Net als zwem-
men overigens, als je nat worden niet erg 
vindt. Vaak is er de mogelijkheid om per 
seizoen in te schrijven. Natuurlijk kun je 
ook de winter omarmen en je aansluiten 
bij de lokale schaatsvereniging! 

Maar als dat allemaal niets voor jou is, of 
je geen tijd hebt om de deur uit te gaan zijn 
er ook genoeg manieren om thuis meer 
te bewegen. Blijf de lift ontwijken en doe 
oefeningen zoals: de trap een aantal keer 
extra op en af lopen, opstaan uit de stoel 
en weer gaan zitten (squat), op de plaats 
lopen/knie heffen, zijwaarts lopen. 

Voor meer inspiratie om thuis te sporten 
beveel ik je aan om eens online te zoeken. 
Zoek bijvoorbeeld op ‘thuis sporten voor 
beginners/gevorderden’ of ‘work-out’. Ook 
leuk, er is genoeg te vinden wat je met 
het hele gezin kan doen! De laatste tip is 
op jou van toepassing, als je over een tv 
met gameconsole beschikt. Deze hebben 
eigenlijk niet zo’n goed imago. Maar wist 
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Judoschool Blaauw geeft al 15 jaar 
judolessen in Uithoorn en de Ronde 
Venen aan kinderen vanaf 4 jaar maar 
ook aan volwassen. Naast de judoles-
sen worden er ook bootcamplessen 
gegeven, cursussen ‘Zeker Bewegen’ 
en  is het mogelijk om ons in te huren 
voor workshops en schooljudo bij de 
naschoolse opvang en basisscholen. 
Wij nemen dan zelf een judomat mee.

Judo
Bij Judoschool Blaauw is het belangrijk dat het 
gezellig is en mensen kunnen sporten in een ge-
moedelijke sfeer en 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 wor-
den naar meer trainingsuren, waaronder een wed-
strijdtraining en zwarte band training. 

Naast de wedstrijden buiten de dojo zijn er een 
aantal vaste gebeurtenissen in de eigen dojo zo-
als de judo examens, clubkampioenschappen 
voor jong en oud en voor de allerkleinsten van Ju-

doschool 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 gediplomeerde 
leraar ook meerdere hulpen aanwezig die de le-
raar ondersteunen bij het lesgeven, waardoor er 
maximale aandacht is voor de leerling. Dat dit ef-
fect heeft kun je zien bij de allerkleinsten van 4 tot 
6 jaar. Ondanks de jonge leeftijd van de kinderen 
wordt er al echt gejudood.

Judo voor volwassenen
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 al jaren niet getraind 
hebben maar het judo weer hebben opgepakt. 
In het judo is de gevorderdheid van een judoka 
te zien aan de kleur van de band. Beginnende 
judoka’s dragen de witte band. Daarna komen de 
kleuren geel, oranje, groen, blauw en bruin. Na de 
bruine band komt de zwarte band. Om dit te beha-
len trainen de leerlingen en doen hiervoor dan ex-
amen. Tot en met bruine band worden de examens 

JUDOSCHOOL BLAAUW GEEFT LESSEN 
IN DE RONDEN VENEN EN UITHOORN

bij Judoschool Blaauw afgenomen en daarna voor 
de gradencommissie van de Judobond. Sinds de 
oprichting van Judoschool Blaauw zijn er diverse 
zwarte banden (1e dan) en 2e dan’s bijgekomen. 

Bootcamp 
Voor iedereen die zijn of haar conditie wil ver-
beteren, fit en sterk wil worden, bieden wij boot-
camplessen aan. Deze lessen worden gegeven in 
onze eigen dojo dus zijn niet afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Bij mooi weer wordt er bui-
ten getraind.

We bieden dit aan in drie leeftijdsgroepen: 
• 6 t/m 11 jaar: oefeningen gericht op het uithou-
dingsvermogen 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 uit-
houdingsvermogen.

Zeker bewegen 
Zeker Bewegen wordt uitsluitend verzorgd door 
JBN erkende judoleraren die een speciale bijscho-
ling tot instructeur ‘Zeker Bewegen’ hebben ge-
volgd. De lessen worden gegeven aan volwassen 
boven de 55 jaar. In de lessen wordt er gewerkt 
aan een betere lichamelijke conditie en meer zelf-
vertrouwen in de eigen fysieke mogelijkheden. Dit 
wordt gedaan via een combinatie van spierver-
sterkende- 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. 

Zaalhuur
Naast de judo en bootcamplessen 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 Mijd-
recht is. 

In de judozaal ligt een mat van 150 m2 met een 
spiegelwand. Er zijn 2 kleedruimtes met douches 
en is er een afgescheiden ruimte van de sportzaal 
waar tafels en stoelen staan waar ouders kunnen 
kijken naar de lessen met een kopje koffie of een 
boekje kunnen lezen. Tevens is er ruim voldoende 
mogelijkheid om te parkeren op de eigen parkeer-
plaats.

Locaties 
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 en materialen mee 
voor de judo- en bootcamplessen. Neem gerust 
contact met ons op voor meer informatie over de 
mogelijkheden.

Voor meer informatie: 

Judoschool Blaauw 
06 – 10 93 1965
www.judoschoolblaauw.nl 
info@judoschoolblaauw.nl
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Tennishal De Ronde Venen is één van de weinige 
tennishallen, waar iedere baan volledig met netten 
is afgeschermd. Een tennishal met een ruime uit-
loop, waardoor u comfortabel overdekt kunt tennis-
sen. Ook hebben wij een gezellige ambiance waar 
u na het tennissen een drankje en een hapje kunt 
nuttigen. 

Het 3e Open Mijdrechtse Novemberweekend 
Dubbeltoernooi
De tennishal organiseert een officieel KNLTB open 
dubbeltoernooi in november vanaf zaterdag 16 no-
vember drie weekenden waarbij de finaledag op 
zondag 1 december valt. Er kunnen uiteraard ver-
hinderingen opgegeven worden behalve op de fi-
naledag. Op de finaledag worden er onder de aan-
wezige deelnemers 2 tickets verloot voor Roland 
Garros. Inschrijving verloopt via de homepage van 
www.tennishalderondevenen.nl of www.toernooi.
nl. De sluiting is op zaterdag 9 november om 13:00 

Het winterseizoen van Tennishal De Ronde Venen is in volle gang

uur. Daarna begint de Wintercompetitie.
Vanaf zondag 8 december 2019 begint de win-
tercompetitie voor mixed-teams en dubbels. Er 
worden vier ontmoetingen gespeeld van vier wed-
strijden: een herendubbel, een damesdubbel en 
2 mixeddubbels. U speelt de wintercompetitie 4 x 
2 uur incl. twee blikken met vier Tecnifibre ballen 
voor niet meer dan € 150,- per team. 

De dubbelcompetitie van 4 x 2 dubbels van één 
uur incl. 1 blik met vier Tecnifibre ballen kost € 50,- 
per koppel. De finaledag is zondag 22 maart 2020. 
Houd uw tennis op peil, zodat u in het voorjaar met 
de competitie goed voorbereid bent. De inschrij-
ving verloopt via www.tennishalderondevenen.nl  
of via www.toernooi.nl. 

De MTH Open Mijdrechtse 
Indoortenniskampioenschappen 
Eind maart wordt voor de 21e keer de MTH Open 

Mijdrechtse Indoorkampioenschappen georgani-
seerd. Het toernooi is in de wijde omtrek bekend 
en mensen komen van heinde en verre. Het is een 
mooie voorbereiding op de voorjaarscompetitie. 
Verschillende avonden worden er loterijen gehou-
den met mooie prijzen. Elke deelnemer die bij de 
prijsuitreiking aanwezig is dingt mee naar twee 
stadionkaarten voor Roland Garros 2020. 
Dit toernooi staat vanaf begin december online en 
u kunt iinschrijven via www.tennishalderondeve-
nen.nl of www.toernooi.nl. 

Baanbundel
Het meest flexibele product bij tennishal De Ronde 
Venen en uniek in Nederland is de Baanbundel. 
Voor diegenen die met hun eigen tennismaatjes 25 
tot 70 uur willen tennissen en niet aan een vaste 
tijd gebonden willen zijn. 
De baanbundel is 24 maanden geldig en gaat 
ondanks dat u hem al eerder hebt aangeschaft in 
vanaf uw eerste boeking, die u via onze website 
gemaakt heeft. Tevens jaarbundels van 15 uur 
mogelijk.

Nieuw studentenbundel 
Studentenkorting voor € 100, - totaal per groep.
10 uur samen met andere studenten tennissen van 
maandag t/m vrijdag tussen 12:30 uur- 18:00 uur.

Contractbaan
Om dit seizoen een contractbaan te huren zijn er 
nog verschillende mogelijkheden. Er zijn zowel 
overdag als in de avond mooie tijden beschikbaar. 
U weet wellicht nog medetennissers te vinden, 
waar u een leuk partijtje mee kan tennissen.

Evenementen
Zeer geschikte locatie voor max.50 personen. Wilt 
u een feestje geven met of zonder tennis. Allebei is 
mogelijk. Verjaardagen, jubilea, familiedag/ avond, 
kaartavonden of bedrijfsfeesten kunnen bij ons ge-
organiseerd worden. U kunt een high tea, heerlijke 
hapjes of eten bestellen. U kunt daarbij ook tennis-
banen huren of zelf op zaterdagavond of zondag-
middag de hele accommodatie tot uw beschikking 
hebben. Feestje vieren, U heeft thuis geen stress 
en wij doen de rest.

Toss
Voor diegenen, die geen tennispartners hebben of 
het leuk vinden iedere week met andere tennissers 
te spelen is er de toss. Een groep van 16 tot 20 
tennissers die naar sterkte worden ingedeeld. De 
vaste damesdubbel toss is op donderdag en vrij-
dagmiddag.

Dames opgelet: donderdagmiddag loopt er dit 
jaar een actie waar u normaal €125,- p.p. voor 
het hele seizoen betaalt kunt u zich nu met zijn 
tweeën opgeven voor hetzelfde bedrag. (2 voor 
de prijs van 1). 

Op maandagmiddag is er een Losse toss die inge-
deeld wordt op sterkte, waar je per keer voor kunt 
inschrijven. Informeer naar de mogelijkheden. 

Voor meer informatie:
www.tennishalderondevenen.nl 
T.: 0297 285636 
M.: 06 11321993
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GENK - In zijn rode colbertje was Max Sadurski keurig gekleed voor 
de gelegenheid, zaterdagavond in Genk. Het achtjarige karttalent 
uit Kudelstaart kreeg tijdens de prijsuitreiking van het BMC-kam-
pioenschap een machtige beker voor zijn winst in de Rotax Max 
Micromax-klasse. En dat zorgde, niet heel verrassend, voor een 
grote grijns op het gezicht van de piepjonge snelheidsduivel. 

“Ik vind het leuk dat ik kampioen ben”, zei Max triomfantelijk nadat hij 
zijn kampioensbeker in ontvangst had genomen. Waarom? Omdat hij 
om kampioen te worden is gaan karten natuurlijk, maar ook om een an-
dere reden. “Omdat ik de Belgen heb verslagen.” Want het BMC is het 
open Belgische kampioenschap Rotax Max, en daar had hij, Max Sa-
durski uit Kudelstaart, toch maar mooi iedereen klop gegeven. Makkelijk 
was dat overigens niet geweest, bekende hij. “Soms wilden jongens 
me inhalen en dan moest ik verdedigen.” Dat had hij dus goed gedaan, 
want kampioen word je niet zomaar. Max had bovendien een punt, want 
de Micromax-klasse was ook dit jaar sterk bezet. “Veel jongens zijn on-
geveer even snel. Ik heb er heel hard voor moeten vechten. Daarom 
vond ik het ook een leuk kampioenschap. En je leert ervan. Vooral bij de 
start. Een paar starts gingen mis bij mij dit jaar, omdat het heel druk was 
op de baan. En ook tijdens de kwalificaties ging het weleens mis. Dat wil 
ik verbeteren volgend seizoen.”

Pas acht jaar oud was hij dus al kritisch op zichzelf. Dat belooft nog wat voor de toekomst, want rijders 
die zich continu willen verbeteren, komen het verst. Het was dan ook niet eens heel verrassend dat 
Max nu al, op zo’n jonge leeftijd, kampioen is geworden. En eigenlijk was het een min of meer logische 
voortzetting van zijn steile groeicurve als karter.

Vorig jaar was hij in het Nederlands kampioenschap al derde geworden bij de rookies. En tijdens de 
NK-ronde in Spa had hij het zelfs gepresteerd om als derde te eindigen in het dagklassement. Wat goed 
is, komt immers snel en dus kon Max zaterdag de winnaarsbeker boven zijn hoofd tillen. “Kampioen 
voelt echt wel beter dan de derde plek bij de rookies”, verzekerde hij. Hoe hij dat zo voor elkaar had 
gekregen? “Ik heb heel veel geleerd van Mike (de Bruin, zijn teammanager, red.). Nu wil ik volgend jaar 
proberen Nederlands kampioen te worden.” Want die titel ontbreekt nog, en omdat Max nog zo jong is, 
blijft hij nog een jaar in de Micromax-klasse rijden. “We gaan ook weer Europese wedstrijden rijden. Dat 
vind ik ook heel leuk.”

Max Sadurski bevestigt talent met kampioensbeker BMC

Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Hoewel Max blij was met zijn titel in het BMC-kampioenschap noemde hij zijn deelname aan de Rotax 
International Trophy in Le Mans, het WK voor Rotax Max-rijders, de misschien wel mooiste race van zijn 
seizoen. “Omdat ik daar achtste ben geworden. Ik heb in Le Mans heel veel geleerd omdat de jongens 
die daar meededen, nog meer kunnen dan in de BMC. Ook werd er veel gebeukt. Dat vond ik niet echt 
leuk, maar je leert zo wel voor jezelf opkomen.”

Voor Max zit het seizoen er nu bijna op. Hem wacht alleen nog de laatste ronde van de Dutch Rotax Max 
Challenge. Die wordt in het weekeinde van 1 en 2 november gehouden op het circuit van Genk. “Ik heb 
er zin in. Ik ga er mijn best doen en daarna ga ik trainen voor volgend seizoen!”

Max bedankt Vincent de Fuik. 
Max Sadurski wordt in zijn raceactiviteiten ondersteund door Salaba BV en Passieflora.

Bij ons hoor je vaak “Heb jij al gerold”? 
Steeds meer mensen zie je over een fel ge-
kleurde ‘buis’ aan het rollen. Deze personen 
zijn aan het ‘foam rollen’, of anders gezegd, 
‘myofascial release aan het toepassen’. Hier 
wordt je spierbindweefsel los gemaakt en er 
kan dus zelf massage toegepast worden!

Vooral tijdens trainingen en sportwedstrijden ont-
staan er vaak ontstekingen in spieren of het spier-
bindweefsel. De ervaring leert dat pijnklachten en 
een slechtere doorbloeding zich dan snel voor 
zullen doen. Juist door op deze ‘trigger points’ te 
foam rollen, worden klachten als deze sterk ver-
minderd. Ook verwijderd de foam roller knopen 
en verklevingen in de spieren en daardoor zal de 
flexibiliteit/mobiliteit van het lichaam sterk verbete-
ren. Dit zorgt voor blessurepreventie, een betere 
lichaamshouding en een verbetering van de pres-
taties. Ook ontstaat meer flexibiliteit in de spieren 
en de doorbloeding wordt verbeterd. De spieren 

kunnen veel sneller herstellen van de trainingen 
en/of wedstrijden en je kunt in de eerstvolgende 
training en/of wedstrijd veel beter presteren.
 
Topsporters zijn over het algemeen het meest 
bekend met de foam rollers, je ziet de rugby-ers, 
voetballers zelfs op tv rollen! Maar ook bij de fysio-
therapeuten en Sportfysio’s zijn ze niet meer weg 
te denken. 

Bij revalidatie doeleinden zijn foam rollers zeer 
goed te gebruiken. Steeds meer particuliere spor-
tievelingen gebruiken de foam roller. Ook tijdens de 
recreatieve sporten komen kleine ontstekingen of 
andere ongemakken voort. Zo ben ik geadviseerd 
door Rowan om dit te gaan doen en het heeft mij 
maar ook andere sporters van vele klachten afge-
holpen zoals bijv rugklachten. Ik heb er zelfs één 
thuis om te gebruiken.
 
Foam rollers zijn beschikbaar in verschillende 
‘hardheden’. De grote professionals gebruiken 
over het algemeen de echte harde varianten van 
foam rollers. Maar na langdurig gebruik ga je 
steeds meer verschil voelen. Hoe aangenamer het 
voelt, des te hoger is de kwaliteit van je spieren. Je 
kan de foamroller voor (als warming up) en na je 
training gebruiken maar ook op je rustdagen om je 
lichaam een “massage” te geven. 

Mocht je nog vragen hebben dan horen wij het 
graag!

Jolanda Beuving
Just Believe
Beuving Lifestyle

Foam Rollen
Het complex bestaat uit vier binnenbaden met 
veel recreatieve voorzieningen en twee buiten-
baden met een speelweide. Wij zijn vrijwel elke 
dag van het jaar de hele dag geopend.

De Meerkamp voor jong en oud
In zwembad De Meerkamp leren wij zowel onze 
jonge gasten als volwassenen zwemmen. Daar-
naast is het familiezwemmen op zondag al jaren-
lang een gewaardeerde activiteit. 

Kinderpartijtjes zijn populair en de maandelijkse 
disco’s voor kinderen tot 13 jaar worden druk be-
zocht. Scholen en bedrijven kunnen kiezen uit 
speciale arrangementen. 
Tijdens schoolvakanties heeft De Meerkamp 
leuke spelprogramma’s voor onze (jeugdige) 
gasten. Volwassenen hebben volop keus uit be-
geleide watersporten, zoals Aquarobics, Meer 
Bewegen voor Ouderen, Baby- en Peuterzwem-
men en nog veel meer.

Ook het water is bijzonder
Wij zuiveren ons water met behulp van ozon. Dat 
betekent veel minder gebruik van chloor en dat 
maakt ons bad ook erg geschikt voor cara- en 
allergiepatiënten!

Een golfslagbad met veel extra’s
Er is een waterglijbaan van 50 meter, een wild-
waterkreek, meerdere whirlpools, jetstreams, 
bubbelbanken en voor de allerkleinsten een 
peuterbadje. Turkse tuinen, kruidenbaden en 
een solarium (tegen betaling) maken het bad 
compleet. Het restaurant heeft ook een uitgifte-
balie bij het golfslagbad en het buitenbad.

Banenzwemmers 
Voor de vele mensen die regelmatig een baantje 
willen trekken zijn de 25 meter baden op meer-
dere uren per week gereserveerd. Vroege vogels 
zowel als avondmensen kunnen volop terecht.

Wij leren iedereen goed zwemmen
Op het gebied van zwemlessen heeft De Meer-
kamp een uitstekende naam. De Nationale Raad 
van Zwemdiploma´s beoordeelt de kwaliteit van 
het afzwemmen continu als zeer goed. Vanaf 
zeer jonge leeftijd brengen wij kinderen de kunst 
van het zwemmen stapsgewijs bij. Befaamd zijn 
de Baby- en Peuterlessen waarin de kleintjes 
samen met hun ouder(s) op een speelse manier 
wennen aan water. Vanaf 4 jaar wordt er echt 
gelest. Wij geven ook les aan – steeds meer – 
volwassenen.

Aquasporten en doelgroepen
Om in conditie te blijven, maar ook omdat het ge-
woon leuk is om te doen, organiseert De Meer-
kamp verschillende vormen van aquasport.

Zwembad De Meerkamp
Van der Hooplaan 239
1185 LN Amstelveen
088 8585 185
info@meerkamp.nl
www.meerkamp.nl

De Meerkamp: 
een vriendelijk, veelzijdig 

zwem- en recreatiebad
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• 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.
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Wanneer kwam het idee bij jullie op om mee te 
doen aan de Wereldspelen in Nieuw-Zeeland? 
Wij kregen halverwege 2018 een voornemen ge-
stuurd vanuit het hoofdkwartier van de Special 
Needs Taekwondo dat gericht was aan het adres 
van onze Stichting. Hierin kwam de vraag naar 
voren of wij wellicht een Nederlands team paraat 
zouden kunnen hebben dat deel zou kunnen ne-
men aan het allereerste WK uitsluitend voor de 
Special Needs doelgroepen, welke gehouden zou 
worden in Nieuw-Zeeland. Daarop heb ik meerde-
re keren telefonisch contact gehad en aangegeven 
dat wij deze spannende uitdaging best wel aan zou 
durven maar dat wij nog niets kunnen toezeggen, 
gezien de reisafstand en de mogelijkheid tot finan-
ciële middelen om deze doelstelling ook daadwer-
kelijk te kunnen verwezenlijken.

Hoe is de uiteindelijke deelname aan de We-
reldspelen tot stand gekomen?
Wij hadden zelf al een tweede editie van het NK 
voor de Special Needs georganiseerd en hadden 
hierdoor al een goede filter van potentiële deelne-
mers die geschikt zouden kunnen zijn voor deel-
name aan het selectieteam. Nadat bekend was 
geworden dat wij Nederland zouden mogen ver-
tegenwoordigen met een Nationaal team zijn we 
op een voorzichtige manier gaan inventariseren of 
hier interesse voor zou zijn, en hieruit bleek dat dit 
voor velen een droom zou zijn om deze geweldige 
reis te mogen maken en voor Nederland te mogen 
uitkomen. Nadat ook bleek dat voor velen dit de 
eerste reis ooit zou zijn besloten wij te kijken wat 
de mogelijkheden zouden zijn om dit te kunnen re-
aliseren. Wij hebben toen een begroting gemaakt 
en kwamen tot de ontdekking dat er heel veel geld 
nodig zou moeten zijn om dit te kunnen realiseren.

Wij hebben toen eerst gekeken welke deelnemers 
qua potentie en niveau de meeste kans zouden 

maken. Dit was erg moeilijk daar je iedereen deze 
kans gunt, maar we moesten er realistisch naar 
kijken, ook gezien de kosten en niet te vergeten, 
de lange tocht er naartoe met twee overstappen 
waarbij wij zondag zouden vertrekken en pas dins-
dag zouden aankomen. Deze reis was om deze 
reden alleen al voor de meeste deelnemers niet 
weggelegd, waardoor er helaas ook deelnemers 
waren afgevallen die op de NK juist heel goed 
hadden gepresteerd. 

Wij gingen in gesprek met sponsoren, instellingen 
en gemeenten. Het werd al snel duidelijk wie wel 
interesse had en ons wilden helpen. Wij hebben 
toen ook een tweeledige crowdfunding opgezet 
via GETFUNDED en GoFundME en gingen on-
dertussen op zoek naar sponsoren en instellingen 

die ons ook wilden helpen, en met veel succes. Wij 
kregen hulp van diverse bedrijven en initiatieven 
waaronder de Gemeente Amstelveen en Aalsmeer 
die ons te hulp schoten middels een subsidie, ter-
wijl andere omliggende gemeenten niet thuis ga-
ven (…) wij zijn dan ook iedereen heel dankbaar 
die ons heeft geholpen om deze droom voor onze 
helden waar te kunnen maken.
 
Hoe succesvol is de crowdfunding verlopen?
Deze actie was een gigantisch succes en wij wa-
ren ontroerd te zien hoeveel mensen ons hebben 
geholpen door dit initiatief te steunen. Vanzelf-
sprekend zij wij alle inwoners van Nederland dan 
ook ongekend dankbaar dat zij dit mede mogelijk 
hebben gemaakt. Totaal heeft de crowdfunding 
een geweldig bedrag opgeleverd van ruim 10.000 
euro. Alles bij elkaar is er meer dan 25.000 euro 
opgehaald, waardoor deze doelstelling kon wor-
den gerealiseerd. 
Totaal zijn wij met 16 personen naar Nieuw-Zeel-
and gereisd en de pers was ook met ons meege-
reisd. De gehele actie kan met recht een succes 
worden genoemd.

Hoe is de selectie procedure geweest en welke 
criteria hebben jullie gehanteerd bij het selec-
teren van de deelnemers?
Wij hebben gekeken naar uitslagen op het NK , 
naar de inzet en aanwezigheid tijdens de reguliere 
lessen. Ook hebben we gekeken naar de persoon-
lijke uitdaging van iedere deelnemer om zodoende 
een goede afweging te maken wat wel of wat niet 
verstandig is voor een betreffende deelnemer of 
deelneemster.
 
De uitzwaaidag op 29 september is enorm druk 
bezocht. Hoe heb je deze dag ervaren?
Het leek wel een film. Het was zo surrealistisch dat 
ik in het vliegtuig echt even op adem moest komen 
en zelfs een traantje moest wegpinken van alle 
emoties. Het was zo overweldigend en de opkomst 

en animo was echt hartverwarmend ondanks het 
slechte weer die dag. Geweldig dat zoveel mensen 
ons kwamen verrassen, dit is iets wat ik nooit meer 
zal vergeten. Als je dan als coach van het Nationa-
le team het team eensgezind in dezelfde trainings-
pakken ziet staan met een trotse glimlach dan 
weet je dat je het goed gedaan hebt. We waren al 
heel hecht geworden door de intense trainingen en 
het voelde dan ook heel goed om iedereen paraat 
te zien staan om deze spannende reis gezamenlijk 
te kunnen ondernemen.
 
Voor de deelnemers was het een spannende 
dag. Hoe is de lange vliegreis voor jullie ver-
lopen?
Het was een zeer intense reis met twee grote 
overstappen waarbij wij zondag waren vertrok-
ken en pas dinsdag waren aangekomen (lokale 
tijd). Ik ben dan ook apetrots te zien hoe kranig 
zij zich hadden gedragen want wij waren helemaal 
gesloopt toen we aankwamen, en de volgende 
ochtend stond iedereen al op strand klaar om aan 
de bak te gaan. Niets anders dan hulde voor deze 
kanjers van Oranje, ik heb met veel bewondering 
staan kijken hoe strijdlustig zij waren en iedereen 
had er ook echt heel veel zin in!
 
Sportief gezien was het ook een enorm succes, 
had je dat verwacht?
Dit is nog steeds niet helemaal te bevatten… voor 
ons was de reis al een prijs op zich. Ik heb de deel-
nemers dan ook duidelijk gemaakt dat meedoen 
belangrijker is dan winnen. Er komt ook geluk bij 
kijken, en iedereen wil winnen en dus zeker ook 
de concurrentie. Iedereen ging er dan ook in met 
een nuchter “Hollands gevoel” en wij besloten tot 
de laatste dag keihard te blijven trainen om niets 
aan het toeval over te laten. Het bleek een gewel-
dig succes te zijn waar niemand van ons eigenlijk 
op voorbereid was! Eerlijk gezegd had ik zelf de 
stiekeme hoop om in ieder geval één prijs mee te 
kunnen nemen, zodat we niet helemaal met lege 
handen huiswaarts zouden keren, maar op dit 
succes was niemand van ons voorbereid. Ik denk 
dat de nederige en dankbare houding (en insteek) 
ervoor heeft gezorgd dat iedereen tot de laatste 
dag keihard bleef werken maar dat het besef er 
was dat het geen garantie was dat wij met de buit 
naar huis zouden keren. En dat hoefde ook niet; 
ik bleef benadrukken dat onze reis de hoofdprijs 
was en dat alle andere prijzen een leuke extraatje 
zouden zijn waardoor ik de druk bij deelnemers 
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enigszins kon wegnemen. Tijdens het toernooi 
bleken wij echter ijzersterk te zijn op het onderdeel 
Powerbreaking (planken breken) en Patterns (stijl-
vormen lopen). Na een spannende dag vol intense 
momenten en de gebruikelijke lange wachttijden 
klonk meerdere malen het Wilhelmus waarbij luid-
keels door een ieder van ons werd meegezongen. 
Het volkslied kwam telkens ten gehore zodra ie-

mand op de eerste plaats eindigde. Het was dan 
ook waanzinnig om meerdere keren ons volkslied 
te horen en iedereen te zien stralen. Dat gold ook 
voor de Nederlanders die in Nieuw-Zeeland wo-
nen en ons hadden verrast met hun aanwezigheid. 
Uiteindelijk wisten wij meerdere meervoudige we-
reldkampioenen mee naar huis te nemen en ging 
niemand van ons met lege handen naar huis. Door 
deze geweldige prestaties is Nederland ineens 
zeven wereldkampioenen (!!!) rijker en zijn wij als 
land als tweede geëindigd voor de ‘overall’ prijs op 
basis van de behaalde medailles. Nieuw-Zeeland 
haalden meer medailles, wat niet zo verwonder-
lijk was gezien de de aantal deelnemers van het 
gastland. Wel wisten wij door onze hoge score o.a. 
de landen als de Verenigde Staten ,Canada en het 
Verenigd Koninkrijk ver achter ons te laten. 

Met 7 Nederlandse Wereldkampioenen en 27 
medailles mag dit avontuur zeker een succes 
worden genoemd.

De uitslagen zijn als volgt:
• Feroz Mahboeb: 4x goud
• Yannick Fodrini: 2x goud - 1x zilver - 1x brons
• Bram van Schagen: 2x goud - 1x brons
• Gerben Timmerman: 1x goud - 2x zilver - 1x brons
• Kim de Haan: 1x goud - 1x brons
• Tim Brouwer: 1x zilver - 1x brons
• Fiona Hoekstra: 2x goud - 2x brons
• Britt Stolker: 1x goud 1x brons
 
Het bedrijfsleven heeft een belangrijke rol ge-
speeld bij het realiseren van de mooie reis. Wie 
hebben dit mede mogelijk gemaakt?
Alle inwoners van Nederland die hebben gedo-
neerd, de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, 
De Mike Multi Foundation, Oma Bobs, PPG, Miss 
Korea BBQ Amsterdam, Royal San Kong Amstel-
veen, Sportschool Chung Do Kwan, Semmy Schilt, 
Aiki Budo Sport Amsterdam, Kwon, RSD Adviseur, 
Siri Advisory, Aliter networks, AmstelveenSport, 
Connexxion, LEF BV, An Evening With, Stichting 
Nianne, Tandartspraktijk De Lach van Bovenkerk, 
Robin Borneman music, Dapoda products en ook 
deze krant die ons deze gelegenheid geeft om ons 
verhaal te kunnen doen. 

De stichting is een goed doel met een ANBI 
status. Wij hebben vernomen dat jullie activi-
teiten veel verder gaan dan de meesten zullen 
vermoeden, kun je daar iets over zeggen? 
Dat is helemaal juist. Wij hebben diverse initiatie-
ven binnen de stichting en proberen middels onze 
stichting en gedachtengoed het verschil te maken 
voor diverse doelgroepen binnen de maatschappij 

De zonsopgang bij de Marine Parade in Napier Nieuw-Zeeland.
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die het hard nodig hebben. Wij zien ons dan ook 
op diverse fronten als “de stem” van de mensen 
die er zelf niet om kunnen vragen. Wij willen zoveel 
mogelijk mensen helpen en sport is daarbij op vele 
fronten een kruiwagen en instrument die dit mede 
mogelijk maakt. Sport verbindt mensen met elkaar 
en zorgt voor een sterker en gezonder lichaam 
en sterkere geest. In sommige gevallen is sport 
voor ons het instrument om voor mensen deuren 
te kunnen openen, kijk maar naar deze Nieuw 
Zeeland-reis, dit was voor veel deelnemers echt 
een buitenkans om eindelijk een keer op reis of 
op vakantie te kunnen. Er werden nieuwe vriend-
schappen gemaakt en wij zijn natuurlijk heel hecht 
geworden door deze reis. Hoe mooi is het dan om 
te zien dat de sport dit mogelijk heeft gemaakt? 

Wij hebben interventies op het gebied van rouw-
verwerking voor kinderen, aangepaste trainingen 
voor kinderen die worden gepest maar ook pro-
gramma’s voor de oudere deelnemers onder ons 
die kampen met geheugenproblemen of bijvoor-
beeld met een ziektebeeld zoals Parkinson of Al-
zheimer. Het is voor mij dan ook niet te bevatten 
dat de overheid de BTW durft te verhogen op ge-
zonde voeding en sport. Sporten en gezond eten 

zou wat mij betreft belasting aftrekbaar moeten zijn 
en het wordt de hoogste tijd dat de politiek in Den 
Haag ontwaakt uit deze bizarre winterslaap.  Spor-
ten is aantoonbaar gezond, sporten verlaagt het 
ziekteverzuim, sport brengt mensen samen. Kort-
om: sporten is op meerdere vlakken onmisbaar, 
dus maak het toegankelijk en inclusief voor ieder-
een i.p.v. alleen maar duurder. Dat is net als met 
het openbaar vervoer: als je wilt dat de mensen 
de auto laten staan dan moet je het OV zodanig 
financieel aantrekkelijk maken dat de burger het 
zinloos vind om in de auto te stappen. Hetzelfde 
geldt voor sport en gezonde voeding; als de lan-

delijke overheid op deze toer door blijft gaan krijgen 
wij straks Amerikaanse taferelen, waarbij mensen 
(uit financieel oogpunt) ongezonde alternatieven 
zullen kiezen, of het sporten te duur gaan vinden 
met alle medische en financiële gevolgen van dien.

Een ander initiatief van onze stichting heeft de pro-
jectnaam “Pay it forward” gekregen. Met dit initia-
tief willen wij de medemens een handje helpen, en 
daarbij zijn eigenlijk geen obstakels en/of grenzen. 
Uiteraard dient alles wel te geschieden binnen de 
kaders van onze mogelijkheden en binnen de toe-
gestane regelgeving. Wij zijn inmiddels in een zeer 

ver gevorderd stadium en hopen met dit initiatief 
zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken die 
het nodig hebben (in zowel het binnen als het bui-
tenland).

Wanneer zijn de volgende Wereldspelen en 
waar worden die gehouden?
De volgende spelen zullen gehouden worden in 
2021. Na afloop van de kampioenschappen in 
Nieuw-Zeeland heeft de organisatie kenbaar ge-
maakt dat wij de eer hebben gekregen om het 
volgende kampioenschap te mogen organiseren 
wat betekent dat het volgende WK in Nederland 
zal plaatsvinden! Wij zijn dan ook zeer vereerd 
dat ons dat vertrouwen wordt geschonken en wij 
zullen onze stinkende best doen om Nederland op 
alle fronten weer op de kaart te zetten. 

Ook ben ik onlangs verkozen tot de Vice-President 
van de Special Needs Taekwondo International or-
ganisatie met als doelstelling (om gezamenlijk met 
het aangestelde bestuur) de Special Needs Tae-
kwondo activiteiten verder uit te breiden, en niet 
alleen in Nederland!

Wij zijn met alle initiatieven wel aangewezen op 
de hulp van vrijwilligers en sponsoren. Mochten 
er mensen zijn van bedrijven of instellingen die dit 
lezen en ons op wat voor manier dan ook willen 
ondersteunen of samenwerken dan zijn we daar 
zeer dankbaar voor! 
Gezien de vele dagelijkse activiteiten zijn wij dan-
het gemakkelijkst te benaderen via: 
info@stichtingspecialneeds.nl

WK IN NIEUW-ZEELAND GROOT SUCCES!





Menu
Huisgemaakte tomatensoep 
met bieslook en room
 
Boerenbrood
Molensteenbrood noten en olijven
Tomaten tapenade
Pesto
Carpaccio
Jong belegen kaas en  Old Amsterdam
Langzaam gegaarde rosbief
Huisgemaakte pastasalade
Witlof appelsalade met rode bietjes en feta
Gebakken diamanthaas met truffeljus
Roerei met honingham en tuinkruiden

Reserveren
Voor reserveringen kun je terecht bij onze receptiemedewerkers via 020 645 55 57 of 
info@dekegel.nl.
 
Wil je de dinch combineren met een uur bowlen?
Dat kan natuurlijk ook! Je kunt voor of na de dinch bowlen, om 13.00 of 16.00 uur.
Een bowlingbaan is € 32,50 per uur, en er kunnen maximaal 6 personen op 1 baan spelen. 

Doe eens iets anders met de kerstdagen: geen 
lunch of een diner, maar een dinch!

De dinch wordt geserveerd in buffetvorm in De 
Serre. De ontvangst is om 14.00 uur, het einde 
om 16.00 uur.

Kerstdinch

Zalmmootjes met bieslook roomsaus
Aardappelgratin
Groente quiche
 
Voor de kleine gasten
Friet
Mini frikadellen
Kroket
Kipnuggets
Poffertjes
Mini pizza

Dessert:
Omelette sibérienne

Prijs:
€ 29,50 per volwassene
€ 14,75 per kind 4-12 jaar



12 www.sportkrantamstelland.nl

“Hockey is een zomersport”
Ja, de dagen worden korter en de hockeyvelden 
zien er leger uit. Maar een zomersport… dat is 
hockey allang niet meer. Het klopt dat er niet ge-
hockeyd kan worden op bevroren velden. Hockey 
wordt gespeeld op (semi-)water velden, water kan 
bevriezen dus dan zijn de velden glad en niet be-
speelbaar. En ook op besneeuwde velden mag 
niet gehockeyd worden, vandaar wat minder zicht-
bare acties op de hockeyvelden van Qui Vive in 
Uithoorn… maar gehockeyd wordt er wel!                                          

Midwintercompetitie
Voor de jongste jeugd (F en 6tallen E jeugd, groep 
4 en 5) organiseert de KNHB een aparte competi-
tie. Deze zogenoemde midwintercompetitie wordt 
gespeeld in de wintermaanden (januari-februari). 
Het is een gewone competitie met uit en thuiswed-
strijden. Het verschil met de reguliere competitie 
is, dat een wedstrijd die niet doorgaat in verband 
met sneeuw en/of vorst, niet wordt ingehaald.

Qui Vive schrijft al haar jongste jeugdteams in voor 
deze competitie. De jongste jeugd traint dus ook 
door in de wintermaanden, want speel je compe-
titie dan train je natuurlijk ook. De trainingstijden 
worden in deze periode wel vervroegd in verband 
met de gevoelstemperatuur en het zo min mogelijk 
hoeven aanzetten van de veldverlichting.

De oudere jeugd (8- en 11-tallen, vanaf groep 6) 
doen mee aan zaalhockey. Zaalhockey is een op 
zichzelf staande competitie (waarbij de naam voor 
zich spree.). De wedstrijden/ trainingen worden 
gespeeld in een sportzaal, met een lichtere bal en 
een lichtere stick. De wedstrijden zijn ook korter: 
2 x20 minuten (op het veld 4x 17,5 minuten).

Hockey… ook in de winter!

Doordat de zijlijn van een zaalhockeyveld wordt 
aangegeven met balken kan de bal niet uit over 
de zijlijn. Hierdoor wordt het spel nog sneller en 
spectaculairder; de bal blijft langer in het spel en 
je kunt de balk als extra ‘medespeler’ gebruiken.

Zaalhockey is (net als veldhockey) een mooi en 
snel spel, waarbij techniek, tactiek en slimmig-
heid samenkomen. Daarnaast is zaalhockey een 
garantie voor doelpunten en spektakel. Een voor-
sprong van drie doelpunten met nog twee minuten 
te spelen: in zaalhockey is dat nog absoluut geen 
garantie dat je het duel ook gaat winnen. Razend-
snel kan de bal van de ene naar de andere kant 
vliegen. Een saaie 0-0 of 1-0 maak je zelden mee, 
de doelpunten vallen vaak als rijpe appelen.

Zaalhockeywedstrijden worden gespeeld door 
twee teams met ieder zes spelers. Daarvan zijn 
doorgaans 5 veldspelers en 1 keeper. Het komt 
nog wel eens voor dat een keeper in de laatste 
minuten van een wedstrijd voor een extra veldspe-
ler wordt gewisseld. Een team mag maximaal zes 

wisselspelers op de bank hebben zitten. Je kunt 
dus met je veldteam deelnemen aan de zaalcom-
petitie. Soms worden er dan wel van 2 veldteams 
3 zaalteams gevormd.

In de zaal gelden andere spelregels dan op het 
veld. Dit heeft invloed op het (technische) spel. 
De bal mag niet van de grond en ook niet dóór 
een liggende stick worden gespeeld. Het is dus 
(nog) belangrijker in de zaal laag te verdedigen. 
Dit vereist dat je met je linkerhand op de grond 
verdedigt.  Een speciale handschoen is daarom 
verplicht zodat je goed beschermt bent.

De belangstelling voor zaalhockey in Nederland en 
ook bij Qui Vive groeit. Dit blijkt onder andere uit 
het feit dat meer en meer clubs tijdens de winter-
maanden een zaalhockeyhal op hun accommoda-
tie plaatsen; ook de zaalcommissie van Qui Vive is 
de mogelijkheden hiervoor aan het inventariseren.
Een prima ontwikkeling, want niet alleen blijft zaal-

hockey een spectaculair spel om te zien, het is 
vooral ook erg leuk en leerzaam om het te spelen!
En iedereen kan/mag zaalhockeyen. Je hoeft geen 
veldhockey te spelen om te mogen zaalhockeyen. 
Je moet alleen wel ingeschreven worden als lid 
van een hockeyvereniging.

De teams van Qui Vive trainen en spelen com-
petitie onder andere in de sporthal van KDO. De 
moeite waard om eens te gaan kijken. Zaalhockey 
wordt gespeeld in de maanden december, januari 
en februari.

Wil je meer weten over zaalhockey? 
Stuur een mailtje naar zaalhockey@quivive.nl

Wil je meer informatie over hockey in het alge-
meen, meer weten over hoe leuk en gezellig Qui 
Vive is of eens willen proberen hoe leuk hockey bij 
Qui Vive is? Stuur dan een mail naar:
proefles@quivive.nl

De belangstelling voor 
zaalhockey in Nederland en 

ook bij Qui Vive groeit!



Gezond werken kun je leren
Voor zowel grote als kleine bedrijven is het belang-
rijk dat het personeel en eventuele klanten zich in 
een prettige en werkbare omgeving bevinden.  

Veel gezondheidsklachten zijn werkgerelateerd en 
hebben vaak te maken met houding en beweging. 
Om erachter te komen wat er in uw bedrijf en/of 
werkplek verbeterd kan worden, kunt u uw werk-
plek(ken) laten onderzoeken. 

“De optimalisatie van de werkplek brengt voor zo-
wel de werknemer als de werkgever een positieve 
verandering teweeg!” Zo kan een goed ingerichte 
werkplek onder andere zorgen voor een verhoog-
de productiviteit en een verminderd risico op klach-
ten.”

Hoe gaat de bedrijfstherapeut te werk?

De bedrijfstherapeut zal op locatie aanwezig zijn 
en ook op locatie onderzoek en behandelingen 
uitvoeren. Er wordt een inventarisatie gemaakt 
van de belastende werkhoudingen en bewegin-
gen.

Welke diensten biedt de bedrijfstherapeut?

De bedrijfstherapeut richt zich samen met u op het 
vergroten van de inzetbaarheid van uw medewer-
kers. Onze dienstverlening is gericht op het behou-
den en verhogen van:

• Werkplekonderzoek en nazorg;
• Het opstellen en uitvoeren van een 
  risicoinventarisatie;
• (Individuele) oefentherapeutische behandeling
  en training op de werkplek;
• Het uitvoeren van healthchecks;
• Het adviseren met betrekking tot vitaliteit & 
  employabiliteit;
• Het begeleiding naar ‘Het Nieuwe Werken;
• Adviseren bij verhuizing, het inrichten van de
  werkplekken + de aanschaf van meubilair en
  ergonomische hulpmiddelen.

Daarnaast bieden wij verschillende op maat 
gemaakte trainingen aan zoals:

• Gezond achter het beeldscherm
• Flexwerken en de thuiswerkplek
• Gezond bewegen op de werkplek 
  (fysieke beroepen)
• Buk- en til training

Wij leren gunstige, gezonde houdingen en bewe-
gingstechnieken aan en komen met oplossingen 
voor ongezonde werksituaties. Onze aanpak is 
persoonlijk en praktisch en preventie gericht. 

Contact:
Wilt u meer informatie of een afspraak maken?
T: 0297 - 286093
Of vul het formulier in op de website dan nemen wij 
contact met u op: www.mtcfysio.nl

BEDRIJFSTHERAPIE DOOR MTC MIJDRECHT
Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten 
mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven 
staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg).Hiervoor gelden 
strenge basiseisen, waaronder een diploma van 
de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is 
wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door 
iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorga-
nisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap 
voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief be-
leid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie ver-
der te verhogen. Daarbij kunt u denken aan ge-
dragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een 
wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk 
onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd. 
Wie aan alle eisen van behandelingen, praktijker-
varing, scholing en vakoverleg voldoet, kan wor-
den opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister 
van het KNGF. Uiteraard voldoen alle in de praktijk 
werkzame fysiotherapeuten aan boven genoemde 
eisen en zijn dien ten gevolge opgenomen in het 
Kwaliteitsregister van het KNGF. 

Verder spelen fysiotherapeuten zoveel mogelijk in 
op actuele ontwikkelingen in het vak en proberen 
ze een positieve bijdrage te leveren aan het terug-
dringen van bijv. ziekteverzuim. 

Heeft u een klacht.
Indien u niet tevreden bent over de gegeven be-
handeling, probeert u dan samen met uw behan-
delend fysiotherapeut tot een oplossing te komen. 
Mocht dit voor u niet het gewenste resultaat geven 
dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie 
van het KNGF.

Vanaf 1 januari 2006 heeft een ieder die in Neder-
land woont of werkt verplicht dezelfde zorgverze-
kering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten 
voor het grootste deel van de gezondheidszorg. 
Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het ba-
sispakket vergoedt slechts in een beperkt aantal 
gevallen fysiotherapie:

● Fysiotherapie voor chronische patiënten vanaf 
de 20e behandeling. Dit houdt in dat u de eerste 
20 behandelingen zelf moet betalen. Heeft u een 
aanvullende verzekering afgesloten, waaruit ook 
de fysiotherapeutische behandelingen vergoed 
worden, dan zullen de eerste 20 behandelingen 
betaald worden vanuit de aanvullende verzeke-
ring, zodat u geen extra kosten heeft. Wel moet 
opgemerkt worden dat er bij het declareren vanuit 
de Basisverzekering een eigen risico van €385 van 
toepassing is.                                                

● Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar met een 
maximum van 9 behandelingen per jaar of volledig 
als er sprake is van een chronische indicatie. 
  
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de 
meeste aanvullende verzekeringen vergoed. Het 
afsluiten van een aanvullende verzekering is niet 
verplicht. Fysiotherapie is slechts een onderdeel 
van een aanvullende verzekering. 
Het is daarom m.i. raadzaam om het volledige 
vergoedingenoverzicht van een aanvullende ver-
zekering te bekijken en bij uw eventuele keuze niet 
alleen af te gaan op de vergoeding voor fysiothe-
rapie en de hoogte van de te betalen verzekerings-
premie.

Hoe is de kwaliteit van 
fysiotherapie gewaarborgd?

Fysiotherapie en het nieuwe 
zorgstelsel
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Side Walk
– Je plaatst de band op je bovenbenen
– Beginpositie: Voeten zijn iets wijder dan
    je heupen, tenen iets naar buiten
– Lange rug, kin naar je borst
– Als je je armen iets naar achter brengt, 
   zorg je ervoor dat  je bovenrug recht is
– Oefening: Stap opzij, knieën naar buiten, 
   billen naar achter en omlaag
– Daarna weer terug naar je beginpositie, 
   zorg dat er spanning op de band blijft
– Zo kan je een paar keer naar rechts en
    naar links

ALLES OVER DE RESISTANCE BAND

Leg Raise zij
– Kom liggen op je zij, steun eventueel met een arm op de grond, de band 
   op je onderbenen
– Beginpositie: Breng je benen iets uit elkaar, zorg dat je spanning op de 
   band creëert
– Heupen recht, lichaam in één lijn
– Oefening: Breng je been steeds kleine stukjes omhoog, zorg ook hier 
   dat je spanning op de band houdt.
– Herhaal dit bij het andere been

Leg Raise achter
– Kom ergens staan waar je goed steun
   hebt, de band nog steeds om je 
   onderbenen
– Beginpositie: Leun een klein beetje
   naar voren, billen aanspannen, 
   heupen iets naar voren kantelen
– Houd je lichaam in deze positie
– Oefening: Breng je been een stukje
   recht naar achteren, hak omhoog, 
   tenen een klein beetje pointen 
   (beweeg je van je af)
– Herhaal dit bij het andere been

Dit zijn mooie oefeningen om verschillende kanten van je billen en benen te trainen. Je 
gaat ze hierna in ieder geval wel voelen. Wat hierbij wel heel belangrijk is, is dat je goed 
op je houding en de techniek let. De band is in ieder geval een mooie aanvulling op be-
paalde oefeningen, want je kan er natuurlijk nog veel meer oefeningen mee doen! Voor 
vragen over de band, de oefeningen of het effect kunt je altijd terecht bij één van onze 
trainers in de sportschool. Kevin en Niels hebben mij in ieder geval een heel eind op weg 
geholpen met deze blog!

Deze blog is geschreven door onze collega Isabella Kok. Bekijk hier haar persoonlijke 
blog: isabellakok.nl

CONTACT 
FeelGoodClub Amstelhof
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn
 0297- 531855
 www.amstelhof.com

Hip Bridge
– Kom liggen met je schouders op een verhoging, de band op je bovenbenen
– Beginpositie: voeten heupbreedte, alleen je hakken op de grond
– Zorg ervoor dat je knieën recht naar voren gaan en niet naar binnen of 
   buiten vallen
– Oefening: Breng je heupen omhoog en knijp je billen samen, duw weg 
   vanuit je hakken

De laatste tijd zie je het overal voorbij komen.  De resistance band. Een elastieke 
weerstandsband waar je verschillende oefeningen mee kunt doen. Ik werd er in ieder 
geval wel heel nieuwsgierig naar. Zelf had ik er nog nooit mee gewerkt, maar voor alles 
is een eerste keer. Ik testte wat oefeningen voor je uit (onder leiding van trainer Kevin) en 
ik ging op onderzoek uit! Want ik had nog wel een paar vragen…Waarom doen mensen 
dit? Wat is het nut ervan? En welke oefeningen kun je ermee doen? Dat ga ik je vandaag 
uitleggen! 

Hele workouts zie je voorbij komen met de resistance band (ook wel de booty killer ge-
noemd). Want als je verschillende oefeningen hiermee doet, dan krijg je echt hele goede 
billen en hoef je nooit meer naar de sportschool! Laat ik je gelijk even uit deze droom 
helpen, dat is te mooi om waar te zijn. De resistance band is meer een aanvulling op 
bepaalde oefeningen, je kunt hem gebruiken als warming-up, als je last hebt van bles-
sures en het is ook ideaal voor op vakantie. Maar echt een hele workout? Dat is het niet 
helmaal… Ook al kan je er behoorlijk veel spierpijn door krijgen!

Hier vier verschillende oefeningen die je met de resistance band kunt doen:



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 beenspieren 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: lang-
zaam 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 bovenlichaam iets voorovergebogen. 
Draai nu je hielen naar elkaar toe en weer van elkaar af. Je tenen blij-
ven 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

 15www.sportkrantamstelland.nl

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

Veiliger kan niet!
De skimat is gemaakt van zacht materiaal en daar-
door valvriendelijk. Door de aard van het gebruikte 
materiaal en de uitvoering van de baan zijn bles-
sures eigenlijk uitgesloten. De structuur van de 
mat benadert de echte sneeuwomstandigheden. 
De banen kunnen via een noodstop direct worden 
stilgezet mocht je komen te vallen. Veiliger kan het 
niet!

Materiaal inbegrepen
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.

De voordelen van een indoor skibaan
• Indoor, dus binnen en nooit last van slecht weer.
• Je staat altijd maximaal met z’n tweeën gelijk-
  tijdig 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 persoon-
  lijker?

• Van absolute beginners tot (ver-) gevorderden,
  iedereen heeft bij Skischool Amstelveen een
  optimale voorbereiding op de skivakantie.
• Optimaliseren van je ski- & snowboard techniek.
• Geen wachttijden bij liften of moeizaam 
  geklauter langs hellingen.
• Maximaal rendement van je les door een 
  eindeloze skihelling.
• Kans op blessures minimaal door een optimaal 
  veilige constructie van de baan.
• Skitraining én skigymnastiek op een unieke
  manier gecombineerd; naar de sneeuw met een
  TOP-conditie!

Faciliteiten
• 2 Indoorskibanen
• Kleedruimte
• Gezellige bar met heerlijke koffie en 
  binnenterras
• Gastennetwerk met draadloos wifi
• Gratis parkeren

Kinderen
Wij geven les aan kinderen vanaf de volgende 
leeftijden:
• Skiën: vanaf 6 jaar
• Snowboarden: vanaf 9 jaar

Je vindt ons op het businesspark Schinkeldijkje:

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

Indoor skilessen, 
hoe werkt dat?

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.




