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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Bas Hoeven

De dam tot damloop willen doen maar je hebt 
nog nooit meer dan 4 km hardgelopen!
Een tennistoernooi spelen maar je hebt 
eigenlijk al bijna een jaar niets gedaan!
Een start van een nieuw voetbalseizoen dus 
laten we er flink tegenaan gaan om de spelers 
zo snel mogelijk fit te krijgen! We zijn sportief 
bezig maar doen we het op de juiste manier?
Naast acute trauma’s ontstaat het grootste 
deel van alle sportblessures door overbelas-
ting. 

Een blessure is eigenlijk een protest van het 
lichaam. Tot hier en niet verder! Hoe zit het nu 
met wat je wel en niet moet doen?

Wanneer de belasting en de belastbaarheid 
van ons lichaam uit balans is zien we als 
eerste spier- en peesblessures. Wanneer 
het nog verder uit balans raakt en je veel te 
intensief en vooral te vaak gaan trainen zie je 
een opstapeling van vermoeidheid. Dit heeft 
als gevolg een vertraagde werking van ons 
zenuwstelsel. Hierdoor ben je vaak net te laat 
met corrigeren wanneer je uit balans raakt 
tijdens het sporten en kunnen er ernstiger 
blessures ontstaan zoals bijvoorbeeld een 
afgescheurde kruisband. Dit is bij voetbal 
vaak het geval. 

Het principe van de trainingsleer is een trai-
ningsprikkel (overload) toedienen en op het 
juiste moment een tweede prikkel toevoe-
gen. Wat je wilt is dat er Supercompensatie 
ontstaat. Dit houdt in dat na het toedienen van 
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een trainingsprikkel het lichaam zich herstelt 
boven het oorspronkelijke niveau. De timing 
van de tweede prikkel is daarom de sleutel. 
Ben je te vroeg met de tweede prikkel dan 
ben je nog niet hersteld en stapelt de overbe-
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lasting zich op. Ben je te laat met de prikkel 
dan is er geen progressie. Uiteraard heeft de 
tak van sport die je doet, oftewel de intensiteit 
van je belasting, hier invloed op. Harder en 
vaker trainen heeft dus niet altijd een positief 
effect.

In de voetbalwereld blijken trainers nog altijd 
bang te zijn om minder te trainen. Doordat 
voetbal geen duursport maar een intensi-
teitsport is, is het belangrijk dat er met name 
anders getraind moet worden en niet vaker 
getraind. Het is toch ook gek dat een voetbal-
ler na de zomerstop meer training en oefen-
wedstrijden heeft dan voor de zomer terwijl er 
weken niets gedaan is. De trainingsprikkels 
liggen in dit geval veel te dicht bij elkaar. 

Heb je een tenniselleboog door dat tennis-
toernooi of scheenbeenvlies ontsteking omdat 
je te enthousiast bent gaan trainen voor die 
dam tot dam-loop? 

Wil je van je blessure af en weten hoe je de 
belasting kan afstemmen op je belastbaarheid 
en zo verantwoord en zonder overbelastings-
klachten je doelstelling kan bereiken. Neem 
contact op met KernGezond.

Bas Hoeven
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Bent u toe aan een lekker dagje uit? Heerlijk uit-
waaien tussen de weilanden en genieten van het 
weidse uitzicht over de polder Veldzijde te Wilnis? 
Heeft u eventjes genoeg van alle druktes van het 
dagelijks leven? Kom dan eens actief ontspannen 
op Golfpark Wilnis. Een rustig gelegen golfpark, 
midden in het groene hart  in een prachtig pol-
derlandschap zonder spoorwegen, snelwegen of 
drukke provinciale wegen, op slechts een kwartier 
rijden van Amsterdam en Utrecht.

Van een golfclinic voor beginners tot een 18 holes 
qualifing wedstrijdbaan en van een kopje koffie 
op een zonnig terras tot een compleet diner in 
de serre met uitzicht over de golfbaan; Golfpark 
Wilnis is voor iedereen toegankelijk. 
U bent naast het golfen natuurlijk ook gewoon 
welkom om uw familiefeest in deze sportieve om-
geving te organiseren. Dat kan op diverse wijzen 
en met of zonder golfevenement. Onze horeca is 
u graag van dienst!

De wedstrijdbaan voldoet aan de hoogste eisen 
van de golfsport, voor de beginners hebben we 
een fantastisch aangelegde korte baan, hier kunt 
u de fijne kneepjes van de golfsport onder de knie 
krijgen. Waarom begint u niet met deze fascine-
rende sport? 

Golfpark Wilnis, een pareltje 
in het Groene Hart!

Door de verschillende oefenfaciliteiten zoals 
een driving range, putting- en chippinggreen, 
oefenbunker, de aanwezigheid van twee golfpro-
fessionals en de 9 holes par-3 baan is dit park 
het domein van zowel ervaren als beginnende 
golfers.   

Wilt u eens kennis te maken met de golfsport?
Eigenlijk is dit HET moment! Nu beginnen met 
een sport die uw leven zal veranderen, en juist 
het najaar is uitermate geschikt voor de eerste 

stappen op de golfbaan. Zodra het volgende 
voorjaar begint heeft u dan immers al genoeg 
ervaring om elk mooi moment te genieten van uw 
nieuwe sport.

Golf duur? 
Welnee, dat is allemaal verleden tijd; uw eerste 
jaar bent u al voor 365,- euro een jaar lang lid van 
de korte baan. Dat is een heel jaar golf voor maar 
EURO 1,- per dag! Eigenlijk willen wij u uitdagen 
uw leven te veranderen en vandaag te begin-
nen. Meldt u zich aan en begin gewoon, u zal 
verbaasd zijn over het gevoel dat u krijgt wanneer 
u de bal voor de eerste keer in de hole speelt; dat 
is het gevoel: Ik wil dit voor de rest van mijn leven 
en het mooie is: dat kan, en vlak bij huis midden 
in het Groene Hart wat ons allen toebehoord.  

Als u tijdens een mooie wandeltocht of fietstocht 
langs de Bovendijk in Wilnis zin heeft in een 
lekker kopje koffie met appeltaart, in een verfris-

sende lunch of een dagschotel van onze chef, 
kom dan eens kijken in restaurant Veldzijde. Met 
ons strategisch gesitueerde terras dat uitkijkt op 
mooie greens en een afslagplaats kunt u in het 
zonnetje echt even genieten. Ook hebben we een 
sfeervolle serre en een ruim restaurant waar u 
van harte welkom bent. 

Neem eens contact met ons op via 
golf@golfparkwilnis.nl of maak een afspraak met 
Tom Blasse; hij verwelkomt u graag.



04 www.sportkrantamstelland.nl

Welkom in de wereld van

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

Sportvoetbedden
Reparatie van sport- en wandelschoenen 

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

MAANDAG T/M VRIJDAG
8.00 - 17.30 UUR

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

Meer energie en minder stress, verlichting van 
pijn en depressie
De hierboven genoemde, maar ook vele andere 
positieve effecten van het dragen van een mag-
neetsieraad worden gemeld door veel van onze 
klanten. Al duizenden jaren zweren mensen bij 
het gebruik van magneten voor genezende doel-
einden of juist ter voorkoming van ziekte. Het is 
fascinerend, dat magneetkracht met succes voor 
zoveel verschillende klachten kan worden ge-
bruikt en dat er vaak een positief effect optreedt, 
zodra magneten ingezet worden. De wetenschap 
kan dit niet langer negeren en dus worden er 
steeds meer klinische experimenten uitgevoerd, 
waarvan de positieve resultaten wel tot verder 
onderzoek moeten leiden.

Zo hebben bijvoorbeeld wetenschappers van 
de Universiteit van Virginia o.a. het volgende 
ontdekt:

• Magneten stimuleren de doorbloeding of kunnen
  een regulerend effect hebben op de doorstro
  ming van het bloed
• Door de magneten krimpen uitgerekte aders en
  vernauwde bloedvaten ontspannen
• Magneten verhogen de toevoer van zuurstof en
  voedingsstoffen naar de individuele cellen
• Toxines (afvalstoffen) worden op natuurlijke
  wijze sneller afgevoerd
• De energiebalans verbetert en de zelfgenezen
  de krachten van het lichaam worden versterkt
• Zwellingen en ontstekingen verdwijnen en
  wonden genezen sneller en beter
• Bij behandelingen van sportblessures waren de
  resultaten zo indrukwekkend, dat de onderzoe
  kers het advies geven om bij verstuikingen, 
  builen of schrammen afwisselend met ijs en
  magneten te behandelen

Is magneetkracht werkelijk een genezend 
middel bij vele klachten?

Heel veel mensen zijn hiervan overtuigd, omdat 
zij dat zelf lijfelijk ervaren. En is daarvoor dan één 
duidelijke verklaring? De wetenschap ontrafelt da-
gelijks nieuwe geheimen in de microkosmos. Er 
zijn inmiddels meerdere plausibele verklaringen, 
maar hard wetenschappelijk eenduidig bewijs kan 
(nog niet) geleverd worden. 

Wel is duidelijk dat er een aantal factoren positief 
van invloed zijn en daarom nader onderzocht 
dienen te worden: bloed, zenuwen, stofwisseling, 
water, koper en het aardmagnetisch veld.

Hoe dan ook: de ontelbare positieve ervaringen 
met magneetsieraden, die door onze klanten 
gemeld worden, zijn zó indrukwekkend, dat wij 
u van harte adviseren om het gewoon zelf uit te 
proberen en de effecten te ervaren.
 
Werking magneetsieraden ENERGETIX

Wereldwijd maken al miljoenen mensen gebruik 
van magneetsieraden.

• om hun algemene gevoel van welzijn te
  verbeteren
• omdat zij pijnverlichting ervaren
• omdat hun klachten afnemen of zelfs helemaal   
  verdwijnen
• omdat zij zich meer in balans voelen en minder   
  stress ervaren
• omdat zij een verbetering van hun energie   
  ervaren

Werking ENERGETIX MAGNEETSIERADEN voor veel mensen positief

• omdat zij beter slapen en/of meer uitgerust 
  wakker worden
• omdat zij het gevoel hebben meer aan te 
  kunnen
• Magneten kunnen de pijn verlichten maar lossen
  geen mediche problemen op.

Kijk voor meer informatie of bestellen op 
www.sportkrantamstelland.nl/sportsieraden
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Taekwon-do & weerbaarheid 
in Aalsmeer, Kudelstaart en Uithoorn!

Leeftijd vanaf 4 jaar (J/M)

Nieuwe groepen worden gevormd.

Mail voor meer informatie: 
david@chungdokwan.nl
www.chungdokwan.nl 

Bowlingcentrum Mijdrecht heeft 12 volautoma-
tische moderne bowlingbanen met daarbij een 
ruime horecagelegenheid en voldoende gratis 
parkeergelegenheid. Gelegen aan de Ontspan-
ningsweg 1a te Mijdrecht.

Een bowling waar u gewoon een uurtje kunt bow-
len, maar vooral ook een partybowling, geschikt 
voor alle soorten en maten feesten. Tevens kunt 
u uitgebreid genieten van het heerlijke eten in ons 
mooie  “In to the woods” restaurant . Het restau-
rant biedt plaats aan130 personen. 

Kinderfeestjes
Wie tijdens een kinderfeestje gaat bowlen, zit 
altijd goed! Kinderen zijn namelijk dol op bowlen( 
zie ons Kidsarrangement). Per speler kan worden 
aangegeven of wordt gebowld met of zonder 
‘bumpers’. In de goot gooien is dan niet meer mo-
gelijk. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

Bowlingcentrum Mijdrecht
Party bowlen met videobeelden
Dankzij de geïnstalleerde LED- verlichting kunnen 
de 12 geheel verduisterde banen  en de pins 
worden verlicht in alle kleuren van de regenboog 
wat een fantastisch effect geeft( zie ons 10+ ar-
rangement).

Over de inhoud van onze arrangementen verwij-
zen wij u graag naar onze website, 
www.bowlingcentrummijdrecht.nl

Het team van Bowlingcentrum Mijdrecht denkt 
graag met u mee over de invulling van uw feest.

Wij heten u graag van harte welkom! 

www.bowlingcentrummijdrecht.nl
info@bowlingcentrummijdrecht.nl
tel. 0297 – 256945
Ontspanningsweg 1a Mijdrecht

Graag stel ik me aan jullie voor. Mijn naam is 
Jarno Cardol, troste eigenaar van See me Fit,  
een organisatie waar ik mijn grote passie voor 
sport kan uiten door de verschillende trainingen 
die ik wekelijks mag verzorgen. 

Hoe ziet een dag van mij eruit?
06:00 uur - De wekker gaat! Rise and shine! 
Snel ontbijten en een shake klaarmaken voor de 
eerste trainingsessie van vandaag!
07:00 – 08:00 uur - Personal Trainingssessie. 
De meest effectieve en efficiënte manier van 
trainen! Ik stel samen met jou een aantal doelen 
op, waarbij we ook jouw levensstijl onder de loep 
nemen. Vervolgens gaan we samen keihard 
aan de slag om deze doelen ook daadwerkelijk 
te bereiken. Dit doen we door jou zowel fysiek 
als mentaal bewust te maken van een gezonde 
levensstijl waarin sport, gezonde voeding en rust 
de kernwoorden zijn. 
09:00 – 10:00 uur - Boks & Conditietraining in 
Aalsmeer! Boksen iets voor mannen? 
Niet bij See me Fit! Op woensdagochtend geef 
ik een Boks & Conditietraining in Aalsmeer aan 
een groep fanatieke vrouwen. Tijdens de training 
worden verschillende bokstechnieken gebruikt om 
het lichaam te trainen. 
Naast het feit dat je jezelf volledig kunt uitleven 

tijdens deze training werk je ook nog eens aan 
je gezondheid. Na de training nog even gezellig 
napraten en dan snel door naar kantoor.
11:00 – 16:00 uur - Aan het werk op kantoor om 
de trainingen van vanavond en morgen voor te 
bereiden en eet- en trainingsschema’s op te stel-
len voor mijn PT cursisten.
16:00 – 17:00 uur - Tijd om zelf te trainen! 
19:30 – 20:30 uur - Bootcamp Training in het 
Haarlemmermeersebos! 

De Bootcamp Training is de laatste jaren een 
steeds groter begrip geworden in de Nederlandse 
sportwereld. De reden dat deze vorm van fitness 
de laatste jaren zo populair is geworden, is onge-
twijfeld vanwege de resultaten die ermee worden 
behaald. 

Doordat deze fullbody trainingen worden 
begeleid door een ervaren instructeur zal het 
resultaat direct zichtbaar zijn. Daarnaast wordt 
er in groepsvorm getraind wat de motivatie van 
iedere deelnemer zal vergroten. Tijdens een 
Bootcamp Training wordt hardlopen afgewisseld 
met verschillende krachtoefeningen. Coördinatie, 
kracht, snelheid en uithoudingsvermogen worden 
gedurende de training met verschillende oefenin-
gen getraind.

Interesse in een van de trainingen? 
Ik kom graag met jou in contact! 
Laat je gegevens achter op www.seemefit.nl om 
een gratis proefles te bespreken.
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Smile Fit
SMILE FIT is een sportstimulering programma 
voor mensen die niet meer of weinig sportief 
actief zijn, maar toch eigenlijk weer willen gaan 
bewegen. Sporten met een lach op het gezicht. 
Dit zorgt er voor dat u het sporten volhoudt en u 
de beoogde resultaten zult bereiken. 

De letters van SMILE  FIT staan voor:

Samen sporten: In deze individualistische 
samenleving krijgen mensen steeds meer de be-
hoefte om activiteiten in groepsverband te doen. 
Al onze sport activiteiten zullen in groepsverband 
uitgevoerd worden. Dit maakt het sporten een 
stuk gezelliger, het geeft een stok achter de deur 
en u kunt elkaar helpen.

Meetbaar: 2 keer per jaar wordt er een test 
georganiseerd. Deze test is er om te controleren 
of u geen risico loopt tijdens het sporten en om u 
vooruitgang te bekijken. De test is niet verplicht

Iedereen: Iedereen kan meedoen aan de SMILE 
FIT lessen. Ook als u jaren niet heeft gesport kom 
vooral! De lessen kunt u aanpassen aan u eigen 
niveau.

Leefpatroon: In onze westerse samenleving 
wordt er te weinig bewogen, is er veel stres en 
wordt u overspoeld met fastfood. Doormiddel van 
sporten zullen deze factoren aanzienlijk verbete-
ren.

Effect: Het effect van het SMILE FIT programma 
is dat u weer meer zal gaan bewegen en hier ook 
plezier uit zal halen. U ontmoet andere mensen 
tijdens het sporten en zal zich prettig in u vel 
voelen.

SMILE FIT 50 plus
In Nederland wonen er medio 2014 zo’n 4,5 mil-
joen senioren. Ruim 50 procent van de senioren 
is onvoldoende actief. Het is echter van preventief 
belang om te bewegen voor de gezondheid. Door 
meer lichamelijke activiteiten neemt de kwaliteit 
van leven toe en voelt de senior zich vitter en 
vitaler. Ook wordt de kans op langer leven ver-
groot. Tenslotte zal het gezamenlijk sporten meer 
sociale contacten opleveren.

Bent u vijftig jaar of ouder? Dan kunt u deelne-
men aan het SMILE FIT 50+ programma. Dit pro-
gramma start met een introductie programma van 
15 conditietrainingen in groepsverband. In 15 we-
ken maakt u wekelijks gedurende een uur kennis 
met verschillende sporten zoals: fitnessvormen, 
spierversterkende oefeningen, lenigheidsoefenin-
gen, circuittraining, balsporten en sport & spel. 
De lessen worden gegeven door Cheryl Weber 
(gediplomeerd lesgever 50 plussport), en worden 
zo opgebouwd dat ieder op zijn eigen niveau mee 
kan doen. Geef u nu op voor een gratis proefles 
en betaal daarna slechts 4 euro per les!

Lessen in Aalsmeer:
Maandag 09.30 tot 10.30 uur 
in gymzaal J.P. Thijsselaan 13
Woensdag 18.30 tot 19.30 uur 
in gymzaal J.P. Thijsselaan 13

Woensdag 19.30 tot 20.30 uur 
in Gymzaal J.P. Thijsselaan 13

Lessen in Uithoorn:
Maandag 11.00 tot 12.00 uur 
in Sporthal de Scheg
Maandag 19.00 tot 20.00 uur 
in Gymzaal Thamen College
Donderdag 08.45 tot 09.45 uur 
in Sporthal de Scheg
Donderdag 09.45 tot 10.45 uur 
in Sporthal de Scheg

Voor inschrijven of meer informatie kunt u bel-
len naar 020-3792523/06-46087776 of mailen 
naar info@webersports.nl

SMILE FIT hardlopen
Waarom hardlopen?
• Lopen ontspant
• Lopen traint uw afweersysteem en 

  uithoudingsvermogen
• Lopen maakt slank
• Lopen heeft positieve invloed op hart en bloeds
  omloop, diabetes, ademhaling en longen

Het doel van dit programma is om mensen die 
niet meer of weinig sportief actief zijn aan het 
hardlopen te brengen en (licht) gevorderde lopers 
op een hoger niveau te laten lopen. De kracht van 
SMILE FIT hardlopen is dat iedereen ongeacht de 
leeftijd op zijn eigen niveau kan deelnemen. 

Tijdens het hardloopprogramma wordt onder 
ander aandacht besteed aan een goede warming-
up, looptechniek, ademhalingstechniek en een 
goede cooling-down. De training bestaat voorna-
melijk uit intervallen. Hierdoor kunnen beginners 
geleidelijk steeds meer minuten hardlopen en 
gevorderden op een steeds hoger tempo gaan 
lopen. Plezier in hardlopen staat voorop.

Karin, 44 jaar en moeder van 3 kinderen loopt 
sinds 6 maanden mee: “ Lopen was nooit mijn 
hobby, maar de trainer motiveert je zo dat je het 
wel steeds leuker gaat vinden. Nooit gedacht dat 
ik binnen een half jaar vijf kilometer kon lopen” 
Jacqueline traint inmiddels twee jaar mee en 
verteld enthousiast: “ Sinds ik hardloop voel ik me 
fitter en energieker. Het gezamenlijk lopen zorgt 
voor meer doorzettingsvermogen”. 
Gevorderde loper Marco beaamt dit en merkt 
daarnaast op dat hij door de intervaltrainingen 
een stuk sneller is geworden.  De lessen worden 
gegeven door een ervaren hardloper en bewe-
gingsinstructeur.  Geef u nu op voor een gratis 
proefles en betaal daarna slecht 4 euro per 
training!

Hardlooplessen is het Amsterdamse bos:
Beginners
• Dinsdag 18.30 tot 19.30 uur (ingang bos, bij 

parkeerplaats Oude Karselaan te Amstelveen)
• Donderdag 11.00 tot 12.00 uur (ingang bos, bij 
eetcafé Silversant te Amstelveen
• Zaterdag 10.15 tot 11.15 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)

(Licht) Gevorderden
• Maandag 18.45 tot 19.45 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)
• Zaterdag 10.15 tot 11.15 uur (hoofdingang, bij 
bezoekerscentrum de Molshoop te Amsterdam)

Voor inschrijven of meer informatie kunt u bel-
len naar 020-3792523/06-46087776 of mailen 
naar info@webersports.nl



 07www.sportkrantamstelland.nl

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

Speeltijden winterseizoen
• Dinsdag t/m Vrijdag 08.00 - 09.00 uur

• Vrijdag   12.30 - 24.00 uur

• Zaterdag   08.00 - 19.00 uur

• Zondag   08.00 - 24.00 uur

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

Tennishal De Ronde Venen
comfortabel overdekt tennissen

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

www.tennishalderondevenen.nl 

Competities:
• Mixed team competitie
• Heren team competitie
• Heren/Dames enkel competitie

Bedrijfscompetitie:
• Bedrijfs-koppel competitie

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

Deze vraag is moeilijk in het algemeen te beant-
woorden omdat het per regio afhankelijk is. 

Het laatste decennium is de tennissport in aantal 
beoefenaars in de meeste regio’s wel achteruit 
gegaan. Dit heeft ook te maken met het feit dat er 
meer aanbod is van verschillende individuele- en 
groepssporten. Maar tennis blijft natuurlijk een 
gezinssport bij uitstek. 

Nog niet lang geleden gingen de buitenparken 
van de tennisverenigingen met de herfstvakantie 
dicht. De tennisbond heeft echter een periode,  
een inmiddels achterhaalde, visie gehad dat 
tennisverenigingen sterk werden geadviseerd 
om winterharde banen aan te schaffen. Vele ten-
nisverenigingen hebben op dat moment subsidies 
weten los te peuteren van de gemeente om dat 
te kunnen realiseren. Er onstond daardoor een 
overlapping van binnen- en buitenseizoen. Een 
oneigenlijke concurrentie met de veelal  particu-

lier beheerde tennishallen. 
Nu dat het Nederlandse toptennis, met een kleine 
uitzondering daargelaten, stagneert, is men van 
dat standpunt teruggekeerd. De tennisbond heeft 
daar veel schade aan de tennissport aangericht. 
Er is namelijk sprake van twee totaal verschil-
lende sporten. 

Het gewone tennis op gravel met de ideale 
gemiddelde opsprong boven kniehoogte en de 
lage stuit onder kniehoogte op de meest gehan-
teerde winterharde banen. De sport is zodanig 
verschillend, dat men zich kan afvragen of het 
tennis is. Een licht en klein persoon is duidelijk 
in het voordeel. Hij hoeft minder door de knieën 
en hij zal sneller uit de voeten kunnen op de 
relatief gladde ondergrond. Een vaste speler van 
achteruit, met tevens een spinservice, een laag 
doorschietende underspin backhand, in de loop 
genomen forehand topspin passingshot en aan 
beide kanten een dropshot in huis. Dan hebben 

Verkeren tennishallen in zwaar weer?
wij de lowbounce court speler omschreven. Deze 
lowbounce courts zijn in de rest van de wereld 
niet te vinden. Misschien een goed idee om daar 
een wereldkampioenschap voor te houden in 
Nederland. Maken we, net zoals bij korfbal, een 
goede kans wereldkampioen te worden. 

Verenigingen gebruiken de lowbounce courts 
voor de jeugdtraining om geen binnenbanen te 
hoeven afhuren. Er zijn tennishallen die het baan-
huurtarief voor lessen gehalveerd hebben.
 
Tennishallen, die creatief inspelen op de nieuwe 
situatie, zullen het hoofd boven water houden. 
De standaard contractbaan verhuur zal nog altijd 
blijven bestaan. Maar tennishallen zullen ook 
moeten inspelen op de nieuwe situatie met een 
open toss,  damesdubbeltoss, winterteamcom-
petities, bedrijfscompetities, losse baanhuur via 
internet, baanbundels voor 40,50 en 70 uur, die 
geldig zijn voor 21 maanden.

Jeugdspellendag woensdag 22 oktober
info: 0297 - 285636 / 06 - 11321993
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Geen winterslaap voor uw motor?  
Wie in September of  Oktober een afspraak maakt om een onderhoudsbeurt uit te voeren in de maan-
den November tot en met Februari, ontvangt 10% korting op het factuurbedrag. Ook wordt uw motor 
of scooter gratis gehaald en gebracht. 

Winterstalling                                                                                                                                    
Zoekt u een veilige plaats om uw motor tijdens de winterperiode te stallen? Best Buy Bikes biedt u ook 
hiervoor interessante mogelijkheden. Voor slechts € 7.50 per week staat uw motor droog, verwarmd 
en beveiligd. Voor slechts €1.- per week meer huurt u er een druppellader voor uw accu erbij. 
Indien wij gedurende de winterstalling ook een onderhoudsbeurt aan uw motor mogen uitvoeren krijgt 
u een maand en winterstalling en druppellader-huur gratis. Reserveer NU en bel 0297 - 255076 of 
stuur een e-mail naar info@bestbuybikes.nl

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

BEST BUY
BIKES

Best (Buy) Bike van de maand

Suzuki GS750
€ 2.950,-
Bouwjaar: 1977
Teller: 63.271 km

Gun de accu van uw motor een langer leven! 
Indien uw motor langere tijd stil staat zal de ac-
cucapaciteit afnemen waardoor hij misschien niet 
meer aanslaat als u dat verwacht. Om deze onge-
wenste tegenvaller te voorkomen kunt u door ons 
een accudruppellader van het merk Optimate 
laten monteren voor slechts € 59.- Hiermee 
verlengt u de levensduur van de accu welke in de 
meeste gevallen veel meer kost dan de druppel-
lader en het scheelt ergernis.

September en Oktober Kledingmaanden
Ga veilig, warm en waterdicht de herfst- en 
winterperiode tegemoet. Bij aanschaf van een 
textiel jack of textiel broek uit onze voorraad van 
EVOLUTION,  RICHA, Grand-Canyon of IXON 
ontvangt u 15% korting. Maar koopt u een com-
binatie dan verdubbelen wij de korting naar 30%!

Laarzen 
Op alle Sidi en RICHA laarzen welke wij op voor-
raad hebben 25% korting!            

Handschoenen van IXON en EVOLUTION, 
diverse modellen, zowel dames als heren vanaf 
€ 39.-! Natuurlijk ook met 15% korting!

Helmen
Vanaf nu tot en met oktober op alle helmen welke 
wij op voorraad hebben 15% korting. Deze 15% 
geldt ook voor de helmen welke al extra scherp 
zijn geprijsd. Hierdoor kan uw korting oplopen tot 
meer dan 50%.

Bezoek ook onze budgetstore voor vele interessante 
aanbiedingen van helmen en kleding!

Best Buy Bikes bezoekt met de Honda CB1100R-club 
de ManX-Classic TT-Races op het eiland Man
De Isle of Man TT (Isle of Man Tourist Trophy) is een wegrace voor motorfietsen op het Engelse eiland 
Man . De race wordt al vanaf 1907 gehouden. De Snaefell Mountain Course, het stratencircuit op de 
openbare wegen van het eiland, is meer dan 60 kilometer lang en voert onder meer door dorpen en 
over de flanken van de berg Snaefell. De vele obstakels (rotondes, trottoirbanden, stenen muren, 
heggen en gebouwen) maken het een gevaarlijke race. Toch was de Isle of Man TT tot in de jaren 

zestig één van de meest prestigieuze wedstrij-
den ter wereld. Van 1949 tot 1976 maakten de 
belangrijkste klassen van de Isle of Man TT deel 
uit van het wereldkampioenschap wegrace. De 
TT-races worden gereden als tijdritten met een 
interval-start. Motorcoureur Joey Dunlop won hier 
het vaakst; hij deed dat maar liefst 26 keer.

Manx Grand Prix 
De wedstrijdserie bestaat uit zes races van drie of 
vier ronden. Elke ronde op de “Mountain Course” 
is 60,7 km lang. De start en finish liggen bij de 
TT Grandstand in de stad Douglas. De klassen 
zijn grotendeels vergelijkbaar, ook in naam, met 
die van de huidige TT-races welke in juni worden 
verreden.

Klassieke Motoren huur-arrangement
Wilt u (nog) een keer het oer-gevoel van het motorrijden ervaren. Dat kan nu ook via Best Buy Bikes. 
Wij verhuren vier klassieke motoren als arrangement. Dit betekent dat wij met u op een van te voren 
afgesproken dag (indien het weer het toelaat)  met deze klassieke motoren een mooie door ons uitge-
zette toerrit van 170 kilometer gaan rijden. 
Tijdens deze rit wisselen wij drie keer van motor zodat u op alle motoren kunt rijden. Ook hebben 
wij  natuurlijk een koffie- en lunchpauze ingelast. Op dit moment maken wij gebruik van de volgende 
motoren: Suzuki GS750 van 1977, een Honda Boldor 750 en een Boldor900, beide van 1981. De 
vierde motor was een Moto Guzzi Lemans 750 maar is inmiddels verkocht. Deze willen wij vervangen 
door een twee-cilinder uit de zestiger of zeventiger jaren. Dit betekent ook dat u na deze geweldige 
ervaring en leuke dag de motor ook kunt aanschaffen.  
Het huurarrangement inclusief motor, benzine, verzekering, koffie en lunch kost € 150.- Reserveer nu 
nog voor een mooie nazomer of herfstrit via info@bestbuybikes.nl of bel naar 0297-255076.



www.sportkrantamstelland.nl  09 09

De winter van 2013-2014 zal op schaatsgebied 
vooral de geschiedenis ingaan als succesvolste 
olympische winterspelen met fantastische presta-
ties van de Nederlandse schaatsers. Maar helaas 
ook als een van de zachtste winters, met nul 
natuurijs, zelfs op de Weissensee was het behel-
pen. Maar we gaan vol goede moed een nieuwe 
winter in, minder als vorig jaar kan bijna niet.

Voor de leden van de schaatsclubs gaat het ijs-
seizoen ook weer van start, maar ook zij zijn druk 
bezig geweest met lopen, fietsen en skeeleren 
om de prestaties op het ijs weer te verbeteren. 
Vanaf begin oktober gaan de ijsbanen weer open 
en kan iedereen weer zijn rondjes gaan draaien. 
Lekker individueel of in een groep. Natuurlijk 
hopen we weer op een mooie winter in Nederland 
en anders is er nog de mogelijkheid om uit te 
wijken naar Oostenrijk om op de Weissensee het 
natuurijs te proeven. 

Wie geen zin heeft in het rijden van rondjes op 
de kunstijsbaan kan deze winter weer terecht 
op Flevonice. De Baan in Biddinghuizen is weer 
open, zij het in verkorte vorm. (3 ipv 5 km). 

Om goed beslagen ten ijs te komen is het aan te 
raden om voor het seizoen nog even een bezoek 

De schaatsen kunnen weer worden ondergebonden!

te brengen aan Jan van der Hoorn schaats-
sport. Om uw schaatsen na te laten kijken en de 
nieuwste ontwikkelingen op het schaatsgebied te 
bekijken. Viking heeft om andere zijn assortiment 
uitgebreid met een meegroei combi noor voor 
de kinderen en een speciale natuurijs schaats 
in navolging van de Free skate,  de natuurijs 
topper van de afgelopen jaren. Ook in de kleding 
en andere schaats artikelen zijn er wel weer wat 
nieuwtjes te ontdekken. De hele collectie schaat-
sen is inmiddels weer op orde, dus als u voor de 
winter drukte geslaagd wilt zijn, is het nu de tijd 
om langs te komen.

Sinds het voorjaar heeft Jan van der Hoorn 
schaatssport de webshop vernieuwd met een 
uitgebreide catalogus en mooie foto’s.
Dus alles is in gereedheid voor de komende 
winter! U bent van harte welkom in de winkel.

Noteer alvast in uw agenda: Jan van der Hoorn 
schaatssport marathon 15 november Haarlem. 
Landelijke marathon schaatsers geven dan acte 
de préséance. Zoals Jorrit Bergsma en diverse 
regio toppers zoals Mats Stoltenborg, Bart van 
der Vlugt, Kevin Regelink en Martijn de Groot.

Lekker in je vel zitten, energiek zijn en het heb-
ben van een hoge weerstand. Vraag een aantal 
willekeurige mensen in je omgeving naar wat voor 
hen écht belangrijk is en het woord “gezondheid” 
zal veelvuldig vallen. Niet zo gek zo gek natuur-
lijk, of wel?

Fitness kan een grote bijdrage leveren aan een 
gezonde levensstijl én de gezondheid, mits 
natuurlijk de juiste trainingsmethoden op de juiste 
personen wordt afgesteld. Dit laatste is de reden 
dat Fitness Aalsmeer enkel werkt met ervaren 
professionals, die haar leden van begin tot eind 
helpt bij het behalen van hun doelstelling. Ieder 
individu traint hierdoor op zijn/haar eigen niveau, 
va absolute beginner tot gevorderd. De laatste tijd 
groeit de vraag naar kwaliteit en professionaliteit 
gelukkig steeds meer en blijken de resultaten die 
geboekt worden met de begeleiding veel groter 
dan wanneer er zelfstandig wordt gesport.

Proberen? 
3 maanden op proef, inclusief personal coach!
Fitness Aalsmeer maakt het starten met sporten 
nu wel heel makkelijk. Wanneer je start met 
sporten krijg je een persoonlijke coach die jou 
gaat helpen bij het bereiken van je persoonlijke 
doel. De resultaten die hiermee zijn gehaald zijn 
zelfs zo positief dat zij een “geen resultaat, geld 
terug” beleid hanteren. Naast de personal coach 
zijn natuurlijk zaken zoals groepslessen, een 
kluisje, sauna, tennis, squash en sportdrankjes 
inbegrepen.

Groot aanbod échte groepslessen
Naast goede individuele begeleiding is het erg 
motiverend om in groepsverband te sporten. 
Fitness Aalsmeer biedt een groot gevarieerd 
aanbod aan echte groepstrainingen. Heel bewust 
spreken zij van “echte” groepslessen; hiermee 
wordt bedoeld dat er een ervaren professional 
voor de groep staat die de deelnemers coacht, 
corrigeert en motiveert. Juist bij het trainen in 
groepsverband is dit erg belangrijk. Zo blijft de 
training gevarieerd, verantwoord en wordt het 
beste resultaat behaald.

Meer informatie of starten?
Bezoek:  www.fitness-aalsmeer.nl
Contacteer: info@fitness-aalsmeer.nl
Bel:  0297-367555
Bezoek ons: Beethovenlaan 114, Aalsmeer

“Kwaliteit en persoonlijke aandacht 
belangrijker dan ooit”
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Direct na het Paasweekend is de bouw van het pannenkoekenrestaurant begonnen en in juni hebben 
wij de eerste gasten al mogen ontvangen. Inmiddels hebben vele gasten van de heerlijke pannenkoe-
ken kunnen genieten op ons terras aan het water. Heeft u er nog geen geproefd? Het pannenkoeken-
restaurant blijft het gehele jaar open, dus kom gezellig eens langs! Naast pannenkoeken hebben wij 
ook heerlijk vers gebakken appelgebak en andere lekkernijen op de kaart staan. Wanneer de buiten 
temperaturen omlaag gaan, zullen de terrassen gevuld worden met terraswarmers en vuurkorven, 
waardoor u alsnog buiten kunt genieten van bijvoorbeeld een warme kop chocomel met slagroom! 

Volg Pannenkoekenrestaurant Het Voordek via Facebook. 

Wat is er dit najaar te doen bij 
Vinkeveen Haven?

Ook na de zomer zitten wij bij Vinkeveen Haven 
natuurlijk niet stil. Wij bieden tal van mogelijkhe-
den voor zowel de particuliere als de zakelijke 
klant. Deze evenementen / activiteiten vinden 
plaats op en rond de prachtige Vinkeveense 
Plassen. 
Denk bijvoorbeeld aan een geheel verzorgde dag 
waarbij u met uw familie of collega’s op één of 
meerdere van onze platbodems lekker gaat varen 
met aansluitend een barbecue of buffet bij onze 
idyllische accommodatie De Kombuis direct aan 
de plassen. Of een kinderfeestje waarbij de kin-
deren druk bezig zijn met het bouwen van vlotten, 
een toren maken van bamboe of een GPS speur-
tocht. Na gedane arbeid kunnen zij bijkomen tij-
dens het eten van een overheerlijke pannenkoek! 
Natuurlijk bent u bij ons ook aan het juiste adres 
als u nog op zoek bent naar een unieke locatie 
voor een vergadering of training. Wij beschikken 
over verschillende vergaderaccommodaties met 
meer dan voldoende faciliteiten. En natuurlijk de 
mogelijkheid om de intensieve training te onder-
breken voor een boottochtje of af te sluiten met 
een lekkere borrel. 

Heerlijke pannenkoeken aan de Vinkeveense Plassen!

Wat doe jij dit najaar?Wat doe jij dit najaar?

 

Wist u trouwens dat u bij Vinkeveen Haven ook 
kan overnachten met zowel kleine als grote ge-
zelschappen? Op het terrein van Vinkeveen Ha-
ven is een grote groepsaccommodatie te vinden 
die een capaciteit heeft tot groepen van maximaal 
75 personen. Daarnaast staan er diverse knusse 
pipowagens op het terrein waar voor kleine gezel-
schappen Bed & Breakfast mogelijk is. 
Kijk voor alle mogelijkheden op onze website: 
www.vinkeveenhaven.nl of neem contact op met 
ons havenkantoor op 0297 - 26 19 90. 

Zeilen in het najaar

Ook in het najaar is het nog heerlijk vertoeven 
op de Vinkeveense Plassen. Naast de dagelijkse 
verhuur van (zeil)boten bieden wij natuurlijk ook 
de mogelijkheid voor het boeken van privélessen 
op dagen en tijdstippen die zelf gekozen kunnen 
worden. Deze lessen worden gegeven in alle 
voorkomende boottypes maar ook het leren wind-
surfen behoort tot de mogelijkheden. De laatste 
mogelijkheid van dit seizoen voor deelname aan 
een echt zeilkamp zal plaatsvinden tijdens week 
42 en 43. Gewoon om lekker een paar dagen 
buiten te zijn, nieuwe vrienden te maken, kennis 
te maken met de zeilsport of om de laatste vor-
deringen af te kunnen strepen van het volgende 
CWO diploma. De cursussen starten op maandag 
om 9.30 uur en wordt afgesloten op vrijdagmid-
dag om 17.00 uur met de diploma uitreiking. 
Deze najaarscursus kan zowel intern als extern 
geboekt worden. 

Meer informatie over het cursusaanbod van Zeil-
school de Vinkeveense Plassen is te vinden op 
de website van de zeilschool, www.zeilschoolvin-
keveen.nl. Maar natuurlijk kunt u tijdens werkda-
gen ook contact opnemen met ons kantoor op 
0297 - 26 22 00. Wij helpen u graag verder!

Vinkeveen Haven BV / Zeilschool de Vinkeveense 
Plassen / Pannenkoekenrestaurant Het Voordek
Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
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Ontharingssalon Smoothy
tel: 0297-341090
mob: 06-30191513
www.ontharingssalon.nl

KRACHTTRAINING VOOR VROUWEN: 
AFVALLEN OF SPIERBALLEN?

Ik begeleid heel veel vrouwen en krijg vaak 
dezelfde vraag: Jolanda, als ik krachttraining doe 
dan krijg ik toch alleen maar spierballen en wordt 
ik toch groter? Mijn antwoord: NEE!
Als vrouwen het woord krachttraining horen komt 
het woord bodybuilding gelijk in ze op. Toch hoeft
dat echt niet zo te zijn. Ik ben daar echt een ty-
pisch voorbeeld van, ik doe veel krachttraining en
zwaar en ben dan toch heel licht in gewicht . Dat 
komt door kijken, trainen en luisteren naar je 
lichaam.

Vrouwen hebben bijna geen testosteron productie 
zoals mannen dat wel hebben en daardoor
ontwikkel je als vrouw geen spiermassa maar 
worden na verloop van tijd wel meer gedefinieerd/
gevormd. Je krijgt dan een strak figuur. Ook de 
slappe huid wordt weer steviger! Zeker als je druk
aan het afvallen bent is krachttraining juist heel 
belangrijk! Je ziet toch om je heen al die vrouwen
die aan cardio doen en geen resultaat?

Vaak krijgen mensen op een sportschool een 
standaard schema en wordt er niet gevraagd naar
doelstellingen of lichamelijke klachten. Ik veran-
der ieder schema na zo’n zes tot acht weken
omdat je lichaam went aan een schema en 
dan heb je geen vooruitgang meer. Ook zorgt 
verandering van training en oefeningen ervoor dat 
je lichaam vooruitgang boekt, het schema wordt 
steeds meer aangepast op jouw kunnen en dat 
is steeds meer! Dus blijf variëren en veranderen, 
zorg dat je vooruitgang blijft behouden!

Krachttraining is een hele goede manier van 
cardio! Spieren die werken kunnen calorieën
verbranden. Dit is een van de beste manieren om 
vet te verbranden! Kijk maar naar een duurloper,
die is slank en gespierd maar geen bodybuilder! 

Door krachttraining worden je spiercellen
doelbewust afgebroken en het lichaam zal deze 
moeten herstellen. Het gebruikt hiervoor
opgeslagen lichaamsvet en zorgt op deze manier 
voor een goed herstel. Na de krachttraining
wordt er nog steeds vet afgebroken en de stofwis-
seling in rust word hoger door middel van

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

krachttraining. Je lichaam zal elke dag veel meer 
kcal verbruiken!

Krachttraining is de meest effectieve methode om 
het strakke en vrouwelijke figuur te krijgen én te
behouden! Ik noem het beeldhouwen, je lijf mooi 
maken. Dus dames gooi jullie principe overboord
en doe aan krachttraining! Vergeet niet dat 
voeding ook een belangrijke rol speelt, maar dat 
is voor later!

CARDIOTRAINING, HOE ZIT DAT NOU?
Naast vragen over krachttraining, krijg ik ook veel 
vragen over cardiotraining. Als ik nou heel lang
op de loopband (of andere cardio-apparatuur) ga 
staan dan val ik toch af? Het ligt er aan hoe je 

met de loopband omgaat.
Als mensen vet willen verbranden krijgen ze re-
gelmatig het advies in de sportschool om een half
uur cardio op 60 tot 70% van je hartslag te doen. 
Dit percentage is echter veel te laag en het heeft 
dan ook totaal geen nut. Pak 80 tot 85% van je 
maximale hartslag en kortere trainingen. Zo zal je 

veel sneller vet verbranden en dat scheelt je een 
hoop tijd.

Cardiotoestellen geven vaak de vetverbrandings-
zone al aan, maar deze hartslag is veel te laag en
zorgt er alleen maar voor dat je wat extra calo-
rieën verbrand. Ook het verhaal dat je pas na 30
minuten vet gaat verbranden is een fabel. Je 
lichaam is daar de hele dag mee bezig en je 
activeert dit met een goede training, dan verbrand 
je nog meer! (Hoe meer spieren des te meer
vetverbranding).

Zoals ik al in mijn artikel over krachttraining 
schreef is dit de beste manier om af te vallen. 
Doe je dit in combinatie met cardio en oefeningen 
(liefst met losse attributen) dan zorg je voor meer
vetverbranding en uithoudingsvermogen. Eigenlijk 
interval training op een hoog intensiteit niveau. 
Dus blijf lekker je cardio doen op interval om je 
hartspier en conditie te verbeteren en wat
extra calorieën te verbranden, doe daarbij dan 
wel krachttraining (of begin met een Body Pump
les).

Iedereen begint met een doel als je de sport-
school instapt. Lekker in je vel zitten en je goed
voelen hoort daar ook bij maar uiteindelijk kan en 
wil je meer bereiken! En niet te vergeten het
plezier behouden van het trainen! Dus daag jezelf 
uit!

Ik ben daarom met mijn Small Group trainingen 
begonnen (CT Jolanda) en heb dit alles getest op
een groep vrouwen en mannen, TOP sporters en 
obesitas patiënten. Allen met resultaat!

Verandering kan ook vooruitgang betekenen!
Mocht je vragen hebben dan kan je me altijd 
mailen!

Smoothy
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fysiotherapie	 kinderfysiotherapie	 psychosomatische
manuele	therapie	 sportfysiotherapie	 fysiotherapie
fysiofitness	 revalidatie	 hydrotherapie

 Revalidatie

 Manuele therapie

 Kinderfysiotherapie

 Haptonomie

 Oedeemtherapie

 Bekkenfysiotherapie

 Psychosomatische Fysiotherapie

 Hart-/longrevalidatie

 Echografie

Wij behandelen ook aan huis 
en in de zorgcentra.

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

Bij ons kunt u terecht voor alle specialisaties:
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Fysio & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer 
Voor fysiotherapie en gezond bewegen

Het team van Fysio en Fitness Kudelstaart biedt fysiotherapie, manuele therapie en veel  fysiothera-
piespecialisaties aan. Naast fysiotherapie kunt u ook voor fitness terecht. Niet zomaar fitness, maar 
optimaal begeleid door onze fysiotherapeuten.

Alles onder één dak
U haalt gegarandeerd optimaal resultaat en bent u altijd in vertrouwde handen. Ideaal voor mensen 
met klachten, maar ook als u gezond bent en/of specifieke wensen heeft.

TIP! Geen eigen risico bij de fysio
Fysiotherapie gaat in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekering en kost u dus geen eigen 
risico. Dat scheelt weer.

fysio.noorden@online.nl

Het vertrouwde adres voor Fysiotherapie in de regio
      

      

Praktijk Fysiotherapie Nieuwveen 

• Fysiotherapie    Teylersplein 4 Nieuwveen 
• Manueletherapie   2441LE Nieuwveen 
• Kinderfysiotherapie    Tel. 0172-538783 
• Manuele Lymfdrainage  info@fysiotherapienieuwveen.nl
• Bekkenfysiotherapie   www.fysiotherapienieuwveen.nl
• Bedrijfsfysiotherapie      
• Fysiosport       

De zomervakantie is weer voorbij en de meeste 
sportclubs staan weer voor een nieuw seizoen. 
Voor hun leden betekent dit dat de trainingen 
weer gaan starten. Een groot deel van deze leden 
zijn over het algemeen kinderen. Deze kinderen 
hebben gedurende de vakantie op een andere 
manier bewogen. Het gevolg hiervan is dat kin-
deren na de vakantie meer vatbaar zijn voor het 
oplopen van verschillende blessures. 

Met name de groep die zich in de groeispurt 
bevindt. Dit zijn over het algemeen de meisjes 
van 11 tot 15 jaar en de jongens van 13 tot 17 
jaar. Deze kinderen zijn op een leeftijd gekomen 
waarbij hun motoriek grotendeels is ontwikkeld 
maar waarbij het lichaam nog niet helemaal 
volgroeid is. Omdat het lichaam in deze periode 
groeit is het gevoeliger voor blessures. Met name 
overbelasting ligt op de loer. Deze overbelasting 
kan het gevolg zijn van een te snelle trainings-
opbouw. Maar ook tegenstanders of teamgenoot 
kunnen minder “voorzichtig” zijn tijdens het uitoe-
fenen van de sport. Door de toegenomen lengte 
groei neemt de kans op “ongelukjes” toe tijdens 
de training of wedstrijden. 
Het brein van de puber moet letterlijk wennen aan 
de nieuwe afmetingen van het lichaam waardoor 
over of onderschatting mogelijk is. Bij overschat-
ting van kracht kan een puber ongewild een bles-
sure veroorzaken bij de tegenstander. Wanneer 
een blessure ontstaat is het van belang om op 
een juiste manier te revalideren. De revalidatie 
start over het algemeen met het bepalen van de 
fase van groei. Wanneer deze bepaald is kan 
men gaan starten met het verminderen van het 
ongemak/pijn. Doordat de groeifase bekend is 
kunnen ouders en trainers rekening houden met 

de hoeveelheid belasting. Dit geldt zowel voor 
kinderen met- als voor kinderen zonder blessure. 

Als kinderfysiotherapeut zijn wij gewend om met 
meerdere disciplines samen te werken om zo in 
het belang van het kind het meest optimale resul-
taat te behalen. Want uiteindelijk is het belangrijk 
dat het kind pijnvrij lekker kan deelnemen aan 
verschillende activiteiten.

Jasper van den Boogert
Kinderfysiotherapeut
MTC Mijdrecht 

Kinderen en blessures
Ons team staat dagelijks voor u klaar!
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Nu ook:personal training!

Bij Fysiotherapie Amstelhof  zijn wij ervan overtuigd dat een multidisciplinaire aanpak van uw 
klachten het beste resultaat geeft. Wij kunnen terecht zeggen dat wij u de beste zorg kunnen 
bieden. Afhankelijk van uw klacht, geven wij u de passende therapie.

Wij werken zonder wachtlijsten. U wordt bij ons snel geholpen, vroegtijdig ingrijpen bij een 
klacht  voorkomt verergering en stimuleert het herstel.

Kosten en vergoeding
Wij zijn gecontracteerd bij alle zorgverzekeraars. De meeste zorgverzekeraars vergoeden fysio-
therapie volledig als u aanvullend verzekerd bent. Als u niet aanvullend verzekerd bent kunt u 
natuurlijk ook bij ons terecht en word u particulier belast.

Moet ik lid zijn van het sportcentrum? 
Nee, ook zonder lidmaatschap bij Amstelhof Sport & Health Club (ASHC), kunt u bij ons terecht 
voor behandeling. 

Wat bieden wij bij Fysiotherapie Amstelhof
• Reguliere fysiotherapie
• Manuele therapie
• Sportfysiotherapie
• Long- en hartrevalidatie
• Beweegprogramma’s COPD en Atrose
• Bewegen voor patiënten met Diabetes Mellitus en overgewicht
• Rugscholing
• Knierevalidatie
• Training voor patiënten met schouder en nekklachten
• Aqua Fysiotherapie (water training)
• Fittesten (bloeddruk, longfunctie, conditietest)
• Medical Taping
• Dry Needling

Overige diensten:
• Oefentherapie Mensendieck
• Acupunctuur
• Diëtist
• Psycholoog
• Bedrijfsfysiotherapie (werkplekanalyse, tilvaardigheidstraining)
•	 Sportmassage,	ontspanningsmassage	en	voetzoolreflexologie.
• Stoelmassage (bij ons of op locatie).

Meer weten en/of  een afspraak maken?
Noorddammerweg 30 - 1424 NX DE KWAKEL 
Telefoon:  0297-521539 - Email: fysio@amstelhof.com
Website:  www.karelmuns.nl

Nu ook op zaterdag geopend van 09.00 - 12.00 uur!

Ga mee in de ongekende fitnessrage 
van 2014,  bootcamp. Laat je tijdens de 
bootcamp trainingen van SMC de Bron 
motiveren door 
Personal trainer Jeffrey Bijl. 

Geïnspireerd door deelname aan ver-
schillende bootcamps in het buitenland, 
wil deze jonge fitnessfanaat nu de Ronde 
Venen in topvorm krijgen door het opzet-
ten van een nieuwe sportgroep. 

Eiland 5, oftewel Klinkhamer, moet het 
terrein worden waar de sessies, op de 
zaterdagochtenden, plaats zullen gaan 
vinden. Bankjes, bomen en eigenlijk alles 
wat voor handen is zal worden gebruik 
als “fitnessapparaten”, maar ook het 
eigen lichaamsgewicht wordt gebruikt als 
“halter”. 

Deze manier van trainen is aangeslagen 
bij het grote publiek doordat het resul-
taatgericht en zeer afwisselend is, maar 
waar plezier maken zeker bij hoort. SMC 
de Bron is op zoek naar deelnemers van 
alle leeftijden die een uitdaging zien in 
het verleggen van grenzen op fysiek- en 
mentaal gebied. 

Bent u sportief en op zoek naar een 
nieuwe uitdaging? 
Neem dan contact op met SMC de Bron 
te Vinkeveen, of bezoek de website: 
www.smcdebron.nl.

Outdoor groepstrainingen door SMC de Bron

Fysiotherapie Amstelhoek is een gezellige 
praktijk in Amstelhoek, waar u terecht kunt voor 
algemene fysiotherapie, bekken- en oedeemfysio-
therapie. Tevens hebben wij een dependance in 
Gezondheidcentrum Waterlinie in Uithoorn.

Als sporter kunt u een beroep doen op onze 
bekkenfysiotherapie bij bijvoorbeeld urineverlies 
tijdens een krachtmoment, zoals bij een sprong-
schot. Of bij pijnklachten rondom bekken(bodem) 
na een fietstraining. Verder kunt u bij bekkenfy-
siotherapie denken aan problemen met controle 
van de blaas of darmen, maar ook aan het niet 
kunnen plassen of ontlasten. 
Bekkenfysiotherapie behandelt ook verzakkings-
klachten, buikpijn en seksualiteitsklachten zoals 
erectiestoornissen en pijn bij vrijen. 
Zwangeren met klachten, begeleiden wij 
individueel. En voor sportief trainen tijdens de 
zwangerschap kunt u meedoen in de groepsles 
ZwangerFit®.

Oedeemfysiotherapie behandelt sporters met 
vochtophoping bij sportblessures of na operaties 
aan het bewegingsapparaat. Oedeem kan ook 
ontstaan door aangeboren afwijkingen van het 
lymfsysteem of na bestraling / wegnemen van 
lymfklieren, waardoor er schade is opgelopen aan 
het lymfsysteem. De behandeling, bestaande uit 
een milde drainage massage, evt tapen, zwach-
telen en aanmeten van een elastische ondersteu-
ning, wordt individueel gegeven. 

Daarnaast geven wij de cursus ‘Zelfmanagement 
bij (lymf)oedeem®’, waar u voorlichting krijgt hoe 
u het beste preventief om kunt gaan met vocht 
problemen. Heeft u vragen? 

Belt u gerust met 0297 566 386 / 06 23698919 
Christa Zeldenthuis, Susan Jacobs of Linda van 
Bemmelen staan u graag te woord of kijk op 
www.fysiotherapieamstelhoek.nl

Fysiotherapie Amstelhoek

van Dijklaan 6 | 1427 AE Amstelhoek | T: 0297 56 63 86 / 06 23 69 89 19

info@fysiotherapieamstelhoek.nl | www.fysiotherapieamstelhoek.nl

Bekkenfysiotherapie is er voor:
• Problemen met plassen of ontlasten
• Verzakkingsklachten van blaas, baarmoeder 
   of darmen
• Instructie rondom buik/bekken operaties
• Buikpijn, bekken(bodem)pijn, pijn rondom    
   anus
• Erectiestoornis, pijn bij vrijen, vaginisme
• Individuele begeleiding rondom zwanger-
   schap(klachten)

Oedeemfysiotherapie behandelt 
vochtophoping als gevolg van:
• Aangeboren afwijkingen van het lymfesysteem
• Wegnemen of bestraling lymfeklieren
• Operatie, ongeval of sportblessure
• Hart- en vaataandoeningen
• Lipoedeem
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GEZOND BEWEGEN MET SPEL EN SPORT!
 “Toen mijn vader 65 werd, ging hij er lekker bij zitten. Destijds was je oud als je met pensioen ging. Ik 
badminton elke week twee uur en doe een uur Spel en Sport,” vertelt een van onze sporters. “Je kunt 
je wel voornemen dat je elke dag een stuk gaat lopen, maar het komt er dan toch vaak niet van. Dat 
is het grote voordeel van sporten bij Spel en Sport DRV, dat je elke week gaat,” meent een andere 
sporter. Wilt u ook regelmatig bewegen, dan is Spel en Sport beslist iets voor u!

Spel en Sportlessen 
Een Spel en Sportles is zo ongeveer de basis van goed bewegen. Deskundige docenten zorgen 
ervoor dat alle spiergroepen geoefend worden. Dat neemt het grootste deel van de les in beslag. “Je 
werkt aan je lenigheid, je balans en natuurlijk je conditie. Deze lessen zijn geschikt voor zowel oudere 
als jongere senioren, je doet mee op je eigen niveau,” aldus Jos Kooijman, docent en voorzitter van 
Spel en Sport DRV. 
Goed bewegen doe je ook door te wandelen, zeker als je dat doet onder begeleiding van een deskun-
dig docent. Drie keer per week gaat er een groep Sportief Wandelaars op pad.
 

Voor Spel en Sportlessen kunt u terecht in:

Vinkeveen  Sporthal De Boei maandag  12.15 - 13.15 uur
  woensdag 13.30 - 14.30 uur
De Hoef Sporthal De Springbok donderdag 19.00 - 20.00 uur
Mijdrecht Sporthal De Eendracht maandag  19.45 - 20.45 uur
Mijdrecht Sporthal de Phoenix dinsdag  12.30 - 13.30 uur
  dinsdag  13.45 - 14.45 uur
  vrijdag  10.30 - 11.30 uur
Sportief wandelen  dinsdag  11.00 - 12.00 uur
Wilnis Sporthal de Willisstee maandag  09.00 - 10.00 uur
  maandag  10.15 - 11.15 uur 
  maandag  18.30 - 19.30 uur 
  woensdag 19.30 – 20.30 uur
  woensdag 20.30 – 21.30 uur 
  donderdag 09.00 - 10.00 uur
Super Sportiefles  donderdag 20.30 - 21.30 uur
Sportief wandelen  maandag  10.00 - 11.00 uur
Sportief wandelen  dinsdag  19.00 - 20.00 uur 

Line Dance verhuist naar Mijdrecht
Vanaf september kunt u voor Line Dance terecht in Sporthal De Phoenix in Mijdrecht.
Bij Line Dance leer je allerlei danspassen, waarbij er telkens een kwartslag wordt gedraaid totdat ieder 
weer in de beginpositie staat. “Elke pas is weer anders, en het gaat soms om heel kleine bewegingen. 
Het is ook behoorlijk inspannend,” vertelt docent Anneke Lambregts. “Wie al wat langer meedoet, 
houdt het makkelijk een uur vol; wie net begint, neemt af en toe een pauze.”
Net als in de andere lessen van Spel en Sport bouw je met Line Dance een goede conditie op, en je 
doet dat in je eigen tempo. Ook voor mensen met enige beperking is Line Dance een goede vorm van 
beweging. 

Zo af en toe gaat de groep ook naar een regionaal dansfestijn. “We hebben van te voren ook nieuwe 
dansen geleerd, die je daar dan met zo’n grote groep uitvoert. Dat is heel erg leuk om te doen,” vertelt 
een van de deelnemers. 
Line Dance is een goed voorbeeld van wat Spel en Sport DRV beoogt. Het gaat niet om een prestatie, 
niet om prijzen winnen. Het gaat om prettig bewegen, om concentratie, om oefening van de spieren 
en uithoudingsvermogen. Wat Johan Derksen er ook van mag vinden, het is leuk om te doen en de 
deelnemers aan onze Line Dancelessen doen het met veel plezier!

Anneke geeft ook Swing en Sportlessen, waar na een stevige warming up oefeningen op muziek 
gedaan worden. De derde dansles van Spel en Sport DRV is Werelddansen onder leiding van Joke 
van Diemen. “Ook bij Werelddansen gaat het om balans, coördinatie en conditie. En daar komt dan 
het oefenen van de verschillende passen bij. Dat vraagt ook nog een flinke concentratie van de 
deelnemers.”
Deze drie groepen organiseren samen ook een eigen dansfestijn, waar zij laten zien hoe leuk het is 
om met elkaar op muziek te bewegen. Maandag is Dansdag in De Ronde Venen!

Swing en Sport maandag 09.00 – 10.00 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Werelddansen maandag  10.45 – 12.00 uur Driehuis, Mijdrecht
Line Dance maandag 14.00 – 15.00 uur Sporthal de Phoenix, Mijdrecht

Wie wel wil bewegen, maar niet zo veel zin heeft in allerlei oefeningen, kan ook terecht bij Spel en 
Sport DRV, voor een pittige middag badminton of voor een uurtje ’s avonds volleyballen. 
Deelnemers aan allerlei groepen komen ook graag naar het Volleybollentoernooi, volleyballen en 
oliebollen! Beginners of ervaren spelers, allen hebben er veel plezier in!

Badminton Woensdag 13.30 – 15.30 uur  Sporthal de Willisstee, Wilnis
Volleybal  Donderdag 21.00 – 22.00 uur  Sporthal de Brug, Mijdrecht

Voor oudere senioren
Ook als lang staan en lopen wat moeilijker wordt, blijft bewegen belangrijk. Stevige spieren en een 
goede conditie houden je ook op wat hogere leeftijd fit. Spel en Sport DRV biedt veel mogelijkheden 
om op een aan de leeftijd aangepaste manier te oefenen, bijvoorbeeld in de rustige Spel en Sport Ex-
tra lessen, bij de gezellige en gevarieerde sta/zit- en zitgymnastiek en in het vrolijke en spannende 
Bowlen en Stoelhonkbal. De stoelhonkballers doen ook mee aan toernooien en organiseren er elk 
jaar zelf ook een in de Argonkantine in Mijdrecht. En op dinsdag en donderdag zijn er ook watergym-
lessen in het Veenweidebad, hiervoor is er een wachtlijst.

Sportief Extra dinsdag  11.15 - 12.15 uur Sporthal De Phoenix, Mijdrecht
Sportief Extra maandag 10.15 - 11.15 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Sportief Extra donderdag 10.15 - 11.15 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Sta/zit gymnastiek donderdag 09.30 – 10.30 uur Gebouw de Schakel, Wilnis
Sta/zit gymnastiek dinsdag 09.05 – 09.50 uur Angstelborgh, Abcoude
Sta/zit gymnastiek dinsdag 10.10 – 10.55 uur De 5 Bogen, Baambrugge
Zitgymnastiek woensdag 09.30 – 10.30 uur De Kom, Mijdrecht
Zitgymnastiek woensdag 11.00 – 11.45 uur De Schakel, Wilnis
Zitgymnastiek donderdag 11.00 – 11.45 uur Driehuis, Mijdrecht
Zitgymnastiek maandag 11.00 – 12.00 uur EHBO St. Lucas, Vinkeveen
Bowlen woensdag 13.00 – 15.00 uur Bowling, Mijdrecht
Bowlen woensdag 15.00 – 17.00 uur Bowling, Mijdrecht
Stoelhonkbal maandag 14.00 – 15.00 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis

Informatie
Wilt u meer weten over al deze mogelijkheden om te bewegen? 
Kijk dan opwww.spelensportdrv.nl.  U kunt ons ook bellen: tel. 06 21 918 353.

Zo’n 700 senioren hebben de weg naar Spel en Sport DRV al gevonden. Doe u zelf een plezier 
en kom ook elke week een uurtje sporten!

Aanbevolen voor jonge senioren
Ook voor jonge senioren is bewegen belangrijk, vertelt Jos: “Het komt vaak voor, dat actieve team-
sporters op een zeker moment stoppen, omdat ze wat uitgekeken raken op de sport zelf, vanwege de 
kans op blessures of omdat ze geen zin meer hebben in competitie spelen. Wat ga je dan doen? Naar 
de sportschool? Dat kan, maar de overgang van teamsport op vaste uren naar zelf uitmaken wanneer 
je gaat, is vaak groot. Juist voor deze groep sporters zijn de avondlessen van Spel en Sport een goed 
alternatief, zeker ook de Super Sportiefles waar alles nog een tandje steviger gaat. Je blijft bewegen, 
je werkt aan je conditie, op een vaste tijd en in een gezellige groep.” 
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4 oktober:
Open Huizen Dag!
Check bij ons je �nanciële mogelijkheden!

Op 4 oktober organiseert de NVM een Open Huizen Dag. 
Het is slim als je vooraf nog even op onze website kijkt of bij
ons langs komt. Zo weet je snel het maximale
hypotheekbedrag dat past bij jouw persoonlijke situatie en
wensen.

DUIDELIJK VERHAAL

Ho�and 19, Mijdrecht. (0297) 24 17 70
www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

www.hypotheekshop.nl/mijdrecht

 VOORBEREID GOED GA
PAD!! OP

Autogarage Uithoorn is een jong, dynamisch en 
snelgroeiend bedrijf, waar u van harte welkom 
bent voor reparaties, onderhoud en herstel 
aan alle merken auto’s. Als u even moet wachten 
op het afronden van de werkzaamheden staat de 
koffie uiteraard voor u klaar.

Indien het onderhoud of de reparatie wat langer 
gaat duren, kunnen wij uw auto halen en bren-
gen. Als u een andere auto nodig heeft is het 
mogelijk om een leenauto te huren voor slechts 
€ 35,00 per dag. 

Ook voor banden, accu’s en apk bent u bij ons 
aan het juiste adres!

Wij zijn gespecialiseerd in alle merken!

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

www.autogarageuithoorn.nl

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

Nieuw
bij ons: 
airco-

service

Bij grote 
beurt

GRATIS 
ruitenwissers

Accu’s
vanaf
€ 50,-

Kleine 
beurt:

Klaar terwijl 
u wacht!

www.facebook.com/Autogarage Uithoorn

NIEUW: 
Automaat 

versnellingsbak 
spoelapparaat

Lekker buiten trainen in een leuke groep! 
Elke woensdag geef ik boot(y)camp trainingen 
in het Amsterdamse Bos. Starttijd is 19:30 
bij de parkeerplaats van het bos bij de Oude 
Karselaan (als het donker begint te worden op 
dit tijdstip gaan we naar een andere locatie). 

De nadruk zal tijdens de training liggen op de 
BBB gebieden. De training is grotendeels in 
circuitvorm op tijd. Dit betekent dat je je eigen 
tempo kunt aanhouden. We beginnen vaak 
met rennen, daarna circuitjes waarbij de na-
druk ligt op benen, billen en buik en we sluiten 
dan ook weer af met een stukje rennen. 

Om mee te kunnen doen, is het wel handig 

Boot(y)camp
als je minimaal 10 minuten achter elkaar kunt 
rennen.

DOE JIJ MEE?
Prijs: losse les 10 euro 
10-rittenkaart 90 euro - 1e training is gratis 
Voor meer informatie kun je contact met mij 
opnemen: mail: info@anoekdevoogd.nl of 
Tel.nr.: 06-51912732
Website: www.anoekdevoogd.nl
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Iets unieks beleven in Aalsmeer? 
Laat je dan verrassen in The Beach Indoor 
Sport & Event Center Aalsmeer! The Beach is 
gevestigd in het monumentale veilinggebouw 
‘Bloemenlust’ en is al bijna 20 jaar het groot-
ste en gezelligste indoor- en outdoor strand 
van Nederland.

Sporten in The Beach
Met drie tropisch ingerichte hallen met vloer 
verwarmde beachcourts, outdoor faciliteiten, heeft 
The Beach alles in huis om zowel in de zomer 
als in de winter te sporten op het strand! Op de 
beachcourts kunnen, in trainings- of toernooivorm 
of op eigen initiatief bijna alle strandsporten 
beoefend worden.

Beachsporten en meer

Alle Beachsporten
Sinds dit jaar beschikt The Beach, naast de 6 
professionele beachcourts voor beachvolleybal 
of footvolley, over een multifunctionele beachhal 
(hal 3). In deze hal is ruimte voor strandsporten 
als beachtennis, beachkorfbal, beachsoccer, 
beachhandbal en beachrugby. Hiermee speelt 
The Beach in op de huidige trend dat steeds 
meer sporten een beach variant krijgen. De 
´nieuwe´ beachsporten zijn erg leuk om te doen 
en uitstekend geschikt voor een sportief team of 
vriendenuitje. 

Beachvolleybal Trainingen
The Beach organiseert i.s.m. Beach Club Aals-

meer vanaf september weer indoor beachvolley-
bal trainingen voor ieder niveau. Of je nu starter 
bent of al jaren speelt, onze beach professionals 
Sven Vismans (dit jaar goed voor zilver bij de 
NK Beachvolleybal), Jeroen Vismans en Guido 
Mopman bieden iedereen uitdagende training. De 
trainingen duren 1,5 uur en worden gegeven op 
maandag- t/m donderdagavond en op zaterdag-
ochtend. Meer informatie vind je op  
www.beach.nl.

Jeugdtrainingen
Ook voor de jeugd worden er vanaf half sep-
tember op maandagmiddag beach trainingen 
verzorgd. De trainingen zijn mogelijk vanaf 8 jaar 
en geschikt voor jongens en meisjes.   

Start2Beach
Start2Beach is het sport stimuleringsprogramma 
van The Beach Aalsmeer. Doel van dit project is 
om scholen en verenigingen, onder begeleiding 
van Beachsport professionals, kennis te laten ma-
ken met verschillende sporten in het zand. 
De bekendste Beachsport is het Beachvolleybal, 
maar ook andere varianten als Beachhandbal, 
Beachkorfbal en Beachrugby worden steeds 
populairder.

Het Start2Beach bestaat uit twee gedeelten. In 
het eerste gedeelte geeft een professional uitleg 
over de gekozen Beachsport en wordt er samen 
geoefend. Na de instructie volgt een toernooi, 

waarin de deelnemers hun geleerde vaardighe-
den direct in de praktijk kunnen brengen.

Maandtoernooien
Van oktober t/m mei kan er elke 1e zondag van 
de maand deelgenomen worden aan de altijd 
gezellige en sportieve maandtoernooien. Voor 
deze toernooien geldt een vrije inschrijving op elk 
gewenst niveau. Van vriendengroep tot volleybal 
team, iedereen kan op zijn of haar eigen niveau 
(van 4×4 allround tot 2×2 divisie) wedstrijden 
spelen. Na afloop is er ruimte voor een hapje en 
drankje in de bar.

NK Indoor Beachvolleybal
Naast sportieve trainingen organiseert The 
Beach één keer per jaar midden in de winter 
het NK indoor beachvolleybal. De hal wordt dan 
omgebouwd tot een indoor beachvenue met twee 
centercourts en wordt er op het hoogste niveau 
beachvolleybal gespeeld. Dit jaar staat het NK 
Beach gepland op zaterdag 27 december (voor-
rondes) en op zaterdag 3 januari 2015 (finales). 

Meer dan Zand:
Maar The Beach is meer dan zand. Naast 
bedrijfsevenementen, vergaderingen, familie-
feestjes en borrels is in The Beach de functional 
training / bootcamp sportschool FIT Aalsmeer 
gevestigd en kun je kickboksen bij FitterFuture. 

Er is ook een kapper: Hairstyling Marsha (gespe-
cialiseerd in kinderen), een zonnebank en kan er 
ontspannen worden bij coach en ontspannings-
therapeut Henry de la Croix.  

Verder zijn er Salsa Cursussen verzorgd door 
SalsAnna op de maandag en woensdagavond. 

Kan er gezongen worden bij het mannenkoor Con 
Amore of bij het popkoor Soundsation en kan 
er gitaarles gevolgd worden bij Rob Taekema. 
Dansen (voor jong en oud) kan bij Omnia op 
maandag t/m woensdag en darten kan in compe-
titieverband in de bar. 

Ook is er elk weekend iets speciaals te beleven 
in The Beach; naast de beachvolleybal maand-
toernooien zijn er  Salsa Party’s, is er Feest in 
The Beach met elke maand een ander thema, het 
open podium Plug & Play en de live Pop quiz. 

Maar ook voor een lunch, borrel of diner ben je 
bij The Beach aan het juiste adres. Het à la carte 
restaurant van The Beach is een echt familieres-
taurant, waar de kinderen zich nooit vervelen. 
Wanneer de ouders genieten van een lunch of 
diner, kunnen de kinderen zich vermaken op het 
aangrenzende indoor strand. In de weekenden is 
er zelfs een kidswatch aanwezig om een oogje in 
het zeil te houden. Kortom: The Beach, meer dan 
Zand!

Nieuwsgierig geworden? Kom dan snel eens 
kijken! Surf voor meer info naar www.beach.nl of 
volg ons op facebook.com/beachaalsmeer.

The Beach – Restaurant Het Strandpaviljoen
Oosteinderweg 247-a
1432 AT Aalsmeer
Tel: 0297 - 347 444
E-mail: info@beach.nl
Internet: www.beach.nl

Beachinstuif 60+
Vanaf oktober start elke vrijdag van 9.30 - 11.30 
uur een beachinstuif ochtend voor actieve 
zestigers, zeventigers en zeventigplussers. Een 
ochtend met een zeer gevarieerd programma 
om fit en vitaal te blijven.Plezier, kracht, conditie, 
souplesse en spel staan daarbij centraal.



www.sportkrantamstelland.nl  17

Amstelvener Sven Vismans heeft met gelegen-
heidspartner Tim Oude Elferink een knappe 
tweede plaats behaald op het NK Beachvolleybal 
2014. In een winderige finale moesten zij hun 
meerdere erkennen in de huidig  wereldkam-
pioen beachvolleybal Alexander Brouwer en 
Robert Meeuwsen. Brouwer en Meeuwsen 
hebben hiermee hun derde Nederlandse titel 
op rij veroverd. In een winderig en regenachtige 
finale wonnen zij met 2-0 van Vismans en Oude 
Elferink. De derde plaats bij de heren was voor 
Reinder Nummerdor & Steven van de Velde.

Voor Vismans en  Oude Elferink was het behalen 
van de finale al zeer speciaal te noemen. Vlak 
voor het toernooi blesseerde de vaste partner 
van Vismans zich en werd Oude Elferink als 
nieuwe partner gevraagd.  Sven Vismans, die 
als thuisbasis The Beach in Aalsmeer heeft, 
vertelt dat hij enorm heeft toegeleefd naar het 
NK beachvolleybal. ‘Het was dan ook een hele 
domper dat mijn vaste partner Wessel Kee-
mink een dag voor de start van de NK met een 
blessure moest afzeggen. Gelukkig kon oud 
BeachTeamAalsmeer speler Tim Oude Elferink 

zijn plek innemen en ondanks het feit dat wij nog 
nooit eerder met elkaar een toernooi gespeeld 
hebben,  waren wij goed genoeg voor zilver!’

In de finale kwam het gelegenheidsduo tegen 
een sterk spelende Brouwer en Meeuwsen tekort 
en moesten de overwinning  aan de heren laten. 
De harde wind en regen hebben op de winnaars 
in ieder geval geen invloed gehad. ‘Of we nou 
moeten spelen met 40 graden, regen, harde 
wind of kou, het maakt ons niet uit. Er telt maar 
één ding en dat is winnen’ aldus een zeer blije 
Alexander Brouwer na afloop. Hij sprak tevens 
zijn bewondering uit voor hun tegenstanders, die 
ze vooraf niet hadden verwacht tegen te komen 
in de finale. 
In de finale bij de dames kwam nog een team 
uit die in de winter The Beach als thuisbasis 
gebruikt, namelijk Laura Bloem en Marloes Wes-
selink. Ook zij waren goed voor zilver. Zij ver-
loren in de finale in Scheveningen van Marleen 
van Iersel & Madelein Meppelink die  daarmee 
hun eerste Nederlandse titel samen behaalden. 
Het brons ging dit jaar bij de dames naar Sanne 
Keizer & Sophie van Gestel.

Sven Vismans en Tim Oude Elferink 
knap tweede op het NK Beachvolleybal 2014!

foto Pim Waslander 

De eigenaren van BodyPlaza, Brenda de la Porte 
en Gaby Zschuschen, zijn de echte lifestyle 
specialisten. Specialisten met een focus op het 
ultieme resultaat van uw uiterlijk en de daarbij 
behorende levensstijl. 

BodyPlaza laat u tijdens de Open Dag op 
vrijdag 3 oktober a.s. van 16.00 tot 20.00 uur 
ervaren wat uw verandering kan zijn. Door de 
vele live demonstraties, kortingsbonnen en kleine 
presentjes maakt u kennis met deze lifestyle 
wereld.

Welke lifestyle verandering kunt u van 
BodyPlaza verwachten? 
BodyPlaza zorgt voor de juiste balans binnen uw 
eigen lichaam. Ten eerste door de vele lichaams- 
en gezichtsbehandelingen, zoals  bijv. Spray-Tan, 
wimperextensions en permanente make-up  voelt 

OPEN DAG
Ook kennismaken met de lifestyle specialist: BODYPLAZA?

u zich weer jonger, gezonder en stralender. 

Daarnaast biedt  BodyPlaza u een unieke, 
pijnloze en natuurlijke manier om vet probleem-
zones definitief weg te halen. De methode ‘huid-
verstrakking’ is uitermate geschikt voor mensen 
met verslapte huid, striae of cellulite. 

En heeft u last van gewichtsproblemen dan 
leert BodyPlaza u in korte tijd een hernieuwde 
levensstijl. 

Tevens kunt u binnenkort bij ons terecht voor 
modieuze beauty en lifestyle gadets.

Meer informatie? 
Check onze website body-plaza.com.
Tot ziens op vrijdag 3 oktober. 
U bent van harte welkom!!
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‘Welkom bij Skicentrum Hillegom!’
Op deze manier wenst Erik du Pre, eigenaar 
van Skicentrum Hillegom, al zijn bezoekers 
hartelijk welkom. De koffie staat altijd klaar in 
het skicentrum. Zo neemt Erik graag de tijd om 
zijn bezoekers beter te leren kennen. Natuurlijk 
vindt Erik het ook belangrijk om zijn Skicentrum 
te introduceren. Daarom geeft hij vandaag een 
rondleiding door zijn stukje Alpen, midden in de 
Duin en Bollenstreek. 

Terwijl hij de koffie klaarzet en plaats neemt aan 
de sfeervolle bar, vertelt Erik dat Skicentrum 
Hillegom één van de grootste indoor ski(roller)
banen is van Nederland. Jaarlijks bereiden hier 
honderden wintersporters zich voor op hun 
wintersportvakantie. 
Lokale wintersporters weten het centrum dus 
goed te vinden, wat gelegen is naast zwembad 
De Vosse in Hillegom. ‘We proberen in het ski-
centrum tussen leraren, werknemers en cursisten 
écht een huiselijke sfeer te creëren. Daarom we-
ten de bezoekers ons goed te vinden en blijven zij 
terug komen. En daar zijn we natuurlijk maar al te 
blij mee.’ Aldus Erik. 

Techniek verbeteren in huiselijke sfeer

Erik loopt de skihal in en legt gelijk uit dat dit 
een skihal is zonder sneeuw. Sterker nog, de 
temperatuur in de hal ligt nét iets onder kamer-
temperatuur. In de hal bevinden zich twee roller-
banen waarop ski- en snowboardlessen worden 
gegeven. Daarnaast is er nog één vaste baan 
waar kinderen tot vijf jaar skiles kunnen krijgen 
en wekelijks sleefeestjes worden georganiseerd. 
‘De banen van Skicentrum Hillegom bestaan uit 
een soort hoogpolig tapijt van vijf bij tien meter 

die onder de cursist doordraait. Als cursist sta je 
met je gezicht naar een gigantische spiegel toe. 
‘Je kunt jezelf dus zien skiën!’, aldus Erik. ‘Omdat 
de baan onder de cursisten doordraait heb je een 
eindeloze afdaling’, voegt Erik daar aan toe. En 
dat zijn slechts een paar van de vele voordelen 
die de rollerbaan bezit! 

Erik laat ons kennismaken met Jarno Cardol. 
Jarno is bedrijfsleider bij Skicentrum Hillegom en 
hier werkzaam sinds 2008. Naast de dagelijkse 
bezigheden staat Jarno ook nog regelmatig op 
de baan om snowboardles te geven. Jarno vertelt 
iets meer over de cursisten. Zo komen hier twee 

soorten cursisten: de één komt hier om goed 
voorbereid op wintersport te gaan en de ander 
traint hier al jaren waar we écht technisch de 
diepte mee in gaan. Jarno voegt hieraan toe dat 
hij al die soorten niveaus geweldig vindt om les te 
geven. Van volwassenen tot kinderen, beginners 
of gevorderden. Zo zijn er in het skicentrum ook 
enkele skiteams voor de kinderen. Jarno vertelt 
dat de skiteams bestaan uit gedreven skiërs 
die als doel hebben skiën als een sport te zien, 
waarbij plezier voorop staat en ze bezig zijn met 
de techniek.

Erik loopt verder met ons door de skihal, die 
doorspekt is met een Oostenrijks karakter. Erik 
vertelt dat hij voor aankomend seizoen een 
samenwerking heeft neergezet met het skigebied 
Kitzbüheler Alpen. ‘Eén geweldige sponsor! Zo 
geven ze onze skihal een adembenemend uit-
zicht door een panoramadoek van 18 bij 4 meter 
te plaatsen. Hierop is Kitzbüheler Alpen op zijn 
mooist gepresenteerd. Daarnaast dragen zij bij op 
diverse manieren gedurende dit seizoen om het 

skigebied te presenteren aan de wintersportende 
Nederlander.  
Erik vervolgt zijn weg naar de bar die omgeven is 
van enkele cursisten die nog even blijven hangen 
na de lessen. Erik wijst naar het haardvuur wat 
behaaglijk brandt. Zoals hij al eerder aangaf 
proberen zij een huiselijke sfeer te creëren. Erik 
vindt het daarom belangrijk om meer te doen dan 
alleen les geven aan cursisten. ‘We proberen 
echt een band op te bouwen met onze bezoe-
kers. Zo organiseren we dit seizoen wederom 
verschillende wintersportreizen voor onze 
cursisten, maar natuurlijk is iedereen welkom. Dit 
jaar reizen wij bijvoorbeeld af naar Kaprun, Kals, 
Hopfgarten, Val di Fassa, Breckenridge, (USA) en 
niet te vergeten, Val Thorens.’ De reizen hebben 
verschillende niveaus vertelt Erik, de een is een 
familiereis en de andere voor de wat sportievere 
wintersporter. 

Andere nevenactiviteiten die Erik graag oppakt 
zijn feesten en partijen. Zo is er voor iedereen 
de mogelijkheid om zijn feestje te vieren in een 
perfecte wintersportambiance bij Skicentrum Hil-
legom. Glühwijn en apfelstrudel als ontvangst ge-
combineerd met skilessen of gewoon een feestje 
voor de gezelligheid! ‘We hebben de afgelopen 
jaren écht alles voorbij zien komen! Groepen tot 
100 personen zijn bij ons geen enkel probleem.’ 
Daarnaast is het Skicentrum een graag bezochte 
locatie voor kinderfeestjes. ‘Denk hierbij aan 
sleefeestjes of discofeestjes, maar dan natuurlijk 
wel met onbeperkt limonade’ lacht Erik. 

‘De koffie staat altijd klaar’ is wat Erik roept 
wanneer hij een einde maakt aan de rondleiding. 
Meer informatie is te vinden is op de website: 
www.skicentrumhillegom.nl, of telefonisch: 
0252 - 527 120. 

Kijk ook eens op de Facebookpagina van Skicen-
trum Hillegom. Hier staan leuke video’s op om 
een betere indruk te krijgen van het skicentrum. 

FACTBOX 
Voordelen van indoorskiën / snowboarden op 
een rollerbaan: 

• Uitstekend geschikt voor verbetering van 
  techniek en conditie.
• Een oneindig lange afdaling, daarom ideaal voor 
  het aanleren van de juiste techniek.
• Maximaal 3 personen tegelijk op de baan, 
  daardoor persoonlijke aandacht met maximaal
  rendement.
• Geen tijd- en energieverlies door klimpartijen en
  sleepliften.
• Door de spiegelwand kunt u direct zien wat u
  doet en daardoor uw techniek verbeteren.
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Op de Klaas-Jan Huntelaar Foundation teamdag waren wij uitgenodigd als winnaars van het eerste 
kwartaal 2014. De teamdag vond plaats op het KNVB terrein in Zeist. De voetballer nam veel tijd om 
de spelende teams (leeftijd 10 tot 13 jaar) aan te moedigen, prijzen uit te reiken en handtekeningen 
uit te delen. Ook was er de gelegenheid voor besturen van diverse clubs om te netwerken. 
Problemen zoals het aanboren van subsidie bronnen, innen van contributie, veldonderhoud en het in 
stand houden van een vrijwilligers poule kwamen aan de orde. Het was een feest, mooi weer en we 
hebben de hele familie Huntelaar ontmoet. Zij zetten zich voor de volle 100% in voor de Founation.

HSV ‘69 winnaar Klaas-Jan Huntelaar Foundation 
eerste kwartaal 2014

Bootcamp is dé trend van het moment; een ef-
fectieve total body workout voor buiten. Heerlijk 
sporten in de open lucht waarbij de perfecte mix 
van spierversteviging en uithoudingsvermogen 
wordt getraind. Het behalen van het sportieve 
doel wordt op deze manier zelfs weer leuk!

Personal4u is juist met deze laatste twee 
elementen in het achterhoofd opgericht: plezier 
beleven aan het sporten, maar ook doelgericht 
werken aan je gezondheid en prestatievermo      
   gen. Dat hier vraag naar is blijkt uit het aantal      
    deelnemers dat deze zomer enorm is toege 
        nomen, “en dat terwijl we net voor de 
           zomervakantie zijn gestart” vertelt    
 Hylke Sietzema. Hylke is oprichter en
                trainer bij Personal4u. Tevens is hij
                 eigenaar van Fitness Aalsmeer, ook
                  hier bleek de vraag naar leuke, effec-
                  tieve en betaalbare buitentrainingen
               te groeien. “in dat gat zijn wij gespron-
             gen en iedereen is razend enthousiast”,
            aldus Hylke. 

Een keer proberen? Bezoek www.personal4u.nl. 
Een proefles is bij Personal4u altijd kosteloos!

Personal training
Peronal4u richt zich op twee peilers: Bootcamp 
en personal training. Personal training is de 
meest intensieve vorm van begeleiding die je 
kunt wensen bij het behalen van jouw doel. “we 
begeleiden iedereen van begin tot eind naar 
zijn of haar sportieve doel. De doelen van onze 
klanten lopen uiteen van het verliezen van een 
paar kilo tot het volbrengen van een marathon 
of hele triathlon. Wat het doel ook is, wij maken 
een compleet begeleidingstraject op maat en 

Bootcamp in Aalsmeer! 
Iedere maandagavond 19:30 uur

zorgen voor de juiste stok achter de deur. Het is 
geweldig om te zien welke resultaten dit oplevert 
bij onze sporters!” aldus Hylke.

Gratis intakegesprek?
Wat betekent het voor jou om definitief die paar 
kilo af te vallen? Heb jij een specifiek sportief 
doel of wil je graag meer energie overhouden 
aan het einde van een zware werkdag? 
Neem contact met ons op voor een vrijblijvend 
en kosteloos intakegesprek. Onder het genot van 
een goede bak koffie bekijken we wat wij voor 
jou kunnen betekenen!

Contactgegevens:

Website: www.personal4u.nl

e-mail: info@personal4u.nl

telefoon: 06 27 65 25 44

adres: Beethovenlaan 114, Aalsmeer

Like Sportkrant Amstelland op

en maak kans 
op fantastische 

prijzen!

Powered by Amstelhof Sport & Health Club en Duosport.



PROFITEER VAN 
UNIEK VOORDEEL

YES
GA MEE!

www.amstelhof.com/samenvoordeel

Sporten & ontspannen
Bij veel complexen kun je alleen fitnessen. Bij ons kun je met een 
lidmaatschap gebruik maken van veel meer faciliteiten! Dit maakt 
het een stuk uitdagender en zorgt ervoor dat je langer gemotiveerd 
blijft. Bij Amstelhof kun je o.a. zwemmen, fitnessen, groepslessen 
volgen, een balletje slaan op onze tennisbanen (in- & outdoor) en 
squashbanen, heerlijk ontspannen in de sauna/het stoombad of 
bijkomen in het relaxbad. Waar vind je dit nog meer?

Word samen lid en profiteer! 
Schrijf je samen in met een vriend, vriendin, kennis of familielid 
en sport beiden onbeperkt tegen een speciaal tarief! Voor het 
bedrag van €51,50 per maand/per persoon sport je samen op 
alle dagen en alle uren voor een periode van 12 maanden.

Ga naar onze website en bekijk het unieke voordeel!

Amstelhof Sport & Health Club • Noorddammerweg 30 Uithoorn • 0297 531 855


