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De zomer loopt alweer op zijn einde. Voor 
veel individuele sporters is dit een omschakel-
moment. Bij  wielrenners betekent dit bijvoor-
beeld dat de racefiets vaak wordt ingeruild 
voor de hardloopschoenen. 
De wielrenners die bezig zijn aan hun laatste 
rondjes hebben de mooie ervaringen van de 
Amstel gold race en de mooie collen die ze 
dit jaar hebben beklommen nog fris in het 
geheugen. Tegelijkertijd denken zij alweer aan 
een nieuwe uitdaging op het gebied van hard-
lopen. ‘Aan welke voorjaarsloop zal ik volgend 
seizoen meedoen en voor welke afstand zal ik 
gaan trainen?’. ‘Het trainen voor de marathon 
ging zo goed maar naar de grens van 30 km 
liep ik een blessure op dus laat ik toch maar 
voor een halve marathon gaan’. 

Een logische gedachtegang, het is echter de 
kunst om te denken in oplossingen in plaats 
van problemen. Als er goede preventieve 
maatregelen worden genomen is er veel 
mogelijk: een blessure kun je vóór zijn! In het 
kader van voorkomen is beter dan genezen is 
KernGezond in zee gegaan met SpartaNova, 
een jong innovatief bedrijf dat een applicatie 
heeft ontwikkeld op het gebied van preventie, 
revalidatie en training. 

(Sport)Fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd 
in het helpen van mensen met klachten 
als gevolg van sporten en hen weer zo 
snel mogelijk te begeleiden naar het oude 
sportniveau. Advies en voorlichting mogen 
hierin zeker niet ontbreken. Daarnaast speelt 

de preventieve functie  een belangrijke rol. 
Het is de kunst als sporter om blessures te 
voorkomen en SpartaNova speelt hier mooi 
op in. Via de applicatie kun je een uitgebreide 
sport specifieke screening doen, de zogehe-
ten Full scan. Er zijn 18 sporten voorgeselec-
teerd met diversen testen op het gebied van 
lenigheid, kracht en coördinatie gericht op de 
vijf meest voorkomende blessures in deze 
sport. De testen zijn gebaseerd op de laatste 
wetenschappelijke ontwikkelingen en zijn 
hierdoor zeer betrouwbaar. De fysiotherapeut 
die de test heeft afgenomen kan de uitslagen 
digitaal inzien en kan hieraan een individueel 
trainingsschema koppelen dat er op gericht is 
om de zwakten, de zogeheten risicofactoren, 
aan te pakken. Na het doen van de test krijgt 
de sporter de mogelijkheid om digitaal in te 
loggen in de applicatie en kan zo snel en 
duidelijk zijn testresultaten zien.

Blessures in de sport zul je nooit helemaal 
voorkomen, maar als sporter kun je er wel 
alles aan doen om de kans daarop zo klein 
mogelijk te maken. De Full scan van Spar-
taNova is hierbij een handig hulpmiddel en 
is voor de sporter ook nog eens een mooie 
gebruiksvriendelijke tool. Uiteindelijk hebben 
we allemaal een gezamenlijk doel: bles-
surevrij sporten! We bieden sport speci-
fieke screenings aan voor o.a. de volgende 
sporten: hockey, tennis, voetbal, fietsen, golf, 
basketbal, hardlopen (korte en lange afstan-
den), triatlon, skiën, zwemmen, volleybal en 
nog vele andere sporten.

  
Spel & Sport
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Voorkomen is beter dan genezen

Ben jij een fanatieke individuele sporter die 
blessurevrij wilt toewerken naar een bepaald 
doel of ben jij een fanatieke teamsporter die 
de risico’s op blessures in jouw sport wilt 
indammen? KernGezond geeft graag alle 
gewenste informatie over de Full scan of 
Basic scan. Informeer vrijblijvend naar de 
mogelijkheden .
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Daarvoor is er sinds kort het Functioneel 
Trainingsprogramma, een preventief groepspro-
gramma op maat, gericht op het behouden van 
zelfredzaamheid. Wie hieraan meedoet, voorkomt 
allerlei ouderdomsproblemen en de natuurlijke 
achteruitgang wordt vertraagd. Het is een groeps-
les op maat voor elke deelnemer.
Docenten zijn hiervoor bijgeschoold en de eerste 
groep start in september in Amstelhoek.
Ook wordt bewegen weer een vast onderdeel in 
de verpleeghuizen. Spel en Sport wil daar graag 
aan meedoen en start dit seizoen dan ook met 
een Stoelhonkbalgroep in Zuiderhof.

Steeds meer bewegen
Dat was en is het doel van Spel en Sport, dat 
steeds meer mensen steeds meer bewegen. In 
samenwerking met de gemeente is Spel en Sport 
in de loop van de jaren het bewegen meer en 
meer onder de aandacht gaan brengen. Met het 
actief werven van deelnemers, met het project 
JUNI BEWEEGT, waarin ieder tegen een klein 
prijsje kennis kan maken met allerlei sporten, 
met een fit-test, waarmee u kunt bepalen welke 
manier van bewegen juist voor u geschikt is.

25
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Spel en Sport, 25 jaar oud, volop in beweging!

Mini Symposium
Om aan dat doel te werken gaat Spel en Sport 
het jubileum niet alleen vieren met een feestelijke 
middag voor alle deelnemers, maar ook met een 
mini symposium ‘Bewegen op recept’.

Spel en Sport is natuurlijk niet de enige orga-
nisatie die bewegen belangrijk vindt. Ook de 
gemeente, huisartsen, fysiotherapeuten en diëtis-
ten zijn ervan overtuigd dat regelmatig bewegen 
goed is voor ieders lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. 

De bedoeling van het symposium is al deze 
mensen bij elkaar te brengen en te kijken of 
we door samenwerking meer mensen aan het 
bewegen kunnen krijgen. Spreker is bewegings-
wetenschapper Mathieu de Greef, verbonden 
aan de Rijksuniversiteit van Groningen en aan 
de Hanzehogeschool daar. Zijn specialiteit is het 
stimuleren van lichamelijke activiteit van ouderen 
en de effecten van bewegen op het verouderings-
proces. We zijn blij dat hij als bekend spreker 
over dit onderwerp naar ons toe wil komen.
Het wordt ook een feestelijk symposium, met 
name door het optreden van Ms. en  Mrs. Tom, 
die op hun eigen vrolijke manier de draak steken 
met de beweegmanie. 

Ga nu bewegen
U hoeft uiteraard niet te wachten op het jubileum. 
Vanaf 7 september bent u van harte welkom om 
eens een les mee te maken. Kom gewoon langs 
of bel eerst even met 06 21 918 353. Op onze 
website www.spelensportdrv.nl vindt u ook veel 
informatie. 

Stap over de drempel en ga bewegen!

In november viert Spel en Sport het 25-jarig jubi-
leum en dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan! 
In die 25 jaar zijn we uitgegroeid tot een organisa-
tie met zo’n 700 deelnemers.
Spel en Sport, door allerlei spelen en sportieve 
oefeningen blijven mensen aan het bewegen. En 
dat is belangrijk, niet alleen voor je lichamelijke, 
maar ook voor je geestelijke gesteldheid. “Een 
half uur hardlopen doet meer voor je brein dan 
een puzzel oplossen”, aldus Prof. Eric Scherder, 
bekend van o.a. De Wereld Draait Door. Steeds 
meer mensen steeds meer doen bewegen, dat 
was en is het doel van Spel en Sport.

Het begin
“Samen met een paar vriendinnen begonnen 
we in 1962 met huisvrouwengymnastiek, en 
later richten we ons op ouderen. Omdat dat ook 
mannen zijn, begonnen we ook een avondgroep,” 
vertelde Mieke van der Linden, een van initiatief-
nemers. Dit kleine begin groeide behoorlijk uit, en 
dan is er een betere structuur nodig. Dus werd de 
Stichting Spel en Sport 55+ opgericht, en Mieke 
kwam in het bestuur en zorgde er met anderen 
samen voortdurend voor dat Spel en Sport zich 
bleef ontwikkelen en bleef groeien. Tot op hoge 
leeftijd bleef ze betrokken en actief als deelnemer 
aan een lesgroep.

Vinkeveen  Sporthal De Boei maandag 12.00 - 13.00 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
  donderdag 08.30 - 09.30 uur
  donderdag 09.30 - 10.30 uur
 Super Sportief les donderdag 20.30 - 21.30 uur
 Sportief wandelen maandag 10.00 - 11.00 uur
 Sportief wandelen dinsdag 19.00 - 20.00 uur

Elly van IJperen en Jos Kooijman nemen afscheid van Mieke 
van der Linden

Word fit, blijf fit in de Spel en Sportgroepen:

In voor dansen of sportieve wedstrijdjes? Kies voor:

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
Line Dance maandag 16.30 - 18.00 uur Angstelborgh, Abcoude
Badminton woensdag 13.30 - 15.30 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Volleybal donderdag 21.00 - 22.00 uur Sporthal de Brug, Mijdrecht

Watergymnastieklessen om gemakkelijk te bewegen

dinsdag 11.00 - 11.45 uur Veenzijdebad, Mijdrecht 
dinsdag 12.00 - 12.45 uur Veenzijdebad, Mijdrecht
donderdag 11.00 - 11.45 uur Veenzijdebad, Mijdrecht
donderdag 12.00 - 12.45 uur Veenzijdebad, Mijdrecht

Veel keus voor oudere senioren:

Sportief Extra maandag 10.15 - 11.15 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Sportief Extra donderdag 10.30 - 11.30 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis
Sportief Extra dinsdag 11.15 – 12.15 uur Sporthal de Phoenix, Mijdrecht
Sta/zit gymnastiek donderdag 09.30 – 10.30 uur Gebouw de Schakel, Wilnis
Sta/zit gymnastiek dinsdag 09.30 – 10.15 uur Angstelborgh, Abcoude
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 dinsdag 13.00 – 15.00 uur Bowling, Mijdrecht
Bowlen dinsdag 15.00 – 17.00 uur Bowling, Mijdrecht
Stoelhonkbal maandag 14.00 – 15.00 uur Sporthal de Willisstee, Wilnis

U bent van harte welkom op een van deze dagen! 

Na de fittest een goed gesprek over de mogelijkheden

Het begon met twee groepen, nu zijn het er een 
kleine 40, verdeeld over bijna alle kernen van 
De Ronde Venen. Groepen voor mensen, die fit 
zijn en dat willen blijven, voor mensen voor wie 
bewegen soms wat moeilijker wordt en voor men-
sen, die wel van een sportief spelletje houden als 
volleybal en badminton.

Wanneer u kijkt in de lesschema’s ziet u dat er 
voor ieder op elk niveau wel een groep te vinden 
is. Ook voor u, want een vast uur in de week 
helpt om regelmatig te bewegen en het aardige 
van groepslessen is, dat je er ook een stuk gezel-
ligheid bij krijgt. Spel en Sport telt 13 docenten, 
die allen gespecialiseerd zijn in het op maat 
verzorgen van lessen. En zij laten zich steeds 
bijscholen, want er zijn voortdurend:

Nieuwe ontwikkelingen
Het beleid van de regering voor ouderen is, dat 
zij zo lang mogelijk zelfstandig blijven en in hun 
eigen huis kunnen blijven wonen. Dus is het van 
belang om fit te blijven en ervoor te zorgen dat 
dat kan. 
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BEST BUY
BIKES

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

Retro Caféracer 
Onder de naam Retro-Caferacer presenteren wij u graag 
onze specialisatie in retromotoren en caferacers. Eigenaar 
Ed Heining, nu 56 jaar, is al vanaf zijn 14e jaar met 
motoren bezig. U kunt dus een berg ervaring, kennis en 
enthousiasme verwachten. Best Buy Bikes speelt dan ook 
graag in op de huidige trend naar speciale motorfietsen, 
die geheel naar wens van de klant worden gemaakt. Voor 
deel- of complete restauraties van klassiekers tot het 
bouwen op maat van caféracers kunt u bij ons terecht.

Zo bouwt Best Buy Bikes nu op basis van een Honda CB Seven Fifty een unieke motor met een 
knipoog naar de jaren ‘70 en voor de kenners onder ons in de kleur candy-gold metallic. 

De grote motormerken bouwen een aantal Retrobikes die wij ook kunnen leveren, maar deze kosten 
al snel meer dan € 10.000,- en dat is veel geld. Daarom is ons uitgangspunt om een geschikte mo-
torfiets, met gebruikmaking van zoveel mogelijk eigen originele onderdelen, een unieke caféracer te 
bouwen. Een voorbeeld hiervan is de bovenste kroonplaat, het verbindingsstuk tussen de voorvorkpo-
ten, van de eerder genoemde Honda. In plaats van deze te vervangen door een exotisch duur exem-
plaar hebben wij deze aangepast. De schalen waar het stuur in ligt hebben wij eraf geslepen, keurig 
afgewerkt en gepoedercoat. In de ontstane gaten komen twee rubber plaatjes met daarin de controle 
ledlampjes van oliedruk en verlichting. Met deze denkwijze proberen wij zoveel mogelijk de kosten 
binnen de perken te houden en toch een unieke custombike te presenteren. Indien u benieuwd bent 
naar de mogelijkheden of u wilt gewoon eens een kijkje bij ons komen nemen, kom geheel vrijblijvend 
langs en wij informeren u graag verder.

Wat is een caféracer? 
Het ontstaan van de Coffee Bar Cultuur
Na WOII kreeg de werkende man in Engeland het gelukkig ook wat beter. Deze toename van de 
koopkracht zou een geweldige invloed op de motorgeschiedenis hebben. Met Amerika, waar “The Big 
American Dream” aan het ontwaken was, als grote voorbeeld, volgt een deel van de Britse jeugd deze 
rebellerende life style. Het was de tijd van hoog opgemaakte kapsels, netkousen, motorfietsen, zwart 
leren jassen, speldjes, badges, coffee bars, juke boxen, flipper automaten, bril cream, vet kuiven, bak-
kebaardjes, spijkerbroeken en de Rock & Roll had z’n intrede gedaan. Elvis zong: “If you’re looking for 
trouble? Then look in my face.”

The Wild One 
Natuurlijk deed Marlon Brando in ‘53 met de film “ The Wild One “, (een film over een motorbende), 
ook een enorme duit in het zakje. Deze film zou de trendsetter worden voor iedere latere film die maar 
iets te maken had met motoren of jeugdbendes. Men was er in Engeland zo van onder de indruk dat 
het tot ‘68 duurde alvorens het toegestaan werd om de film te vertonen. Juist door dit feit werd de 
film met een mystieke cultachtige sfeer omhuld. Maar de toon was wel gezet en niet langer was een 
motor een transportmiddel of iets waar je simpel op kon rijden. Nee, in de coffee bar cultuur werd de 
motorfiets een statussymbool. Logisch dat een zichzelf voortstuwend masjien er dan ook indrukwek-
kend uit moest zien, met dienovereenkomstige prestaties. Dus als je een beetje mee wilde doen, dan 
lag er een dikke Engelse twin in het frame. In die tijd hadden alle nieuwe motoren trouwens agres-
sieve namen zoals: Dominator; Gold Star; Road Rocket; Tiger; Comet; Meteor; Black Shadow. Al deze 
gegevens tezamen zouden de kiem vormen voor de caféracer scene, die vooral in en rond Londen 
gestalte zou krijgen. Hier waren in de 50- en 60-tiger jaren namelijk diverse ontmoetingspunten waar 
motorrijders bij elkaar kwamen. De bekendste cafées waren de Busy Bee aan de A41, Johnsons aan 
de A20 en het beruchte ACE CAFE, dat aan de noordelijke rondweg lag. Verder waren daar de thee 
stalletjes bij de Chelsea Bridge, High Beach in Epping Forest en Box Hill in Surrey.  

Een standaard motor met een hoog stuur en volle spatborden vertoont weinig overeenkomsten met 
een racemotor. Dus ondergaan de meeste fietsen een metamorfose. Om te beginnen wordt alle 
overbodige rotzooi eraf geschroefd en de ijzerzaag gaat in de lomp grote spatborden. Het stuur wordt 
door clipons vervangen en zo laag mogelijk op de vorkpoten geplaatst. De zithouding verandert zo al 
snel in een met, “de buik op de tank houding”. De voetsteunen worden wat naar achter geplaatst. De 

buddy-sit wordt vervangen door een single racing seat. En indien aanwezig worden km- en toeren-
teller zo hoog mogelijk op de bovenste kroonplaat geplaatst. Om het geheel af te ronden wordt de 
koplamp op de juiste plaats gepositioneerd en de racy look is daar. Ook de dempers ondergaan een 
modificatie, want bij een snelle motor hoort nu eenmaal een nog sneller geluid. En over een decibelle-
tje meer of minder zeurde toen nog niemand. Het caféracen was als het ware nog een echte sport. De 
outfit van de caféracer zelf bestond uit een RAF bomber jack, een paar legerlaarzen en bijbehorende 
pothelm. 100 mph was ongetwijfeld de ultieme grens, want in die tijd waren er nog niet veel fietsen die 
dat presteerden. Caféracers worden dan ook al snel ton-up boys of coffee-bar cowboys genoemd.

Voor onderhoud van uw motor naar Best Buy Bikes
Ga met uw motor veilig de herfst in! Laat uw motor in de maand september voor slechts € 25,- door 
ons op alle belangrijke onderdelen controleren. Indien nodig brengen wij u een reparatieadvies met 
prijsopgaaf uit zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Indien wij de reparatie voor u mogen 
uitvoeren verlenen wij u ook nog 10% korting op het factuurbedrag.

Schade aan uw motor of scooter?
Ook voor de volledige schadeafhandeling van uw motor of scooter bent u bij  Best Buy Bikes aan het 
juiste adres. Wij nemen u graag de zorg uit handen voor wat betreft het contact tussen u en de verze-
keringsmaatschappij. Wij regelen de expert van de verzekeringsmaatschappij voor uw beschadigde 
motor of scooter waarmee wij ook de exacte schade bepalen. Ook zorgen wij indien mogelijk voor het 
volledig herstel van de schade, dus ook uitdeuken, spuiten en dergelijke.

September Motorkledingmaand!
Gedurende de maand september op al onze kleding minimaal 10% korting. Bij aanschaf van een jack 
of broek 10% korting. Koopt u ze beide dan ontvangt u 15% korting. En om het helemaal te gek te 
maken: indien u ook nog eens een helm aanschaft , ontvangt u 20% korting op de pakketprijs!

Mash 500
• Bouwjaar 2015
• Km.stand:1

NU VOOR: € 4895,-
Gratis 10 days allrisk verzekering

BEST BUY BIKE VAN DE MAAND
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Voetjebal, het eerste en enige speciale 
voetballende speelconcept van Nederland 
voor kinderen van twee t/m vijf jaar, komt naar 
Uithoorn. Na een succesvolle try-out van drie 
lessen in het voorjaar 2015, start er vanaf 29 
augustus een heel seizoen Voetjebal in de 
sportArenA van Sport en Health Club Amstel-
hof.
 
Kinderen van twee t/m vijf jaar kunnen tijdens 
Voetjebal op een leuke en gestructureerde manier 
kennismaken met de bal, samen met één van hun 
ouders, waarbij de nadruk uiteraard op spel en 
plezier ligt. Voetjebal is meer dan een voetbal-
lend speelconcept. Op een speelse manier leer 
je onder andere kleuren benoemen, synchroon 
tellen en symbolen herkennen. Al het materiaal is 
speciaal ontworpen voor kinderen en stimuleert 
de coördinatie, behendigheid en balans. Doel 
van iedere oefening is het bevorderen van de 
motoriek, maar belangrijker nog is het om lol te 
hebben!

Sport en Health club Amstelhof, Voetjebal 
Nederland en What’s Up in 
Uithoorn hebben de handen 
ineen geslagen en in het 
voorjaar 2015 een Voetjebal 
Try-out georganiseerd. Deze 
was zo succesvol, dat er vanaf 
zaterdag 29 augustus een 
volledig seizoen van start gaat 
opgedeeld in twee blokken. Je 
kan je inschrijven voor het hele 
jaar of per blok. Blok 1 is van 
29 augustus tot eind januari (19 
lessen), het tweede blok is van 
februari tot juli (15 lessen).

 De lessen Voetjebal kosten 10,50 euro per les 
(leden Amstelhof betalen 9 euro per les) plus 35 
euro inschrijfgeld. Het inschrijfgeld is inclusief 
voetbal tenue, bidon en fruitbakje die wekelijks 
gevuld wordt met een lekker stukje fruit. De les-
sen vinden plaats in de sportArenA van Amstel-
hof, waarbij de les gesplitst wordt in verschillende 
leeftijdscategorieën. 
De eerste les voor tweejarigen start om 9.00 uur, 
de les voor driejarigen om 9.45 uur, voor vierja-
rigen om 10.45 uur en voor vijfjarigen om 11.30 
uur. Het seizoen wordt eind juni afgesloten met 
een grote feestdag waar alle Voetjebal kinderen 
samenkomen om te laten zien wat ze geleerd 
hebben dat seizoen.
 
Ouders kunnen zich opgeven via de website 
www.voetjebal.com (kies: steden Amsterdam/Am-
stelveen à inschrijvingen à Uithoorn) inschrijven. 
Er kunnen er maximaal 10 per les meedoen en 
vol is vol.

Meer informatie kan je opvragen bij Tom Verhoek: 
tom@voetjebalamsterdam.nl

Voetjebal in Uithoorn
Het nieuwe seizoen voor Judoschool Blaauw 
en Hatha Yoga Mijdrecht is weer gestart en er 
zijn nog plaatsen beschikbaar in de diverse 
groepen.

Judo
Bij Judoschool 
Blaauw is het 
belangrijk dat het 
gezellig is en men-
sen kunnen sporten 
in een gemoedelijke 
sfeer op een manier 
zoals het hen 

uitkomt. De één wil alleen recreatief trainen en 
ander wil graag aan wedstrijden deelnemen. Bij 
ons kan beide. Er kan een keer per week getraind 
worden maar dat kan ook uitgebreid worden naar 
meer trainingsuren, waaronder de wedstrijdtrai-
ning en zwarte band training. 

Hatha Yoga
Hatha Yoga 
is één van de 
oudste vormen 
die uitgaat van 
de eenheid van 
lichaam en be-
wustzijn waarbij 
de adem de 
verbinding vormt. 

Kenmerkend voor Hatha Yoga is de manier 
waarop je de adem gebruikt als middel om in je-
zelf die verbinding te ervaren. Een les bevat een 
evenwichtige verdeling  tussen staande, zittende 
en liggende houdingen. De klassieke Hatha Yoga 
asana’s (oefeningen) voer je eerst dynamisch uit, 

Start nieuw seizoen Judoschool Blaauw en 
Hatha Yoga Mijdrecht in Wilnis

als voorbereiding tot de statische houding. De 
adem is de dragende kracht in elke beweging. 
Door concentratie  op de adem ontstaat een 
meditatieve aandacht die leidt tot verstilling.

Voor meer informatie over lestijden en prijzen:
• Judoschool Blaauw via telnr. 06 – 10 93 1965, 
de website www.judoschoolblaauw.nl of email: 
info@judoschoolblaauw.nl.
• Hatha Yoga Mijdrecht via telnr. 06 – 81 92 5818, 
de website www.hathayogamijdrecht.nl of email: 
info@hathayogamijdrecht.nl 

Nog een paar weken en dan kunnen de schaat-
sen weer worden uit het “vet”. Na een prachtige 
zomer hopen we nu uiteraard ook weer eens op 
een strenge winter met mooie tochten op het 
natuurijs!

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 Weis-
sensee 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 blijft een 
mooie belevenis, tegenwoordig ook met allerlei 
andere activiteiten voor het hele gezin. Absoluut 
de moeite waard!

Om goed beslagen ten ijs te komen is het aan te 
raden om voor het seizoen nog even een bezoek 
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 schaatsen is inmiddels weer op orde, 
dus als u voor de winter drukte geslaagd wilt zijn, 
is het nu de tijd om langs te komen.

U kunt uiteraard alvast op onze webshop kijken 
voor ons uitgebreide assortiment. Kijk ook eens 
bij het grote aanbod aan wielerkleding voor zomer 
en winter. Mooie jacks en broeken voor alle 
omstandigheden!
Dus alles is in gereedheid voor de komende 
winter! U bent van harte welkom in de winkel.

En noteer alvast in uw agenda: Jan van der 
Hoorn schaatssport marathon 14 november 
Haarlem. Landelijke marathon schaatsers geven 
dan acte de préséance. Zoals Jorrit Bergsma en 
diverse regio toppers zoals Mats Stoltenborg, 
Bart van der Vlugt, Martijn de Groot en Robin 
Snoek!

PS. 13 september is er nog de mogelijkheid voor 
het rijden van een prachtige skate toertocht door 
het Groene Hart. Georganiseerd door de Omni 
skaters uit Alphen ad Rijn. Kijk op omniskaters.nl

De schaatsen kunnen weer worden ondergebonden!
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Gelegen aan de Bovenkerkerweg 81 in Amstel-
veen, vindt u het bowlingcentrum, het tennis- en 
badmintoncentrum, Grand Hotel Amstelveen en 
Bistro Nice!

Bowling de Kegel
Bowling de Kegel beschikt over zestien bow-
lingbanen, waarop 96 personen tegelijk kunnen 
bowlen. Voor gasten van jong tot oud zijn er 
verschillende arrangementen te reserveren, in 
combinatie met een uur sportief bowlen. Zowel 
een borreltje als een compleet diner behoren tot 
de mogelijkheden. Of u nu op zoek bent naar een 
familiediner, een zakelijk etentje of een snelle 
hap: onze drie sfeervolle restaurantzalen bieden 

het allemaal voor een vriendelijke prijs.
Ontdek één van de leuke arrangementen of kom 
gezellig bowlen! Wij zorgen altijd voor een gezel-
lige sfeer op de bowlingbanen, vaak ook met 
discomuziek en –verlichting! 

Kinderpartijtjes
Ook voor kinderfeestjes hebben we verschillende 
arrangementen. Er kan worden gekozen uit een 
uur disco bowlen met limonade en chips, en 
achteraf een ijsje of een uur disco bowlen met 
friet met een snack, limonade en een ijsje. Verder 
zijn er diverse uitbreidingen mogelijk, zodat de 
jarige job de middag van zijn leven heeft op de 
bowlingbaan met zijn vriendjes!

Bowlen in competitieverband
Naast een gezellig avondje uit is bowlen ook 
zeker leuk als sport! Bij Bowling de Kegel zijn alle 
mogelijkheden om ook in teamverband of met 
een gezellige groep anderen een fanatiek balletje 
te gooien. Bij ons hebben verschillende verenigin-
gen hun thuishonk.

Bowling de Kegel is al jaren het thuis van de 
Amstelveense Bowling Vereniging (ABV). Zij zijn 
uiteraard altijd blij met nieuwe leden. Dit geldt zo-
wel voor senioren, maar vooral ook voor jeugdige 
leden. De Senioren spelen iedere maandagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur.

Sportpark de Kegel 
al ruim 35 jaar een begrip in Amstelveen
Voor de jeugd is er één keer per week een leuke 
training. Onder begeleiding wordt er op techniek 
geoefend. Ook worden er wedstrijden gespeeld 
en toernooien georganiseerd. De ABV Jeugd 
speelt iedere zaterdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Ook de KLM Bowling Club Amstelveen (KBCA) 
speelt in ons bowlingcentrum. Zij spelen iedere 
donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Tennis de Kegel
Tennis- en Badmintoncentrum de Kegel beschikt 
over 22 tennisbanen, waarvan 10 indoorbanen, 
en 8 badmintonbanen. Ook beschikt Tennis de 
Kegel over een hal waar indoor voetbal gespeeld 
kan worden.

De verhuur van de banen kan middels losse 
verhuur en op contractbasis. 
Tevens kunt u bij ons terecht voor tennislessen 

en tenniswedstrijden- en toernooien. Maar ook 
voor een sportief en gezellig bedrijfsarrangement 
of groepsarrangement, met gezellige afsluiting in 
ons restaurant, bent u bij De Kegel aan het juiste 
adres!

Bij Tennis de Kegel kunt u terecht voor verschil-
lende toernooien. Via onze website houden wij 
u graag op de hoogte over onze toernooien en 
evenementen. 

Ook huist er een sportschool, Karel Gietelink, 
in ons sportcentrum waar verschillende sporten 
(o.a. judo) worden beoefend, is er een fysiothera-
piepraktijk en een tennissportwinkel (QD Sports) 
in het gebouw aanwezig. 

Tennisvereniging De Kegel
De tennisvereniging op ons centrum is Tennisver-
eniging De Kegel (TV de Kegel). 
De vereniging huurt in het zomerseizoen al onze 
buitenbanen voor vrijspelen, competities, “tos-
sen”, toernooien en evenementen. Voor meer 
informatie over de tennisvereniging, kijk op www.
tvdekegel.nl.

Tennislessen
Bij Tennis de Kegel kunt u ook tennislessen 
volgen. De lessen worden o.a. verzorgd door 
Laurense Tennisorganisatie, een professionele 
tennisorganisatie, gevestigd op Sportpark De 
Kegel.
Er zijn bij ons ook een aantal professionele privé-
tennisleraren werkzaam. Zij verzorgen privé- en 
groepslessen.

KLM Schermvereniging
Vanaf september 2015 huist de KLM Scherm-
vereniging (KLMsv) in de zaal ‘De Serre’ in het 
bowlingcentrum. De trainingen zijn natuurlijk altijd 
onder begeleiding van een erkende trainer (Maî-
tre). In principe is de KLM Schermvereniging een 
recreatieve vereniging, maar ook diegenen die 
meer willen en aan wedstrijden willen meedoen 
zijn hier zeker op hun plaats.

Schermen vereist een lichamelijke beheersing, 
reactiesnelheid, concentratie en besluitvaardig-
heid. Deze sport kan ook tot op zeer hoge leeftijd 
beoefend worden, bij de KLMsv schermen ook 
leden boven de 60 jaar met veel plezier. 

De vereniging traint elke maandagavond van 
18.00 – 21.30 uur, uitgezonderd schoolvakanties. 
De jeugdgroepen schermen vanaf 18.00 uur en 
19.00 uur en de senioren (vanaf 18 jaar) begin-
nen om 20.00 uur.

Er is nog plaats voor iedereen die de schermsport 
eens wil proberen, u krijgt vier proeflessen gratis! 
Ook zorgen wij, voor de eerste tijd, voor een vei-
lige uitrusting om de sport te bedrijven. Van jullie 
verwachten wij een stevige broek en sportschoe-
nen. De vereniging staat open voor iedereen, ook 
voor niet KLM-personeel.
U kunt voor meer informatie kunt u terecht op de 
website www.klm-schermvereniging.nl.

KLM Salsa Vereniging Flamingo
De KLM Salsa Vereniging Flamingo is een dans-
club gericht op Latijns-Amerikaanse dansen  en 
bestaat inmiddels al 26 jaar! Plezier en gezellig-

heid staan hierbij voorop, waarbij ook niet KLM-
ers van harte welkom zijn. De lessen worden 
gegeven door gekwalificeerde dansleraren. 
Wij houden 1x per maand een Get Together 
Party waar de lessen in praktijk gebracht kunnen 
worden. Daarnaast organiseren wij per seizoen 
een feest met live band en DJ en worden er 
workshops gegeven. 

Op maandag 7 september start het nieuwe sei-
zoen in de Amstelzaal van Bowling de Kegel met 
een gratis proefles salsa. Vanaf 19.30 uur ben je 
van harte welkom op onze nieuwe danslocatie.
De cursus bestaat uit 10 lesavonden en de eerste 
les start op maandag 14 september a.s. vanaf 
19.30 uur.

Meer informatie over de aanvangstijden, lesgel-
den en het inschrijfformulier is te vinden op onze 
website www.klmsalsaflamingo.nl of Facebook 
KLM-Flamingo SALSA CLUB.

Nice! to see you
Naast al deze sportieve bezigheden, kunt u 
op ons Sportpark ook terecht voor een heerlijk 
diner bij Bistro Nice! Hier kiest u de heerlijkste 
gerechten van de tikkeltje Franse menukaart of 
de specialiteitenkaart, die elk seizoen wisselt. Wij 
zien u graag bij Bistro Nice! Bekijk de menukaart 
www.bistronice.nl

Nice! to meet & Nice! to party
Sportpark de Kegel is door de centrale ligging en 
ruime gratis parkeergelegenheid de ideale locatie 
voor feesten en vergaderingen. Door de samen-
werking van het bowlingcentrum, tenniscentrum, 
Grand Hotel Amstelveen en Bistro Nice! zijn wij 
in staat verschillende soorten zalen en service 
te bieden. Wij hebben verschillende ruimtes 
geschikt voor al uw vergaderingen en feesten & 
partijen.

Sportpark de Kegel is goed bereikbaar en gasten 
kunnen gratis parkeren.

www.bowlingdekegel.nl • www.tennisdekegel.nl
info@dekegel.nl • tennis@dekegel.nl
Bovenkerkerweg 81, 1187 XC Amstelveen
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Fitness Aalsmeer heeft deze zomer haar facili-
teiten volledig vernieuwd. De meest exclusieve 
apparatuur van Technogym staat nu in deze 
hoogwaardige sportclub. Dit neusje van de zalm 
vind je slechts op enkele locaties in de Benelux 
en is uniek in onze regio!

Sporten op de meest exclusieve fitnessapparatuur: 

Gewoon in Aalsmeer!

Waarom deze investering, was het oude niet 
goed genoeg? Wij vroegen het Hylke Sietzema, 
mede-eigenaar van Fitness Aalsmeer: 
“Wij leveren al 15 jaar kwaliteit, ook ten tijde van 
onze ‘oude’ apparatuur. De ontwikkelingen gaan 
echter snel en wij willen onze leden het beste bie-
den op het gebied van beweging, beleving en ple-
zier. Het unieke ontwerp van de toestellen staat 
onze leden toe nóg betere bewegingen te maken 

en meer te halen uit iedere training. Het gebruiks-
gemak is echt fantastisch wat ook de iets oudere 
doelgroep beter aanspreekt. Daarbij is alle appa-
ratuur voorzien van de laatste technische snufjes. 
Wat te denken van het bekijken van een Youtube 
filmpje, een e-mail versturen of rennen door San 

Francisco? Dit kan gewoon tijdens het sporten! 
De mogelijkheden zijn oneindig, eigenlijk moet je 
het gewoon eens komen ervaren”.

Zoveel meer dan enkel toestellen
Fitness Aalsmeer realiseert zich dat plezier bele-
ven in het sporten en het behalen van je doelstel-
lingen zoveel meer is dan enkel een ruimte met 
mooie toestellen. Er lopen daarom altijd ervaren 
professionals rond die je helpen, aansturen en 
motiveren waar nodig. Natuurlijk maken zij een 
volledig persoonlijk trainingsprogramma op maat, 
want niemand is hetzelfde.

Liever trainen in een groep? 
Er is een lesaanbod van ruim 100 groepstrainin-
gen per week. Werkelijk voor iedere doelgroep 
wat wils! 

Voor de liefhebber kan er na het trainen nog even 
worden nagenoten van een heerlijk bakje thee of 
verse Italiaanse koffie. 

Wil je een keer komen kijken of Fitness Aalsmeer 
wat kan betekenen voor jou? Dat kopje koffie of 
thee staat altijd voor je klaar!



08 www.sportkrantamstelland.nl

Dirk Raams reed naar de Noordkaap en haal-
de geld op voor de CliniClowns Aalsmeerder 
Dirk Raams is wat je noemt een echte duur-
sporter. Als het maar lang en uitdagend is, 
dan gaat hij het aan. Toch stond er sinds 2010 
nog één puntje open op zijn Bucketlist: Op de 
fiets naar de Noordkaap, het meest noorde-
lijke punt van Europa. En omdat dat eigenlijk 
nog niet uitdagend genoeg was, heeft hij de 
rit terug, via een andere route, ook maar op 
de fiets gedaan. Totaal legde hij 7008 kilomter 
af in 48 dagen. En dat alles gekoppeld aan 
het zoveel mogelijk geld inzamelen voor de 
CliniClowns. 

Dirk volbracht in zijn leven meer dan 50 mara-
thons, deed 13 keer de hele triathlon van Almere, 
ontelbare kwart- en halve-triathlonwedstrijden, 
reed twee keer succesvol de Elfstedenschaats-
tocht uit, reed de non-stop fietstocht Maastricht 
– Den Helder, deed mee aan een 24-uursloop en 
reed het Ijsselmeer op de fiets in het rond.
Maar hij heeft ook nog op hoog niveau gevoet-
bald en handbal gespeeld in de ere-divisie, hij 
was bovendien de afgelopen jaren handbal 
coach/trainer. 
In maart 1998 liep Dirk 100 kilometer op de 
atletiekbaan van AV Aalsmeer, destijds zijn “ach-
tertuin”. Ook toen koppelde hij het geld inzamelen 
voor de CliniClowns al aan zijn prestatie en werd 
er een enorm bedrag ingezameld, dankzij spon-
soring van zijn vorige werkgever, leveranciers, 
familie, vrienden, kennissen en vele gulle gevers.

In 2005 was een operatie nodig om hem 
tijdelijk buitenspel te zetten, toen een kunstheup 
geplaatst moest worden. Iets dat overigens niet 
rechtstreeks op het vele sporten terug te voeren 
was. Na zijn heupoperatie was het hardlopen 

geen optie meer, en omdat stilzitten niet in zijn 
woordenboek voorkomt, werd het veelvuldig 
fietsen. In eerste instantie om weer in conditie te 
komen, later ook omdat hij daar zijn ei volledig in 
kwijt kon.
In de zomer van 2010 reed hij op de fiets naar 
zijn vakantie-adres in Kroatië, een ritje van 1600 
kilometer. Eenmaal daar aangekomen, wist hij 
het zeker: die rit naar de Noordkaap ging er ook 
komen!

In december 2013 werd de eerste voorlopige 
route eens bekeken op internet. In januari 2014 
begon hij met het schrijven en documenteren van 
de route zoals hij die bedacht had. Vrij snel werd 
de uitdaging uitgebreid met ook een terugreis, en 
werd de CliniClowns gekoppeld aan het project: 

Dirk Raams naar de Noordkaap 2015.
Na veel training, ook veel krachttraining, en vele 
fietskilometers op de speciale hybridefiets met 
daarachter het bagagekarretje, stapte hij op 23 
mei jl. ’s ochtends om 08.00u op de fiets.
Uitgezwaaid door vele fans, vrienden en de 
gehele familie, die allen vroeg opgestaan waren 
om aan het “goede-reis-ontbijt” mee te doen dat 
speciaal in het restaurant bij Fitness Aalsmeer 
georganiseerd was.
De tocht der tochten was begonnen, en kenmer-
kend voor wat hem onderweg veelvuldig zou 
overkomen, begon het na 10 minuten al te rege-
nen, en dat duurde tot aan de eerste koffiestop in 
Almere.
De meefietsers en Dirk waren toen al tot op de 
huid toe natgeregend. Geen goed begin, maar 
het zou nog erger worden....

NEDERLAND – DUITSLAND – DENEMARKEN
De eerste dag waren er meefietsers tot in Beilen, 
en zijn vrouw Joke was er ook bij. Zo konden ze 
samen nog even terugkijken op deze mooie dag. 
De volgende dag zou het dan echt gaan begin-
nen. Veel alleen sporten/trainen dat heeft Dirk 
vaker gedaan, maar niet zo’n tocht als deze. 
Toch blaakte hij van zelfvertrouwen en energie. 
De 2e dag stopte hij nog wel even bij voormailg 
kamp Westerbork uit respect voor alle slachtof-
fers die daar gevallen zijn. Nu kon de trip begin-
nen. Na 65km kwam de eerste grensovergang, 
vaarwel Nederland voor de komende 7 weken!
Dirk had zich vooraf al zitten verkneukelen op alle 
mooie natuur, uitzichten, ritjes door de bossen, 
bergen, langs riviertjes en over mooie bruggen. 
De moderne technologie was in de voorbereiding 
een uitkomst, Google streetview en earth werden 
regelmatig geraadpleegd als hij weer een etappe 
uitgestippeld had.

Het plan was om de eerste 7 dagen ’s middags 
rond 15.00 uur te stoppen bij de vooraf geboekte 
etappe overnachtingsplekken. Dat zou de ene 
keer een hotel zijn, de volgende keer een blokhut 
of een caravan op een camping. Na 7 dagen was 
het zaak om na aankomst de volgende overnach-
ting te gaan bespreken. Panne zou hij overigens 
de gehele trip niet krijgen. Eén keer moesten de 
platen van de schijfremmen vervangen worden. 
Die hadden door de weersomstandigheden zo te 
lijden gehad dat ze totaal versleten waren. Dat 
en 1 keer ’s ochtends een platte band was het 
enige technische malheur dat hem overkwam op 
de goed geprepareerde fiets (door de mannen 
van Megalos Tweewielers uit Aalsmeer!) op ruim 
7000 kilometer. De eerste dagen verliepen vlek-
keloos. Steevast was er direct na binnenkomst 

een berichtje naar de vaste contactpersonen en 
uiteraard naar het thuisfront. ’s Avonds werd dan 
via facetime nog even contact gelegd en werden 
details over de dagetappe gedeeld. Foto’s wer-
den doorgestuurd en een reisverslag werd op de 
speciale weblog pagina geplaatst. 
Dag na dag groeide het aantal mensen die dit 
lazen en volgden. De facebookpagina werd druk-
ker en drukker bezocht. En de donaties begonnen 
ook binnen te komen.

Bij het vetrek had Dirk nog aan de vertegen-
woordiger van CliniClowns kunnen vertellen dat 
er al meer dan 4.000 euro was ingezameld aan 
daadwerkelijke stortingen en toezeggingen. Maar 
naarmate de reis vorderde kwam er elke dag wel 
weer wat bij. “Elke euro is een glimlach” was het 
motto. 

Na een paar dagen Duitsland en Denmarken, 
waren de eerste bootovertochten die strak in het 
reisschema gepland hadden gestaan goed verlo-
pen. Steeds verder van huis en steeds dichter bij 
zijn doel: de Noordkaap.
Onderweg kwam hij in contact met een tweetal 
Engelsen, woonachtig in Frankrijk, die ook op 
de fiets ondrweg waren naar de Noordkaap. Zij 
reden ongeveer de route die Dirk op de terugweg 
zou doen. Zij hadden de vrouwen in een camper 
om zich heen rijden en hoefden dus geen bagage 
mee te nemen, ook zouden zij niet terug fietsen. 
Een uitnodiging om samen te gaan fietsen had 
Dirk wel op zak, en samen werden al lachend 
plannen gemaakt om ooit ook op een ander 
continent te gaan fietsen.

ZWEDEN - NOORWEGEN
De weersomstandigheden werden er niet beter 
op. Een paar dagen in Zweden en dan zou de 
reis ruim 2 weken door Noorwegen gaan. Na 6 
dagen was de eerste 1000 kilometer volbracht. 
Tot de draad toe nat, behoorlijk koude omstan-
digheden en de ene bui na de andere kwam uit 
de hemel vallen.Toch liet Dirk zich daar niet door 
van de wijs brengen. Tot na een paar dagen, bij 
nog lagere temperaturen en nog meer tegenwind, 
hij op een gegeven moment moest wachten voor 
een bootovertocht op een van de etappes langs 
de Noorse fjordenkust. Die dag heeft hij een 
aantal extra stops gemaakt om te schuilen, wat 
warms te eten en te drinken en een beetje op te 
drogen. Bang als hij was dat hij onderkoeld zou 
raken, want bij een temperatuur van slechts 2 
á 3 graden is het moeilijk warm blijven. Ook in 
Zweden en Noorwegen bleek het voorspellen van 

het weer een moeilijk iets. De ene voorspelling 
na de andere kwam niet uit, maar wel telkens in 
negatieve zin.

De reis vorderde en Dirk maakte er elke dag een 
gewoonte van om direct na aankomst in zijn etap-
pe-plaats een lokaal biertje te nemen, en die op 
facebook te plaatsen. Zo wisten de vele volgers 
direct dat hij weer aangekomen was. Het werd 
een ludiek iets dat tot en met de laatste etappe in 
ere gehouden zou worden. 

Zo’n trip maak je niet zomaar, dat is wel duidelijk. 
Maanden van voorbereiding waren er aan vooraf 
gegaan. Daar hoort ook een goed voedingsplan 
bij. Dankzij personal coach Hylke Sietzema was 
hier al wekenlang aan gesleuteld. Dat resulteerde 
in een strikte opdracht voor Dirk: zorgen dat je 
dagelijks tussen de 6000 en 8000 calorieën naar 
binnen werkt. Gedeeltelijk werd dat al ondervan-
gen door de sportvoeding/drank die hij dagelijks 
tot zich nam. De berg van ruim 11 kilo aan Po-
werBar artikelen, vormde een aardige bodem aan 
deze verplichte inname. Het was absoluut een 
noodzaak om zich strak aan het voedingsplan 
te houden, want 48 dagen achter elkaar fietsen, 
in combinatie met de slechte weersomstandig-
heden, lage temperaturen, de beklimmingen en 
de afstand van dagelijks minimaal 150 kilometer, 
vroeg er gewoon om om heel goed op jezelf te 
passen. 

Dichter en dichterbij kwam de Noordkaap, de 
mooie natuurschoon, de vergezichten en doorkijk-
jes, ontmoetingen met rendieren, elanden en 
tijdens een bootovertocht met orca’s, vormden 
een mooi decor en maakte het elke dag weer leuk 
om te lezen wat hij allemaal meegemaakt had. 
Vele honderden foto’s maakte hij, en ook filmde 
hij af en toe een stukje met de camera, die op de 
speciale houder op zijn stuurtas geplaatst was. 
Soms overwelmd door de fraaiheid om hem heen 
vergat Dirk zelfs te filmen of foto’s te maken. De 
kudde met 30 rendieren die hem op een ochtend 
de weg blokkeerde staat bijvoorbeeld niet op 
beeld. Tegen de tijd dat hij er aan dacht om de 
camera te gebruiken, vluchtten de groep de bos-
sen in.
Een van de tunnels waar Dirk doorheen moest 
op de heenreis, was ten strengste verboden 
voor fietsers. Hij moest door een aantal kortere 
tunnels, maar ook een paar die kilometers lang 
waren. De ene tunnel was breder en goed verlicht 
de andere wat smaller en donkerder. De speciale 
verlichting hielp dan wel, maar achteropkomend 
verkeer en de uitlaatgassen was toch iets dat 
gevaarlijk situaties kon opleveren. Eerder was 
Dirk al ongehoorzaam geweest en gewoon 
doorgereden. De Svartisstunnel, van 7500 meter 

Dirk Raams op de fiets naar de Noordkaap voor CliniClowns
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was echt te smal. Diverse waarschuwings- en 
verbodsborden gaven al aan dat hij echt een 
alternatieve route moest zoeken. Dat werd uitein-
delijk een omweg van 15 kilometer omdat tijdig 
de alternatieve weg aangegeven stond. Als hij die 
afslag gemist had, was een extra 45 kilometer het 
gevolg geweest. Geen prettig vooruitzicht, want 
bij een gemiddeld tempo van 21-22 kilometer 
per uur, zou dat meer dan 2 uur extra reistijd 
opleveren. De omweg betekende ook een extra 
bootovertocht om de aansluiting op de route weer 
te vinden. Toen hij ’s middags aankwam in Reipa 
stond er meer dan 2500 kilometer op de teller. 
Tweederde deel was volbracht.

De dag dat hij op de Noordkaap zal staan kwam 
rap naderbij. Vrouw Joke en kinderen met aan-
hang, zouden hem daar de dag van aankomst 
verwelkomen. Een mooi moment om daar met 
zijn allen te staan.

De etappes die toen volgden kenden af en toe 
klimmen van 11% stijging. Hard werken voor de 
goed getrainde Dirk. In de afdalingen moest hij 
zijn rust pakken. Wegwerkzaamheden die er veel 
op zijn pad kwamen vormden vaak een belem-
mering. Kilometers lang over slechte stukken 
of door centimeters diepe prut rijden was geen 
uitzondering. 
Elke avond maakt hij zijn fiets schoon en inspec-
teerde hij de draaiende onderdelen. Het leek elke 

dag een zinloze schoonmaakac-
tie maar ook dit hoort bij zo’n trip.

Bijna 3000 kilometer op de teller, 
en nog 5 dagen voor aankomst 
op de Noordkaap!
De meren waar hij langs kwam 
waren allemaal bevroren. En 
dan ook nog eens alle brug-
gen, tunnels, klimmen, dalen 
waarbij voorzichtigheid geboden 
was. Een dag later, en het was 
toch echt midden juni, kwamen 
er zelfs, na een beklimming, 
sneeuwvlokjes uit de lucht dwar-
relen. Het duurde gelukkig maar 
kort en de zon die ervoor nog 
scheen kwam ook weer terug. 
Rijdend langs de besneeuwde 
toppen om hem heen was het 
toen extra genieten.

Toen was het dag 24 en Dirk 
kwam aan in Alta. Die dag was hij 
vroeg klaar, en hij kon wachten 
tot zijn familie, met de auto vanuit 
Finland aankwam. De volgende 
dag was het een kort ritje, slechts 
37 kilometer heen en terug, naar 
de toeristische Noordkaap. En 
daar was het best druk. Bussen 

vol mensen, een file van auto’s voor het parkeer-
terrein, een vreemd gezicht zo op het Noordelijk-
ste puntje van Europa.

En toen was hij eindelijk op de plek waar hij 
het allemaal voor gedaan had. Wat een speci-
aal gevoel was dat! 
Klaar, maar niet nog niet klaar met deze trip. 
Een beetje dubbel. De kiekjes werden geno-
men en een traantje werd weggepinkt.

TERUG NAAR AALSMEER
3700 kilometer zat er op, nog 3300 te gaan om 
weer terug te zijn in Aalsmeer. Drie weken een 
andere route rijden, veel door Zweden, waar hij 
niet meer echt enthousiast van werd, maar wel 
fijn om een nieuwe, andere route te rijden. Hoe-
wel Noorwegen en dan met name de fjordenkust 
een plekje in zijn hart had gekregen.
Na een avond en nacht nog met de hele familie 
doorgebracht te hebben, was daar het onver-
mijdelijke afscheid, en ook de aanvulling van 
de sportvoeding, extra handschoenen, en een 
nieuwe set schijven voor de remmen. De reis 
naar huis kon beginnen. 

Na 2 dagen Finland kwam Dirk een paar Neder-
landers tegen die hij ook al op de Noordkaap had 
gezien. Vol lof werd hem nog een hart onder de 
riem gestoken en stapten zij in de auto ook op 
weg naar huis. 
Na 4400 kilometer bereikte hij het noordelijkste 
puntje van de Baltische Zee. Daar zou hij lange 
tijd langs blijven rijden. Deze omgeving was 
ronduit saai. Veel minder groen en over de hele 
dag kwam hij nog geen 50 auto’s of mensen 
tegen, slechts af en toe een klimmetje zorgde 
nog voor wat afleiding onder het fietsen. De 
concentratie behouden lukte nog wel, maar meer 
met de negatieve dingen om hem heen dan van 
het echte genieten.

Op 24 juni vierde Dirk ergens in Zweden zijn 
verjaardag. Een vreemde plek natuurlijk, maar 
door familie, vrienden en de vele volgers werden 
berichtjes gestuurd. Helaas kwam er een paar 
dagen later ook slecht nieuws zijn kant op. Zijn 
zwager Ton was al een tijdje ernstig ziek, maar 
zijn gezondheid ging plotseling hard achteruit. 
Wat te doen, wat is wijsheid? Dirk had met Ton 
afgesproken dat hij ondanks alles zijn trip af zou 
maken, en veilig terug zou komen. Ook al zou dat 
betekenen dat hij te laat zou zijn voor het ergste 
wat zou kunnen gebeuren, het overlijden van 
Ton. Dirk begon dagelijks toch maar wat extra 
kilometers te maken om op die manier iets eerder 
thuis te kunnen zijn. De afstand was echter te 
groot om echt veel tijd te winnen. Daarbij kwam 
dat de afspraak die hij gemaakt had zwaar mee 
telde. Toch begon het allemaal ongemakkelijk 
te worden. Het knaagde aan hem en dat vrat 
onnodige energie. Dag in dag uit was er contact 
met thuis. Het onvermijdelijke gebeurde. Dirk’s 
zwager kwam te overlijden. Onderweg kreeg 
hij het bericht van zijn vrouw dat Ton de nacht 
ervoor overleden was. Precies één week voor 
Dirk’s terugkomst in Nederland.

DUITSLAND – NEDERLAND
Met het verlaten van Scandinavië sloeg het weer 
compleet om naar een hittegolf en dat zorgde 
voor andere zorgen voor Dirk. Temperaturen 
van boven de 30 graden betekende dat er goed 
gedronken moest worden. Op één van die dagen 
had hij in totaal 7 liter vocht tot zich genomen, en 
had ’s nachts nog steeds het gevoel dat hij dorst 
had. Ook de energievoorraad werd flink aange-
sproken. Alle dagen had Dirk telkens iets meer 
kilometers gemaakt, in de hoop op tijd terug te 
zijn voor de uitvaart. Maar helaas moest van dat 
plan worden afgezien. In overleg met de familie 
zou Dirk gewoon zijn reisplan blijven volgen en 
op een donderdag aan het einde van de middag 
in Aalsmeer terug zijn. De uitvaartsdienst was 
diezelfde middag, het kon helaas niet anders. 
Alle volgers wisten van deze tragiek en in plaats 
van een groot “welkom terug” feest, zou er een 
ingetogen bijeenkomst zijn en de uitreiking van 
de voorlopige opbrengst aan de vertegenwoordi-
ger van de CliniClowns. 
Om even na 18.30 uur draaide Dirk, onder een 
overweldigend applaus van de vele tientallen 
aawezigen, tot tranen toe geroerd de parkeer-
plaats bij Fitness Aalsmeer op. De teller stond 

stil op 7008 kilometer. In 48 dagen heen en terug 
naar de Noordkaap, een geweldige prestatie!
Binnen in het restaurant werd 1 minuut stilte in 
acht genomen. Maar daarna stond er een belo-
ning voor Dirk klaar. Uit handen van coach Hylke 
kreeg hij zijn welverdiende, versgetapte, ijskoude 
biertje! 

Daarna was het tijd voor een formeel moment. 
Gepco van Bokhorst, ambassadeur voor Clini-
Clowns kreeg een cheque ter waarde van ruim 
6.700 euro in handen. Nadat hij van dat enorme 
bedrag een beetje was bijgekomen werd de che-
que hem weer afgenomen. ’s Middags had Dirk 
op een terras waar hij lunchte namelijk nog geld 
in zijn handen gekregen van andere gasten, en 
tijdens de uitvaartdienst van zwager Ton was ook 
nog gecollecteerd voor CliniClowns. Al met al kon 
er nog eens 900,00 euro toegevoegd worden aan 
het reeds opgehaalde bedrag. Iedereen was met 
stomheid geslagen en de normaal zo spraakza-
me Gepco was de woorden ook even kwijt. Een 
overweldigend applaus werd Dirk zijn deel! 
Na een prachtig dankwoord aan alle aanwezigen 
wilde Dirk nog maar één ding: de knuffels van de 
aanwezigen in ontvangst nemen. En ook toen 
werd hem nog meer geld in de handen gestopt, 
naast de ludieke bierpakketten die inspeelde op 
zijn dagelijkse beloning voor het fietsen.

Een week later was Dirk 2 uur lang live te 
beluisteren op Radio Aalsmeer. Ook in het hele 
voortraject was hij daar paar keer te gast ge-
weest, en zelfs onderweg was hij een keer in een 
avonduitzending geweest.

Op 14 augustus jl. overhandigde Dirk in Amers-
foort op het kantoor van CliniClowns de eind-
cheque. Na een indrukwekkende rondleiding en 
uitleg over wat en hoe CliniClowns werkt door 
Gepco van Bokhorst, werd Dirk eerst nog van-
wege dit unieke project geinterviewd. Dit verhaal 
zal binnenkort terug te lezen zijn op de website 
en de nieuwsbrief van CliniClowns.

Het eindbedrag werd onthuld: 8.533,10 euro was 
het geworden. En of dat ook het echte eindbe-
drag wordt is nu alweer twijfelachtig. Het hele ver-
haal van Dirk zal namelijk in boekvorm gegoten 
gaan worden. En van dat boek worden een aantal 
stuks gratis gemaakt ter verkoop. De gehele 
opbrengst daarvan zal dan uiteindelijk ook weer 

aan CliniClowns geschonken gaan worden.
Aan ruim anderhalf jaar voorbereiding, overleg, 
sponsorwerving, webblog maken en bijhouden, 
en vooral veel trainen is een einde gekomen. 
Voor Dirk is dit een onuitwisbare reis geworden, 
trots dat hij het volbracht heeft, emotioneel ook 
door het trieste overlijden van zijn zwager, die bij 
het vertrek nog bij het ontbijt aanwezig was, maar 
bovenal is hij blij dat hij hiermee CliniClowns een 
grote bijdrage heeft kunnen geven zodat zij hun 
activiteiten kunnen uitbreiden.

www.noordkaap2015.wordpress.com
www.facebook.com/pages/Dirk-Raams-naar-de-
Noordkaap
www.cliniclowns.nl
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Uithoorn is weer een leuke en uitdagende 
activiteit rijker. De oude golffaciliteiten tussen 
de N196 en de Noorddammerweg zijn namelijk 
weer nieuw leven ingeblazen. Op deze prachtige 
groene locatie, gelegen naast Amstelhof Sport 
& Health Club en Monkey Town, heeft Amstelhof 
Golf zich gevestigd. Prima bereikbaar voor inwo-
ners uit Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en de 

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

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

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

Nieuw: Golf voor iedereen!

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

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

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

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

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

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

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

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

                     Aikido is een sportieve en moderne krijgskunst zon-

                der rivaliteit of wedstrijden. De bewegingsvorm aikido

           gaat over harmoniseren van je innerlijke zelf door het be-

meesteren van interne en externe conflicten door lichaamswerk; en leren 

deze te gebruiken ten gunste je innerlijke groei. In aikido train je een 

speciale manier van denken waarbij de geest niet gevangen wordt in 

een vast patroon, maar constant in beweging blijft en van visie durft te 

veranderen. De aikidoka streeft naar een intuïtieve vorm van bewustzijn 

of wijsheid. Hun beweging wordt niet van buitenaf opgelegd, maar wordt 

getraind vanuit een spontane kracht in zichzelf. Aikido is voor iedereen: 
ongeacht leeftijd, geslacht of atletisch vermogen!

WWW.AIKIDOWILNIS.NL

Op zondag 13 september is er een 

open les bij Aikido Centrum Wilnis 

in Judoschool Blaauw, Molenland 

15 te Wilnis, (vanaf 15 jaar) 

20:00 uur tot 21:30 uur. 

Heb je zin om te komen? Geef het 

s.v.p. even aan ons door via de 

website bij “Gratis Proefles”.

ZELFBEWUSTZIJN, ZELFCONTROLE, 

ZELFEXPRESSIE EN ZELFREALISATIE

OPEN LES ZONDAG 13 SEPTEMBER

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

Actie is geldig t/m 30 september 2015.

1 x proberen voor € 7,50

Kom een keer 
langs en ervaar 
Amstelhof Golf! 
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Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) 
is een groot centrum waar onder andere SMA-
sportartsen, sportfysiotherapeuten, osteopaat 
en manueel therapeuten  nauw met elkaar 
samenwerken.  Sportgerelateerde  klachten en 
opgelopen blessures kunnen bij ons gediagnos-
ticeerd en behandeld worden. Nog beter is het 
voorkómen van klachten door goede advisering 
over uw sportbeoefening vooraf. 

Gezond sporten
Op een gezonde en verantwoorde manier 
sporten draagt bij aan langdurig sportplezier 
en een goede gezondheid. Maar wat is nu een 
gezonde en verantwoorde manier van sporten? 
De basisprincipes zijn bij iedereen wel bekend: 
eerst rustig opwarmen en het lichaam losmaken, 
dan de training of wedstrijd, daarna afsluiten met 
een cool down.  Goed herstellen van een training  
is minstens zo belangrijk als de training zelf. Net 
zoals goede voeding. En dagelijkse, terugke-
rende beweging door een actieve leefstijl, draagt 
zeker bij aan het bevorderen van uw algehele 
fitheid en het voorkomen van sportblessures op 
momenten dat er piekbelasting van uw lichaam 
wordt gevraagd.

Toch een (dreigende) blessure? 
Onze sportartsen en fysiotherapeuten staan voor 
u klaar als u  toch een blessure heeft of dreigt te 
krijgen. 

Bij wie kunt u wanneer een afspraak maken?
Sportfysiotherapeut:  voor alle mogelijke 
sportblessures. Een sportfysiotherapeut begrijpt 
wat er tijdens sporten gebeurt en hoe u daarbij 
geblesseerd kunt raken. Dat merkt u tijdens de 
behandeling waarin aspecten zoals coördinatie, 
snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsver-
mogen worden betrokken. Begeleiding door een 
sportfysiotherapeut start met een intake.

Sportarts: met complexere klachten die u beper-
ken in uw sportbeoefening, kunt u bij de sportarts 
terecht voor een deskundig medisch consult. Alle 
aspecten van sportbeoefening worden daarbij 
meegenomen.  Vaak volgt een lichamelijk onder-
zoek, indien nodig met gebruik van echo-appara-
tuur. Uiteindelijk stelt de sportarts een diagnose 
met bijbehorend advies. Naar aanleiding van 
een sportmedisch consult zijn er verschillende 
behandelmogelijkheden:
• De sportarts behandelt zelf middels bijvoor-
beeld specifieke oefeningen, aanpassing van de 
training of medicamenteuze ondersteuning. 
• De sportarts verwijst voor verdere behande-
ling door naar een sportfysiotherapeut, manueel 
therapeut, osteopaat of medisch specialist zoals 
een orthopeed, neuroloog, cardioloog of longspe-
cialist.
• De sportarts verwijst door voor aanvullend, 
specialistisch onderzoek in het ziekenhuis.

Vergoeding sportzorg
Sportfysiotherapie wordt, net als alle andere vor-
men van fysiotherapie, vergoed vanuit de aanvul-
lende verzekering. Voor kinderen tot 18 jaar wordt 
vergoed vanuit de basisverzekering. 

Afspraken bij de sportarts van SMA Aalsmeer 
worden door zorgverzekeraars (deels) vergoed 
door ziektekostenverzekeraars, ook vanuit 
de aanvullende verzekering. Op de site www.
sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg kunt u zien 
wat uw zorgverzekeraar vergoedt van een bezoek 
aan de sportarts. Zowel de fysiotherapeutische 
zorg als de sportzorg  wordt vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering.  

Werken is ook topsport!
Uw werk bestaat uit de dagelijkse  gang van 
zaken, maar soms zijn er periodes van  presteren 
met piekbelasting in drukke, stressvolle  tijden. 
Werken is dan  te vergelijken met het leveren 
van sportprestaties: uw lichaam is uw instrument 

waarmee u uw werktaken 
uitvoert. Hoe vaak verge-
ten we ons lichaam niet 
als we aan het werk zijn? 
Hoe vaak vergeten we 
dan niet te zorgen voor 
optimaal herstel na een 
lange, intensieve 
dag werken? 

Mensen met werkge-
relateerde klachten 
komen ook bij PACA, bij 
de afdeling Arbeid en 
Gezondheid. Deze afde-
ling werkt nauw samen 
met de sportartsen, 
(sport)fysiotherapeuten, 
Mensendiecktherapeut en 

haptonomen. Kennis uit de (top)sport zetten we 
in voor werkgevers en werknemers in het kader 
van ‘duurzame inzetbaarheid’. Want werkgevers 
hebben fitte werknemers nodig om werktaken 
goed te kunnen uitvoeren. En werknemers wil-
len blessurevrij werken omdat dit bijdraagt aan 
kwaliteit van leven. 
PACA- Arbeid en Gezondheid werkt op indivi-
duele en op projectbasis voor grote en kleine 
bedrijven in de regio Aalsmeer. Bent u werkgever 
en wilt u ook met ons kennismaken? Kijk voor 
meer informatie op: http://www.paca.nu/Arbo-
en-gezondheid, en bel voor een afspraak met 
0297-230960.

Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer
Uw gezondheid, onze zorg!

Topsport
Fysiotherapeuten van PACA begeleiden zowel de beginnende spor-
ter als de topsporter.  Zo werken onze sportfysiotherapeuten voor de 
Lotto.nl/Jumbo schaatsploeg met daarin bijvoorbeeld Sven Kramer.  
Buiten het centrum werken we samen met huisartsen, ziekenhuizen 
en instellingen.

Topzorg
Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer (PACA) 
mag zich een Pluspraktijk (Zilveren Kruis), 
Topzorgpraktijk (Menzis) en AA-Praktijk (Zorg en 
Zekerheid) noemen, omdat wij voldoen aan de 
hoogste kwaliteitseisen, vastgesteld door deze 
verzekeraars. 

In de regio Aalsmeer zijn wij een van de weinige 
fysiotherapiepraktijken met deze AA-status. Onze 
cliënten kiezen voor ons omdat wij meer behan-
delmogelijkheden hebben dan collega-praktijken 
in de regio én omdat ons behandelgemiddelde 
laag is. Ook met een beperkte verzekering mag 
je bij ons dus rekenen op de beste zorg!

Het principe van ‘zelfmanagement’ heeft PACA 

Inspanningstest
Sporten is goed en past in het streven naar een gezond  leefpatroon. Toch kan (plotseling) 
meer sporten ook een gezondheidsrisico met zich meebrengen. Niet ieder hart is namelijk 
opgewassen tegen grote inspanning. Een inspanningstest bij een sportarts is daarom aan te 
raden. 

Met behulp van een inspanningstest meet de sportarts de belastbaarheid van uw hart en kun-
nen eventuele afwijkingen vroegtijdig worden vastgesteld. Een inspanningstest kan ook met 
ademgasanalyse (oxycon) worden uitgevoerd. Zo wordt niet alleen uw hart gecheckt maar ook 
uw verzuringdrempel vastgesteld, ook wel omslagpunt genoemd. Met dit omslagpunt kunt u 
gerichter trainen, als u gebruik maakt van een hartslagmeter tijdens trainingen.

hoog in het vaandel staan. Wij zien een begelei-
dingstraject als een proces, waarbij u leert hoe u 
klachtenvrij kunt worden en blijven. Per individu 
en levensfase kijken we naar wat iemand nodig 
heeft om zijn gezondheid te bewaken en te 
bewaren.

SMA Aalsmeer is onderdeel van Paramedisch 
Advies Centrum Aalsmeer (PACA) en is aange-
sloten  bij het FSMI en SCAS gecertificeerd.

Afspraak maken?
Voor het maken van een afspraak is geen ver-
wijzing nodig van uw huisarts. U kunt zelf bellen 
voor een afspraak: telefoon 0297-230960 of 
mailen naar info@paca.nu
Meer informatie vindt u op: www.paca.nu 
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Taekwon-do, Korean Kickboxing en Korean Swords & Archery

Leeftijd al vanaf 4 jaar, voor jong en oud & voor jongens én meisjes! Lessen 
op div. locaties in Aalsmeer (nieuwe Oosteinder), Amstelveen, Kudelstaart en 
Uithoorn.

Kudelstaart in de Rietpluim op dinsdag:
17.15 uur - 18.15 uur leeftijd tot 10 jaar (de kleine krijgers)
18.30 uur - 19.15 uur leeftijd 11-15 jaar (niv. 1 & niv. 2)
19.15 uur - 20.30 uur leeftijd 15 jaar en ouder (gemengd en volw.)

Aalsmeer Nieuwe Oosteinder op zaterdag:
12.00 uur - 13.00 uur leeftijd tot 11 jaar
13.00 uur - 14.00 uur leeftijd 11-15 jaar

Uithoorn in het Buurtnest en in de Brede School op vrijdag
10.00 uur - 11.00 uur ladies only!
14.40 uur - 15.30 uur kleine krijgers
16.00 uur - 17.00 uur leeftijd tot 13 jaar
18.00 uur - 19.00 uur buurtsport 1
19.00 uur - 20.00 uur buurtsport 2

Meer informatie over de verschillende lessen vindt u op www.chungdokwan.nl.
Voor vragen kunt u ook mailen naar: david@chungdokwan.nl



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 & Fitness Kudelstaart/Aalsmeer steunt “Ride for the Roses”
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Ons team staat dagelijks voor u klaar!

Voelen uw gewrichten stijf aan? Doet het ook 
pijn wanneer u ze beweegt? Heeft u daardoor 
moeite met lopen? Mensen met artrose hebben 
vaak klachten bij het starten met bewegen, de 
gewrichten voelen pijnlijk en stijf aan. 
U denkt misschien dat het beter is om lichame-
lijke activiteiten te vermijden en daarmee pijn te 
verminderen? Het omgekeerde is waar!
Het is juist extra belangrijk om te blijven bewegen 
wanneer u artrose hebt. Als u minder beweegt, 
treden klachten eerder op, terwijl uw mogelijkhe-
den steeds verder afnemen.

Speciaal voor mensen met artrose is er door 
Fysiotherapie Amstelhof een beweegprogramma 
ontwikkeld. In samenwerking met sportcentrum 
Amstelhof is een 12 weken durend beweegpro-
gramma opgesteld, waarin u onder begeleiding 

van een fysiotherapeut en trainingsinstructeur 
positieve ervaringen opdoet met in beweging 
komen. Het doel is om een actieve leefstijl aan 
te leren en deze ook na het programma vol te 
kunnen houden!
Uw kwaliteit van leven verbetert met een actieve 
leefstijl. U ervaart minder stijfheid, krijgt een be-
tere conditie en leert op een verantwoorde manier 
bewegen.
Met de oefeningen tijdens de trainingssessies 
worden spierkracht, balans en lenigheid getraind.
Dit alles gebeurt in groepen van maximaal 8 per-
sonen, dus er is veel aandacht voor de uitvoering 
van de oefeningen.

Interesse?
Kijk voor meer informatie op www.karelmuns.nl/
artrose

Blijven bewegen bij artrose
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Tennis: een pakkende sport voor iedereen

TENNISHAL “DE RONDE VENEN”
Comfortabel overdekt tennissen

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)

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

Speeltijden baanbundel winterseizoen:
• Dinsdag  en Vrijdag 08.30 - 09.30 uur
• Vrijdag 12.30 - 24.00 uur
• Zaterdag 08.30 - 18.00 uur
• Zondag 08.30 - 24.00 uur

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

Bedrijfscompetitie:
• Bedrijfs-koppel competitie

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

Voor het hele gezin
Tennis is een sport dat door grootouders, ouders 
en kleinkinderen beoefend kan worden. Wat is 
er nou leuker om te zien dan je 6-jarige kind, die 
zodanig vooruit gaat met tennissen dat je als 
ouder op een gegeven moment verslagen wordt?  
Overal kan je gezellig als gezin een balletje slaan 
thuis en op vakantie. 

Recreant
Wanneer je enig balgevoel hebt zou je deze 
sport kunnen beoefenen. Het is wel aan te raden 
makkelijk te beginnen (niet te hard naar elkaar 
toespelen).  Anders kom je niet toe aan een rally 
en wordt het meer ballen rapen. 

Je kan als recreant incidenteel banen huren in 
de tennishal, dan hoef je geen lid te worden bij 
een club. Je hoeft ook nog geen racket aan te 
schaffen, het gebruik van een leenracket is in de 
tennishal bij de baanhuur inbegrepen. Het is wel 
aan te bevelen goede gymschoenen of beter ten-
nisschoenen aan te trekken.

Gevorderde recreanten huren vaak een tennis-
baan van 1 uur of 1,5 uur voor het hele wintersei-
zoen.

Speciaal voor de dames hebben we een dames-
dubbel toss van 1,5 uur op dinsdag, donderdag 
en vrijdag. Geen maatje, geen probleem: u kunt 
zich individueel inschrijven voor het wintersei-
zoen. Blind tossen dus elke week tennist u met 
andere medespelers. 

Op de maandagmiddag hebben wij een losse 
toss. U kunt per keer inschrijven en tennist 2 x 45 
minuten. U wordt zoveel mogelijk op speelsterkte 
ingedeeld.

Wedstrijdspeler
Voor de wedstrijdspeler worden deze winter 
voldoende wedstrijdvormen georganiseerd om 
aan zijn trekken te komen. Bijvoorbeeld tijdens de 
Wintercompetitie op zondagmiddag in tennishal 
De Ronde Venen: 6 keer in het winterseizoen 
een mixed competitie of een herencompetitie. U 
speelt dus niet elke week maar 1 keer in de 3 of 4 

weken met minimaal 4 spelers of meer (competi-
tie team kan uit meerdere spelers bestaan).
Ook wordt er voor de wedstrijdspeler een officieel 
KNLTB toernooi gehouden, De Open Mijdrechtse  
Indoor Kampioenschappen, deze vindt eind maart 
plaats. 
Steeds meer wedstrijdspelers willen het hele jaar 
door tennissen. De meest comfortabele manier 
is in de tennishal. Wij zien steeds vaker groepjes 
ontstaan om op een vast uur (contractbaan) 
binnen te tennissen, je bent dan nooit afhankelijk 
van het weer.

Baanbundel 
Op een baanbundel tennissen is een goedkope 
manier om bij Tennishal De Ronde Venen veel te 
tennissen. Je tennist voor de helft van het losse 
baanhuurtarief. Je koopt 25, 35, 40, 50 of 70 
winteruren (in de zomer dubbele waarde) om op 
vrijdag zaterdag en zondag te spelen. 1-7 dagen 
zijn te reserveren via internet met je gebruikers-
naam en wachtwoord. Je hoeft slechts 1 bundel 
aan te schaffen om in een groepje te spelen. De 

bundel is 21 maanden geldig.

Kinderen
Kinderen leren snel. Daarom is het aan te beve-
len kinderen gelijk op les te doen. Vanaf 5 jaar is 
het mogelijk om je op te geven voor les. Het kind 
zal later veel profijt hebben van deze lessen. 
Tennis is belangrijk voor de ontwikkeling van het 
kind. Het is dan misschien een individuele sport,  
je krijgt er toch ook veel intermenselijk contact 
door. Tennissen is hartstikke leuk, maar ook wel 
moeilijk. De tennisbaan is heel groot en de ballen 
zijn best zwaar. Bij voetballen spelen kinderen bij 
de F-jes en E-tjes op een kleiner veld. Bij tennis 
doen ze dat ook, alleen zeggen ze niet F of E. Bij 
tennis zeggen ze Rood, Oranje en Groen.

Rood 
Rood is voor kinderen van 5-9 jaar. Je leert hoe je 
moet bewegen en hoe je de bal moet slaan. Ook 
zijn er al wedstrijdjes.
• Je speelt op een klein stukje van de tennisbaan
• Je speelt met een zachte bal
• Je speelt met echt kinderracket

 Oranje 
Oranje is voor kinderen van 7-11 jaar. Doordat je 
het nu steeds beter kunt kan je harder slaan en 
kan je vaker heen en weer spelen.
• Je speelt op een grotere baan dan bij Rood,      
  maar nog niet op de hele tennisbaan
• Je speelt met een lichte en zachte bal die iets   
  zwaarder is dan bij Rood
• Het kan zijn dat je heel sterk bent of heel lang;    
  dan speel je met een iets groter racket

 Groen 
Groen is voor kinderen van 8-12 jaar en ouder. 
Je gaat nu misschien ook al competitie spelen.
• Je speelt op de hele tennisbaan
• Je speelt met een iets zachtere bal dan grote
  mensen, maar wel harder dan bij Oranje en 
  Rood
• Omdat je nu sterker bent dan bij Rood en
  Oranje is ook je racket groter



Vanaf augustus 2015 beschikt TV De Ronde 
Vener over vier nieuwe zogenaamde all weather 
banen. Dit zijn banen waar het gehele jaar op 
getennist kan worden. Het bijkomende voordeel 
is dat deze banen weer snel bespeelbaar zijn na 
een regenbui.

TV De Ronde Vener had sinds 2006, als eerste 
in de gemeente Mijdrecht, al vier all wheather 
banen aangelegd. Deze waren aan vervanging 
toe omdat het water niet meer goed doorliep en 
de baan soort (frenchcourt) niet meer gemaakt 
wordt. 

Nieuwe all weather banen
Na een intensieve evaluatie periode is er geko-
zen voor de baansoort Probounce. De evaluatie 
periode bestond uit het houden van een enquête 
onder de leden. Wat is hun voorkeur voor een 
baansoort, welke eigenschappen vinden zij 
belangrijk waaraan een baan moet voldoen. 

Tijdens de competitie, die in april en mei wordt 
gespeeld, is ook gevraagd aan de leden of zij 
de verschillende baansoorten waarop gespeeld 
wordt te evalueren. Daarnaast is er met een 
groep mensen proef gespeeld op verschillende 
baansoorten. Verder zijn er met leveranciers 
gesprekken geweest om de technische zaken te 
bespreken en offertes opgevraagd. Er is veel tijd 

gestoken in een goede voorbereiding waarin we 
de mening van de leden zeer belangrijk vonden.
Uiteindelijk kwam de baansoort Probounce 
als beste naar voren qua prijs- en kwaliteits 
verhouding. 
Eind juli en begin augustus is aannemer Huis-
man begonnen met de aanleg van de banen. 
Niet alleen werden er nieuwe banen aangelegd 
maar is gelijk ook een goede fundering en 
drainage aangelegd. De werkzaamheden namen 
ongeveer een week of drie in beslag. 
Het resultaat ziet er zeer mooi uit. De nieuwe 
banen liggen er prachtig bij en de vereniging kan 
weer jaren vooruit met deze banen

TV De Ronde Vener
TV De Ronde Vener heeft de beschikking over 
7 tennisbanen. Drie hiervan zijn gravelbanen en 
de andere vier zijn dus de nieuwe Probounce all 
weather banen. De 450 jeugd- en seniorleden 
kunnen hier prima hun tennis partijen op spelen. 

TV De Ronde Vener is een gezonde vereniging 
die 35 jaar bestaat. De kernwaarden van de 
vereniging zijn; toegankelijk, sfeervol en sportief. 
Iedereen die tennis wil spelen is welkom bij de 
verenging, op welk niveau dan ook. Gezelligheid 
is één van de belangrijkste kenmerken van de 
vereniging.

De jeugd- en evenementen commissies orga-
niseren jaarlijks vele evenementen voor zowel 
de jeugd als de senioren. Ieder lid mag hier aan 
meedoen en leert op die manier snel de veren-
ging en de mensen kennen waardoor ze zich 
snel thuis voelen. De vereniging heeft de bar in 

Tennisvereniging De Ronde Vener 
legt vier nieuwe all-weather banen aan

eigen beheer. Per jaar draaien de leden twee 
bardiensten. Het voordeel van een bar in eigen 
beheer is dat de prijzen van de consumpties 
betaalbaar zijn.

De tennislessen worden verzorgd door tennis-
school Ruud van der Helm. Al jarenlang verzorgt 
Ruud van der Helm naar volle tevredenheid 
de lessen aan de leden. Voordeel is dat Ruud 
zelf jarenlang lid is van de verenging en zelf uit 
Mijdrecht komt. Daardoor begrijpt hij goed wat 
de filosofie is van de verenging en kent hij vele 
kinderen en ouders uit Mijdrecht waardoor het 
contact eenvoudiger is.

Tennisschool Ruud van der Helm
Tennisschool Ruud van der Helm is onderdeel 
van Challenge Tennis Organisatie (CTO). Dit is 
een samenwerking van drie tennisscholen die 
zeven verengingen onder hun hoede hebben. 
Hierdoor kunnen zij de krachten bundelen en 
overkoepelende evenementen organiseren. Dit 
heeft weer meerwaarde voor de leden.

Tenniskids bij TV De Ronde Vener
TV De Ronde Vener maakt gebruik van het 
programma Tenniskids van de KNLTB. Hiermee 
wordt het voor de jonge beginnende tennisser 
nog leuker en toegankelijker om zijn of haar ten-
niscarrière te starten bij de verenging.

Wat is Tenniskids?
Tenniskids is een trainingsprogramma van de 
KNLTB, speciaal gemaakt om jonge kinderen op 
een speelse en vooral leuke manier kennis te 
laten maken met tennis. Geleidelijk aan wordt de 
juiste techniek aangeleerd. Tenniskids gebruikt 
drie kleuren in de opeenvolging van verkeers-
lichten (Rood, Oranje, Groen) die de vooruitgang 
van kinderen in tennis in kaart brengen. Deze 
drie fasen worden opgebouwd in termen van 
baanlengte, balsnelheid, lengte van het racket 
en verschillende oefeningen.

Waarom Tenniskids?
Kinderen die voor het eerst gaan tennissen en 

gelijk beginnen op een groot veld verliezen snel 
hun interesse. De rally´s zijn kort, de ballen 
stuiteren over hun hoofd en ze zijn het langste 
bezig met het rapen van ballen. Het Tenniskids-
programma is ontworpen om dit te voorkomen 
door tennis op een geleidelijke en ‘toffe’ manier 
te leren, aangepast aan de grootte en niveau 
van het kind.

Meer informatie over Tenniskids kunt u vinden 
op: www.tenniskids.nl

Aspirant- en studentlidmaatschap 
Aspirant lidmaatschap is speciaal voor kinde-
ren van 5 tot 12 jaar: Dit is een lidmaatschap 
inclusief 18 tennislessen tegen een gereduceerd 
tarief. Speciaal voor studenten heeft TVDRV een 
apart lidmaatschap. Deze doelgroep kan vanaf 
18 jaar en in het bezit van een studentenpas 
voordelig tennissen bij onze verenging.

Tennis is een fantastische sport
Tennis is een sport voor jong en oud. Sporten is 
vooral gezond als je het je hele leven blijft doen. 
Nu leren tennissen, daar heb je dus de rest van 
je leven plezier van! Iedereen kan leren tennis-
sen, de sport is flexibel in te passen in je leven, 
goed voor je gezondheid en geschikt voor alle 
leeftijden.

Wil jij kennismaken met de tennissport?
Kijk dan op www.tvdrv.nl
Bij TV De Ronde Vener is het mogelijk om vanaf 
€ 20,- proeflid te worden voor 3 maanden. Je kan 
dan zelf ervaren hoe leuk tennissen is, zeker bij 
TV De Ronde Vener.

Speciale 1,5 jaar 

aanbieding:

Nu 1,5 jaar lidmaatschap 

voor de prijs van 1 jaar! 

U bent dan lid t/m 

maart 2017!


