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AmstellandColumn door: Jessica Hettema

Zwanger worden het klinkt zo gewoon. 
Maar het blijft een fantastisch wonder wat 
zich in het vrouwelijk lichaam afspeelt. Als 
je eenmaal zwanger bent hoe zorg je dat 
je fit blijft of wordt? 

Dat regelmatig sporten en bewegen goed 
is voor de algehele gezondheid van de 
mens is algemeen bekend. Maar geldt 
dit ook voor vrouwen tijdens de zwanger-
schap? Het antwoord is volmondig ja. 

Uit onderzoek blijkt dat fit zijn tijdens de 
zwangerschap goed is voor moeder en 
kind. Daarnaast is het belangrijk om fit 
je bevalling in te gaan. Een bevalling is 
tenslotte een topprestatie! 

Maar welke oefeningen moet je nou wel 
of juist niet doen als zwangere? Hoe 
intensief moet je trainen? Buikspieroefe-
ningen mogen die nou wel of juist niet? 
Dit zijn een paar vragen die beantwoord 
worden tijdens de cursus ZwangerFit®.

ZwangerFit® is een cursus voor zwan-
gere of net bevallen vrouwen. De cursus 
wordt gegeven door gespecialiseerde 
fysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeu-
ten bij KernGezond. Doel van de cursus 
is een fit en gezond lichaam tijdens de 

zwangerschap en een zo optimaal moge-
lijke voorbereiding op de bevalling en de 
periode erna. 

De cursus bestaat voor het grootste 
gedeelte uit actieve lessen waarbij spier-
versterking, conditie training, coördinatie 
training en oefeningen ter ontspanning 
aan de orde komen. Daarnaast is er een 
theoretisch deel, waarin verschillende 
aspecten van de zwangerschap, bevalling 
en de periode daarna besproken worden. 
Van ademhalingsoefeningen tot informa-
tie over bevalling met en zonder ingre-
pen, van houding en bewegingstips tot 
informatie over de bekkenbodem(functie). 
Naast deze wekelijkse theorielessen is er 
1 partnerles.

Ook na de bevalling is het belangrijk om 
te bewegen. 4 weken na de bevalling kan 
je (indien haalbaar) weer beginnen met 
de gym. De nagym is bedoeld om je klaar 
te stomen om het werkende leven weer 
op te pakken en je sport naar keuze weer 
zonder klachten te hervatten. 
Of je nou gewend bent om te sporten of 
niet, ZwangerFit® is geschikt voor elk 
niveau. Hoe goed of slecht je conditie 
ook is, een ieder kan op z’n eigen niveau 
trainen. 

  

Tacoyo
03

Geïnteresseerd of wil je meer informatie 
kijk dan eens op onze site: 
www.kerngezond.eu of bel met de
 praktijk:  0297-255003. 

Heb je meer behoefte aan ontspannings-
oefeningen en yoga, dan is zwanger-
schapsyoga misschien wat voor je. In 
de lessen wordt aandacht besteed aan 
verschillende yoga houdingen, massages 
voor jezelf, maar ook voor de partners, 
welke zij kunnen toepassen ter onder-
steuning tijdens de bevalling.

Je leert contact te maken met je kindje, 
til- en pers- techniek, concentratie, 
observeren en luisteren naar signalen en 
behoeftes van het lichaam. Hoe je ont-
spanning kunt inzetten tijdens bevalling. 

De yoga wordt gegeven door Marja Raats 
en vindt plaats bij KernGezond. Mocht je 
hier meer informatie over willen kijk dan 
op de site: www.yogageboortepraktijk.nl

www.sportkrantamstelland.nl
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AALSMEER – Sporten voor je rust. Het klinkt 
tegenstrijdig, maar dat is toch een rake omschrij-
ving van TACOYO. Het is al jaren doeltreffend 
voor je conditie én ontspanning en daarmee de 
meest complete training van Nederland. Vanaf 
eind augustus starten de nieuwe lessen van 
deze body and mind conditietraining in Aalsmeer 
en Amstelveen. In Mijdrecht kun je terecht voor 
TACOYO bij Optisport.

Eén blik in de sportzaal zegt genoeg. Bij deze trai-
ning in groepsverband gaat het om de sportieve 
inhoud, het gezondheidsideaal staat voorop. Om 
op te warmen, bewegen de mannen en vrouwen 
op het lekkere ritme van Queen. Bij het rekken en 
strekken van de spieren op het zoete All Of Me 
van John Legend valt op dat men ook ademha-
lings- en balansoefeningen doet. De deelnemers 
pakken bij het horen van Pharrell Williams de 
gewichtjes op. Intensieve oefeningen worden 
afgewisseld met ontspanningsoefeningen, steeds 
weer ondersteund met bijpassende muziek. Hier 
en daar is een zweetdruppel waar te nemen, 
maar wat overheerst zijn de blije gezichten. Terwijl 
het er toch behoorlijk pittig uitziet!

Nanette Elfring (44), TACOYO trainer in Aalsmeer 
en 2 andere locaties legt uit: „TACOYO staat voor 
Training, Ademhaling, Conditie, Ontspanning, 
Yoga en Omgaan met Stress. Het is uniek door 
de combinatie van inspanning en ontspanning. 
Dat zorgt ervoor dat pittige oefeningen goed 
volgehouden kunnen worden, omdat er altijd een 
moment van rust volgt. TACOYO leert je aandacht 
aan je lichaam schenken en eerder bewust te 
worden van signalen die je lijf geeft. Daarbij opge-
teld dat de TACOYO intervaltraining ook nog eens 
de beste methode is om vet te verbranden, dan 
weet je dat dit de ideale combi training is!”

Sporten voor je rust

Na een uur legt iedereen zijn gewichtjes aan de 
kant. De een maakt de veters los, de ander neemt 
nog een slokje drinken uit de bidon. Onderwijl 
wordt nog wat nagepraat. Men keert terug naar 
het gymmatje en iedereen kiest een comfortabele 
houding. Opnieuw wordt er een optimale sfeer 
gecreëerd en men ondergaat de langere ontspan-
ning van een kwartier. 

Nanette vertelt waarom TACOYO zo goed 
aanslaat. „TACOYO is heel toegankelijk. Iedereen 
kan meedoen en kan trainen op zijn eigen tempo. 
Hierdoor zijn de groepen een hele leuke mix van 
jong, oud, man en vrouw, sporters en heel veel 
niet sporters. TACOYO gaat uit van no-nonsense, 
zonder apparaten en iedere week wisselende 
muziek. 

De oefeningen zijn heel herkenbaar en doen 
aanspraak op veel verschillende spieren. Die 
herkenbaarheid is belangrijk. Als je na een dag 
stress op het werk ook nog eens allerlei pasjes 
van buiten moet leren, is dat niet echt lekker. TA-
COYO maakt gebruik van bewegingen en muziek 
die zorgen voor een prettige beleving, die stress 
doet vergeten.” 

Is het dan een soort Yoga? 
,,Nee, TACOYO verschilt volledig van Yoga en 
aanverwante Yoga-achtige vormen. TACOYO 
maakt dankbaar gebruik van Yoga elementen bin-
nen haar training, maar doet dit alleen binnen de 
ontspanningsoefeningen. Verder is TACOYO een 
totaal andere groepsles. Want TACOYO maakt 
als enige Body & Mind les ter wereld gebruik 
van het interval principe. TACOYO richt zich veel 
meer op het hart-long systeem. Alle andere Body 
& Mind lessen zijn vooral gericht op houding en 
ontspanning. 

TACOYO richt zich veel meer op echte inspan-
ning op hart-long -en spierniveau en mixt dit 
binnen een totaaltraining met diepe ontspannings-

oefeningen. De TACOYO inspanningsoefeningen 
zijn een mix van onder andere Core-training 
(houdingspieren), Pilates elementen en vooral 
totaalbewegingen (geen isolatie, maar het trainen 
van spierketens). De TACOYO ontspanningsoe-
feningen bevatten onder andere elementen uit 
Mindfulness, Yoga ademhalingsoefeningen en 
stretching. 

Veel mensen met rug- of andere gewrichtsklach-
ten ervaren een sterke vermindering van hun 
klachten, omdat je alles steeds sterker maakt, 
maar ook soepel. Ik heb bijvoorbeeld een aantal 
mensen met reuma en fibromyalgie die veel 
baat hebben bij TACOYO. Maar ook fanatieke 
hardlopers, die naast het lopen de rest van hun lijf 
ook sterk willen houden. En het is dus ook geen 
oosterse vechtsport, zoals veel mensen denken 
bij het horen van de naam”, vertelt ze lachend.

Op de website staan een aantal testimonials 
te lezen van bestaande cursisten, zoals deze 
van Rienkje uit Amstelveen: ‘TACOYO kent een 

uitstekende balans tussen (conditie)training en 
ontspanning. Het is prettig dat je het in eigen tem-
po kan doen. Zowel de inspanning als ontspan-
ning gebeurt op muziek, waardoor het makkelijker 
gaat. Ik heb gemerkt dat het helpt bij spier- en 
peesklachten en dat het ontspannen door de 
oefening steeds beter gaat’.

Ben je nieuwsgierig geworden of TACOYO iets 
voor jou is of wil je het gewoon zelf ervaren? 
Kom dan vrijblijvend een proefles doen!

In Aalsmeer en Amstelveen zijn de lessen op 
maandagavond. Opgeven voor de lessen in 
Aalsmeer bij n.elfring@tacoyo.nl (06-37324261) 
en voor Amstelveen bij  r.szepesi@tacoyo.nl. 
(06-41861865). 

In Mijdrecht kun je op woensdagavond en zon-
dagochtend terecht bij Optisport Health Club De 
Ronde Venen. 
Voor meer informatie én alle 60 locaties kijk je op: 
www.TACOYO.nl.
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Een studio waar Pilates en Yoga groepslessen 
op het rooster staan en nog veel meer activiteiten 
worden aangeboden voor jong en oud.

Gesteund door 14 jaar ervaring in het geven van 
pilates- en yogalessen heeft Aletta van Oostveen 
vorig jaar de knoop doorgehakt om zelf een studio 
te openen in het event centre The Beach aan de 
Oosteinderweg 247.

 “De meeste mensen leiden een gejaagd leven: 
drukke baan, leuke vrienden en familie, maar 
overal wordt iets van je verwacht en dat geeft 
druk. Druk geeft spanning en als resultaat daar-
van kun je onbalans oplopen tussen lichaam en 
geest. Door bewust met je lichaam aan de slag te 
gaan op een ontspannen manier kun je weer lek-
ker in balans komen. Ik heb het zelf meegemaakt 
en wil graag andere mensen hierbij helpen.” 

In de studio staan body en mind 
lessen op het rooster en worden 
regelmatig lezingen of workshops 
gegeven.

Denken vanuit mogelijkheden:
Veel mensen voelen zich beperkt 
als ze een blessure of handicap 
hebben. Ook ‘gezonde’ mensen 
komen wel eens naar me toe: ‘ik 
kan niet alles meedoen, hoor!’….
maar daar gaat het niet om: wat 
gaat (nog) wél goed? Wat heb je 
(eventueel met aanpassingen of 
variaties) wél mee kunnen doen. 
‘Ik ben opgegroeid met een 
lichamelijk gehandicapte vader en 
visueel gehandicapt vriendinnetje 
en heb geleerd om niet in beper-
kingen te denken.’

Over pilates: ‘de veilige en 
bewuste manier van bewegen 
helpt iedereen om soepel en sterk 
te worden of te blijven. Pilates 
kan iedereen helpen: sommigen 
gebruiken het om te revalideren, 

en topsporters creëren met Pilates een stevige en 
soepele basis voor hun sport (ballet, golf, tennis 
etc.). Het is geen hocus-pocus: degene die deze 
bewegingsvorm heeft gecreëerd heette Joseph H. 
Pilates. Zelf noemde hij zijn methode: ‘the art of 
Contrology’.
Hier wordt door heel precies te bewegen gewerkt 
aan de dieper liggende corsetspieren. Je ontwik-
kelt een sterke buik en rug, en meer stabiliteit en 
mobiliteit in schouders en bekken. Mensen die 
last hebben van een ‘forward head posture’ of 
problemen in de lichaamshouding kunnen veel 
baat hebben bij Pilates.

Over yoga: Na mijn eerdere docentenopleidingen 
heb ik me in 2015 in Amerika laten bijscholen in 
de seniorenyoga, stoelyoga, restorative (her-
stel)yoga en Yin yoga. En eind 2015 heb ik de 
bijscholing ‘Yoga voor lichamelijk gehandicapten’ 
gedaan.
Voor de kinderen is er ook genoeg te doen bij 
YogAletta: Kinderyoga, Kinderpilates, of Switch 
for Kids laat de kinderen op een speelse en 

Meer info en aanmelden: www.yogaletta.nl

(ook voor het reserveren van yoga- en pilates 
groepslessen)

• Vr 2 september start lessenreeksen (6x) Zen
  & Bewegen en Zen & Verdedigingskunst door
  Jeroen de Vries
• Ma 12 september start Yoga voor Jongeren 
  (12-18 jaar) door Monique ten Hoedt
• Ma 19 september 20.00 – 22.00 Workshop
  ‘De kracht van Positief Denken’ door Rösken
  Coaching
• Ma 19 september 16.15-17.15 Kinderyoga 
  (4-8 jaar) met Leybra
• Woe 21 september 13.30 – 15.00 Switch for
  Kids, reeks van 4 lessen met Brenda Watchman
  en Aletta.
• Internationale Kinderyoga-docenten opleiding
  Rainbowyoga 10,11,12 februari 2017.
• Klanksessies, Workshops Mindfulness en 
  Familie-opstellingen met TCO-Aalsmeer!

Lesrooster groepslessen

Maandag:
13.30 – 14.40  Hatha Yoga
Kinderyoga (4-8) en
Tieneryoga (12-18)

Dinsdag:
19.15-20.15 Pilates 
20.30-21.40 Yin yoga

Woensdag:
9.15 – 10.15 Pilates
10.30 – 11.40  Yin Yoga
Switch for Kids (8-12)

Donderdag:
9.30 – 10.40  Hatha Yoga 

19.15 - 20.15  Pilates
20.30 – 21.30  Flow Yoga

Vrijdag:
9.15 - 10.15 Pilates
10.30 – 11.30  Poweryoga

Zondag:
11.00 – 12.10  Yin Yang Yoga

avontuurlijke manier werken aan een krachtig en 
flexibel lichaam en leven.

Niet ‘zweverig’
“Ik wil betaalbare lessen aanbieden voor jong en 
oud. Geen wurgcontracten maar gewoon ritten-
kaarten of losse lessen. Een omgeving creëren 
waarin mensen elkaar zien, steunen en gezellig-
heid met elkaar hebben.”

Aletta richt zich in haar lessen voornamelijk op 
de lichamelijke in- en ontspanning. De geestelij-
ke ontspanning ‘lift daarop mee’. De yogalessen 
worden gestart met een korte beginmeditatie, en 
eindigen met een eindontspanning. Aletta voelt 
zich zelf niet prettig bij chanten en wierook, dus 
zal dit bij de lessen ook niet gebruiken. 

Body, Mind & Life
Met een uurtje yoga of pilates per week kom 
je een heel eind, maar wij willen mensen ook 
helpen in coaching van lifestyle in algemene 
zin: hoe zorg je voor balans, voor voldoende 
beweging, hoe leer je van je lijf en je leven 
te houden? Gastdocenten en therapeuten 
houden regelmatig workshops of lessenreeksen 
hiervoor.  
Houd de website www.yogaletta.nl in de gaten 
voor het lesrooster en de workshop-agenda. 
Ook voor massages kun je bij YogAletta terecht.

Flexibel reserveringssysteem:
De groepslessen en workshops kun je online 
reserveren: je kunt losse lessen inboeken, 
lessen doorplannen, of steeds van les wisselen. 
Heb je in het begin wat begeleiding nodig bij het 
reserveringssysteem, dan helpt Aletta je graag. 

Studio in the Beach
Er is alles aan gedaan om een heel mooie stu-
dio te realiseren. Achterin het event centre The 
Beach ga je door de klapdeuren, via een halletje 
naar de mooie ruime en warme studio. Smaak-
volle muurschilderingen maken het geheel mooi 
af en sfeervol.

Eigenlijk heb ik nog veel meer te vertellen, 
bijvoorbeeld dat:
• Huisarts Jeroen de Vries ook weer lessen
  komt geven (zelfverdediging en Tai Chi) 
  vanaf 2 september.
• Er nieuwe reeksen Kinderyoga, Tieneryoga en
  Switch for Kids starten na de zomer.
• Karin per 4 september ook weer op zondag-
  ochtend Yin Yang yoga komt geven
• We af en toe een heel bijzondere klanksessie
  laten doen, met meer dan alleen maar klank-
  schalen.
• Je ook een afspraak kunt maken voor een
  Thaise Yoga Massage bij YogAletta
• Een setje van 3 proeflessen maar € 20,- kost
• Je lekker kunt wisselen van les en niet vastzit 
  aan een bepaald tijdstip...
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Op een unieke groene locatie in Uithoorn, 
gelegen naast de N196, ligt Amstelhof Golf. Het 
is een plek waar waar zowel jong als oud op een 
laagdrempelige manier het golfspel kunnen erva-
ren en leren. Geen traditioneel golfcentrum dus, 
maar een plek vol fun en beleving. Bij Amstelhof 
hoef je niet ervaren te zijn om gebruik te maken 
van de faciliteiten. 

Naast golfles, short golf en driving range kun je bij 
Amstelhof ook Footgolf spelen.

Footgolf: 
golfen, maar dan met je voeten...

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.

Meer weten?
Neem snel een kijkje op de website: 
www.footgolfuithoorn.nl 

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

Op vrijdag 16 september organiseert stichting 
A Sister’s Hope het Take A Swing at Breast 
Cancer  golftoernooi op golfbaan Amsterdam 
Old Course. 

Met uitzicht op de Amsterdam Arena slaan wij om 
13.00 uur af. Op de uitgestrekte heuvelachtige 
fairways, vol waterhindernissen en bunkers, lopen 
wij op de A-status golfbaan een prachtige 18 
holes.

Op diverse holes presenteren wij een verrassings-
element en kunt u gedurende de dag genieten 
van een goed culinair programma. Tijdens de 
borrel volgt de prijsuitreiking van de diverse chal-
lenges en geniet u van een overheerlijk diner met 
aansluitend een veiling. 

Bent u nog niet in bezit van een GVB of heeft u 
nog niet eerder gegolfd, dan kunt u deelnemen 
aan de golfclinic begeleid door een golfpro. 
Slaat u het sportieve programma liever over, dan 
bent u van harte uitgenodigd voor de borrel en 
aansluitend diner. 

Individuele inschrijving voor het golftoernooi  is al 
mogelijk vanaf € 200,- p.p., maar ook als team of 

Take A Swing at Breast Cancer golftoernooi
als bedrijf kunt u zich inschrijven. 

De volledige opbrengst van deze golfdag gaat 
naar stichting A Sister’s Hope en draagt direct bij 
aan wetenschappelijk onderzoek naar borst-
kanker. In de afgelopen 9 jaar heeft stichting A 
Sister’s Hope ruim 4,7 miljoen euro opgehaald 
voor onderzoek. 

Wij zijn nog op zoek naar bedrijven die de golfdag 
willen sponsoren. Dit kan bijvoorbeeld door het 
beschikbaar stellen van items voor de prijsuitrei-
king en/of veiling. 

Voor meer informatie: info@asistershope.org

Kijk voor het complete programma en inschrij-
vingen op www.asistershope.nl of  
www.TakeASwingatBreastCancer.org

Alle acties en evenementen die door A 
Sister’s Hope sinds 2007 zijn georganiseerd 
hebben meer dan 4,6 miljoen euro opgehaald 
dat naar wetenschappelijk onderzoek naar 
borstkanker is gegaan. 

A Sister’s Hope geeft altijd de gelden direct 
aan de onderzoek teams. Korte lijnen tussen 
deelnemers, donateurs, sponsoren en de 
onderzoekers zijn voor A Sister’s Hope heel 
erg belangrijk.

Als je A Sister’s Hope ondersteunt weet je 
precies waar het geld terecht komt. 
GIVE A SISTER HOPE en doe mee!
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Turnen 
De evenwichtsbalk is één van de vier toestel-
len binnen het damesturnen. Vaak gevreesd, 
vanwege zijn dunne oppervlak. Hoe voelt het 
eigenlijk om een balk te zijn? 

Naam: Yanaika Holst   
Datum: 26 juni 2016

Ik ben een balk. Een evenwichtsbalk. En mis-
schien ben ik er volgend jaar niet meer.

Ik ben vijf meter lang, 120 centimeter hoog en 
precíes tien centimeter breed. Ik heb twee grote 
rode poten van aluminium met daarop de witte 
letters ‘JF’, een afkorting van mijn familienaam 
Janssen-Fritsen. Mijn rug is bekleed met een 
laagje van suèdeachtig leer. Daarop zitten overal 
magnesiumvlekken die nooit meer weggaan, en 
een klein scheurtje ter hoogte van mijn tweede 
poot verraadt dat ik al oud ben. Onder mij liggen 
dikke blauw met gele matten. Dat is nodig, want ik 
ben bedoeld om op te lopen. 

‘Vroeger vochten ze om mij’

Ik sta in de turnhal van de turnvereniging FIT 
Amstelveen. In een klein, muffig zaaltje op de 
Appellaan, waar de spinnenwebben aan het dak 
hangen, de wc’s al jaren lekken en de verwar-
ming het maar sporadisch doet. Daarom krijgt de 
turnclub volgend jaar een nieuwe sporthal, een 
paar honderd meter verderop. Een wens die de 
turnvereniging al minstens tien jaar heeft, want dit 
gebouw is oud, vies en stoffig, zeggen ze. Daar-
naast wordt de zaal sowieso platgelegd, want er 
komen huizen. Maar of ook ík mee mag verhuizen 
naar de nieuwe zaal, kan niemand mij vertellen.

Ze noemen mij De Voorste Balk. Dat komt door-
dat ik de eerste op het rijtje ben. Naast mij staat 
Middelste Balk en daarachter Achterste Balk. En 
dan is er nog Lage Balk, iets verderop. Ik ben de 
op-een-na-oudste: alweer veertien jaar. Alleen 
Lage Balk is ouder. Zo oud, dat zelfs niemand 
precies weet hoe oud hij is. Middelste Balk en 

Achterste Balk zijn de jonkies van het stel, die zijn 
nog geen zeven. 

Achterste Balk is het lievelingetje van de turn-
sters. Zij is nog licht en schoon. Als de turnsters 
mogen kiezen, willen ze allemaal op haar. Dat 
komt doordat Achterste Balk zachter is dan ik, en 
daarom doet ze niet zo’n pijn aan hun handen en 
voeten als de turnsters kunstjes doen. Dat komt 
door de nieuwe Soft-Top-bekleding die zij heeft: 
een extra dempende vulling waardoor de kans op 
blessures kleiner is. Die bestond nog niet toen ik 
gemaakt werd. 

Toen ik nieuw was, iets meer dan tien jaar gele-
den, was ik nog populair. Toen stond ik op een 
andere plek, en had ik nog betere matten onder 
mij liggen. Toen vochten de turnsters om mij, want 
als ze van mij af vielen, deed het nooit veel pijn. 
Nu staat Achterste Balk op die plek. Ik word daar-
om niet meer zo veel gebruikt – behalve als het 
druk is, want dan moet het wel. Ik fungeer steeds 
vaker als zitbankje voor de trainsters. Soms vind 

ik dat wel prima, want die vieze zweetvoeten en 
bloedblaren zijn echt niet altijd leuk.

Sommige turnsters zijn bang voor mij. Dat komt 
omdat ze heel vaak van mij af vallen, ik ben 
ten slotte maar tien centimeter breed. Laatst 
nog – toen was er een jonge turnster met rode 
lange haren en allemaal sproeten op mij aan het 
oefenen. Ze deed een spagaatsprong, waarbij ze 
haar benen wijd in de lucht deed. Maar toen ze 
weer neerkwam slipte haar voet van mij af. Toen 
viel ze met haar been op mij, en daarna stuiterde 
ze naar beneden. Pats, boem. Nu wil ze liever 
niet meer op mij staan, maar eigenlijk ook niet op 
de andere balken.

Een ander meisje viel een tijdje geleden van Lage 
Balk, op haar hoofd. Toen moest ze heel hard hui-
len, maar gelukkig had ze geen hersenschudding. 
Dat was wel even schrikken. Turnsters vallen 

vaak, maar ze klimmen ook altijd weer op. Dat 
moet wel, als je beter wil worden. Ook turnster 
Fay, een klein meisje met lange donkere haren en 
een lieve lach, is vaak van mij af gevallen, maar 
vorig jaar won ze het brons op het Nederlands 
Kampioenschap op een collegabalk. En dat 
allemaal door op mij te oefenen. Elke keer weer. 
Vallen, en weer opstaan.

Soms wou ik dat ik breder was. Zodat ik een 
beetje kon helpen, dat zou handig zijn. Maar dat 
kan niet, want ik ben van onvervormbaar alumi-
nium gemaakt. Gelukkig zijn er ook turnsters die 
mij wel leuk vinden. Omdat ik een uitdaging ben. 
Grappig vind ik dat, want eigenlijk doe ik helemaal 
niks. Andere turnsters vinden het cool om nieuwe 
dingen te leren op mij. Dat snap ik wel, want het 
ziet er gaaf uit als het goed gaat.
Van mij zijn er velen. Hoeveel balken er ter wereld 
zijn, weet niemand. Maar we zijn overal. We 
staan in peuterspeelzalen, op basisscholen, in 
topsporthallen, bij de vuilnisstort, maar ook op de 
Olympische Spelen. We kosten gemiddeld iets 

meer dan tweeduizend euro. Vroeger waren we 
goedkoper, omdat we toen nog gemaakt werden 
van gepolijst hout. Maar dat mocht niet meer, 
want toen waren we te glad en een beetje hard – 
en dat zorgde voor ongelukken. Daarom zijn we 
sinds de jaren tachtig gemaakt van suèdeachtig 
leer, lekker stroef.

De regels zijn simpel: je moet moeilijke acroba-
tische trucjes op ons doen. Hoe moeilijker, hoe 
beter. Maar als je uit balans raakt, krijg je aftrek. 
En als je van ons af valt, kost dat je een hele 
punt. Daarom zijn veel turnsters altijd verdrietig 
als dat gebeurt op een wedstrijd, ook al doet 
het geen pijn. Want meestal winnen ze dan niet. 
Dan zijn ze boos, meestal niet op ons, maar op 
zichzelf. Gelukkig maar, want wij hebben het ook 
niet bedacht. 

We komen uit verschillende families. Zo heb je 

de familie Gymnova, Bosan en Janssen-Frit-
sen. Soms hebben we wel eens een onderlinge 
concurrentiestrijd, bijvoorbeeld over wie er naar 
de grote wedstrijden mag. Dit jaar hebben wij 
gewonnen. Janssen-Fritsen, een oer-Hollandse 
familie uit Helmond. Iemand uit onze familie mag 
namelijk naar de Olympische Spelen. 

In de turnzaal op de Apellaan hangen ook posters 
van de Olympische Spelen, met kleurrijke foto’s 
van de beste turnsters ter wereld, op ons - Brug, 
Balk, Sprong en Vloer, de toestellen. Als je daar 
staat kan je dromen laten uitkomen, want voor 
turnsters is een medaille op de Spelen het hoogst 
haalbare. Maar daar staan is alleen weggelegd 
voor de allernieuwste, mooiste, en speciaal 
daarvoor gemaakte toestellen. Ik kom niet verder 
dan de jaarlijkse clubkampioenschappen in de 
Goudsmithal, die iets verderop ligt in Amstelveen.
Volgend jaar wordt er een nieuwe turnhal ge-
bouwd, naast de Goudsmithal. De gemeente ging 
vorige week akkoord met een verhoging van de 
begroting van 150 duizend euro, zodat de nieuwe, 

grotere turnzaal mooi ingericht kan worden met 
nieuwe toestellen. De trainers waren blij, de voor-
zitter stond te juichen. Eindelijk nieuwe spullen, 
dachten ze. Maar niemand dacht aan mij.

Of ik mee mag naar de nieuwe zaal, weet ik nog 
niet. Misschien hebben ze geen plek voor mij, en 
dan word ik verkocht. Als een oud paard, die rijp 
is voor een leven in de wei. Nou, ik kan nog wel 
even door hoor. Balken gaan járen mee. Maar de 
vereniging moet er nog over nadenken.

Ik ben een balk. Een evenwichtsbalk. Ik heb een 
scheurtje in mijn rug, ik ben hard en ik ben nog 
nooit naar de Olympische Spelen geweest. Ik sta 
in een muffige oude zaal en misschien ben ik er 
volgend jaar niet meer. Maar ik help turnsters wél 
om medailles te winnen en hun dromen waar te 
maken – ook al doet dat soms een beetje pijn.

Nikita Holst Photography
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Afgelopen week is in Mijdrecht een gezellig toer-
nooi gehouden met vele spannende wedstrijden.

Het open jeugdtoernooi van T.V. Mijdrecht staat 
erom bekend, dat er vele activiteiten worden 
georganiseerd voor de deelnemers. Het toernooi 
stond in het teken van tropical olympics Rio 2016. 
Het is een soort vakantiebelevingsweek op het 
tennispark. 

Veel jeugdspelers uit de regio stonden in de fina-
les van hoog niveau bij het open jeugdtoernooi 
van TVM. 

Er waren verschillende interessante ontmoetingen 
tussen jeugd van VLTV, de Ronde Vener, T.V. 
Mijdrecht en jeugd uit wijdere omgeving. Vooral 
in het enkelspel werd er hard gestreden om de 
winst. Vooral de jongensfinale t/m 17 jaar was van 
hoog niveau.

De finalisten waren: 

Meisjes Enkel   tm 12
 1e     Eva van Valkenburg
 2e     Jessica Helmer
Meisjes Enkel  13  tm 14
 1e     Nina Langendorff
 2e     Lisa Bracco Gartner
Jongens Enkel   tm 12.
 1e     Eise Hoogeveen
 2e     Romijn van Vliet
Jongens Enkel  13  tm 14.
 1e     Douwe Diemers
 2e     Maurits Dolman

Geslaagd Kerngezond Open jeugdtoernooi bij 
T.V. Mijdrecht

B-Meisjes Enkel  11  tm 17.
 1e     Bente van Vliet
 2e     Floor Butzelaar
A-Groen Meisjes Enkel 1 10  tm 12*
 1e     Melle van der Zanden
 2e     Suus Zielhuis
B-Groen jongens Enkel 1 10  tm 12*
 1e     Mees Balder
 2e     Tijn Eekhoudt
Jongens Enkel  11  tm 17.
 1e     Jarni van der Wilt
 2e     Tieme Neijenhuis
Jongens Enkel 1 10  tm 12
 1e     Tom van Valkenburg
 2e     Guus van der Grinten
Meisjes Dubbel  11  tm 17.
 1e     Floor Butzelaar
          Bente van Vliet
 2e     Ruby van den Haak
          Sanne Janmaat
Jongens Dubbel  11  tm 14
 1e     Gijs Butzelaar
          Maurits Dolman
 2e     Chuck Hoogervorst
          Pim Koster
Jongens Dubbel  11  tm 17
 1e     Wardi Duijvelshoff
          Bodhi de Jong
 2e     Arthur Prins
          Thijs Visser
Gemengd Dubbel  11  tm 17
 1e    v Bente van Vliet
        m Romijn van Vliet
 2e    v Floor Butzelaar
        m Gijs Butzelaar

Wilt u nog een mooi uurtje huren dan is dit het 
moment om dat te realiseren. U komt wellicht 
nog tijdens de clubkampioenschappen mede-
tennissers tegen, waar u een leuk partijtje tegen 
heeft getennist. Er zijn zelfs mooie avondtijden 
beschikbaar. 

Voor diegenen, die geen tennispartners hebben 
of leuk vinden iedere week met andere tennissers 
te spelen is er de toss. Een groep van 16 tot 20 
tennissers die naar sterkte worden ingedeeld. 

Er is de Losse gemengde toss op maandagmid-
dag, waar we per keer voor kunnen inschrijven of 
de Vaste damesdubbel toss op dinsdag, donder-
dag en vrijdag. Op maandag 26 september en 3 
oktober kunnen u zich gratis opgeven om met de 
losse toss kennis te maken.

Over een maand start het winterseizoen 
in tennishal De Ronde Venen

Verder zijn er verdeeld over het seizoen 6 
wintercompetitie ontmoetingen voor gemengde 
teams waar 4 wedstrijden per ontmoeting worden 
gepeeld en bij de herendubbels 2 partijen per 
weekend.

Vrijdagavond zijn er bedrijfscompetitiewedstrijden. 
Op zaterdagavond kunnen wij de hal reserveren 
voor een gunstig geprijsd evenement.
Wanneer we veel voor een voordelige prijs in het 
weekend van vrijdag t/m zondag willen tennis-
sen is wellicht de Baanbundel een interessant 
product.

Kijk voor meer informatie op 
www.tennishalderondevenen.nl 
of bel tel.: 0297 - 285636
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FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

Over ons
Sinds 1630 is de Vosseburch al een begrip. Van 
oorsprong een melkveebedrijf met een ambach-
telijke kaasmakerij, maar de liefde voor paarden 
heeft geleid tot de manege en paardenpension 
met meer dan 70 paarden en pony’s. Daarnaast 
verhuren we luxe appartementen en feestzalen
Onze manege is het ontmoetingspunt voor paard- 
en ponyliefhebbers en tevens de thuisbasis van 
de Landelijke Rijvereniging. We zijn aangesloten 
bij de Stichting Veilig Paardrijden (SVP) en de 
SVP heeft ons het veiligheidscertificaat Veilig 
Paardrijden toegekend. Hierdoor heeft u de 
zekerheid dat onze accommodatie aan de laatste 
veiligheidseisen voldoet.

Starterslessen
Kinderen leren in kleine groepjes de beginselen 
van de paardensport. Zo kunnen ze op een 
ontspannen manier ontdekken of paardrijden 
hun sport is. Vinden ze het leuk? Dan kunnen ze 
doorstromen naar de reguliere groepslessen. Hier 
kunnen ze zich in groepsverband verder ontwik-
kelen. De niveaus volgen elkaar automatisch op, 
van AA naar A, naar BB, B en L om uiteindelijk 
misschien wel te eindigen in Z. Alles is mogelijk!
 
Ponystappen
Elke zaterdag van 14.00 tot 15.00 uur in maart, 
april, mei, juni, september, oktober en november 
is er ponystappen o.l.v. een begeleid(st)er. 

Het aantal pony’s varieert van 2 tot 6. Kosten: 2 
munten voor 4 rondjes (1 muntje = € 0,50). Afhan-
kelijk van het weer in de buiten- of binnenbaan.
 
Kinderpartijtjes
Een feestje op de manege en boerderij met 
paarden is voor veel kinderen een onverge-
telijke gebeurtenis. Er zijn veel verschillende 
programma-onderdelen, zoals pony- of paard-
rijden, poetsen, verzorgen, koe melken, kalfjes 
voeren, je eigen kaas maken, spelletjes spelen, 
een rondleiding en natuurlijk gezellig wat eten 
en drinken. Ieder feestje kan helemaal op maat 
worden samengesteld. Voor ieder budget zijn er 
mogelijkheden. Kom gerust eens langs om de 
mogelijkheden te bespreken.

Vakantie activiteiten
Voor iedere leeftijdsgroep worden er vakantie-
activiteiten georganiseerd. Zoals een volledig 
verzorgde vakantiedag voor de allerjongsten 
vanaf 5 jaar. Een dagpony voor ervaren kinderen 
vanaf 8 jaar. Een vijfdaags instructiekamp op de 
Vosseburch. En ruiterkampen in de bossen van 
Kootwijk voor deelnemers vanaf 12 jaar en een 
weekend voor volwassenen. In onze agenda, op 
Facebook en op Instagram houden we iedereen 
daarvan op de hoogte.

G-les
Voor mensen met een verstandelijke beperking 
is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Paardrijden 
vormt daarop een uitzondering, het is heilzaam 
en “de paardentaal” tussen paard en rijder is bijna 
altijd heel bijzonder. Meer weten? Kom gerust 
langs om kennis te maken met onze paarden.Elke 
zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Pensionpaarden
Er is een keuze uit individuele buitenstallen of in 
onze bewegingsstal. Deze laatste is afgestemd 
op het natuurlijke groepsgedrag van paarden. Zo 
bieden we paardeneigenaren de ideale manier 
om een paard te laten leven in een zo natuur-
getrouw mogelijke omgeving. Sociaal, met veel 
bewegingsvrijheid, eten via een voerstation en 
een schuilplaats bij slecht weer. Ideaal voor het 
paard en de drukke baasjes.
Manege Vosseburch heeft de grootste accom-

Het gezelligste ontmoetingspunt 
voor paard- en pony liefhebbers

modatie (indoor en outdoor) van de regio. Met 2 
buitenrijbanen (20 x 40 en 40 x 60 meter) en 2 
binnenrijbanen (20 x 40 en 30 x 60 meter), beiden 
met eb- en vloedbodems. Er zijn paddocks, een 
longeercirkel, stap- en trainingsmolens, wasplaat-
sen, trailerstallingen, veel parkeergelegenheid en 
weidegang met gelegenheid tot een aparte, indivi-
duele weide. En natuurlijk bent u altijd welkom in 
onze gezellige kantine.

Langeraarseweg 160A
2461 CN Ter Aar
Kijk voor meer informatie ook op: 
www.vosseburch.com

Trainen is voor iedereen!
Ik krijg altijd heel veel vragen over Fitness/Kracht-
training, en ja: het is voor iedereen! Alleen ieder 
mens is anders: Hoe oud ben je? Ben je Fit? Wat 
voor werk doe je? Hoe vaak sport je? Leef je 
gezond? Medicatie? Gehandicapt? enz. Hier even 
een paar onder de loep:

Zwangere vrouwen:
Natuurlijk mogen deze vrouwen trainen! 
Uit onderzoek is gebleken dat zwangere vrouwen 
die 3x per week aan krachttraining deden (20 mi-
nuten opwarmen, gewichten tot 3 kg en alle spier-
groepen, cooldown) geen bijzondere verschillen 
hadden met vrouwen die niet sportten. Alleen de 
vrouwen die trainden zijn fitter en zien er na de 
bevalling beter uit. Je kan krachttraining/Fitness 
ook combineren met groepslessen/aerobics.

Oudere mensen:
Ook voor vrouwen na de meno pauze is het van 
belang dat ze aan fitness/krachttraining doen. Er 
zijn vele onderzoeken gedaan en het blijkt dat na 
drie korte trainingen per week de botmassa was 
toegenomen! 

Ook gaat fitness/krachttraining trainen Oste-

oporose tegen en zet de rem op de groei van je 
vetpercentage.

Kinderen en Fitness:
In een van mijn eerdere columns in Sportkrant 
Amstelland had ik een artikel geschreven over 
Kinderen en Fitness. (Deze kun je op de website 
nalezen.) Wij geven al jaren kinder fitness. Uit 
medische dossiers blijkt dat krachttraining voor 
kinderen en jongeren in de meeste gevallen zeer 
positief zijn! Wel moet er professionele begelei-
ding zijn. Ook niet trainen met te zware gewichten 
want overal waar té voor staat en niet trainen bij 
griep, koorts, ziekte enz.  

Mensen die vele kilo’s zijn verloren:
Ja daar is ze weer! Als je op je voeding let en 
beweegt dan val je af. Dan komt toch krachttrai-
ning weer om de hoek. Het houdt je velletje strak, 
je verbrandt veel meer dus verliest meer kilo’s en 
houdt je in shape. Ik heb genoeg “bewijs” dat het 
werkt! Krachttraining/Fitness zorgt ook voor een 
lager cholesterolgehalte, kan je suiker verlagen 
of er juist voor zorgen dat je geen suikerziekte 
meer hebt, verlaagt de kans op hartfalen, je voelt 
je veel fitter, energieker en je ziet er beter uit wat 
je dan ook uitstraalt. Bewegen is goed voor je. En 
je ziet dat bij iedere sport en leeftijd krachttraining 
de basis is. 

Heb je vragen over krachttraining (wnat ik kan 
hier wel pagina’s vol over schrijven) stuur ons 
een berichtje. Ik beantwoord deze graag! Want 
uiteindelijk heb je één lichaam waar je zuinig op 
moet zijn en goed voor moet zorgen. Mijn lichaam 
is mijn tempel en als ik er niet voor zorg, wie dan 
wel?

Jolanda Beuving
Just Believe
Beuving Lifestyle
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Vanaf september start het nieuwe seizoen bij 
Sportpark de Kegel. Behalve bowlen, tennis en 
badminton kun je ook op het Sportpark terecht 
voor judo, karate, jiu-jitsu, schermen en salsa 
dansen. En een primeur dit seizoen: padelspelers 
kunnen terecht op de eerste padelbaan van de 
regio Amstelland!

Diverse sporten in Tenniscentrum de Kegel
Hoewel nog niet veel mensen het kennen, is 
padel één van de snelst groeiende sporten van 
Europa.  
In Nederland wordt de sport, die misschien het 
best te beschrijven is als een kruising tussen 
squash en tennis, nog maar op kleine schaal 
beoefend.
Tennis- en Badmintoncentrum de Kegel beschikt 
over 22 tennisbanen, waarvan 10 indoorbanen, 
en 8 badmintonbanen én vanaf heden dus ook 
een padelbaan. In het centrum huist ook Karel 
Gietelink Sport, waar je terecht kunt voor judo, 
karate en jiu-jitsu.

Meer dan alleen bowlen bij Bowling de Kegel
De KLM Schermvereniging (KLMsv) begint aan 
hun tweede seizoen in de zaal ‘De Serre’ in het 
bowlingcentrum. De trainingen zijn natuurlijk 
altijd onder begeleiding van een erkende trainer 
(Maître). Nieuwe leden zijn altijd welkom!

De KLM Salsa Vereniging Flamingo verzorgt les-
sen gegeven door gekwalificeerde dansleraren, 
op maandag en donderdagavond in de Amstel-
zaal. Plezier en gezelligheid staan hierbij voorop, 
waarbij ook niet KLM-ers van harte welkom zijn. 

Naast deze verenigingen zijn er ook verschillende 
bowlingverenigingen die op de bowlingbanen 
actief zijn. Ook kun je bij ons ook terecht voor een 
gezellig, recreatief uitje. Ontdek één van onze 
leuke arrangementen, geschikt voor jong en oud!

Meer weten? Kijk op www.bowlingdekegel.nl en 
www.tennisdekegel.nl voor een overzicht van alle 
verenigingen, arrangementen en actuele prijzen.

Een nieuw seizoen bij Sportpark de Kegel!

Nog een paar weken en dan kunnen de schaat-
sen weer uit het “vet” worden gehaald. 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 ook 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 schaatssport.

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 nieuwe schaatsonderstellen
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 testavond 3 oktober
Haarlem. Omdat er tegenwoordig zoveel keuze is 
in onderstellen, hebben wij in de avond de baan 
afgehuurd kunt u alle merken onderstellen eens 
proberen om te kijken wat u het prettigste vindt 
rijden. 

PS. Na het aflassen van de jaarlijkse omniskate 
tocht is deze verplaatst naar 2 oktober. Voor meer 
informatie kunt u kijken op www.omniskaters.nl

Jan van der Hoorn klaar voor de winter!
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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 dat mensen kunnen sporten in een 
gemoedelijke sfeer op een manier zoals het hen 
uitkomt. De één wil alleen recreatief trainen en 
anderen willen graag aan wedstrijden deelnemen. 
Bij Judoschool Blaauw is beide mogelijk. 

Er kan een keer per week getraind worden 
maar dat kan ook uitgebreid worden naar meer 
trainingsuren, waaronder de wedstrijdtraining en 
zwarte band training. 

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

Seizoen bij Judoschool 
Blaauw en 

Hatha Yoga Mijdrecht 
weer begonnen

Kenmerkend voor Hatha Yoga is de manier 
waarop je de adem gebruikt als middel om in 
jezelf 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, als voorbereiding tot 
de statische houding.

Nieuw dit seizoen is een Yoga Plus les op dins-
dagochtend.

Dit is een Hatha yogales met extra aandacht voor 
verdieping en verzachting. Daarbij ontdek je de 
meerwaarde van bepaalde hulpmiddelen, zoals 
blokken, stokken, banden, kussens of tennisbal-
len en maak je kennis met de kracht van reso-
nerende klanken. Via deze weg krijgt je lichaam 
weer een nieuwe impuls waardoor je lekker in je 
vel komt te zitten.

Voor meer informatie over lestijden en prijzen:

• Judoschool Blaauw via telnr. 06 – 10 93 1965, 
via de website www.judoschoolblaauw.nl of via 
email info@judoschoolblaauw.nl.

• Hatha Yoga Mijdrecht via telnr. 06 – 81 92 58 18, 
of via de website www.hathayogamijdrecht.nl of 
via email info@hathayogamijdrecht.nl

Naar een lange en intensieve trainingsperiode 
in de dampende hitte van Zuidkorea is Carola 
Rietveld door het hoofdkwartier van the World 
Kummooyeh Federation benoemd tot de eerste 
vrouwelijke instructrice van Nederland.
 
Zij zal in de toekomst ondersteuning bieden aan 
de formatie van de Nederlandse bond en de trai-
ning van de jeugdkader tezamen met Instructeur 
David Chung, die als pioneer het Kummooyeh 
naar Nederland heeft gehaald.

Ook zijn de heren Casper Ruchtie en Dominic 
den Drijver geslaagd voor hen instructeursbe-
voegdheid, welke plaats had tijdens het seminar 
vlak voor de trainingskampen in Zuidkorea. 

David Chung zelf is door Master Kim in Korea 
gepromoveerd tot de 4e dan graad in het Taek-
won-Do.

De eerste vrouwelijke instructrice 
van Nederland in het Kummooyeh



door: Anoek de Voogd

Stap voor stap naar een gezonde leefstijl
De vakantie is weer voorbij. De ervaring is dan 
dat veel mensen weer wat aan hun gewicht willen 
gaan doen door te gaan sporten en/of op hun 
eten te gaan letten. Wat ik steeds meer merk 
in de praktijk is dat er nog steeds veel mensen 
zijn die even een snelle oplossing willen voor 
hun overgewicht en slechte conditie en daaraan 
gerelateerde klachten, zoals diabetes en pijnlijke 
gewrichten. Ze willen niet werken voor een gezon-
de leefstijl en het liefst zo min mogelijk aanpas-
singen doen aan hun huidige leefstijl. Ik denk dat 
iedereen wel iemand kent die dit wil. Alleen dan 
heb ik niet zo goed nieuws voor je...
Het werkt niet zo!
Je bent ook niet van het ene op het andere 
moment zo geworden, dus je gaat ook niet van 
het ene op andere moment gezonder worden. 
Het heeft even geduurd voordat je bent gekomen 
waar je nu bent en dat heeft ook te maken met 
de leefstijl die je hebt aangenomen. Dus als je 
weer gezonder wilt worden dan je nu bent, zal 
je ook geduld moeten hebben en een andere 
leefstijl moeten aannemen. Bepaalde ongezonde 
gewoonten zijn een routine geworden over de tijd 
en nu is het nodig om die gewoonten om te zetten 
naar gezonde gewoonten. En dit is absoluut ook 
een mentaal proces waar je door moet. Daarom is 
het belangrijk om dit stap voor stap te doen. 

Zorg er eerst voor dat de eerste stap een ge-
woonte is geworden voordat je aan de volgende 
gaat werken. De stappen hoef je natuurlijk niet te 
doen in de volgorde waarin ze genoemd zijn. 
Kies er eerst 1 uit en ga dan aan de volgende 
werken.

Stappen waaraan je kunt denken:
• 1,5 tot 2 liter water op een dag drinken
• Een stuk fruit als tussendoor nemen
• Groenten bij de lunch nemen
• Varieer tussen 3 soorten makkelijke en gezonde
  ontbijtjes
• Maak zelf de tussendoortjes in het weekend
  voor de week erop
• Zorg voor minimaal 7 uur slaap per nacht
• 2x per week een uur sporten
• Elke dag 30 minuten (mag verdeeld over 3 x 10 
  minuten per dag) lichamelijk actief zijn
• Kook zelf voor minimaal 5 dagen per week (je 
  kan daarbij ook een keer voor 2 dagen koken)
• Probeer elke week een nieuw recept uit (maakt
  niet uit voor welke maaltijd)
• Gebruik geen pakjes en zakjes
• Ga wandelen tijdens je lunch
• Neem elke dag een tijdje (10-30 min) voor jezelf
  om tot rust te komen en te ontspannen

Dus:
Wil je gezonder en fitter voelen? Dat betekent 
toch dat je er echt wat voor moet doen en je 
leefstijl dient aan te passen. Maak verantwoorde 
voedingskeuzes, ga meer bewegen, zorg voor 
genoeg slaap en verminder je stress. 

Wat ga jij doen om een gezonde leefstijl aan te 
nemen? Als je toch merkt dat je er moeite mee 
hebt, kun je altijd hulp inschakelen van een 
trainer/gewcihtsconsulent/coach.
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• sportpsychologie
• personal training 
• gewichtsconsulent

Praktijkadres Jumph:
Keizer Karelweg 489-491
1181 RH Amstelveen 

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

www.anoekdevoogd.nl

BOOTCAMP
FOR EVERY BODY

Lekker buiten trainen aan je conditie en kracht!

www.bootcampforeverybody.nl
info@bootcampforeverybody.nl

Voetballen als Teamsport.

Met heel veel gedribbel ,veel passes, geduw
wordt vaak  het spelen al snel ook wat ruw .
De bal moet naar voren en daar wacht de spits

die trapt dan de bal in het doel in een flits;
hij zoekt de tribune en wordt daar geëerd
alsof hij de enige is die wat presteert.

Hij wordt dan als “God in het veld” luid aanbeden
en  kostbare speeltijd verloopt in het heden.

 De spits had de bal immers nooit kunnen raken
als ook niet een teamgenoot zijn pass wist te maken.

 En stel je eens voor dat een rasvioliste
ook na elke maat die ze goed speelt ook viste

naar een applausje,omhelzing of kusje
of dat een timmerman na elk gelukt klusje

zich steeds liet omhelzen door wie hem omringen
en dat ze voor hem dan het volkslied  gaan zingen !

 Voetbalminuten zijn  meestal heel kostbaar,
dus snel weer beginnen,  want ik vind het laakbaar

dat elke seconde zwaar telt in verlengtijd,
elke verloren minuut zich wreekt in de eindstrijd.!
 Want voetballen is toch een teamsport bij uitstek

Ronaldo’s of Messi’s verdienen een spitsplek
maar kunnen alléén toch geen enkel spel winnen

want heel het team haalt de winst immers binnen !

                                                          H.O.



Sport Medisch Centrum de Bron staat in Vinke-
veen al ruim 11 jaar bekend als fysiotherapieprak-
tijk. Bij de Bron zijn meerdere fysiotherapeutische 
disciplines te vinden, waaronder manueel-thera-
pie, dry-needling, kinderfysiotherapie en podolo-
gie. Voor een dorpspraktijk hebben wij een zeer 
ruim aanbod van diensten. 

Onze gespecialiseerde therapeuten bieden ons 
de mogelijkheid om mensen van hun klachten af 
te helpen en daardoor fit te worden en te blijven. 
Opleiding en nascholing van personeel staan 
bij ons hoog in het vaandel, want wij willen onze 
klanten altijd de beste zorg bieden. Ontwikkeling 
is daarom een belangrijke factor in onze praktijk. 
Wat veel mensen niet weten is dat SMC de Bron 

ook een uitgebreid aanbod heeft voor Fitness, 
Personal Training en Fitheidstesten, dit vindt 
plaats in de fitnessruimte van de praktijk. Bege-
leiding is ontzettend belangrijk voor verantwoord 
trainen en daarin onderscheiden wij ons van de 
grote sportscholen. Doordat er, tijdens de fitnes-
suren, altijd een begeleider aanwezig is krijgt u 
de aandacht die u verdient. Daarnaast werken wij 
in kleine groepen van maximaal 8 personen of 
in een 1-op-1  situatie. U hoeft dus geen fysieke 
klacht te hebben om bij ons te kunnen sporten. 
Iedereen is welkom!

Komt u eens vrijblijvend langs op onze praktijk of 
kijk voor meer informatie op onze website: 
www.smcdebron.nl

SMC de Bron heeft ook uitgebreid aanbod 
Fitness, Personal Training en Fitheidstesten

Na 6 tot 8 weken te hebben genoten van een wel-
verdiende vakantie, rennen de meeste sporters 
de komende weken weer het veld/de baan op 
of de zaal in. Hartstikke gezond natuurlijk maar 
zo aan het begin van het seizoen liggen sport-
blessures ook weer op de loer. Wetenschappelijk 
onderzoek toonde al aan dat er bij aanvang van 
het seizoen een hoger blessurerisico is, dan in de 
rest van het trainingsseizoen. 

Vooral spierblessures en verstuikingen van 
(onder)benen komen relatief veel voor. Ook in de 
fysiotherapiepraktijk zien we bij aanvang van het 
trainingsseizoen altijd veel sportblessures. 

Bij MTC Mijdrecht is sportfysiotherapeut Esther 
de Vries gespecialiseerd in het behandelen en 
diagnosticeren van sportblessures. Maar in een 
aantal gevallen hadden de blessures voorkomen 
kunnen worden. Trainers en sporters moeten 
zich bewust zijn van het feit dat ze een tijd lang 
niks gedaan hebben. Je kan dus niet verder 
gaan waar je aan vóór de zomervakantie bent 
gebleven. De trainingen zullen op een lager 
niveau moeten starten. 

Direct na 1 week trainen starten met een wed-
strijd is ook niet erg verstandig. Zorg dus dat je 
ruim van tevoren start met trainen of je doelen 
voor de eerste wedstrijd bijstelt. Een war-
ming-up is voor elke training belangrijk, maar 
voor de eerste trainingen is het nóg belangrijker 
dat er een degelijke, lange warming-up wordt 
aangeboden. 

Voor jongeren in de leeftijd 10 – 14 jaar is er 
nog een ander belangrijk aspect wat mee-
speelt in het blessurerisico, de groeispurt. De 

Hoe voorkomen we dit seizoen sportblessures?
groeispurt zorgt ervoor dat botten brozer, spieren 
stijver en coördinatie minder wordt. In combi-
natie met het aanbieden van allerlei explosieve 
trainingsvormen een bron van overbelasting 
en blessures. In deze leeftijdscategorie is het 
belangrijk dat de training rustig wordt opgebouwd 
en wordt aangepast aan de fase van groei waarin 
de sporters zich bevinden. De sporters in de 
groeispurt doen er goed aan om hun reguliere 
sporttraining uit te breiden met een sportactiviteit 
die zich richten op kracht, lenigheid en coördina-
tie. Voorbeelden van deze sporten zijn turnen, 
freerunning, judo en atletiek. 

Trainers en sporters die meer willen weten over 
het voorkómen van blessures kunnen contact 
opnemen met MTC Mijdrecht (info@mtcmijdrecht.
nl), alwaar ze hen graag van informatie en tips 
voorzien. 
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De Amstelveense schaatsvereniging de Poelster 
is sinds 1964 actief met schaatsen. De doelstel-
ling van de vereniging is het bevorderen van de 
schaatssport. Wij doen dit door het geven van 
trainingen, het organiseren van wedstrijden en 
het uitzetten van toertochten. Bij de Poelster kun 
je het schaatsen zowel recreatief als in wedstrijd- 
verband oefenen en dat kan zowel op kunst- als 
op natuurijs. 

Vanuit onze vereniging bieden wij onze leden (van 
6-90 jaar!) faciliteiten om het schaatsen geduren-
de het winterseizoen actief te beoefenen. 

Zo bieden wij in het winterseizoen op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam: 
• Schaatslessen voor de jeugd van 6-12 jaar
• Wedstrijdtrainingen voor jeugd vanaf 12 jaar 
  en senioren
• Recreatie lessen

Dit alles onder professionele begeleiding van 
onze eigen schaatstrainers. 

Tijdens de zomerperiode organiseren wij als 
voorbereiding op het schaatsseizoen: 
• Schaatstrainingen in het Amsterdamse Bos
• Fietstrainingen
• Skeelertrainingen 

Andere activiteiten van de vereniging zijn: 
• Het organiseren van de Poeltocht bij het 
  Amsterdamse Bos in geval van natuurijs. 
• De jaarlijkse Poelster Bosloop op Tweede
  Paasdag
• Het beheren van de natuurijsbaan op de 
  noordelijke Poeloever bij het gemeentehuis. 
• Activiteiten voor de jeugd en jongeren. 

Ons schaats aanbod
Ons schaatsaanbod bestaat uit jeugdschaatsen, 
wedstrijd- en recreatieschaatsen. Als Amstelveen-
se schaatsvereniging verrichten wij onze schaats 
kunsten voornamelijk op de Amsterdamse Jaap 
Eden baan. En misschien dat we komend seizoen  
een avond in Haarlem gaan trainen. Verdere 
organiseren wij jaarlijks een aantal wedstrijden 
op de snelle banen in Nederland. Behalve dat wij 
als vereniging veel winteractiviteiten ondernemen 
blijven wij ook graag in de zomer actief. We stap-
pen dan op de fiets en hebben we verschillende 
groepen op verschillende niveaus. 

Jeugdschaatsen
Jeugdschaatsen is bedoeld voor kinderen tussen 
de 5 en 12 jaar. De schaats les is specifiek gericht 
op het langebaan schaatsen, dus niet op kunstrij-

den of ijshockey. Op de jeugdschaatsuren worden 
de kinderen in groepjes ingedeeld. Deze indeling 
gaat op leeftijd en schaatsniveau (diploma) van 
het kind. De groepen hebben elk een persoonlij-
ke begeleider en bestaan uit ongeveer 8 tot 10 
kinderen. 
Spelenderwijs leren ze steeds beter op hun 
schaatsen te staan en worden ze voorbereid op 
het vervolg wat de trainingsuren van het wedstrijd 
schaatsen ze kan bieden. Ook kunnen ze recrea-
tief doorgaan. De lessen zijn op vrijdagmiddag en 
zaterdagochtend. 
Het jeugdschaatsen is een zeer leuke en 
sportieve aangelegenheid waar spellen als 
‘schipper-mag-ik-overvaren’ en estafettes niet 
ontbreken. Richting einde van het seizoen doen 
de kinderen een aantal examens door middel 
van de ‘start-en-rem’ en de ‘slalom’. De hierbij 
geregistreerde tijden geven een indicatie voor 
het te behalen diploma, welke verzilverd wordt 

Schaatsvereniging de Poelster

na het voltooien van de ‘rondjes-achter-de-jager-
meester’. Bij dit laatste onderdeel volbrengen de 
kinderen de x-aantal rondjes wat staat voor het di-
ploma waar ze voor gaan. Verder doet Sinterklaas 
op de arrenslee met schaats Pieten zijn entree op 
de baan en hebben we een Elfstedentocht voor 
kinderen  waar ze met een Elfstedenkruisje  naar 
huis gaan. 

Wedstrijdschaatsen
De wedstrijdschaatsers trainen op de zogenaam-
de KNSB uren. Bij het wedstrijdabonnement 
krijg je ook een KNSB-licentie. De licentie geeft 
je recht op deelname aan KNSB wedstrijden en 
de officiële registratie van je gereden tijden in de 
KNSB SARA database. Inbegrepen is ook het 
recht op deelname aan de marathon. 
De trainingen staan onder leiding van gediplo-
meerde trainers en de schaatstechniek wordt 
geleerd of verbeterd. Hier kan je denken aan 
het starten, het goed lopen van een bocht en de 
juiste schaatshouding. Ook wordt gewerkt aan 
de snelheid en het duurvermogen. Op de meeste 
trainingsuren zijn Poelster trainers aanwezig. Er 
wordt dan in groepsverband getraind. KNSB uren 
zijn uren die door de KNSB worden gehuurd op 
de Jaap Edenbaan. De capaciteit wordt vervol-
gens verdeeld onder de clubs. Deze verdeling 
gaat uit van de afgenomen abonnementen van 
het vorig seizoen, maar gebeurt toch vooral op 
basis van aanvragen die bijtijds voor het nieuwe 
seizoen worden ingediend. Belangrijk is dus een 
snelle aanmelding. Niet alleen verlaag je zo de 
kans op ‘vergeten’ maar vergroot je daarmee je 
kansen op een plek. Niet tijdig aangevraagd bete-
kent achteraan sluiten. We rijden wedstrijden op 

andere ijsbanen afhankelijk van wat er geboden 
wordt. 

Recreatieschaatsen
Dit abonnement is bestemd voor schaatsers die 
op een van de recreatie-uren willen schaatsen. 
De recreatie-uren zijn trainingsuren welke zijn 
afgesloten voor normaal publiek. Het is vooral 
bedoeld voor diegene die op een ontspannen 
manier rondjes wil rijden en het publieksuur te 
druk vindt. Toegang is alleen te verkrijgen middels 
dit abonnement. De uren zijn niet via de KNSB 
gehuurd en daardoor heb je als recreatierijder 
geen recht op deelname aan KNSB wedstrijden. 
Wel is het mogelijk om deel te nemen aan door 
de Poelster georganiseerde club wedstrijden. Ook 
op deze uren zijn er trainers aanwezig die de fijne 
kneepjes van de schaatssport bijbrengen. 

Andere activiteiten 
In de zomer houden we de spieren ook aan de 
gang. We doen schaatstrainingen in het bos, er 
zijn fietstrainingen en kun je bij genoeg animo met 
een groep gaan skeeleren. Verder organiseren 
we activiteiten voor de jeugd en jongeren en de 
recreanten gaan ook gezellig een dag op stap. 
Ook is er een ploeg die elk jaar een weekend 
gaat fietsen in Luxemburg. Bij natuurijs vind je 
ons natuurlijk op de landijsbaan aan de noordelij-
ke Poeloever. Is het ijs op de Poel sterk genoeg 
dan organiseren wij de Poel en Bostocht. 
Op Tweede Paasdag wordt altijd de Poelster Bos-
loop gehouden. De afstanden zijn: 5,10 en 16.1 
km. Voorafgaand aan de Bosloop wordt er een 
kidsloop gehouden, de afstand is 1.7 km. Voor 
iedere afstand is een aparte en autovrije route 

uitgezet die voert door de mooiste delen van het 
Amsterdams Bos. De start vindt plaats vanaf ons 
clubhuis aan de Poel. 

Tot slot
Sinds eind 2014 heeft de Poelster een nieuwe 
kleding lijn, met zowel schaats als wielerkleding. 
De kleding is mede mogelijk gemaakt door onze 
drie sponsoren Align Matters, New Balance en 
Fysiotherapie Jeanne d’Arclaan die ieder de 
Poelster financieel ondersteunen waardoor wij 
deze kleding tegen aantrekkelijke prijzen kunnen 
aanbieden. 

De Poelster is een enorm gezellige club met een 
grote saamhorigheid. We hebben ongeveer  50 
vrijwilligers die de handen uit de mouwen steken 
bij bijvoorbeeld bardiensten, het onderhoud en 
schoonmaken van het clubhuis. Verder het be-
mannen van de Koek en Zopie bij natuurijs. 
Of als trainer, jeugdschaatsbegeleider, jury en 
scheidsrechter diensten op de kunstijsbaan. En 
op onze landijsbaan zorgen ze voor een perfecte 
ijsvloer. 

Heb je ook zin om bij ons te komen schaatsen en 
mocht je nog vragen hebben dan kun je iemand 
bellen of mailen, kijk hiervoor op onze website 
www.poelster.nl 
Onder het kopje clubinfo- lid worden vind je alle 
informatie zoals tijden van trainingen en de prij-
zen, en veel meer club informatie en foto’s. 

Ons seizoen begint op 15 oktober 2016 als de 
Jaap Edenbaan zijn deuren weer opent en de 
sluiting is 26 maart 2017. 
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De afgelopen 2 maanden hebben we een gezelli-
ge drukte gehad op de haven. Veel mensen kwa-
men een bootje huren, brachten een bezoek aan 
ons terras, kochten een lekker ijsje of kwamen 
voor de activiteiten van de zeilschool. 

Tevens is er volop gebruik gemaakt van onze bed 
& breakfast voorzieningen gelegen in Out in the 
garden en neemt het aantal passanten die een 
ligplaats zoeken voor 1 nacht toe. Het is leuk om 
te zien dat ook steeds meer vakantiegangers uit 
het buitenland het Toeristisch Informatie Punt 
Vinkeveen weten te vinden. De belangstelling 
voor een verblijf in Het Groene Hart in combinatie 
met 1 of 2 dagen een bezoek aan Amsterdam 
of andere leuke uitstapjes is behoorlijk aan het 
toenemen.

Wat een heerlijke zomer!

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 hierbij bijvoorbeeld aan een 
geheel verzorgde dag waarbij u met uw familie of 
collega’s op 1 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 kinder-
feestje waarbij de kinderen druk bezig zijn met 
het bouwen van vlotten, een toren maken van 
bamboe of lekker het water op met een SUP of 
kano. 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.

Wist u trouwens dat u bij Vinkeveen Haven ook 
kan overnachten met zowel kleine als grote gezel-
schappen?  Op het terrein van Vinkeveen Haven 
is een grote groepsaccommodatie  te vinden die 
een capaciteit heeft tot groepen van maximaal 75 
personen en een zogenaamd slaapschip met 36 
slaapplaatsen. Daarnaast staan er diverse knusse 
pipowagens op het terrein waar voor kleine 

gezelschappen Bed & Breakfast mogelijk is. Kijk 
voor alle mogelijkheden op onze website: www.
vinkeveenhaven.nl of neem contact op met ons 
havenkantoor op 0297 261990.
 
Zeilen in het najaar
Ook voor Zeilschool de Vinkeveense Plassen was 
deze zomer weer een groot succes. Ondanks de 
regelmatige aanwezigheid van bewolking en een 
regenbui heeft het enthousiaste team van instruc-
teurs er voor veel kinderen weer een fantastische 
vakantie zeilweek van gemaakt. We hebben deze 
zomer geen enkele reden om te klagen over de 
wind, meer dan voldoende wind om lekker te 
kunnen zeilen en surfen. Elke dag zorgden de 
gekleurde zeilboten van Zeilschool de Vinke-
veense Plassen weer voor een prachtig gezicht 
vanaf de N201. De kinderen hebben het allemaal 
ontzettend leuk gehad en er zijn weer enorm veel 

vorderingenstaten en diploma’s uitgereikt!

Maar ook in het najaar is het nog heerlijk 
vertoeven op de Vinkeveense Plassen. Naast 
de dagelijkse verhuur van zeilboten 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 windsurfen behoort tot de mogelijkhe-
den. Ben jij de nieuwe Dorian van Rijsselberghe 
die ons gaat vertegenwoordigen op de Olymische 
Spelen? 

De laatste mogelijkheid van dit seizoen voor 
deelname aan een echt zeilkamp zal plaatsvinden 
tijdens de Herfstvakantie. Gewoon om lekker een 
paar dagen buiten te zijn, nieuwe vrienden te 
maken, je zeilvrienden van afgelopen zomer weer 
te ontmoeten, kennis te maken met de zeilsport 

of om de laatste vorderingen af te kunnen strepen 
van het volgende CWO diploma. De cursus start 
op maandag 17 oktober om 9.30 uur en wordt 
afgesloten op vrijdagmiddag 21 oktober om 17.00 
uur met de diploma uitreiking. Deze najaarscursus 
kan zowel intern als extern geboekt worden en in 
bijna alle voorkomende boottypes.
 
Meer informatie over het cursusaanbod van Zeil-
school de Vinkeveense Plassen is te vinden op de 
website van de zeilschool, www.zeilschoolvinke-
veen.nl. Maar natuurlijk kunt u tijdens werkdagen 
ook contact opnemen met ons kantoor op 0297 
262200. We helpen u graag verder!
 
Vinkeveen Haven BV / Zeilschool de Vinkeveense 
Plassen
Herenweg 144
3645 DT  Vinkeveen
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