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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Josée van Helden

3 weken vakantie, het zit er weer op. We 
kijken er ieder jaar enorm naar uit. We 
gaan in die tijd vooral lekker ontspannen! 
Voor de een betekent dit luieren aan het 
strand, voor de ander een flinke fiets-of 
wandeltocht ondernemen, in ieder geval 
actief bezig zijn. Voor een ieder geldt: 
even helemaal los zijn van het vaste 
patroon, op welke manier dan ook. 
 
Bij thuiskomst blijkt het een hele kunst te 
zijn om die ontspanning “vast te houden”. 
Dat klinkt als een tegenstelling, ontspan-
ning vasthouden... Ontspanning is toch 
juist los laten? Al snel zitten we weer in 
het ritme van alle dag waarbij ontspan-
ning uit het oog verloren kan worden. 
Spanning en stress kunnen langzaam 
maar zeker de boventoon gaan voeren. 
Bij aanhoudende spanning/stress kunnen 
er zelfs SOLK-klachten ontstaan: Soma-
tisch Onvoldoende verklaarde Lichame-
lijke Klachten. Er is sprake van SOLK als 
lichamelijk klachten langer dan enkele 
weken duren en als er bij adequaat 
medisch onderzoek geen aandoening 
is gevonden die de klachten voldoende 
verklaart.
 

Ontspannen kan een waardevolle 
toevoeging zijn in het leren omgaan met 
klachten. En er blijkt meer aan vast te 
zitten dan alleen maar loslaten. Kunnen 
ontspannen is een vaardigheid, een kunst 
die je maar weinig oefent omdat er zoveel 
andere eisen aan je worden gesteld en 
waarbij je juist alert oftewel enigszins 
gespannen moet zijn.
 
Hoe kun je nu leren ontspannen zonder 
dat je op vakantie gaat? Om lichamelijke 
spanning te kunnen loslaten moet je 
lichaam op de juiste manier aangestuurd 
worden door je geest, je gedachten. Daar 
zijn oefeningen voor. Er zijn oefeningen 
volgens verschillende ontspannings-
methodes, lichamelijke oefeningen en 
oefeningen die de geest scherpen. Mind-
fulness, wat betekent: aandacht voor het 
hier en nu in plaats van toekomstgepieker 
of malen over het verleden, is daarbij 
belangrijk.
 
Overtollige ballast overboord zetten en 
blijvend meer rust in je leven creëren is 
waar het uiteindelijk op neer komt.
Voor iedereen die wat meer rust in zijn 
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of haar leven zou willen zou het zinvol 
kunnen zijn om een cursus te gaan 
volgen waarin je leert om te ontspannen. 
Voor iedereen die in het dagelijks leven 
te veel spanning ervaart, door werk, door 
gepieker of in interactie met anderen. 
Voor iedereen die meer energie zou 
willen hebben. Voor iedereen die meer in 
balans zou willen zijn. 
 
Duurt het nog 49 weken tot de volgende 
vakantie dan zou het raadzaam kunnen 
zijn om op zoek te gaan naar zo’n cursus 
ontspannen, een cursus die bij je past, 
want: ontspannen kun je leren.
 
Josée van Helden 
Psychosomatisch Fysiotherapeut
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Even voorstellen: onze duikarts Dirk Dietz de Loos vanaf 18 juli 2017.
Dirk zal op dinsdagavond en donderdagavond beschikbaar zijn vanaf 18.30 uur voor advies en 
medische keuring. Graag vooraf aanmelden via duikkeuring@airdivng.nl, dan krijg je een bevestiging 
van de afspraak met de afgesproken tijd.

Kosten voor een duikkeuring zijn € 75,-  
per persoon. Keuringen vinden plaats in ons 
leslokaal naast de winkel. Mocht je met een 
vereniging een hele dag keuringen achter elkaar 
willen op een zaterdag is dat ook mogelijk in 
overleg.

Dirk Dietz de Loos
“Duiken is genieten! Met die insteek ben ik meer 
dan 20 jaar geleden als klein mannetje begonnen 
met duiken tijdens vakanties op Corsica. In de 
jaren erna mocht ik me met allerlei cursussen 
steeds verder bekwamen en was ik tijdens onze 
zomervakanties op Corsica een vaste hulp in 
de duikschool om cursussen van Frans / Duits 
/ Engels te vertalen voor de Nederlanders, als 
bootwacht en hulpje voor van alles. In die jaren 
heb ik ook leren genieten van het prachtige 
onderwater leven in Nederland en de ervaringen 
van minder-goed-zicht, kouder water en minder 
optimale weersomstandigheden maakten dat ik 

me eigenlijk altijd als een vis in het water voelde.
Tijdens mijn opleiding tot KNO-arts heb ik daarnaast een opleiding tot Duikerarts gevolgd, waarna ik 
nu zowel duikmedische keuringen mag uitvoeren als dat ik bij Duikongevallen een rol kan spelen in de 
hulpverlening of advies. Nogmaals, duiken is genieten, maar niet geheel zonder risico’s. Door lichame-
lijk en geestelijk zo fit mogelijk te zijn, en potentiële risico’s voortijdig te herkennen is het vanuit veel 
verenigingen in Nederland verplicht ten minste iedere 3 jaar een uitgebreide medische duikkeuring te 
ondergaan. Ik voer een uitgebreide keuring uit zoals deze door de NOB wordt geadviseerd, inclusief 
conditietest en longonderzoek (spirometrie). Via Airdiving van Mike en Anitha ben ik bereikbaar voor 
duikmedisch advies en om cursisten en klanten te keuren. Voor meer informatie; vraag in de winkel!”

Dirk Dietz de Loos - Duikerarts C - NICDA gecertificeerd (SD0032317)
www.mijnduikerarts.nl - duikkeuring@airdiving.nl

Airdiving nieuws

TACOYO al bijna 15 jaar een succes in Amstelveen
Sporten voor je rust met de ultieme anti-stress groepsles op leuke muziek
De TACOYO groepsles is een training met Oosterse en Westerse invloeden. Series van ritmisch 
gevarieerde bewegingen worden afgewisseld met bewustwordings-, rek-, ademhalings- en 
yogatechnieken. Anno 2016 is TACOYO al op zo’n 70 plaatsen in Nederland te beoefenen. 

TACOYO is een uitstekende manier om in conditie te komen en te blijven. Iedereen kan meedoen 
jong, oud, man en vrouw. Bij TACOYO geen ingewikkelde pasjes of apparaten, maar totaalbewegin-
gen voor het hele lijf. Vooral de belangrijke houdingspieren komen aan bod, zoals de rug en buikspie-
ren, maar er wordt ook gewerkt aan het uithoudingsvermogen. 

Bij TACOYO verbrandt je al snel 450 Calorieën per les. Maar bewegen is niet het enige wat je bij 
TACOYO doet. De lessen zijn er ook op gericht om te onthaasten en een stuk rust te vinden in de 
drukke week, maar hoe doe je dat eigenlijk, onthaasten? 

Training ademhaling conditie ontspanning yoga en omgaan met stress
TACOYO leert je aandacht aan je lichaam schenken en eerder bewust te worden van signalen die het 
lijf geeft. Tijdens een les TACOYO bouw je eerst (spier) spanning op door je hevig in te spannen en 
vervolgens door rustgevende oefeningen en muziek die spanning weer los te laten. Je leert dus goed 
voelen waar je eigen grenzen liggen, deze combinatie met inspanning is uniek. 

Tijdens de inspannende oefeningen wordt gebruik gemaakt 
van gewichtjes variërend van 0,5 tot 3 kilogram. De les 
bestaat uit intensieve en energieke bewegingsvormen en 
verhoogt daardoor de stofwisseling, verbrandt overtollig vet 
en het verhoogt de conditie. 

Hoewel er Oosterse ontspanningstechnieken aan bod komen, 
is er zeker geen sprake van zweverigheid, de les heeft een 
eigentijds en ‘Westers’ karakter. De lessen duren een uur en 
een kwartier en zijn een verrassende mix van inspanning en 
heerlijke rust.

Sporten voor je rust
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat sport en ontspanning probate middelen zijn tegen stress. In 
Nederland zijn stress en burn-out een reëel en veel aanwezig probleem aan het worden. Anno 2016 is 
werkstress beroepsziekte nummer één geworden. Vanuit de overheid wordt hier nu ook veel aandacht 
voor gevraagd. TACOYO bevindt zich midden in deze maatschappelijke discussie en groeit dan ook 
hard, doordat de meeste mensen zich steeds bewuster worden van het belang van ‘onthaasten’ in 
combinatie met bewegen. TACOYO leert bewust om te gaan met de drukte en laat je inzien hoe je 
lichaam op stress reageert. Daarnaast krijg je er een hele goede conditie van. Deze tweeledigheid 
maakt TACOYO tot een van de meest effectieve workouts in Nederland.

Meer informatie?

Bel of mail voor een gratis proefles:
Rob Szepesi - 06-418-61865 - r.szepesi@tacoyo.nl

Bewegen is goed voor iedereen
In Amstelveen en omstreken zijn heel wat wandelaars actief. Er zijn wandelverenigingen, maar ook 
individuele buurtafspraken of solisten die er op uit gaan. Wij zijn op zoek naar mensen die wandelen 
ook leuk vinden en mee willen doen aan ons jaarlijks evenement. Beginners of gevorderden, iedereen 
is welkom. Wandelen is niet alleen goed voor je gezondheid, maar is ook leuk. Je zit lekker in je vel en 
je voelt je beter als je voldoende beweegt. Bewegen is niet alleen een oplossing voor je lichamelijke 
klachten en suikerziekte, maar kan ze ook nog eens voorkomen. Ook diverse geestelijke klachten, 
zoals stress, worden verminderd door te sporten.

Een goede reden dus om in actie te komen! 
Het komende evenement is de Wandel Challenge Amstelveen op zaterdag 4 november met een 
mooie wandelroute door Amstelveen en het Amsterdamse Bos. Er zijn verschillende afstanden te 
lopen, ieder mag dit in zijn eigen tempo doen. Er zijn verzorgingsposten onderweg en als u besluit 
onderweg koffie te drinken, kan dat ook.

Wandelafstand: 5, 10, 20 of 30 km
Start: (+ Finish) Atletiekvereniging Startbaan, Amstelveen
Starttijden: 30 km 8.30 – 8.45
20 km 10.15 – 10.30
10 km 12.00 – 12.15
5 km 13.00 – 13.15
Finish: tot 15.30
Kosten: € 7,50 (betalen aan de start)

Voor meer informatie en/of aanmelden mail naar bianca@amstellandzorg.nl of 
voorzitter@av-startbaan.nl onder vermelding van uw naam en de gewenste afstand. 
U ontvangt dan een bevestiging.
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   Vrijdag 1 september 19.30 FAMILIE OPSTELLINGEN en LEVENSKUNST 

Kennismakingsworkshop door TCO / In-Stappen.
Samen met methodieken als NLP en Oplossingsgericht werk geeft dit deelnemers gereedschap in 
handen om los te komen van oude, ongewenste patronen die nog veel energie vragen en gewenste 
verandering in gang te zetten.

  Zondag 3 september 14.00- 16.00 workshop MINDFULNESS 

Door: Wingsandfootprints/ TCO
Video presentatie over mindfulness, en er zal vooral samen mindfulness beoefend worden. Want 
mindfulness kun je alleen maar zelf ervaren en is niet zozeer om kennis te vergaren. Na de workshop 
is er dan hopelijk een klein mindfulness zaadje in je geplant..

  Zaterdag 16 september 11.30 – 13.30 ‘ONT-MOETEN’ 

Workshop door Rösken Coaching
Moet jij veel van jezelf: Heb jij een to-do lijst waar je niet doorheen komt? Heb je het idee dat je alles 
zelf moet doen? Ben je alleen maar aan het rennen? Ben jij jezelf bijna aan het voorbij rennen? Leer 
verschillende manieren om prioriteiten te stellen. 

 Zondag 1 oktober: 2 workshops NEK-&SCHOUDERKLACHTEN, KNIE- & HEUPPROBLEMEN

Door: fysiotherapeut & yogadocent Manja Weijers:

Schrijf je snel nog in voor de KINDERYOGA lessenreeks die woensdag 13 september start.

Bezoek YogAletta.nl voor NOG MEER WORKSHOPS en opleidingen, groepslessen rooster 
pilates & yoga, en reserveren.

See you @ YogAletta in
Oosteinderweg 247
Aalsmeer 

YogAletta 
presenteert 

nieuwe workshops:
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Zeker zijn van comfortabel tennissen in het winterseizoen?

Na enige zomerse dagen kunnen we in Nederland al weer over het winterseizoen 
gaan nadenken. Zaterdag 16 september begint het binnen tennisseizoen in 
tennishal De Ronde Venen, deze duurt tot 1 april 2018. Statistisch gezien is dat 

het begin van een periode met wisselende weersvoorspellingen. Tijd om het met uw tennismaatjes 
erover te hebben of u ervan verzekerd wilt zijn om in de winter elke week te tennissen en heerlijk na 
te borrelen waarbij een overheerlijke bittergarnituur niet mag ontbreken.Uiteraard heeft u bij ons keuze 
uit verschillende mogelijkheden.

Elke week met uw tennismaatjes op een vaste dag en op een vast uur een tennisbaan huren voor 
het hele winterseizoen is mogelijk overdag, in de avond of in het weekend (er zijn nu nog mooie 
tijden beschikbaar). Wilt u geen vast uur maar flexibel zijn in uw speeltijden, dan kan dat ook d.m.v. 
een bundel uren te huren met speelmogelijkheden op vrijwel de gehele vrijdag, zaterdag en zondag. 
U kunt vanaf huis, kantoor of overal via uw mobiel uren boeken op tijden die voor alle medespelers 
goed uitkomen. De ene keer wilt u misschien op zaterdag de andere keer op zondag en de week erop 
misschien vrijdag en zondag lekker tennissen. Deze bundels zijn niet persoonsgebonden en voor ie-
dereen toegankelijk. Deze optie is ook erg  geschikt voor gezinnen die in het weekend samen sportief 
bezig willen zijn of competitie teams die lekker willen trainen. Voor jeugd en studenten die veel willen 
tennissen is deze bundel een financieel gunstig alternatief. U kunt met de bundel ruim van tevoren 
boeken maar het kan ook op de dag zelf. Er zijn verschillende soorten bundels 25 uur, 40 uur, 50 uur 
en 70 uur. Tennissen wanneer het uitkomt. Deze bundels zijn 2 jaar geldig. Dat houdt zelfs in, dat als u 
in de zomermaanden buiten tennist en het regent, u dan toch nog naar binnen kunt uitwijken door van 
dezelfde bundel gebruik te maken. De waardeverhouding voor een half winteruur staat gelijk aan een 
heel zomer weekend/avonduur of anderhalf uur in de zomer overdag.

Voor Dames 
Met uw vriendin of individueel opgeven om 1 ½ uur te tennissen en daarna gezellig na te praten onder 
het genot van een kopje koffie of thee. Overdag hebben we damesdubbel toss middagen, op dinsdag 
voor 65+ spelers in de categorie 9 en op donderdagmiddag van 13.00 uur tot 14.30 uur en vrijdag-
middag van 13.30 uur tot 15.00 uur voor de categorie 7/8 (deze laatste twee middagen zijn voor alle 
leeftijden). U kunt zich hiervoor individueel opgeven om 1 1/2 uur gegarandeerd een dubbel te kunnen 
tennissen. De organisatie zorgt ervoor dat er altijd  gedubbeld kan worden.

Gemengd
Op maandagmiddag is er een 
open toss vanaf 14.30 uur voor 
zowel heren als dames. Iedereen 
tennist 2 x 45 minuten en zoveel 
mogelijk op speelsterkte. Voor 
deze toss kan per keer ingeschre-
ven worden. 

Maandag 25 september en 
maandag 2 oktober kunt u zich 
gratis inschrijven om kennis te 
maken met de open toss.

Competitiespelers
Voor de competitiespelers hebben we natuurlijk alvast om te trainen voor de voorjaarscompetitie in 
2018 op zondag mixed competitie’s en heren dubbelcompetitie ’s. Deze starten bij ons op de binnen-
banen vanaf 5 november. Het mixedteam en herendubbel tennist maandelijks 6 keer in het wintersei-
zoen. Leuke ontmoetingen met andere teams. 

Nieuw: De Open Mijdrechtse November Weekenden dubbeltoernooi
Voor alle wedstrijdspelers wordt dit jaar voor het eerst in tennishal De Ronde Venen na de najaar com-
petitie een “november weekenden dubbeltoernooi”  georganiseerd. Er kan worden ingeschreven voor 
een herendubbel, damesdubbel en gemengdubbels in de leeftijdscategorieën 17+, 35+ en 55+.
Het is een officieel KNLTB toernooi dat op Rating zal worden ingedeeld. Schrijf u in via onze website of 
toernooi.nl om verzekerd te zijn van deelname!

Op onze website www.tennishalderondevenen.nl kunt u verdere informatie vinden over alles wat 
hierboven beschreven staat. 
Heeft u nog vragen? Wij leggen het graag aan u uit,  bel gerust naar:
Tennishal De Ronde Venen 0297 285636 (b.g.g. 06 11321993).
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Mijn naam is Sebastiaan Blesgraaf, 40 jaar en trotse vader van 3 kinderen. Vanaf mijn 10e bespan ik 
tennisrackets. Eerst voor mijzelf en al snel ook voor anderen. Inmiddels ben ik specialist op tennisge-
bied en dan met name in de verkoop en het bespannen van tennisrackets. Sportpark De Kegel is al 
ruim tien jaar mijn vaste basis, waar mijn tennisshop QD Tennis ook gehuisvest is. Van daaruit bedien 
ik  meerdere tennisparken en heb ik een grote vaste klantenkring opgebouwd.

U kunt bij ons terecht voor alle merken tennisrackets. Daarnaast hebben wij ook een ruim assortiment 
van indoor- en outdoor tennisschoenen, tennistassen, kleding en diverse tennisartikelen zoals grips en 
dempers.

De maand september staat in het teken van de 
uitverkoop bij uw tennisspecialist in Amstelveen 

voor onder andere:
 

• Dames-, kinderen-, herenkleding en schoenen 
  (indoor en outdoor)

• Diverse Junior en Senior rackets, rugtassen en racketbags

Als u uw racket wilt laten bespannen, kunt u kiezen uit diverse soorten snaren: synthetic wrap, Multi 
filament, polyester en darm. Uiteraard zijn er in deze 4 groepen verschillende soorten snaren verkrijg-
baar. Wij adviseren u graag.

De maand september staat bij ons in het teken van de uitverkoop met kortingen oplopend tot wel 50% 
op schoenenen, tassen, kleding, en ook diverse junior- en senior tennisrackets.
Voor het laatste nieuws en aanbiedingen, kunt u ons volgen via facebook: 
www.facebook.com/QDTennis

“Tijdens haar training week-
end in Nederland wilde Maria 
Sharapova graag dat ik haar 
rackets bespande.”

• personal training 
• leefstijlcoach

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

www.anoekdevoogd.nl
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Dat Gymnastiek Vereniging Mijdrecht’79 een gezellige en actieve gymvereniging is, is alom bekend. 
Ook komend seizoen dagen we alle kinderen van de ronde venen uit om hun skills te komen verbete-
ren in 1 (of meerdere) van onze lessen. 

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

Vanaf het 6e levensjaar kan er gestart 
worden met turnen. Turnen is bij uitstek 
een sport waarin het gehele lichaam 
wordt getraind en geeft dus een goede 
voorbereiding op vrijwel elke sport die je 
hierna zou gaan beoefenen. Omdat je 
met turnen een brede motorische basis 
legt, pik je andere sporten ook sneller op. 
In combinatie met een teamsport levert 
het turnen je veel op, je bent behendiger, 
soepeler en krachtiger. In de recreanten 
groepen wordt het turnen op een speelse 
manier aangepakt, zodat iedereen op 
zijn/haar eigen niveau wordt uitgedaagd. 
Er kan meegedaan worden aan wedstrij-
den, maar dat is niet verplicht. Dit jaar 
zullen we proberen om de recreanten 
meer uitdaging te bieden in hun wed-
strijdprogramma. 

Ook voor jongens biedt GVM turnen aan, zij doen dit uiteraard op andere toestellen dan de meisjes, 
maar ook voor jongens geldt dat turnen en brede basis legt voor eventuele verdere sportbeoefening. 

De echte “Sanne Wevers en Epke Zonderlands”onder ons wordt wat meer uitdaging geboden in de 
selectie groep.  Zij leren daar moeilijkere oefeningen en doen mee aan wedstrijden op een hoger 

niveau. Nieuw dit jaar is de selectie 3, voor oudere meiden die altijd hebben geturnd, maar nu voor de 
fun willen blijven turnen. 
 
Naast de hele turntak is er ook een acrogymafdeling bij GVM’79. Acrogym is een combinatie van 
turnen, acrobatiek en dans en daarom ook uitermate geschikt voor meiden die naast dansen, ballet of 
turnen eens iets anders willen proberen. Bij acrogym staat het samenwerken centraal, zowel binnen 
de groep als binnen je eigen acroteam. Je moet elkaar leren vertrouwen, zodat je steeds moeilijkere 
kunstjes durft te maken.  Iedereen kan acrogymmen en iedereen is welkom. Een extra uitnodiging aan 
alle meiden van 10 jaar en ouder, kom eens kijken of acrogym wat voor jou is!

Vorig seizoen heeft GVM’79 haar sportaanbod 
verder uitgebreid met Freerunning. En inmiddels 
zijn er al 3 uren waarin je deze spectaculaire 
sport kunt beoefenen. In deze lessen staan alle 
springtoestellen opgesteld en vliegen we soepel 
van het ene onderdeel naar het andere onder-
deel. Dit trainingsuur is uitermate geschikt voor 
kinderen met extra veel energie, die het liefst 
overal op- en afspringen. Dit jaar zullen we ook 
de mogelijkheid beiden aan de freerunners om 
deel te nemen aan springwedstrijden. Hartstikke 
leuk om ook in wedstrijden te laten zien wat je 
allemaal al geleerd hebt!

En als dat allemaal nog niet genoeg is, biedt GVM’79 naast de reguliere lessen ook nog tal van 
verenigingsactiviteiten aan. Zo gaan we bijvoorbeeld een keer naar een trampoline-park, vieren we 
Sinterklaas, hebben we een leuke disco, kijken we naar het Univé Gymgala en gaan we aan het eind 
van het jaar op kamp! 

Meer informatie nodig over één van onze lesuren het komende seizoen?

Kijk op www.gvm79.nl , hier vind je het lesrooster en het contributie-overzicht. 
Je kan ons natuurlijk ook opzoeken op FACEBOOK! 

Bij GVM’79 mag er altijd 2x gratis een proefles gedaan worden en daarna kun je je inschrijven voor de 
rest van het seizoen.

Gymtastische activteiten in nieuwe seizoen bij GVM’79
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Een gezonde levensstijl wordt steeds belangrijker. We worden overspoeld met spotjes over gezond 
eten, veel bewegen en nemen van de nodige rustmomenten in het drukke bestaan. 
MBO College Amstelland werkt als beroepsopleider ook aan deze bewustwording bij hun studenten en 
medewerkers. En dit gaat verder dan alleen het aanbieden van gezonde producten in de kantine. Het 
gaat om het adopteren van een gezonde levensstijl en de bewustwording dat gezond leven én werken 
een investering betekent in je eigen toekomst. 

Een gezonde 
levensstijl begint 
als je jong bent

Integratie van sport in de opleiding
Studenten vinden sporten, om verschillende redenen, belangrijk. Ze willen er graag goed uit blijven 
zien en liefst oud worden zonder pijntjes. Soms is er door de studie niet altijd even veel tijd om te kun-
nen sporten. Om hen tijdens hun studie te faciliteren in deze behoefte heeft MBO College Amstelland 
sportlessen in elke opleiding geïntegreerd. Zo kunnen studenten toch sporten ondanks hun drukke 
studie en de vele bijbaantjes die zij hebben.  Het werkt ook motiverend om dit samen met je medestu-
denten te doen.

Wat betekent gezondheid
Gezondheid betekent voor iedereen wat anders. Voor de een is het hard sporten. Voor de ander is 
het verantwoord eten. Een derde gaat graag naar yoga. Voor studenten van MBO College Amstelland 

is het een mix. De een is er actief mee bezig en gaat zelf op onderzoek uit hoe gezond(er) te leven. 
De andere maakt een bewuste keuze door liever een salade te nemen dan een broodje kroket. Een 
student geeft hierbij als reflectie: “Je moet wel een sterke wil hebben om liever een gezonde hap te 
nemen dan een snelle.”

Invloed van school
De investering in de bewustwording door docenten en management van MBO College Amstelland 
helpt de studenten bij het maken van een gezonde keuze. “We merken dat de kantine steeds gezon-
der wordt”. Daarnaast staan de sportdocenten altijd klaar om tips te geven aan de studenten als het 
gaat om voeding en sport. 
Studenten hebben een drukke levensstijl. Zij koken graag hun eigen eten omdat ze dan zelf kunnen 
bepalen hoeveel en wat zij eten. Af en toe buiten de deur eten moet kunnen als het maar niet te vaak 
is. Uit eten gaan brengt namelijk wel een prijskaartje met zich mee en ook daarom zorgen ze daar 
liever zelf voor. Is er in de kantine niets van hun gading, lopen ze naar de Albert Heijn om de hoek. 
Net zo makkelijk en je loopt ook nog eens een stukje. Een tip die een student gaf: “Ga nooit naar de 
supermarkt met een lege maag!”

Vakantietijd
In de zomer merken studenten wel dat ze minder aan een gezonde levensstijl doen. Het is tijd voor 
rust, hangen met vrienden en uitgaan. Een snelle hap wint het helaas vaak in deze tijd. Ook het 
sporten gebeurt weinig vanwege te weinig stimulans van elkaar en de school en de warmte. Maar ze 
pakken het graag weer op bij de start van het nieuwe onderwijsjaar.

www.sportkrantamstelland.nl
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Het hele jaar door geef ik met mijn bedrijf Boot-
camp for Every Body bootcamps in Amstelveen, 
Uithoorn en De Kwakel. En dat doe ik dus ook 
met warme dagen. Er zijn al redelijk wat warme 
dagen geweest en hopelijk volgen er nog veel 
meer. Je zult gemerkt hebben dat sporten in 
warm weer even anders aanvoelt dan in minder 
warm weer. Daarom wil ik je nu 7 tips geven om 
te kunnen blijven sporten met warm weer.

1. Zorg voor ademende en lichte kleding.
Door het dragen van ademende en luchtige kle-
ding kun je makkelijker je warmte kwijt. Het zwe-
ten wordt makkelijker gemaakt en zo kan je huid 
afkoelen. En een lichte kleur kleding weerkaatst 
het zonlicht in tegenstelling tot donkere kleding. 
Dus de warmte wordt dan niet ‘opgenomen’ door 
je kleding. Je kunt ook een (lichte) pet opdoen om 
je hoofd en nek te beschermen tegen de zon.

2. Smeer je in.
Dit is iets wat nog wel eens vergeten wordt. Als je 
gaat sporten op een warme dag (ook als het be-
wolkt is), is het belangrijk om je in te smeren met 
een crème die zowel de UVA als de UVB-straling 
tegenhoudt.

3. Sport in een lager tempo dan je gewend
bent.
Veel mensen willen altijd lekker knallen tijdens 
hun sportuurtje. Dit hoeft echt niet altijd. Als het 
echt heel warm is, is het belangrijk om op een 
lager tempo te sporten dan je gewend bent. 
Tijdens een bootcamples wordt hier ook rekening 
mee gehouden. Bouw de training ook rustig op en 
zorg voor een goede cooldown. De cooldown is 

zeker belangrijk om ervoor te zorgen dat er gen 
plotselinge bloeddrukdaling plaatsvindt.

4. Sport aan het begin van de ochtend of in de 
avond.
In de ochtend en avond is het gewoon minder 
warm dan in de middag. Dus kies ook je momen-
ten uit om te sporten. 

5. Zoek zachte ondergronden op, zoals bos of 
gras.
Asfalt houdt meer warmte vast en kaatst ook de 
warmte terug naar jou. Dus een zachte onder-
grond is dan lekkerder om op te trainen. En in 
een bos worden de zonnestralen natuurlijk ook 
tegengehouden door de bomen.

6. Drink genoeg
Drink een half uur voor je training ongeveer een 
halve liter water en drink tijdens je training elk 
kwartier een glaasje/bekertje water. Als je merkt 
dat je een klotsbuik krijgt van water kun je een 
isotone sportdrank nemen. Deze wordt sneller 
opgenomen door je lichaam. Voorbeelden zijn 
Aquarius, Isostar en Extran Hydro. Je kunt zelf 
een isotone sportdrank maken door appelsap 
te verdunnen met water. De verdeling is 50/50. 
Verder kun je een mespunten zout toevoegen aan 
een liter om het natriumgehalte van de drank te 
verhogen.

7. Ken je grenzen
Als je voelt dat het niet gaat, gaat het niet. Neem 
dan even een pas op de plaats en las een pauze 
in of doe even rustig aan. Gebruik je eigen gezon-
de verstand en gevoel en luister daar ook naar.

(Bronnen: www.sportzorg.nl - www.rkvvm.nl - www.leontien.nl)

7 tips om te kunnen sporten met warm weer
door: Anoek de Voogd

Het voorjaar is weer achter de rug, wisselende omstandigheden, maar over het algemeen fris, maar 
wel droog. De zomer, en voor vele van ons de vakantie staat voor de deur. En wat is er nu mooier 
dan op je fiets genieten van die mooie natuur? Juist in deze tijd is het aangenaam om een mooie 
tocht te maken, door de Ronde Hoep bij Ouderkerk, het Gein achter Abcoude, iets verder weg boven 
Amsterdam in Waterland. Je kunt er uren achtereen fietsen. Je kunt ook meerdaagse tochtjes maken, 
bijvoorbeeld de Elfstedentocht of de mergellandroute. Ook de vakantievierders in het buitenland ne-
men vaak de fiets mee, en wat is er nu uitdagender dan net als de Tour de France renners de bergen 
te beklimmen?
 
Om goed beslagen ten ijs te komen hebben de verschillende fietskledingmerken een uitgebreid pakket 
kleding voor de actieve, recreatief of fanatieke fietser. Functionele onderkleding is het beste als eerste 
laag, op de blote huid. Dit houdt je lichaam droog, waardoor je minder snel afkoelt. De onderkleding 
is er in zomer-  en winter uitvoeringn en in dames en heren modellen. Het aanbod in wielershirts is 
zo mogelijk nog veel groter. Korte of lange mouwen, dunne luchtige stof of iets dikkere uitvoering, 
dames en heren collecties in mooie designs of basic kleuren. Diverse merken, zoals Agu, Craft, Nalini, 
hebben in allerlei prijsklassen een ruim aanbod.

Broeken hebben een hele belangrijke functie. Want niemand wil zadelpijn. Er zijn diverse soorten 
zemen, voor mannen en vrouwen. De techniek van deze zemen wordt steeds beter, waardoor je 
aanmerkelijk minder last hoeft te krijgen van je 
zitvlak. Voor de recreatieve fietser die niet in 
een strakke fietsbroek gezien wil worden zijn er 
de zogenaamde fietsonderbroeken, die je kan 
dragen onder je gewone broek of rok. Bij de 
accessoires zijn de handschoenen belangrijk 
voor het leunen op je stuur. Je krijgt dan minder 
last van afknelling van de handpalm.
Steeds belangrijker wordt de Valhelm. Het 
wordt steeds drukker op de weg en de kans op 
valpartijen wordt daardoor groter. Een helm is 
inmiddels al bij een groot publiek ingeburgerd, 
en daardoor is er ook een groot aanbod te 
verkrijgen. Het is een kwestie van wennen, net 
als je veiligheidsriem in de auto.

Bij Jan van der Hoorn Schaatssport is een ruime 
collectie fietskleding en toebehoren op voorraad, 
u bent van harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen! Veel fietsplezier deze zomer!

Fietsend de zomer in
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Aan de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen vind je een bordje met daarop Zandeiland 4. Dat bordje wijst 
naar een grote parkeerplaats waar elke dag van het jaar auto’s geparkeerd staan waaruit duikers 
verschijnen die in de daarnaast gelegen Vinkeveense Plassen onder water willen. 
Zandeiland 4 is uniek in Nederland, het trekt van heinde en verre duikers aan die een kijkje komen 
nemen bij de Bus of de verschillende wrakken die daar onder water te zien zijn. Zandeiland 4 is een 
hele mooie heldere duikstek met toiletten, douches en kleedkamers. 

Voordat je deze prachtige duikstek bereikt kom je langs de duikwinkel – duikschool van Mike en Anitha 
Belder. Die de toepasselijke naam Airdiving draagt ofwel lucht en duiken.

Je kunt hier terecht voor:
• Vullen van je duikcilinders bij de 24 uurs vulautomaat
• Vullen van je duikcilinders in de winkel voor lucht tot 300 bar
• Vullen van je duikcilinders met Nitrox tot maximaal 40% zuurstof of een lager percentage door 
  aanvulling met lucht. (300 bar tot 32%)
• Huren van je duikmateriaal. Er is een uitgebreide huurvoorraad met goed passende dames en heren
  pakken. Maar ook duikbrillen, snorkels, vinnen, lood, neopreenschoentjes, handschoenen of iets 
  anders dat je wellicht vergeten bent.
• Kopen van je duikmateriaal. Airdiving is dealer van Mares, AquaLung, Tusa, Apeks, Suunto, Bare,
  Procean, Atomic, Tecknodiver, Cressi, Metelsub en Sea&Sea.
• Kopen van de vergunning om te mogen duiken in het duikgebied bij eiland 4.  
• Pakken op maat (droog en nat), cadeaubonnen, Doc’s Proplugs en EHBO materialen.
• Een uitgebreide voorraad kleinmateriaal zoals boldsnaps, batterije, o-ringen, slangsleefes etc.
• Onderhoud van materialen, je kunt je ademautomaten laten services, cilinders laten keuren, 
  batterijen laten vervangen in duikcomputers etc.

Duikcentrum 
Airdiving

Ben je nog geen duiker, maar wil je wel graag duiken… of wil je meer duiken... 
Wil je beginnen met duiken, dan ben je bij duikschool Airdiving aan het goede adres. Mike en Anitha 
zijn beide zeer ervaren duikinstructeurs en aan de duikschool zijn nog een groot aantal duikinstruc-
teurs, assistent-instructeurs en divemasters verbonden. 

Je kunt terecht voor:
• Het behalen van je duikbrevet waarmee je over de hele wereld kunt duiken. Dit brevet leert je om
  samen met een buddy fijne duiken te maken tot een diepte van 20 meter.
• Na je open water duikbrevet kun je je verder bekwamen in duikvaardigheden tot advanced duiker.
• Je brevet rescueduiker, divemaster of zelfs assistent instructeur.
• Cursussen tot gespecialiseerd duiker zoals: Nitrox (met zuurstof verrijkte lucht), Boot, Diep, 
  Droogpak, Biologie, IJs, Nacht, Fotografie, etc.
• Het volgen van een Tek-Lite programma. Dit programma, bestaande uit 2 aparte cursussen, stelt een
  recreatieve duiker met een aangepaste recreatieve set (wel dubbele kraan en minimaal 15 literfles) 
  in staat om lichte decompressieduiken te maken met Trimix en of Nitrox. 

Ben je nog te jong om zelfstandig te duiken (onder de 14 jaar). Dan kun je bij Airdiving terecht voor het 
juniorduikbrevet of de cursussen die speciaal voor kinderen zijn geschreven.
Ben je er nog niet helemaal zeker van of je een cursus wil volgen, dan kun je altijd onder begeleiding 
van een instructeur of divemaster een proefduik komen maken. Direct in de Vinkeveense plassen of 
als je daar nog niet aan toe bent in een zwembad in de buurt. 

Mail voor meer informatie naar : info@airdiving.nl of bel: 0294-291030

Heb je een duikbrevet maar nog nooit in Nederland gedoken en wil je dat ook eens proberen?
Kom naar Airdiving voor een begeleide duik. Loop binnen bij Airdiving aan de Baambrugse Zuwe 
143 B in Vinkeveen. Mike en Anitha staan altijd voor je klaar met raad, informatie of gewoon voor een 
gezellig babbeltje met een kop koffie. Het zal echter bijna altijd over duiken gaan.

Duikcentrum Airdiving
Baambrugse Zuwe 143 B te Vinkeveen
Telefoonnummer: 0297-291030

www.airdiving.nl
www.facebook.com/airidiving

Openingstijden:
Vanaf 1 mei tot en met 31 oktober dinsdag t/m vrijdag van 12:00 tot 17:00 uur en van 18:30 t/m 20:00 
uur. Zaterdag en Zondag van 8:00 uur t/m 19:00 uur.

Vanaf 1 november t/m 30 april woensdag t/m vrijdag van 12:00 uur tot 18:00 uur Zaterdag en Zondag 
van 10:00 uur t/m 17:00 uur.

Voor klanten en vullen kan direct bij de winkel geparkeerd worden.
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Beuving Lifestyle komt als beste uit de bus 
met het sportdeelname onderzoek 2016

Wij zijn erg trots dat wij met een 8,9 bovenaan de lijst staan van het sportdeelname onderzoek 
voor de gemeente DRV, uitgevoerd door een landelijk research bureau. Alle sportaccommo-
daties zoals verenigingen (voetbal, hockey tennis), fitnesscentrums, sportscholen/hal, dans, 
vechtsporten, in/outdoor zijn in het onderzoek meegenomen. Er werd gekeken naar de populair-
ste sport, leeftijd, bereikbaarheid, aanbod, hygiëne, locatie, in/outdoor, veiligheid, begeleiding, 
leeftijd etc. 

Uit het onderzoek blijkt  (in de leeftijd van 6 tot en met 70 jaar) dat 85 procent van de inwoners 
van de gemeente regelmatig sport. In vergelijking met 2010 is de sportdeelname toegenomen 
(een stijging van 76 procent naar 85 procent). De sportfrequentie is juist afgenomen, van 104 
naar 98 keer sporten per jaar. De meest beoefende sporten zijn fitness conditie (15 procent), 
veldvoetbal (11 procent) en hardlopen/joggen/trimmen (11 procent).

Geweldig dat het aantal inwoners van De Ronde Venen dat regelmatig aan sport doet nog nooit 
zo hoog is geweest. 85 procent van hen is regelmatig met een sport bezig. Dat is een stijging 
van 9 procent in vergelijking met 2010 en bijna 20 procent boven het landelijk gemiddelde. Ook 
deze cijfers werden geconstateerd door het sportdeelname onderzoek 2016. 

Team Beuving Lifestyle wil iedereen bedanken voor de positieve input en vertrouwen in Beuving 
Lifestyle. Het is voor ons onbeschrijfelijk hoe blij we hiermee zijn. Nu twee jaar later na het be-
trekken van onze prachtige locatie op de Nijverheidsweg (De driehoek) en ons 15 jarig bestaan 
is dit een bekroning op ons werk.

www.sportkrantamstelland.nl

Sportief op het water: zeilen, windsurfen, 
suppen, kanoën en zoveel meer!

Zeilschool Aalsmeer neemt met zijn motto ‘leren met plezier’ een belangrijke en sportieve 
plaats in binnen de plaatselijke en regionale (water)sportfunctie van Aalsmeer. Op topdagen 
verwelkomt de zeilschool ruim 160 cursisten en 40 instructeurs, terwijl ook tijdens deze hoog-
tijdagen de persoonlijke benadering centraal blijft staan. Dit gecombineerd  met een fijne sfeer 
en de professionele begeleiding maakt dat deze unieke zeilschool meer dan de moeite van het 
bezoeken waard is!

Iedereen weet dat sporten gezond is, daar weten ze bij Zeilschool Aalsmeer vanzelfsprekend ook 
alles van. Sporten is goed voor lichaam en geest. Je lichaam komt in beweging en de geest ontspant. 
De toegevoegde waarde van de watersport is het ‘buitenzijn’, genieten van wind, water en zon en van 
de prachtige natuur van de Westeinderplassen.

Je kunt deelnemen aan zowel sportieve solo- als groepsactiviteiten. Ongeacht of je diplomagericht 
bent of juist meer geniet van het recreatieve aspect, de professioneel opgeleide instructeurs stemmen 
zich af op jouw wensen en mogelijkheden. 

Jong en oud(er) is welkom. Vijfjarigen kunnen bijvoorbeeld starten met de Spettercursus, om daarna 
verder te gaan met de cursus Optimist. Boten als de Laser en de Laser Pico zijn geschikt voor alle 
leeftijden, dit geldt ook voor de bekende kielboot. Onbekend is vaak dat je de kielboot ook solo kunt 
zeilen mits je voldoende ervaring en diploma’s hebt.

De zeilschool heeft een vloot van 18 bootsoorten, waaronder ook Laser 1- en 2 mans, kielboten, Jeug-
kielboten en een catamaran NACRA 570. Al het materiaal wordt ook te huur aangeboden.
Liever anders sportief? De zeilschool beschikt over prima ‘recreatiemateriaal’. Ga bijvoorbeeld eens 
windsurfen, suppen of kanoën. Behaal je ‘sup safety card’ zodat je ook in landen als Duitsland overal 
vrij kunt suppen.

Op lesgebied is er veel mogelijk, zoals les in groepsverband per dag of dagdeel of via jeugdmiddagen, 
tijdens zeilweken van maandag tot en met vrijdag of tijdens meerdaagse zaterdag- en zondagcursus-
sen in het voor- en najaar, etc..Privéles, ook in de avonden,  behoort eveneens tot de mogelijkheden.                                       
Je kunt altijd bij de zeilschool terecht, dus ook in de weekenden en buiten de vakanties om. 
Het zeilschoolseizoen loopt het hele jaar door, waarbij de nadruk ligt op de periode april tot en met 
oktober. Vergevorderde cursisten en instructeurs trainen de hele winterperiode door, tenminste zolang 
er geen ijs ligt… En mocht de Westeinder dichtvriezen, dan worden boten en boards verruild voor 
schaatsen. Ook de ijszeilers worden dan actief. Zeilschool Aalsmeer het hele jaar door sportief!

Deze actieve zeilschool heeft ook jarenlange ervaring opgebouwd in het verzorgen van sportieve acti-
viteiten voor de naschoolse opvang. En heeft ruime ervaring in het organiseren van sport-, kennisma-
kings- en introductiedagen voor het basis-, middelbaar- en voortgezet onderwijs.
Ook participeert de zeilschool in uiteenlopende  plaatselijke, regionale en landelijke watersportactivi-
teiten als ‘Q-cup’, ‘Westeinder Waterweek’ en ‘Optimist on Tour’.

Zeilschool Aalsmeer staat bekend als CWO en VDWS erkend opleidingscentrum voor zeil- en 
surfinstructeurs. In de loop van de tijd zijn hier ontelbare sportievelingen opgeleid  tot professionele 
instructeurs. Intern spreekt men wel van ‘opleidings- en levensschool’… Jong en oud is welkom om 
deze boeiende en leerzame opleiding te volgen, mits gemotiveerd. Met 15 jaar kun je al beginnen aan 
de opleiding Assistent Instructeur. Meer ervaren mensen stromen in via een speciaal traject. 
De zeilschool organiseert zoveel dat het geen doen is om alles op te noemen. Bezoek daarom de 
aantrekkelijke website of ga eens langs en proef van de gastvrije en ontspannen sfeer van deze veel-
zijdige en unieke zeilschool. Meer informatie: www.zeilschoolaalsmeer.nl  tel. 0297-320122



• Kinderen die gepest worden en/of sterker in de schoenen dienen te staan en beter afzonderlijke,
  intensieve één op één trainingen kunnen gebruiken.

Belangrijk om te weten: de nieuwe ruimte zal gebruikt gaan worden voor extra bijlessen, en privé 
examens, en voor bijvoorbeeld onze special needs lessen (denk aan kinderen met examenvrees en/of 
uitdagingen binnen het autisme spectrum).

Teambuildingen en bedrijven
Zie onze video voor meer informatie:  www.mindpoweratwork.nl

De kleine krijgers
Ook voor de allerjongsten is er plek binnen onze school! De kinderen worden op een speelse en se-
rieuze manier stap voor stap klaar gestoomd voor de reguliere jeugdlessen. Wij trainen o.a. op weer-
baarheid, reflexen, balans en zelfbeheersing waarbij de kinderen worden geprikkeld uit de comfortzo-
ne te komen. Dit wordt bereikt door samen te werken (en mee te groeien) met andere trainingsmaatjes 
en ook door samen te oefenen voor bijvoorbeeld examens en/of andere clubactiviteiten.
Wij hebben dagelijks lessen dus wees welkom voor een proefles! (leeftijd vanaf 4/5 jaar). 
Voor meer informatie: aanmeldingen@chungdokwan.nl
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Het is een intens jaar geweest voor sportschool Chung Do Kwan, waarbij de school niet alleen nog 
meer is gegroeid qua omvang, maar ook het aanbod van tijden en locaties is uitgebreid en na de 
zomervakantie komen er nog meer nieuwe tijden en locaties bij.
Sinds de school de prijs voor club van het jaar te Amstelveen in de wacht wist te slepen is het geen 
seconde stil geweest en nog steeds is de school druk bezig met het verwezenlijken van de doelstel-
ling: een school voor iedereen, een school voor jong en oud!

De school geeft les in Taekwon-Do, Koreaans kickboksen (semi-contact & High intensity interval 
trainingen) en in de langzaam aan groeiende en steeds bekender wordende krijgskunst Kummooyeh 
(Koreaans zwaardvechten en boogschieten).

Chung Do Kwan is klaar voor het nieuwe seizoen!

Chung Do Kwan heeft niet stil gezeten en achter de coulissen staat al weer het nodige gepland voor 
het nieuwe seizoen van 2017-2018. De lessen voor de andere doelgroepen (waaronder de G-sport 
divisie) beginnen een duidelijke vorm aan te nemen en de school hoopt nog vele jaren zulke goede 
initiatieven te mogen voortzetten, daar iedereen recht heeft op sport en beweging.

Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen?
Vanaf september 2017 zullen er personal trainingen gaan plaatsvinden en zijn er zelfs mogelijkheden 
tot één op één trainingen voor doelgroepen en/of kleine groepjes in de vorm van bijvoorbeeld een 
agressie en weerbaarheidscursus. Indien je dus een eigen groepje hebt waarmee je zou willen trainen 
dan kan hier een besloten afspraak voor worden gemaakt en deze lessen zullen niet worden genoemd 
als lestijd en locatie.

Voor wie zijn de op maat gemaakte lessen geschikt gebleken?  
• Ouders die samen met hen kinderen willen trainen in weerbaarheid en agressieregulatie.
• Meiden en tieners die naar de middelbare school gaan en een cursus kunnen gebruiken om zich 
  mentaal voor te bereiden op een nieuwe tijdperk en dito omgeving.
• Kinderen met een persoonlijke uitdaging (concentratiestoornis, woedebeheersing, pestkoppen) 
• Mensen die superdruk zijn maar een gezondheidsdoel/ideaal voor ogen hebben maar daar ook
  sturing bij nodig hebben (voor voedingstips hebben wij dan ook een echt diëtist in huis).

Freerunning martial arts en koreaans boogschieten:
Dit zijn aanvullende activiteiten waar de leden zich voor kunnen inschrijven en waarbij zij ook een 
vriendje of vriendinnetje kunnen laten deelnemen, zonder dat deze daadwerkelijk lid zijn van onze 
club. Gemiddeld zijn er 1-2 van dit soort evenementen per kwartaal, waarbij de kinderen worden 
getrakteerd op een bijzonder spektakel en waarbij zij allerlei spannende opgaven dienen te volbrengen 
en in bepaalde gevallen ook prijzen kunnen winnen.

Les volwassenen
Voor de volwassenen hebben wij diverse lessen beschikbaar waaronder op de maandag-, dinsdag- en 
woensdagavond. Ook vinden er aanvullende trainingen plaats op de zaterdag (bij voldoende animo, in 
Amstelveen en/of Aalsmeer).

De LADIES ONLY les zal  vanaf september 
verhuizen naar Amstelveen en zal worden 
verzorgd in Wijkcentrum Alleman.

Een nieuw seizoen met nieuwe kansen, 
mogelijk iets voor u?

Nog geen activiteit gevonden en/of op zoek 
naar een andere activiteit?  Een motivatie 
nodig om fitter en gezonder te worden en daar-
naast te werken aan de eigen weerbaarheid en 
techniek?  

Waarom zou u zoals gebruikelijk wachten tot 
1-1-2018? U kunt al direct per vandaag begin-
nen en na de zomerstop gelijk verder doorgaan 
in de juiste motivatie én mind-set!

Grijp nu deze kans en meld uw zelf, uw kinde-
ren en/of het gehele gezin aan voor één van 
onze gratis proeflessen.

Voor meer informatie:
aanmeldingen@chungdokwan.nl

www.chungdokwan.nl
www.facebook.com /chungdokwannl
instagram: 
SPORTSCHOOL_CHUNG_DO_KWAN
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Sporten bij Medisch Trainings Centrum 
is voor iedereen!

MTC Mijdrecht is buitengewoon actief in fysiotherapie! Maar naast fysiotherapie zijn we ook nog op tal 
van andere manieren bezig om mensen weer in beweging te krijgen. Mét of zonder beperking ieder-
een is welkom in één van onze fysiofitnessgroepen, alwaar we laagdrempelig en in ontspannen sfeer 
fitness aanbieden. Altijd onder begeleiding van één van onze deskundige fysiotherapeuten. 
Voor wie op zijn eigen niveau met zijn eigen klachten aan de gang wil zijn er verschillende doelgroe-
pen. De meeste doelgroepen zijn algemeen, maar er zijn ook een aantal specifieke doelgroepen. Zo 
hebben wij een kniegroepen, ruggroepen, oncogroep (oncologie) en de neurogroep. Deze laatste is 
speciaal bedoel voor mensen die kampen met klachten van neurologische aard (bijvoorbeeld na een 
hersenbloeding). 

Ook aan zwangere dames is gedacht, deze kunnen op maandagavond bij Leonie een informatieve en 
actieve cursus volgen. Ben je 18 weken zwanger en lukt het uitvoeren van je eigen sport niet meer of 
ervaar je klachten tijdens je zwangerschap? Meldt je dan snel aan voor de Zwanger & Fit!

Naast sporten op het land bieden wij sinds kort aan sporten in het water. In de hydrogroep op maan-
dagmorgen bewegen we in het water onder leiding van Esther Verdam. Ook deze groep is laagdrem-
pelig en het is voor iedereen mogelijk om mee te doen. Eerst nog één op één begeleiding nodig in 
het water? Onze therapeuten kunnen u hierin prima adviseren. 

Nieuw komend jaar wordt de valtraining voor ouderen. Vallen bij oudere mensen is een ernstig 
en veelvoorkomend probleem. Ongeveer één op de drie nog thuiswonende ouderen valt minstens 
éénmaal per jaar. Dit kan nare gevolgen hebben. Sommigen moeten na een val opgenomen worden 
in een zorgcentrum of ziekenhuis, of erger. Spel en sport De Ronde Venen, stichting de Baat en MTC 
Mijdrecht hebben de handen ineengeslagen en een valtraining en valpreventieprogramma ontwikkeld, 
om u steviger in uw schoenen te doen staan. Aan de hand van verschillende oefeningen en technie-
ken willen wij, met u, de kans verminderen op vallen en u leren hoe te vallen, op het moment dat een 
val onvermijdelijk is. Heeft u interesse in deze valcursus meldt u zich dan bij MTC mijdrecht en wij 
plaatsen u op de bellijst en nemen contact op wanneer de cursus van start gaat. 

Meer informatie over of u wilt zich aanmelden voor één van de activiteiten van MTC mijdrecht? 
Neem contact met ons op via info@mtcmijdrecht.nl of bel 0297-286093 of zoek ons via Facebook!

Nu de zomer weer aan het aflopen is, gaan diverse sportactiviteiten weer van start. Als sporter streef 
je er naar om je niveau te behouden, of liever zelfs te verbeteren. Kracht, conditie, techniek en 
souplesse komen daarbij om de hoek kijken. Hierbij kun je wel eens tegen een grens aanlopen of zelfs 
overschrijden met een blessure als gevolg. 

Over blessures wordt vrijwel dagelijks geschreven en een ding is zeker: een blessure is pas vervelend 
op het moment dat je ‘m hebt. Voorkomen is ook in dit geval beter dan genezen! 
Gelukkig zijn een hoop sportblessures te voorkomen met de juiste maatregelen. Zo helpt het al enorm 
als je inzicht hebt in je eigen zwakke plekken. Een fysiotherapeut kan je daarin adviseren, want die 
is de specialist in bewegen. Die deskundigheid komt goed van pas als je te maken krijgt met een 
dreigende blessure of als er al klachten zijn.
 
Bij Fysio&Fitness Kudelstaart/ Aalsmeer is zeer ruime ervaring aanwezig om een goede sportspe-
cifieke analyse, evt. met hulp van echografie, te maken. Dat wil zeggen dat altijd de technieken en 
bewegingen, die horen bij je sport, meegenomen worden bij het onderzoek en behandelplan. Door 
middel van behandelen en/of trainingsschema’s zorgt de fysiotherapeut ervoor dat je op je gewenste 
niveau gaat of blijft presteren. Ook leer je terugval herkennen én voorkomen! 

Aan blessures bij sportende kinderen wordt  de laatste jaren ook steeds meer aandacht besteed. 
Fysiotherapeut Menno de Jong heeft daarom de opleiding “Kinderorthopedie voor Fysiotherapeuten” 
gevolgd en afgerond. 

Twijfel je over een blessure? Of wil je veilig beginnen met sporten? Neem gerust contact op 
met Fysio & Fitness Kudelstaart Aalsmeer via 0297 – 329635.

Veilig sporten met Fysio & Fitness Kudelstaart

Mis geen enkele editie!
Sportkrant Amstelland nu  

GRATIS af te halen bij:



Na een overtuigende winst op Canada met 7-0 leken de 
Oranjedames lekker in het toernooi te komen, maar spijtig 
genoeg kantelde de sleutelwedstrijd tegen Italië met 4-3 
net de verkeerde kant op. Daarmee verdween een kans 
op de halve finale en moesten de teleurgestelde vrouwen 
zich herpakken om de hoogst haalbare plek nog binnen te 
slepen. Dat lukte. Thuisland Polen werd met 6-4 verslagen en 
Canada werd nogmaals weggetikt, deze keer met 6-3. Na het 
eindsignaal van de scheidsrechter barstte de toegestroomde 
Oranjesupporters uit in luid applaus.

“Een geweldige ervaring”, vertelt Charlotte Bakkes, die inmid-
dels alweer volop aan het trainen is voor nieuwe toernooien. 
“EK’s en WK’s heb ik al vaker gespeeld dus die zijn voor mij 
niet zo spannend meer, maar dat was bij de World Games 
wel anders. Heel indrukwekkend. Natuurlijk is er ook teleur-

stelling omdat we de halve finale wilden halen, maar dat gevoel maakt steeds meer plaats voor trots. 
We zijn nu met z’n allen weer hard aan het trainen voor het komende EK in Saint Omer, Frankrijk. Dat 
is al over twee weken. Net als de voetbal-leeuwinnen gaan we strijden voor die Europese titel!
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Uithoornse kanopolo-dames strijden op wereldniveau
Niemand zal het ontgaan zijn dat de Nederlandse voetbaldames onlangs Europees Kampioen werden, 
maar intussen werd er ook in de vrouwenklasse van het kanopolo geschiedenis geschreven. Nooit 
eerder mocht de selectie uitkomen op de prestigieuze World Games. Meteen ook een mijlpaal voor de 
Uithoornse roei - en kanovereniging Michiel de Ruyter, die meer dan de helft van het team vulde.

Michiel de Ruyter sterk vertegenwoordigd 
op de World Games in Polen

De alternatieve Olympische Spelen worden eens in de vier jaar georganiseerd, met ditmaal het Poolse 
Wrocław als arena voor sporten als wakeboarden, inline hockey en parachutespringen. In tegenstel-
ling tot de Nederlandse kanopoloheren, wisten de dames zich wel te plaatsen om het tegen de zeven 
beste ploegen ter wereld op te nemen.
 
Na maanden voorbereiding moesten MDR-spelers Charlotte Bakkes, Selina Dijkstra, Lisanne Dreyfus 
en Marlen Wessels in drie dagen laten zien wat ze in huis hadden. Een zware opgave, zeker met 
regerend wereldkampioen Nieuw-Zeeland als eerste tegenstander. Een winst bleek er niet in te zitten. 
Verrassend genoeg werd de wedstrijd tegen de uiteindelijke kampioen Duitsland nog aardig spannend. 
Helaas bleken onze Oosterburen met een 4-2 winst toch net te sterk.
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SUPpen; de meest complete workout op het water
Stand Up Paddling is de snelst groeiende watersport van dit moment. Het is enorm populair bij  zowel 
jong als oud. Staand op een stabiel board gebruikt men een lange peddel om voort te bewegen. De 
combinatie van peddelen en evenwicht bewaren op het board, zorgt ervoor dat iedere SUP-sessie een 
sensatie is en toegankelijk voor iedereen! Daarnaast is het ook één van de meest complete workouts, 
voor het trainen van de billen, benen, buik, rug en armen.

Maak op eigen gelegenheid een leuke tocht op een mooie nazomer avond of kom met een groepje 
voor een sportieve gezellige clinic. Onderdelen van de clinic naast een mooie vaartocht zijn; leren van 
diverse technieken, juiste houding, oefeningen/spelletje en eventueel een wedstrijdvorm. 

Watersportcentrum en Evenementenlocatie Vinkeveen Haven

Zelf varen op de Vinkeveense Plassen
Een boot huren in Vinkeveen en omgeving? Voor bootverhuur op de Vinkeveense Plassen staan wij 
klaar om u een heerlijke dag op het water te bezorgen. U kunt bij ons sloepen huren of één van de 
verschillende type motorboten. 
Ook vindt u bij ons vele soorten zeilboten en kunt u onder andere een Valk huren voor een zeiltocht 
op de Vinkeveense Plassen. Voor een sportieve vaartocht door het dorp, mooie slootjes en leuke 
doorkijkjes bieden wij ook kanoverhuur, waterfietsen en SUP boards.
Alles wat nodig is om er een onbezorgde en bovenal leuke dag van te maken!

Bedrijfsevenementen op en aan het water
Het strandje, het uitzicht over de Vinkeveense Plassen, de geweldige ambiance, de vele faciliteiten 
en uiteenlopende mogelijkheden. Het Strandhuis van Vinkeveen Haven is ook wel het best bewaarde 
geheim binnen het Groene Hart. Deze locatie wordt ingezet voor uiteenlopende evenementen; verga-
deringen, feestjes, jubilea of bedrijfsuitjes, met een borrel, receptie of diner.
Grenzend aan de gezellige ruimtes is een sfeervol terras, waar u heerlijk met uw gasten kunt vertoe-
ven, elk moment van het jaar. Het beschikt over een ruime veranda tegen de hete zomerzon en is 
tevens voorzien van heaters tijdens de koude wintermaanden.

In combinatie met diverse watersportactiviteiten zoals; zeilen, varen, spel/puzzeltocht of andere team-
buildingsactiviteiten stellen we samen met u een passend en bovenal leuk programma samen voor 
een onvergetelijke dag/avond aan de Vinkeveense Plassen..

Zeillessen jeugd en volwassenen
Tijdens de zomervakantie vonden wederom de zomer zeilweken voor kinderen plaats. Honderden 
jonge zeilers beleefde een onvergetelijk zeilkamp en leerden daarbij ook nog eens volgens de CWO-
normen goed zeilen.
Dit najaar zijn er ook weer diverse zeilcursussen voor de jeugd en tevens óók voor volwassenen. 
Bijvoorbeeld de 5-daagse Zondagscursus, een weekendcursus in de Valk of een (privé)zeilles op een 
door u gewenst moment.
Daarnaast klinkt het nog ver weg, maar half oktober sluiten we het seizoen weer af met een herfst-
kamp voor de jeugd tijdens de Herfstvakantie.

Meer informatie?
Voor vragen, het huren van boten of heeft u specifieke wensen met betrekking tot een evenement? 
Neem gerust contact op met één van onze medewerkers. Dit kan via de mail info@vinkeveenhaven.nl 
of telefonisch 0297 26 1990. 
Wij helpen u graag verder!




