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Opnieuw laat Nederland zich dit jaar 
weer van zijn warmste kant zien. Op het 
moment dat ik dit stuk schrijf, hebben 
we net het hitterecord van 40 graden 
achter de rug. Als therapeut en recre-
atief sporter vraag ik mij eigenlijk af, 
tot wanneer het nog verantwoord is om 
te sporten. Bij ons in de praktijk bleef 
het lekker koel en hebben wij patiënten 
voor wie wij het onverantwoord vonden 
om te komen sporten afgebeld. 
Maar waar ligt eigenlijk de grens? 
Wanneer je net een lange wandeling of 
een sporttoernooi in de agenda hebt 
staan? Ik ben het gaan uitzoeken. 

Olympische sporters presteren op hoog 
niveau in de meest extreme weersomstan-
digheden. Maar je hoeft je er niet eens in 
te verdiepen om te weten dat daar een 
langdurige voorbereiding aan vooraf gaat. 
Weken van te voren beginnen ze al met 
acclimatiseren. En dat is het nou net hè, 
in ons kikkerlandje. De ene week is het 
nog aan het plenzen en niet warmer dan 
20 graden, het andere moment vallen de 
mussen dood van het dak. Echt acclima-
tiseren zit er dan niet in… Natuurlijk als je 
regelmatig sport, wen je aan de verschil-
lende weersomstandigheden en kan je lijf 
best tegen een stootje, maar hoe overleef 
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5 jaar i-Turn

Rugby: De Amsterdam Sevens
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Sportvereniging van het jaar!
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je die extreme temperaturen? 
Ondanks het advies niet koud te douchen 
bij warm weer, is dit voor het sporten blijk-
baar juist gunstig! Wetenschappelijke on-
derzoeken hebben aangetoond dat wan-
neer je lichaamstemperatuur lager is, 
wje tijdens het sporten beter presteert. 
We beschikken namelijk over een 
bepaalde opslagcapaciteit voor 
warmte, welke we een beetje
kunnen beïnvloeden. Door je 
lichaam te koelen vóór het 
sporten met een koud of lauw 
bad of een ice-slurry, kan je dus 
net  wat extra aan. 

Wanneer je dan ook nog de 
warming up inkort en in de schaduw 
doet,  houdt je genoeg capaciteit over 
om een goede sportprestatie te leveren. 
Je snapt natuurlijk al, dat het dus ook 
goed is om je lijf tijdens het sporten ook 
zo veel mogelijk te blijven koelen, bijv. met 
een natte handdoek maar ook door lichte 
reflecterende kleding. 
Vergeet vooral ook niet om  vooraf al     
genoeg te drinken en vul tijdens een
lange sportsessie, of na je sportsessie, 
 niet alleen vocht aan maar ook de zou-
 ten die je hebt verloren met zweten     
 sportdranken. 
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Een nieuw hockeyseizoen staat op het punt te 
beginnen of is net gestart. Ook bij Qui Vive zijn 
de teams van het komende seizoen en de club 
zich aan het voorbereiden op de competitie en 
het spelen van wedstrijden.

Het eerste evenement voor geïnteresseerde meis-
jes en jongens is de Qui Vive Open Dag die op 
zondag 8 september van 10.30-12.00 uur op het 
Qui Vive complex wordt georganiseerd. Wil je 
meer weten over hockey en Qui Vive, dan staan we 
klaar om je vragen te beantwoorden en je te laten 
zien wat hockey is! Van 11.00-12.00 uur kunnen 
jongens en meisjes die kennis willen maken met 
hockey zich uitleven in diverse hockey oefeningen 
en een wedstrijdje. Besluit je tijdens de Open Dag 
lid te worden, dan betaal je geen inschrijfgeld!

Het 2e evenement is een ‘Super Sunday’ op zon-
dag 22 september, waarbij zowel Dames als Heren 
1 thuis spelen en je kunt komen genieten van top-
hockey @ Qui Vive.

Een hockeyseizoen kent een aantal perioden

Voorbereiding
Teams bereiden zich binnen de vereniging voor op 
de competitiewedstrijden door te trainen, oefen-
wedstrijden te spelen en teambuilding te doen. 
Qui Vive regelt, samen met de omliggende vereni-
gingen, voor alle jeugdteams oefenwedstrijden, 
bereidt de trainers/sters van de teams voor door 
middel van een zogenaamde Train de Trainer bij-
eenkomst onder leiding van de technische staf en 
alle coaches worden tijdens een workshop geïn-
strueerd over tactieken, techniek en mentale as-
pecten van het hockey spel.

Competitie
De jeugdteams spelen vanaf begin september tot 
de herfstvakantie in een voorcompetitie om de 
sterkte van de teams te bepalen. De hockeybond 
deelt aan de hand van deze voorcompetitie de 

teams in op sterkte, om tot gelijkwaardig compe-
tities te komen waarin alle spelers/sters zich vol-
doende kunnen ontwikkelen en de teams op een 
sportieve manier aan elkaar gewaagd zijn.

Zaalhockey
Alle jeugdteams van Qui Vive, 8 E categorie en 
ouder, spelen zaalhockey vanaf begin december. 
Zaalhockey is een erg snelle en flitsende sport die 
uitdagend is voor spelers en begeleiding. Tech-
niek, tactiek en je onder de druk van het spel in de 
hand houden maken van zaalhockey een prach-
tige hockeyprikkel die nieuwe kwaliteiten van de 
spelers/sters naar boven haalt.
Regelmatig worden Qui Vive teams kampioen in 
de zaalcompetitie!

Voorjaarscompetitie
De teams spelen na de voorjaarsvakantie verder 
in de veldcompetitie waarin nu ook het kampioen-
schap te behalen valt. Een spannende, boeiende 
en erg leerzame fase van het hockeyseizoen.
Qui Vive sluit het seizoen af met de jaarlijkse 
kampioenen huldiging waar alle teams die op het 
veld of in de zaal kampioen geworden zijn in het 
zonnetje worden gezet door de voorzitter en alle 
supporters van de club.

Toernooien
Tijdens de periode na de competitie worden in het 
hele land en ook op Qui Vive (jeugd)toernooien 
georganiseerd. Met je team speel je een dag lang 
gezellig hockey op je eigen of een andere club.

Qui Vive…. ambitie en plezier
Qui Vive is een ambitieuze hockeyclub, waar spel-
plezier, gezelligheid en prestatie hand in hand 
gaan. Een evenwichtige combinatie van presta-
tie- en recreatief hockeyen staat bij Qui Vive cen-
traal. Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid 
van een professionele opleidingscoördinator en 
een speciaal opleidings- en trainingsplan voor de 
jeugd. Door de inzet van de vele vrijwilligers blijft 
de club ook een echte familievereniging.
Met bijna 1.000 leden heeft Qui Vive zich in ruim 
55 jaar ontwikkeld tot DE hockeyvereniging voor 
Uithoorn en omgeving. 

Hockey: een sport voor alle leeftijden
Kinderen kunnen vanaf 4 jaar starten met hoc-
key bij Qui Vive. Alle jeugdwedstrijden worden 
op zaterdag gespeeld en alle volwassenen 
(‘senioren’) hockeyen op zondag. Dat 
neemt niet weg dat we op zaterdag vele 
seniorenleden bij Qui Vive zien als coach, 
scheidsrechter of toeschouwer. En ook op 
zondag komen jeugdleden graag kijken 
naar (en leren van) de prestaties van de 
eerste teams. Heren 1 van Qui Vive speelt 
in de Promotieklasse (1 na hoogste niveau 
in Nederland), Dames 1 speelt in de 1e 
Klasse (3 na hoogste niveau in Ne-
derland).

Jeugdhockey
Qui Vive besteedt veel aan-
dacht aan de opleiding van de 
jeugdleden. Het uitgangspunt 
van onze aanpak is, dat alle 
kinderen in ieder geval met 
plezier hockeyen, onafhankelijk 
van hun niveau en verder alle kans 
krijgen zichzelf optimaal te ontwikke-
len. Hierbij is een goede wisselwerking 
tussen trainer, coach en niet in de laatste 
plaats ouders en/of verzorgers onontbeerlijk. 

Stokstaartjes en Benjamins (4 - 6 jaar)
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij Qui Vive mee-
doen met de stokstaartjestraining op zondagoch-
tend. Dit is een blok van 8 trainingen die wij 2 x per 
jaar organiseren (voor- en najaar), waarbij kinde-
ren via spelletjes met bal en stick de eerste begin-
selen van het hockey leren. Het accent ligt hierbij 
op het op een speelse manier ontwikkelen van bal-
controle, waarbij spelplezier en veiligheid voorop 
staan. Aanmelding voor de stokstaartje gaat per 
blok. Vanaf de benjamins (ca. 6 jaar/ groep 3) kan 
je volwaardig lid worden van Qui Vive. De benja-
mins trainen wekelijks en na de winterstop kunnen 
ze deelnemen aan het onderlinge ‘Donald Duck’ 
Toernooi en/of F stage.

F-jeugd (voor 1 oktober 7 jaar, groep 4)
Ook bij de F-categorie ligt het accent aanvankelijk 
op spelletjes met bal en stick, maar tevens wor-
den er met drietallen al wedstrijdjes gespeeld op 
1/8 veld met vier doeltjes. Zo spelen de kinderen 
in regionaal verband op de zaterdagmorgen een 
minicompetitie.

E-jeugd (voor 1 oktober 8-9 jaar, groep 5/6)
In de E-categorie wordt eerst gespeeld in zestal-
len, op een kwart veld en met aangepaste spelre-
gels. De volgende stap in de opleiding is het acht-
talhockey op een half veld. Zowel bij het F-hockey 
als bij zestalhockey en achttalhockey worden de 
wedstrijden geleid door begeleiders, die meer als 
spelleider optreden.

D-jeugd (voor 1 oktober 10-11 jaar)
De D-jeugd speelt in elftallen op een heel veld 
zonder aangepaste spelregels. De wedstrijden 
- op zaterdagochtend - worden geleid door twee 
scheidsrechters, de competitiestand wordt bijge-
houden om de prestaties in vergelijking met an-
dere teams en verenigingen te meten. Het gaat 
hierbij om spelregelkennis, sportiviteit binnen en 
buiten het veld en eigen hockeyvaardigheden. 

EEN HOCKEYSEIZOEN OPQUI VIVE
IS AMBITIEUS, FANATIEK EN GEZELLIG SPORTEN

ABC-jeugd (12-17 jaar)
Hoe ouder de kinderen, hoe belangrijker de pres-
taties worden, naast de gezelligheid die Qui Vive 
biedt. Bij de C-jeugd wordt al meer op prestaties 
gemikt, een lijn die wordt doorgezet in de B- en 
A-jeugd. Alle teams spelen districtscompetitie en 
trainen twee keer per week.

Senioren-, veteranen- en recreantenhockey
Qui Vive kent ook een zeer actieve afdeling voor 
senioren, veteranen en de recreanten. De senio-
ren- en veteranencompetitie wordt op zondag ge-
speeld. 

Een bijzondere afdeling wordt gevormd door de 
recreanten, die op zondagochtend (9.00-10.30 
uur) en maandag- en donderdagavond actief zijn. 
Recreanten zijn vaak ouders van jeugdleden of 
leden die er de voorkeur aan geven niet meer in 
competitieverband te spelen en toch hun conditie 
op peil willen houden, Ook nieuwe leden, die het 
hockeyspelletje willen leren, zijn van harte welkom!

Jeugdtraining en -opleiding
Qui Vive streeft ernaar, de trainingen te laten ge-
ven door ervaren hockeyers, die in het bezit zijn 
van een Jeugd Hockey Trainer diploma (JHT) of 
het Train-de-Trainerprogramma van Qui Vive heb-
ben doorlopen. Onder leiding van gekwalificeerde 
jeugdtrainers krijgen de kinderen in elke leeftijds-
categorie zo een leuke en leerzame hockeytrai-
ning. 

Kennismaken met hockey en Qui Vive?
Wil je kijken of hockey bij je past? Kom dan gezel-
lig bij ons langs voor een proefles of op de Open 
Dag! Gedurende het hele hockeyseizoen kun je 
instromen als nieuw lid en je aanmelden voor 2 
proeftrainingen. Kijk op www.quivive.nl of neem 
voor de mogelijkheden van proeflessen of deel-
name aan de stokstaartjestraining contact op via 
proefles@quivive.nl.
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Judo is de pedagogisch verantwoorde sport waar 
je de rest van je leven wat aan hebt. Het is een 
sport voor volwassenen, jongens en meisjes vanaf 
3 jaar. Een zeer fysiek zware sport met elementen 
als coördinatie, fijne motoriek, doseren en reke-
ning houden met een ander. Judo kan beoefend 
worden als wedstrijdsport of als recreatieve sport. 
Het is voor iedereen een leuke manier om samen 
te leren er fysiek op vooruit te gaan en het zelf-
vertrouwen te ontwikkelen. Ook zijn er lessen voor 
beginnende volwassenen.

Iedere ouder wenst het beste voor zijn of haar 
kind. Opvoeden is in de praktijk een kwestie van 
begeleiden, sturen, vallen en opstaan. In de he-
dendaagse hectische maatschappij, is het van 
belang dat kinderen geleerd moet worden vaardig 
met ‘conflicten’ om te gaan. Een conflict komt niet 
zomaar uit de lucht vallen. Slechte communicatie, 
meningsverschillen en onzekerheden zijn vaak de 
oorzaak van een conflict. Het is van belang dat kin-
deren spelenderwijs leren omgaan met conflicten, 
meningsverschillen, winnen en verliezen, normen 
en waarden.

Door de samenwerking die vereist is bij judo ont-
wikkelen de judoka’s elkaar. Ze leren elkaar te cor-
rigeren, te vertellen wat ze voelen, om de ander 
zijn of haar techniek te verbeteren en daardoor 
gezamenlijk hun kennis en kunde te ontwikkelen. 

is een sport voor iedereen
Judo

Hierdoor ontstaat er een chemie die voor zelfver-
trouwen zorgt. Dat zelfvertrouwen werkt dan weer 
door in het groepsproces. Zo behalen de judoka’s 
samen, zowel groot als klein, hun individuele leer-
doelen.

“Zelfvertrouwen is het fundament van alle 
successen en prestaties die je behaald”
Vallen en opstaan, dat gebeurd wel honderden ke-
ren tijdens een les judo.
Tijdens de eerste lessen die je volgt als judoka leer 
je vallen, rollen en geworpen worden. Dit vallen 
leer je niet alleen voor jezelf, zodat je niet hard zult 
vallen, maar ook om je op de grond te laten wer-
pen, zodat de ander zijn/haar worp kan oefenen. 
En dat doet de ander vervolgens weer voor jou. 
Het is dus van belang, dat je de valtechniek goed 
beheerst en elkaar netjes werpt. Judo is de enige 
vechtsport zonder geweld, schoppen en slaan. 

Bent u geïnteresseerd geraakt en opzoek naar een 
zeer goede judoschool in Amstelveen, dan kunt u 
dagelijks op één van de zes verschillende locaties 
terecht.

Voor alle informatie kunt u de website raad-
plegen www.dulken.nl of stuur een e-mail naar 
info@dulken.nl

Judo, een levenswijze, een levensles.
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De tennishal is overgegaan op Ledverlichting
Dit jaar is er een grote investering gedaan in 
Ledverlichting. De verlichting op alle banen zijn 
op internationaal niveau.

Vier seizoenen
De tennishal heeft het voordeel dat in alle vier 
seizoenen getennist kan worden. 
Op zaterdag 14 september 2019 begint het 
hoogseizoen dat doorloopt t/m vrijdag 27 maart 
2020. U heeft een maand de tijd om uzelf nog te 
garanderen voor tennis in de winter.

Vier seizoenen tennis in Tennishal De Ronde Venen

Contractbanen
Een goede optie is het huren van een contract-
baan. Voor het komende winterseizoen zijn er nog 
mogelijkheden om op contractbasis tennisbanen 
te huren, zowel overdag als in de avond.
Informeer naar de mogelijkheden via telefoonnr.: 
0297 285636 of vraag het aan via het inschrijffor-
mulier winterseizoen op onze website
.
U heeft dan een vast uur in de week, die u 
bijvoorbeeld met 4-8 personen kunt reserveren. 
Meestal wordt de baan door 6 personen gehuurd. 

Dat is prettig want als iemand dan een keer niet 
kan spelen wordt de baan toch nog gebruikt.

Het 3e Novemberweekend Dubbeltoernooi 
en de Wintercompetitie.
De tennishal organiseert een open dubbeltoer-
nooi in november vanaf zaterdag 16 november 
3 weekenden waarbij de finaledag op zondag 1 
december valt. Er kunnen uiteraard verhinderin-
gen opgegeven worden behalve op de finaledag. 
Op de finaledag worden er onder de aanwezige 
deelnemers 2 tickets verloot voor Roland Garros!

Vanaf zondag 8 december 2019 begint de win-
tercompetitie voor mixed-teams en dubbels. De 
finaledag is op zondag 15 maart 2020. U speelt 
de wintercompetitie voor minder dan € 10,- per 
persoon per keer 2 dubbels van een uur incl. 1 
blik 4 Tecnifibre ballen per 2 personen. 

Voor beide kunt u zich inschrijven via 
www.tennishalderondevenen.nl of 
www.toernooi.nl. 

Eind maart worden de Open Mijdrechtse Indoor-
tenniskampioenschappen georganiseerd. Ter 
voorbereiding van bijvoorbeeld de voorjaarscom-
petitie. Voor dit toernooi zal de inschrijving vanaf 
half december online staan.

Baanbundel uniek in Nederland
Het meest flexibele product bij tennishal De 
Ronde Venen zijn de baanbundels. De baanbun-
dels zijn geschikt voor iedereen die niet aan een 
vaste tijd gebonden willen zijn en met hun eigen 

tennismaatjes 25 tot 70 uur willen tennissen op 
vrijdag, zaterdag en zondag. De baanbundel is 
24 maanden geldig en gaat ondanks dat u hem 
al eerder heeft aangeschaft in vanaf uw eerste 
boeking, die u eenvoudig via onze website met 
uw computer of uw mobiel kunt maken. Er zijn 
tevens jaarbundels van 15 uur mogelijk.

Evenementen
Zeer geschikte locatie voor max.50 personen. 
Verjaardagen, jubileums, kaartavonden of 
bedrijfsfeesten kunnen bij ons worden georgani-
seerd. U kunt daarbij ook tennisbanen huren of 
zelf op zaterdagavond of zondagmiddag de hele 
accommodatie tot uw beschikking hebben.

Studentenkorting 
Nieuw bij Tennishal De Ronde Venen is de stu-
dentenbundel! Voor € 100,- kun je 10 uur samen 
met andere studenten tennissen van maandag 
t/m vrijdag tussen 12:30 uur- 18:00 uur.



De zomer is weer bijna voorbij, alle clubs gaan 
weer van start met hun activiteiten en ook de 
schaatsers wisselen de skates en de fietsen 
weer om voor de gladde ijzers.

De natuurijs winter was helaas afgelopen jaar niet 
wat de schaatsliefhebber gewenst had. Mochten 
we het jaar daarvoor in ieder geval nog drie da-
gen op een prachtige ijsvloer genoten hebben, dit 
jaar was het nul. Alleen degene die de reis naar 
Zweden, Oostenrijk of Finland hebben gemaakt 
mochten genieten van een mooi stukje natuurijs. 

We zien wel dat dit een groeiende markt is. Steeds 
meer recreanten, op allerlei niveau, gaan de uit-
daging aan om een langere tocht op natuurijs 
te maken. En organisaties spelen daar op in en 
organiseren naast een schaatstocht ook andere 
dingen terplekke, zoals een tocht per hondenslee, 
langlaufen, sneeuwwandelen en tochten op een 
sneeuwscooter. Op deze manier worden er com-
plete vakanties aangeboden.

Uiteraard moet er wel een goede voorbereiding 
aan een tocht vooraf gaan, en vele gaan in begin 
oktober van start op de baan met training, al dan 

niet onder begeleiding, om goed beslagen ten ijs 
te komen. 

Heel belangrijk is om goed materiaal te hebben. 
Zowel schaatsen als kleding. Er is een grote ver-
scheidenheid aan schaatsen, klapschaatsen met 
diverse soorten schoenen, maar ook speciale 
schaatsen voor natuurijs. Laat u in een speciaal-
zaak goed voorlichten over de mogelijkheden die 
het beste bij u passen!

Dit geldt ook voor de kleding, het is voor het 
schaatsplezier van belang dat u lekker soepel 
zittende kleding draagt, dat het geen vocht vast 
houdt en niet te dik is, zeker op de baan zien 
we dat mensen vaak teveel kleren dragen. 
Waardoor ze eerst te warm worden, veel 
transpireren en daarna koud worden. En dat 
gaat ten koste van het schaatsplezier! Ook 
daar kan de specialist u goed bij adviseren.

Bij Jan van der Hoorn schaatssport vind u deze 
specialisten. Door onze jarenlange ervaring met 
het schaatsen kunnen we iedereen, van beginner 
tot wedstrijdsporter voorzien van goede tips en het 
juiste materiaal. 

Afgelopen zomer heeft de onze winkel een gro-
te metamorfose ondergaan, de winkel en de 
werkplaats zijn vergroot, overzichtelijker. Ook de 
collectie is verruimd, wielerkleding, functionele 
onderkleding en sinds kort ook een nieuwe loot 
aan de stam: TRI sport, een ruim assortiment 
triatlonkleding: wetsuites, tri suites, zwem at-
tributen. 
Daarnaast hebben we ook een stukje nostal-
gie over de schaatsgeschiedenis. Dus voor 
de optimale beleving: kom onze naar ver-
nieuwde winkel en ervaar het 
ultieme schaats, skate 
en triatlon gevoel!

Er wordt mij vaak gevraagd: Wat is nou BMI? 
Dit is je Body Mass Index. Het kijkt of je lengte en 
gewicht in orde is en of het gezond is voor je li-
chaam en het geen risico geeft op bijv: hart/vaat 
ziekten, diabetes etc. Het is belangrijk om dit re-
gelmatig te checken! 

Je BMI kun je op verschillende manieren uitreke-
nen. Bij de BMI berekening geeft het een eindto-
taal aan of je gewicht wel of niet gezond is, dit kan 
ook te laag zijn!
Zit je beneden de 18,5 BMI dan is het verstandig 
om aan te komen. Je kan dit altijd even nachec-
ken. Zit je tussen de 18,5 en 25 BMI probeer dit 
dan vast te houden!

Zit je tussen de 25 en 30 BMI dan is het verstandig 
goed op te letten want boven de 30 is het noodza-
kelijk om wat gewicht te verliezen, het is te hoog en 
je hebt meer kans op een te hoog cholesterol etc.
Je kan dit altijd 1x per jaar laten onderzoeken bij 
je huisarts.

Ik meet dit vaak met de omtrek van je buik. Buik-
vet/visceraal vet is momenteel het probleem in NL 

en je krijgt vaak dezelfde uitslag als een BMI bere-
kening. Vrouwen onder de 80 cm is prima, tussen 
80 en 88 cm is het zo houden en erboven is het 
verstandig om gewicht te verliezen. Mannen als ze 
onder de 94 cm blijven, 94 en 102 cm is zo houden 
en boven de 102 cm ook gewicht verliezen! 

Wil je zelf even kijken wat jouw buikomtrek is? 
Meet dan je buikomtrek op het smalste deel tussen 
je bovenste heupbeen en je onderste rib, dus je 
taille.

Voor mensen die veel sporten en een behoorlijke 
spiermassa hebben geeft de BMI vaak een te hoge 
uitslag uit, dus gewicht verliezen! Iets wat dan ei-
genlijk helemaal niet nodig is.Houdt dan je buik-
meting aan. Dit geld ook voor Aziatische mensen.

Hoe bereken je je BMI?
Je gewicht, je lengte in cm of meters. 
Bijvoorbeeld, je bent 1.57 meter en 65 kilo zwaar. 
Je BMI is: 65 / (1.57 x 1.57) = 26 Het kan natuurlijk 
ook met centimeters. Dezelfde berekening is dan: 
65 / ((157 x 157) x 10.000) = 26

Succes!

Just Believe
Jolanda Beuving
Beuving Lifestyle

FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

06

Wat is nou 
je BMI?
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SUPPEN; DE MEEST COMPLETE EN LEUKSTE WORKOUT OP HET WATER
Stand Up Paddling is de snelst groeiende watersport. 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. Ook in september kun je aansluiten bij de wekelijkse SUP-cli-
nic op de donderdagavond. 

Kosten bedragen € 25,- maar met eigen board kun je ook aansluiten voor € 5,-.Anderzijds kan er uiter-
aard ook op eigen gelegenheid een leuke tocht op een mooie nazomer avond gemaakt worden.

BEDRIJFSEVENEMENTEN AAN DE VINKEVEENSE PLASSEN
Nog op zoek naar leuke locatie met activiteiten op en rond het water? Het Strandhuis van Vinkeveen 
Haven wordt veelal ingezet voor uiteenlopende evenementen; vergaderingen, feestjes, jubilea of be-
drijfsuitjes, met een borrel, receptie of diner.

Grenzend aan de gezellige ruimtes is een sfeervol terras, waar u heerlijk met uw gasten kunt vertoeven, 
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 teambuildingsactiviteiten stellen we samen met u een 
passend en bovenal leuk programma samen voor een onvergetelijke dag/avond aan de Vinkeveense 
Plassen.

Watersportcentrum en Evenementenlocatie
Vinkeveen Haven

HAAL JE VAARBEWIJS
Ook dit najaar is er weer gelegenheid tot het volgen van de cursus voor het behalen van het vaarbewijs. 
Het Klein Vaarbewijs is verplicht bij het varen met schepen boven de 15 meter of bij schepen die sneller 
kunnen varen dan 20 km per uur. De cursus Klein Vaarbewijs I (KVB1) wordt gegeven door een CWO 
erkende docent en vindt plaats op vijf woensdagavonden van 19:30 tot 22:00 uur; 18 & 25 september, 
2, 9 en 16 oktober.

Kosten bedragen € 175,- per persoon. Tijdens de cursus wordt de leerstof behandeld,
aanverwante onderwerpen aangesneden en examens geoefend. Door de interactieve
behandeling van de lesstof wordt de cursus door de cursisten als zeer prettig ervaren.
Let wel: vanaf 1 januari 2020 is praktijkexamen verplicht onderdeel , dus wees het voor!

ZEILLESSEN VOOR JEUGD EN VOLWASSENEN
Tijdens de zomervakantie vonden wederom de zomer zeilweken voor kinderen plaats. Honderden jonge 
zeilers beleefden 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 en boottype. Daarnaast klinkt het nog ver weg, maar half oktober sluiten we 
het seizoen weer af met een herfstkamp voor de jeugd tijdens de Herfstvakantie. Inschrijven voor het 
Herfstkamp is al mogelijk!

MEER INFORMATIE?
Voor vragen, het huren van boten of heeft u specifieke wen-
sen met betrekking tot een evenement? Neem gerust contact 
op met één van onze medewerkers. 
Dit kan via de mail info@vinkeveenhaven.nl of telefonisch op 
nummer 0297 26 1990. Wij helpen u graag verder!
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Sommigen verklaren je voor gek. Maar na het lezen van deze voordelen moet je het misschien toch 
maar eens proberen. Vroeg in de gym zijn, is nog niet eens zo heel gek. Ik zweer er echt bij, wat ik nooit 
had gedacht. Ga het gewoon eens doen, je zult je zeker beter voelen. En zo niet? Dan is er meer plek 
voor mij! Ik ben ook ineens omgetoverd van een ochtendhater naar een ochtendlover. Twee keer in de 
week zet ik m’n wekker om 07.00 uur om vroeg te gaan sporten (voor mijn doen). Dus. Vroeg in de gym, 
wat heeft het voor zin?

5
VROEG IN DE GYM: 

voordelen 
Door: Isabella Kok

Goed begin van de dag
Je kan je dag eigenlijk niet beter beginnen. Sowieso, je hebt je wekker gezet, je hebt je bed verlaten (ja 
ik weet dat het lekker ligt maar kom op), dus je moet wel. Anders is alles voor niks. Daarnaast na een 
lange werkdag heb je misschien geen zin meer en zal je het sneller overslaan dan aan het begin van 
de ochtend. Het geeft mij ook altijd super veel energie, zo’n goed begin van de dag. Ik voel me fit en ga 
automatisch de rest van de dag ook gezonder doen. De zomer komt eraan, dus gaan met die banaan!

Lege gym
Heerlijk vind ik dat. Je hebt het zelf voor het kiezen, waar ga je mee beginnen en wat ga je daarna doen? 
Niet wachten op mensen die dan precies het gene gaan doen waar jij net op af wilde stappen en die 
dus je hele schema in de war schoppen. Het hele rijk voor jezelf. Misschien niet helemaal, maar in ieder 
geval meer dan in de avond, waar het soms vechten voor een plekje is. Niemand die op je let, ook wel 
eens fijn, nog een voordeel van vroeg in de gym zijn. Soms voel ik toch wel wat ogen op mij gericht (ga 
lekker je eigen ding doen en let niet op mij), dus ook daar heb je minder last van op de vroege morgen.

Betere focus
Welke gek gaat er dan ook zo vroeg sporten? De rest slaapt nog of is misschien al aan het werk. Beter 
voor jou dus, want je wordt minder snel afgeleid. Tegenwoordig neemt iedereen z’n telefoon mee naar 
de sportschool en moet er van alles tussendoor gecheckt worden. Maar zo ’s ochtends vroeg is de 
kans minder groot dat je belangrijke berichten binnenkrijgt, dus je focus is beter. Heel eerlijk, ik sport 
het fijnst zonder telefoon. Ik laat hem wel eens gewoon in m’n tas liggen. Dan ben ik sneller klaar 
en de mensen die dan een berichtje hebben gestuurd, kunnen echt wel even wachten. Je moet je 
telefoon alleen wel meenemen voor..

Stiekeme selfies
Vroeg in de gym, waarschijnlijk bijna helemaal leeg. Tja, wie doet het niet, even een selfie. Je wilt toch 
even aan de buitenwereld laten weten dat je goed bezig bent toch? (Met de opkomst van social media 
wordt het in ieder geval steeds meer, ik betrap mezelf er ook op) Ook al sport je voor jezelf en niet 
voor een ander. Nu kan je gewoon shameless een selfie maken, zonder dat je wordt betrapt. Al begint 
het naarmate de tijd wel steeds drukker te worden, dus zal ik adviseren dit aan het begin te doen. Niet 
alleen een goed moment voor een selfie, maar ook een progressie foto. Of misschien wil je jezelf wel 
filmen om te kijken of je een oefening goed aan het uitvoeren bent.

Je slaapt beter
Tijdens het sporten komt er adrenaline vrij. Een stofje waar je actief van wordt, niet echt heel handig 
als je wilt gaan slapen dus. Ik merk het zelf ook, als ik tot laat bezig ben geweest, kan ik moeilijker in 
slaap komen. Daar komt overigens binnenkort ook een blog over! En hoe lekker is het trouwens als je 
een avondje vrij bent? Lekker op de bank, niks meer moeten en je lichaam even de nodige rust geven. 
Zodat je snel weer klaar bent voor de volgende vroeg in de gym sessie.

Hopelijk kan ik je inspireren om misschien een keer wat eerder je wekker te zetten om te gaan spor-
ten. Zo erg is het niet. Vroeg in de gym, heeft wel degelijk zin! Nu niet ineens allemaal heel vroeg gaan 
sporten he, dan heeft dit geen zin meer!

Isabella
Isabella geeft onder andere 
dans- en Body Pump lessen bij 
Amstelhof Sport & Health Club. 

Contact
FeelGoodClub Amstelhof
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn
0297- 531855
info@amstelhof.com
www.amstelhof.com
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Collecteren tegen spierziekten = 600 spieren + 2 uurtjes tijd
Van 8 tot en met 14 september 2019 is de jaarlijkse collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds. 
In deze week zetten vrijwilligers door heel Nederland zich in voor de strijd tegen spierziekten. Het 
Prinses Beatrix Spierfonds krijgt geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van de inzet van vrij-
willigers. Samen maken we wetenschappelijk onderzoek naar spierziekten mogelijk. Het fonds zoekt 
hiervoor nog tientallen extra collectanten. 

“Met de opbrengst van de collecte kunnen we een behandeling voor spierziekten dichterbij brengen. 
Voor één spierziekte hebben we een levensreddend medicijn gevonden en voor een aantal andere 
staan we aan de vooravond van een doorbraak. Collecteren duurt gemiddeld maar 2 uur per jaar en 
samen kunnen we het verschil maken voor mensen met een spierziekte,” .

Spierziekten tasten je hele leven aan 
Spieren zitten overal in je lichaam. Je gebruikt ze voor alles: lopen, lachen, zoenen, ademen. Eén op 
de tachtig mensen in Nederland heeft een spierziekte. De meeste spierziekten zijn progressief en een 
groot deel van de patiënten komt op jonge leeftijd in een rolstoel terecht. 

Sommige spierziekten zijn dodelijk, sommige erfelijk, en allemaal hebben ze een verlammend effect 
op de spieren en dus op het hele lichaam. Een ziekte die de spieren aantast, tast het hele lichaam 
aan en daarmee het hele leven van een persoon en het leven van de mensen om die persoon heen. 

“Een levensreddend medicijn, technologie die de kwaliteit van leven ver-
hoogt, hoop voor ouders en een beetje meer begrip in het dagelijkse 
leven, daar doen we het voor. En met uw hulp kunnen we dat blijven 
doen. Zo komen we samen een stapje dichterbij ons doel: alle spierziek-
ten de wereld uit!”

Collecteren tegen spierziekten = 600 spieren + 2 uurtjes tijd 
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen zich aanmelden via de website: 
www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/wordcollectant

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt 
nog tientallen collectanten



(Sportief) Wandelen en
Nordic Walking

Wekelijks (Sportief) Wandelen en Nordic Walking in de regio Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer met 
een gediplomeerde Wandelsportinstructeur. Beleef Wandelen! Plekken waar je normaal niet komt, 

straten die je niet kent, planten en dieren die we tegenkomen langs de waterkant of in het 
Amsterdamse Bos. Mijn wandeltochten zorgen ervoor dat je niet alleen werkt aan je conditie en je 
eigen doelstellingen, maar dat de tocht ook een beleving wordt. Routes kies ik zorgvuldig uit en ik 
vertel  je over de ervaringen om je heen. Wandelen is ook gezelligheid, met je mede-wandelaars 

ervaringen uitwisselen. Alle informatie vind je op www.straysport.nl
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Workshop: 
OMGAAN MET KINDEREN MET LASTIG GEDRAG

Op iedere sportclub zitten kinderen die net even anders zijn dan de rest. Vaak is dat geen probleem, 
maar soms willen we er wel wat meer grip op krijgen. Hebben kinderen moeite met aansluiting in de 
groep? Luisteren ze slecht, kunnen ze niet van elkaar afblijven? Wordt er gepest? En leidt dit soms tot 
woede-uitbarstingen die je niet altijd aan ziet komen? Vraag je je wel eens af hoe jij als trainer daar het 
beste mee om kan gaan? Kom dan naar deze workshop! De workshop is bedoeld voor trainers/coaches 
van sportverenigingen uit Amstelveen, Uithoorn en Aalsmeer die te maken hebben met lastig gedrag. 

De workshop:
• gaat in op verschillende vormen van lastig gedrag
• Is een combinatie van theorie en praktijk
• Gaat over hoe je als trainer omgaat met kinderen met lastig gedrag

Dit doen we op een praktische en interactieve manier tijdens twee bijeenkomsten. De tweede keer is 
een terugkomavond om ervaringen te delen.

Bijeenkomst 1   
Dinsdag 17 september van 19.30-21.30 uur
Bijeenkomst 2   
Dinsdag 5 november van 19.30-21.30 uur
Locatie   
Nieuwe Bankrashal, Pandora 3 in Amstelveen

De workshop wordt georganiseerd door AmstelveenSport, De Sportpedagoog en Team Sportservice. 
Opgeven kan bij Iris Meertens via info@amstelveensport.nl onder vermelding van uw naam, uw e-mail-
adres en telefoonnummer tot uiterlijk 7 september.

Vanaf 26 augustus 2019 is er een nieuwe 
programmering in zwembad De Meerkamp. 
Er zijn nieuwe aquasporten en activiteiten 
voor het hele gezin. Het is altijd verstandig 
de website te checken voor u naar de les 
van uw keuze gaat, zodat u niet voor verras-
singen komt te staan.

Aquasporten
In het nieuwe seizoen kunt u lessen volgen die 
passen bij uw behoeften en conditieniveau op 
dit moment. U kunt op elk moment overstappen 
naar een zwaardere of lichtere aquasport. Uw 
12 badenkaart aquasport is voor alle aquaspor-
ten geldig. Dat is wel zo handig, want zo kunt 
u niet alleen in dag en tijd variëren, maar ook 
in intensiteit van de training. Aankomend sei-
zoen kunt u onder meer deelnemen aan lich-
te intensiteitstraining (LIT, voorheen MBVO), 
medium intensiteitstraining (MIT, voorheen Hy-
drofit), hoge intensiteitstraining (HIT, voorheen 
Aquarobic) en dans intensiteitstraining (DIT).

Amstelveen Beweegt Gezond (ABG)
De woensdagochtend ABG is toegevoegd aan 
het rooster. In het nieuwe seizoen kunt u dus 
op maandag, woensdag en vrijdag deelnemen 
aan ABG. ABG is alleen voor volwassenen. 
Tijdens dit programma kunt u banenzwemmen 
maar ook aan diverse aquasporten deelnemen.

Amstelveen Beweegt Samen (ABS)
Op dinsdag en donderdag kunt u deelnemen 
aan ABS. ABS is voor volwassenen én ouders 
met kinderen. Het is een sportieve ochtend of 
middag, waarbij u kunt banenzwemmen en 
kunt meedoen aan diverse aquasporten, met 

of zonder uw kind. U kunt met uw kind bijvoor-
beeld meedoen aan Peutersurvival. Daarna 
kunt u een van onze aquasporten volgen terwijl 
uw kind in de speelhoek onder toezicht ver-
maakt wordt. De speelhoek is voor kinderen 
vanaf 1,5 jaar in zwemkleding, met zwemband-
jes.

PeuterSurvival
Is uw kind een echte doener? Houdt u uw hart 
vast als u een sloot ziet? Dan is PeuterSurvival 
echt iets voor uw kind. Tijdens de lessen wordt 
er gericht geoefend met veilig in het water zijn 
en uit het water komen. De lessen zijn voor ou-
der en kind. Uw kind moet minimaal 1,5 jaar 
oud zijn. 

Family Fun Swim
Vanaf 31 augustus is er op zaterdag van 10.00 
tot 10.45 uur Family Fun Swim. Een super ge-
zellige ochtend waar ouders en kinderen mee 
kunnen doen aan diverse activiteiten in het 
golfslagbad. Speciaal voor ouders met kinde-
ren in de leeftijd van 1 jaar tot 11 jaar. 

Openingstijden
De aanpassingen in onze dagprogrammering 
hebben gevolgen voor onze algemene open-
stelling voor het banenzwemmen en het recre-
atief zwemmen. Checkt u de openingstijden 
voor u ons bezoekt?

Meer informatie 
Zwembad De Meerkamp, 088-8585185, 
info@meerkamp.nl

Nieuw seizoen, nieuw zwemrooster
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Op 16 juni heeft de gratis TACOYO workshop 
plaatsgevonden met livemuziek van pianist 
Aris van Hoeflaken. Het was een groot succes, 
meer dan 35 mensen hadden zich ingeschre-
ven naar aanleiding van artikelen in deze 
krant.

We hebben veel bekenden gezien, Tacoyotrainers 
uit heel Nederland en leden uit Amsterdam en 
Amstelveen, en zelfs uit Leiden, maar ook een 
aantal nieuwe mensen. Een aantal waren zo en-
thousiast dat ze zich gelijk hebben ingeschreven 
voor het nieuwe seizoen.

Tijdens de workshop zijn we aan de slag gegaan 
met de drie thema’s Ademhaling, Bewegen 
en Ontspannen. We hebben drie verschillen-
de ademhalingstechnieken behandeld. Deze 
technieken kan je goed gebruiken om te leren 
omgaan met stress. Want wie is er nou niet druk 
tegenwoordig?

De workshop was mede dankzij de mooie 
LIVE nummers van pianist Aris van Hoeflaken 
een groot succes. Dit maakte de workshop 
helemaal af en we gaan het zeker nog wel een 
keer herhalen.

In Amstelveen worden al bijna 18 jaar TACOYO 
lessen gegeven. Wat houdt een TACOYO les 
nu precies in? Tijdens een TACOYO les bouw 
je eerst spanning op door je in te spannen en 
vervolgens leer je die spanning weer los te laten. 
Zo train je dus eigenlijk je eigen weerbaarheid in 
drukke periodes en daar krijg je ook nog eens een 
superconditie van. TACOYO is een training voor 
iedereen die bewust wil sporten en ontspannen in 
één enkele training en is voor jong, oud man en 
vrouw geheel op eigen niveau en tempo. Daar-
naast gebruiken we heerlijke muziek maar hoef je 

TACOYO workshop in de Meent groot succes!
niet in de maat te bewegen als dat niet kan, want 
we doen nooit pasjes of dansjes. Hierdoor vinden 
vooral mannen de training echt heel goed bij hun 
passen. Ongeveer 1/3 van al onze leden is man 
en dat is erg bijzonder voor een groepsles.

Heb je ook interesse in TACOYO?
Meld je dan aan voor een proefles bij 
Rob Szepesi via 06-418-618-65 of via mail op:
 r.szepesi@tacoyo.nl of de website: 
www.tacoyo.nl/amstelveen

• De ideale combinatie van 
  inspanning en ontspanning.
• Ook voor geoefende sporters 
  een uitdaging.

www.sportkrantamstelland.nl
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De acht sporters van het team dat 
Nederland gaat vertegenwoordigen 
op de Special Needs Taekwondo 
Wereldspelen in Nieuw Zeeland, 
vinden het spannend. Maar zijn 
ook heel blij, dat het gelukt is om 
het geld bij elkaar te krijgen om te 
kunnen gaan. 

Deze sporters met een beperking leren of werken 
in het dagelijks leven bij een locatie van OTT. 
En Taekwondo is hun sport, hun uitlaatklep. Zij 
trainen elke week in Amstelveen of Aalsmeer. 

Een aantal jaren geleden liep David Chung, 
initiatiefnemer van Stichting Special Needs Ne-
derland Taekwondo, binnen bij een locatie met de 
vraag of hij eens een proefles mocht geven. Het 
was meteen een hit! Inmiddels zijn veel sporters 
ingeschreven en breiden de lessen Taekwondo 
steeds verder uit. 

David, eigenaar van Sportschool Chung Do Kwan 
in Amstelveen, vertelt dat bij Taekwondo de mens 
centraal staat. Het gaat om de persoonlijke groei 
van ieder individu. Fysiek bezig zijn vergroot je 
zelfvertrouwen waardoor je sterker in je schoenen 
staat. Maar je wordt er ook actiever, fitter en blijer 
van als je Taekwondo doet.

De sporters ervaren dat ook zo, ook al heb je 
niet altijd zin, je moet toch gaan! Want door het 
sporten komt er een “stofje” vrij waar je weer blij 
van wordt vertelt Kim, een van de sporters. En je 
hoofd wordt leeg, heerlijk! 

We vertrekken 29 september met een officiële 
uitzwaai naar Nieuw Zeeland. Daar gaan we de 
Nederlandse Leeuw laten brullen! We strijden 
tegen 10 andere landen.

Op 8 oktober in de middag komen we aan op 
Schiphol, hopelijk met een groots onthaal door 
familie, sponsors, gulle gevers en supporters!  

Er wordt hard gewerkt om er een succes van te 
maken. De tickets en het verblijf zijn geregeld, de 

Special Needs Taekwondo Team naar Wereldspelen

Taekwondo pakken besteld en de trainingspak-
ken met de Nederlandse Leeuw en de vlag in de 
maak. 
Straks extra trainen en oefenen in het lopen met 
de vlag. En het Wilhelmus natuurlijk. Dat moet 
meegezongen worden uit volle borst.  

Ook voor familie en ouders van de sporters is het 
hartstikke spannend. De meeste sporters hebben 
wel eens gevlogen maar nog nooit zo ver. En 
het is toch aan de andere kant van de wereld. 

Maar daarnaast zijn zij ook trots, een fantastische 
ervaring die zeker uniek te noemen is. 

En met de slogan “meedoen is belangrijker dan 
winnen” beginnen we met veel enthousiasme aan 
ons Nieuw Zeeland Wereldspelen avontuur! 

Contact: info@stichtingspecialneeds.nl



In de salon is het naast IPL 
lichtflits ontharing ook mogelijk 
om huidverbetering via IPL 
technologie toe te passen. 
Deze methode bestrijdt 
rimpeltjes, couperose, pigment-
vlekjes, acne enz. Kom dus 
langs voor een gratis consult!

Op  het wereldkampioenschap veteranen badminton in het Poolse Katowice hebben Mariëlle 
van der Woerdt (Van Zijderveld Amstelveen) en Georgy van Soerland-Trouerbach (bv Almere) de 
wereldtitel in de dames dubbel 45+ in de wacht gesleept.

In de dames dubbelfinale liep het in de eerste game niet zoals gewild. Gedurende de game bouwden 
Natalia Gonchar en Olga Kuznetsova hun voorsprong gestaag uit tot uiteindelijk 9 punten. De 21-12 
kwam hard aan. Maar hoe anders zou de tweede game verlopen. Na een gelijk opgaand begin liepen de 
Russische dames constant achter de feiten aan. Ze hadden dan ook werkelijk niets meer in te brengen 
tegen het spel van Georgy en Marielle. Met 21-8 zeiden de cijfers genoeg. In de derde game waren het 
toch weer Natalia en Olga die de leiding namen. Met 11-7 bij de break was er werk aan de winkel voor 
het Nederlandse duo. Ze knokten zich terug tot 11-11 en namen later een 17-16 voorsprong en sloegen 
op hun tweede matchpoint toe. Met 21-18 was de titel binnen.

Georgy van Soerland-Trouerbach behaalde ook het hoogste podium damesenkel 45+!

Badmintonvereniging Van Zijderveld Amstelveen feliciteert beide dames met hun wereldtitels!

WERELDKAMPIOEN BADMINTON 45+
DAMESDUBBEL 

Mariëlle van der Woerdt / Georgy van Soerland-Trouerbach
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Met een feestelijk en sportief zeilfestijn heeft 
Zeilschool Aalsmeer dit voorjaar zijn 50 jarig 
bestaan gevierd. Eén van de gasten, de Aals-
meerse wethouder Robert van Rijn, sprak lo-
vende woorden: “het gemeentebestuur is trots 
op Zeilschool Aalsmeer en noemt het een be-
grip in de regio”. Een 50-jarig jubileum is dan 
ook wel een hele bijzondere aangelegenheid. 
Wat een halve eeuw geleden begint met slechts 
twee bootjes, is uitgegroeid tot een bloeiend 
bedrijf, met een flinke vloot, waar veel genera-
ties hebben leren zeilen. Op topdagen zijn er 
160 cursisten en 35 instructeurs actief.

Het is één grote, gezellige vakantiestemming op 
het terras aan het water. Volop genieten als de 
boten uitvaren, een kleurrijk, feestelijk gezicht én 
gehoor, want regelmatig schalt het ‘zeilschoollied’ 
over het water. 

Succes
Waaraan heeft de zeilschool dit succes te danken? 
Aan een mix van passie, plezier, hard werken, hoge 
kwaliteit, persoonlijke benadering en de kunst om 
met de tijd mee te bewegen. Maar het is vooral 
dankzij de vele mensen die in de loop van de tijd 
bezield zijn geraakt door de zeilschool; hun inzet, 
deskundigheid en betrokkenheid is onbetaalbaar. 

Motto en doel
Het motto van de zeilschool is ‘leren met plezier’. 
Niets mooiers om de cursist op een ontspannen 
wijze het zeilen, surfen of suppen bij te brengen. 
Prachtig als iemand bevlogen raakt door deze 
geweldige watersporten. Zeker 95% van de lestijd 
wordt op het water doorgebracht. Centraal staat 
het ervarend leren; de les wordt stap voor stap 
opgebouwd, van eenvoudig naar moeilijk met af-
stemming op het individuele leerproces. 
Je raakt nooit uitgeleerd, dit geldt ook voor de 
meest ervaren instructeurs. De verscheidenheid 
aan materiaal, plus de nieuwe boot- en boardty-
pes die op de markt verschijnen houden het uitda-
gend.  Vooral blijft het boeiend en leerzaam door 
de dynamiek van de telkens wisselende weersom-
standigheden. Wij mensen hebben het weer niet 
in onze hand, maar we kunnen er wel op -  leren 
- anticiperen. 

Doelgroep
Iedereen is welkom: oud en jong. Het klantenbe-
stand bestaat voor een fors deel uit jeugd. Er zijn 
speciale Spettercursussen voor de 5- en 6 jarigen. 
De groep volwassenen groeit door de dag- en pri-
vélessen gestaag. Veelal mensen die het op hun 
bucketlijst hebben staan of die in het verleden ooit 
hebben gezeild en het nu weer gaan oppakken. 
Een grappige ontwikkeling is dat steeds meer 
lessende kinderen hun ouders enthousiast en 
nieuwsgierig maken. Mocht je twijfelen of het (nog) 
iets voor je is, dan biedt de zeilschool de mogelijk-
heid voor een ‘introductie op maat’. 
Recreatief- en wedstrijd varen
Wat voor mogelijkheden zijn er als je de basis 
onder de knie hebt? Veel! Allereerst op recreatief 
gebied. Neem je lief mee voor een romantische 
picknick op het water…, trek er alleen of gezellig 
met een vriendengroep op uit, huur een boot en 
ontdek Aalsmeer of heel Nederland vanaf het wa-
ter óf steek de grens over. De wereld ligt aan je 
voeten met het internationale VDWS diploma!
Zoek je een andere uitdaging? De zeilschool leert 

je de basis van het wedstrijdvaren. Vervolgens kun 
je bij één van de 4 actieve Aalsmeerse watersport-
verenigingen je wedstrijdervaring vergroten. 
Wie weet raak je zó gepassioneerd dat je gaat 
deelnemen aan regionale en landelijke wedstrij-
den, en misschien wenkt vervolgens de internatio-
nale horizon? Enkele topzeilers en windsurfers zijn 
ooit bij deze zeilschool begonnen; de weg begint 
met de 1e stap cq je 1e les. Een ander alternatief 

is de optie om instructeur te worden. Je zult je hele 
leven plezier beleven aan dit boeiende, leerzame 
traject, ook in je werk. 

Instructeursopleiding Zeilschool Aalsmeer 
Wil je instructeur worden dan ben je bij deze zeil-
school aan het juiste adres, ook omdat het een 
landelijk erkend CWO- en VDWS opleidingscen-
trum is tot professioneel zeil-, surf- en supinstruc-
teur. Meestal volgen jonge, net beginnende in-
structeurs, deze opleiding. Technische en sociale 
vaardigheden worden vergroot en verdiept, je leert 
verantwoordelijkheid te dragen en ervaart hoe het 
is om onderdeel te zijn van een groter geheel. Een 
pakkend, vaak ook ontroerend opleidingsproces 
waarbij je doorgroeit tot een professional, en jij op 
jouw beurt anderen gaat begeleiden en opleiden. 

De zeilschool is een superplek, ook voor alle me-
dewerkers en vrijwilligers. Want zij mogen in hun 
vrije tijd gratis gebruik maken van al het materiaal 
en de voorzieningen. Ook worden er regelmatig te 
gekke activiteiten georganiseerd, zoals het zeilca-
fé en de jaarlijks weerkerende Jongkindrace; een 
grootse verwendag, inclusief serieuze en ludieke 
wedstrijden. 

Kwaliteit 
Via bijscholing en training wordt de leskwaliteit 
versterkt, deels vindt dit plaats in samenwerking 
met andere zeilscholen en volgens de richtlijnen 
van het CWO en VDWS. Het materiaal wordt goed 
onderhouden en tijdig vervangen. Daarnaast is er 
veel oog voor persoonlijke aandacht, maatwerk en 
het behouden van de gezellige, vriendelijke sfeer, 
ook tijdens de topweken. 

Windsurfen   
Het windsurfen is landelijk en wereldwijd weer he-
lemaal “hot”.  Zeilschool Aalsmeer speelt daarop 
in met onder andere de Angulo-, Bic Techno-, Bic 
Beach boards. De Duoboards en de JP Hydrofoil-
board zijn beschikbaar als foilboard. Foilen, ook in 
het lesaanbod, is de nieuwe surfsensatie. De foil 
is een lange vin met 2 vleugels, die ervoor zorgt 
dat je surfboard bij een bepaalde snelheid uit het 
water wordt gelift, waardoor je als het ware boven 
het water vliegt.

50 jaar Zeilschool Aalsmeer: 
50 jaar watersportplezier!

Suppen en kanoën
De kano of supboard is een ander sportieve manier 
om het Aalsmeerse watergebied met zijn typeren-
de fijnmazige netwerk van slootjes, doorgangen en 
eilandjes te verkennen. Geen ervaring? Volg dan 
eerst een clinic! Bij ruw water worden de ‘clinicgan-
gers’ gratis met een motorboot over de grote Poel 
naar dit gevarieerde natuurgebied gesleept. 

Nieuwe bootsoorten
De RS Zest, vergelijkbaar met de Laser Pico, 
vormt door de rondere rompvorm en het grote zeil 
een stevige uitdaging. Deze zeer sportieve boot is 
geschikt voor 1 tot 3 kinderen of 1 volwassene. 

Jeugdcatamarans 
De gevorderde jeugdzeiler kan voor zijn cat- avon-
turen terecht op de 3 persoons cat Nacra 570 en 
op de nieuwe 2-persoons RS Cat 14.   

Ligging
De zeilschool grenst aan één van de grootste 
binnenwateren van Nederland. Een gevarieerd 
landschap rijk aan natuurschoon waaronder de 
Kleine en de Grote Poel, talloze eilandjes en de 
Ringvaart. 

Liggend ‘aan ‘lagerwal’ en in de buurt van de mar-
kante watertoren, heeft de zuidwestenwind altijd 
vrij spel. Om uit te varen moeten eerst de nodige 
obstakels genomen worden, dit levert prima oe-
fenstof op.  Wie geleerd heeft deze haven bij alle 
weersomstandigheden goed in- en uit te varen, die 
kan dat overal! 

De centrale positie ten opzichte van de Randstad, 
het Groene Hart en nabij Schiphol maakt de zeil-
school goed bereikbaar. 

Maatschappelijke betrokkenheid
De ‘Optimist & kielboot on Tour’ is een sterk voor-
beeld van sportieve participatie. Dit is een door 
heel Nederland rondtrekkend evenement waarbij 
de jeugd de kans krijgt gratis kennis te maken met 
de watersport. Het wordt geïnitieerd door het Wa-
tersportverbond en staat centraal in de Westeinder 
Waterweek. De animo is groot, circa 400 Aals-
meerse schoolkinderen doen mee. 
De ‘Q-cup Aalsmeer’ is een ander voorbeeld.
Dit is een regionale, vriendschappelijke en laag-
drempelige Optimistenwedstrijdserie voor de 
jeugd, kent 3 losse wedstrijddagen plus 1 landelij-
ke finale dag. Deelname kan al als je het diploma 
Optimist CWO 2 of vergelijkbare ervaring hebt. Dit 
evenement, door de zeilschool op de Westeinder 
georganiseerd, wordt ondersteund door het Water-
sportverbond in samenwerking met de watersport-
verenigingen Aalsmeer, Nieuwe Meer en Schiphol. 
De 3 meest talentvolle zeilertjes mogen meedoen 
aan de landelijke afsluitingswedstrijd in Harderwijk! 

Mooi hoe Zeilschool Aalsmeer integreert binnen 
het watersportleven en daarmee een belangrijke 
bijdrage levert aan Aalsmeer als watersportcen-
trum. Extra waardevol nu het toeristenbeleid van 
Amsterdam zich meer en meer richt op deze regio. 

Gezondheid
De zeilschool volgt de maatschappelijke ontwik-
kelingen rond gezondheid. Met het oog op de 
zorgwekkende toename van obesitas plus hart- en 
vaatziekten hebben ze op meerdere terreinen hun 

koers verlegd. Zo is de zeilschool al 2 jaar rookvrij 
als gevolg van de campagne ‘een rookvrije gene-
ratie’ van de Hartstichting, het KWF kankerbestrij-
ding en het Longfonds. 

Daarnaast heeft het Voedingscentrum het zilveren 
keurmerk verleend op grond van de Richtlijnen 
Gezondere Kantines van het ministerie van VWS. 
De keuze voor een gezonde(re) voedselvariant 
valt nu gemakkelijker te maken. In het verlengde 
ligt de ‘cursus inclusief lunch’ tijdens de zomerwe-
ken. In plaats van 5 dagen frituur op eigen kosten, 
krijgen alle cursisten nu een gezondere lunch, met 
onder andere volkoren brood, rauwkost en fruit.  

Zeilschool Aalsmeer in vogelvlucht:
• 50 jaar jong
• sinds 2018 twee zeilschoolhouders: Peter de Wit
  en dochter Famke de Wit
• zeil-, surf-, sup- en catamaranlessen en clinics
• ruim 120 boten en 19 bootsoorten en 
  windsurfboards  
• landelijk en internationaal erkend door het CWO,
  VDWS, HISWA en het Watersportverbond
• verhuur van o.a. zeilboten, motorboten, Sup’s 
  kano’s, 15-persoons sloep met schipper, 
  6-persoons sloep zonder schipper 
• cursus Vaarbewijs in het voor- en najaar
• evenementen voor particulieren, bedrijven en
  scholen (introductie, afsluiting, schoolkamp) &
  BSO naschoolzeilen
• kinderfeestjes, feestlocatie, BBQ
• het hele jaar door 7 dagen per week geopend  

Zeilschool Aalsmeer is in 50 jaar uitgegroeid tot 
een professionele en bijzondere zeil-, surf-,SUP- 
en levensschool, waar ook de komende generatie 
onder optimale omstandigheden de fijne kneepjes 
kan leren. Zeilschool Aalsmeer beweegt met de tijd 
mee, vernieuwend qua vloot én visie. Petje af dat 
ze dwars door de groei heen de ‘persoonlijke aan-
dacht’ heeft weten te behouden! Ervaar het zelf: 
zeilschool Aalsmeer is puur plezier. Een vrolijke 
toost op de volgende 50 jaar van Zeilschool Aal-
smeer!

www.zeilschoolaalsmeer.nl
info@zeilschoolaalsmeer.nl
tel. 0297-320122    



Vanaf september start het nieuwe seizoen bij 
Sportpark de Kegel. Behalve bowlen, tennis, 
padel en badminton kun je ook op het Sport-
park terecht voor judo, karate, jiu-jitsu, scher-
men en dansen. 

Nationaal Tennis Centrum De Kegel
Binnenkort opent het NTC De Kegel de deuren! Er 
is hard gewerkt aan het moderne tenniscomplex, 
met in totaal 14 buitenbanen (gravel en hardcourt) 
en 14 indoorbanen. Hou www.ntcdekegelamstel-
veen.nl in de gaten voor het laatste nieuws! 

Verenigingen bij Bowling De Kegel
Bowling De Kegel beschikt over 16 bowlingbanen 
en is de thuisbasis van enkele verenigingen. De 
jeugd kan op zaterdagochtend terecht bij de Am-
stelveense Bowling Vereniging (ABV). Senioren 
kunnen zich aansluiten bij de KLM Bowling Club 
Amstelveen (KBCA). 

In de zalen van Bowling de Kegel kun je ook te-

recht voor diverse sporten. In De Serre vindt u de 
KLM Schermvereniging. In de Amstelzaal worden 
er diverse danslessen gegeven.

Recreatief
Natuurlijk kan men ook terecht voor een gezellig, 
recreatief uitje. Nu de zomer op zijn eind loopt, is 
er vaker aanleiding om lekker binnen wat te doen 
en dan bent u bij Bowling de Kegel aan het juiste 
adres! 

Wij bieden verschillende arrangementen, geschikt 
voor jong en oud. In de Oud Hollandse zaal ‘De 
Deel’ kan u genieten van de grillarrangementen: 
satégrill, tafelgrill en pizzarette. Bij het pizzarette 
arrangement maakt u zelf pizzaatjes met diverse 
toppings en bakt u deze in uw eigen pizzaoven op 
tafel. 

Meer weten? Kijk op www.bowlingdekegel.nl voor 
een overzicht van alle verenigingen, arrangemen-
ten en actuele prijzen.

Een nieuw seizoen bij Sportpark De Kegel!




