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Sportkrant 
AmstellandColumn door: Patty en Jessica

De zwangerschap is volbracht, de 
bevalling is achter de rug, hoe krijg 
je zo snel mogelijk je eigen lijf weer 
terug? Het antwoord hierop is kort 
en bondig, tijd en rust! 

Op social media lijkt het soms alsof de norm 
is dat je binnen 5 weken weer in topvorm 
bent. Maar zoals zo vaak op social media 
is dit een vertekend beeld van de realiteit. 
Is het haalbaar om te verwachten dat je na 
een zwangerschap of meerdere zwanger-
schappen je eigen lijf weer terugkrijgt? Wij 
denken dat dit zeker haalbaar is, met tijd en 
rust!

De eerste 4 tot 6 weken na een bevalling is 
het belangrijk om je lichaam de tijd en rust 
te geven om te herstellen. Je kan in deze 
fase niet te langzaam gaan, te snel kan ech-
ter wel. Met negatieve gevolgen op korte 
en lange termijn, denk aan verzakkingen, 
urinevlies en andere vervelende klachten. 

Het oppakken van je dagelijkse activiteiten 
in het huis in de eerste weken is een training 
op zichzelf. Traplopen, het verzorgen van 
jullie kindje, buiten wandelen in combinatie 
met gebroken nachten is in deze fase een 
hele belasting voor je lichaam. 

Moraal van dit verhaal, ga niet te snel en 
neem geen genoegen met aanhoudende 
klachten na een zwangerschap en beval-
ling! Geniet van deze bijzondere fase en de 
mooiste baby. 

Patty en Jessica, 
ZwangerFit ® en MamaFit ® KernGezond

www.sportkrantamstelland.nl
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Snel fit na een bevalling! 
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Na deze fase kan je je activiteiten uitbrei-
den. Je zou nu ook kunnen beginnen met 
een specifieke cursus en training gericht op 
herstel na een bevalling. In elke gemeente 
zijn er verschillende cursussen die je kan 
volgen. Kies er een uit die bij je past en doe 
wat je leuk vindt. Gebruik deze trainingen 
om uiteindelijk je eigen sportactiviteiten 
weer op te kunnen pakken. Opbouwen is 
hierin het magische woord. Hoe intensiever 
je sport hoe langer je bezig bent met op-
bouwen. 

Als je klachtenvrij bent zou je na 6 maan-
den kunnen beginnen met hardlopen. Bij 
een normaal herstel zijn er geen sporten die 
je na een bevalling niet zou kunnen doen. 
Daarnaast is er geen reden om bij normaal 
herstel klachten over te houden na een be-
valling. Neem je tijd en rust, geniet van deze 
bijzondere fase en dan kan je, misschien 
niet zo snel als je wilt, maar zonder klachten 
weer heerlijk sporten en in topvorm komen. 
Klachtenvrij! 

Mocht het herstel niet zo lopen als je ver-
wacht, of blijf je klachten houden, weet dan 
dat er verschillende specialisten zijn, zoals 
een bekkenfysiotherapeut, die je kunnen 
helpen. 
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Speciale aanbieding € 20,- p.p. 
vanwege Coronavirus 

Najaarstennisbundels ter 
kennismaking in 

Tennishal De Ronde Venen.

Steeds meer mensen hebben in deze tijd (her)
kennis gemaakt met tennis. Een logische keus, 
aangezien het geen contactsport is. Tennishal 
De Ronde Venen is met enkele aanpassingen en 
regels volgens protocol Corona-proof gemaakt. 
Om met tennis kennis te maken (of de kennis-
making te verlengen) is de Najaarstennisbundel 
een ideaal product. Voor jeugd, studenten en 
senioren. Kom lekker tennissen met je vrienden, 
buren of familie. De tennisbundel is geldig van 15 
augustus t/m 15 november. Voor de kosten hoeft 
u het niet te laten. De tennisbundel kost namelijk 
€ 20,- per persoon. U krijgt een gebruikersnaam 
met een wachtwoord, daarmee kunt u op uw 
account een uur reserveren. Er kan tot 1 oktober 
op alle openingstijden en vanaf 1 oktober t/m 15 
november op alle dagen ma. t/m zo. van 12:00 
t/m 19:00 uur geboekt worden om te tennissen.

Het Open Mijdrechtse November 
Weekendentoernooi 2020

Van zaterdag 14 november t/m zondag 29 
november worden in de weekenden het officiële 
Open Mijdrechtse November Weekendentoernooi 
gehouden. De  leeftijdscategorieën zijn 17+ en 
35+ en in alle onderdelen. 

Dit jaar kan er dus voor het eerst ook voor het 
enkelspel ingeschreven worden. Het is een gezel-
lig toernooi, waarmee ook uw rating opgekrikt kan 
worden. Iedere zondag is er een loterij voor alle 
aanwezigen met als klap op de vuurpijl tijdens de 
prijsuitreiking een verloting van 2 stadiontickets 
voor Roland Garros 2021 onder alle aanwezige 
deelnemers.

1 Dags toernooi SeniorPlus 
(gezelligheidstoernooi) nov. 2020

Tijdens het Open Mijdrechtse November week-
endentoernooi wordt op donderdag 19 november 
een SeniorPlus Toernooi gehouden. Dit 1-dags 
toernooi gaat om de gezelligheid en niet voor de 
rating. 

Bij aanvang koffie en gebak, tussendoor heerlijke 
hapjes, aan het einde een overheerlijke kop erw-

tensoep met katenspek en ter afsluiting een loterij 
met de prijsuitreiking.

Wintercompetitie 
Tennishal De Ronde Venen

De inschrijving voor de wintercompetitie 
2020/2021 is geopend (zie website).

De wintercompetitie 2020-2021 begint op zondag 
13 december 2020 en loopt door t/m 21 maart 
2021. Er wordt op zondagmiddag gespeeld tus-
sen 12.30 tot 16.30. U speelt 2 uur achter elkaar 
zonder wachttijden. Er wordt om de punten ge-
streden maar deze zijn niet van toepassing op uw 
rating, die staat dus niet op het spel. De ontmoe-
tingen hebben een gezellig en een ontspannen 
karakter, in de volgende onderdelen:

Mixedteam competitie
Vanaf december t/m maart zijn er 4 competitie 
ontmoetingen. 1 uur herendubbel, 1 uur dames-
dubbel en 2 x 1 uur gemengddubbel. Niveau 5/6, 
6/7 en 7/8 

Teamcompetitie ·zondag· 
Speelt u met 4 personen dan zijn de kosten 
€ 37,50 p.p. , speelt u met 6 personen dan zijn 
de kosten € 25,- p.p. 

U ontvangt 2 blikken Tecnifibre van 4 ballen (per 
team) GRATIS. Met deze ballen dient u de com-
petitie te spelen en na afloop van de competitie 
mag het team de ballen behouden.

Dubbelcompetitie
Er zijn 4 competitie ontmoetingen.
U speelt 2 keer een uur een dubbel.
Niveau 4/5, 5/6, 6/7 en 7/8 
Dubbelcompetitie ·zondag· 
Per serie per koppel € 50,-
U ontvangt 1 blik Tecnifibre van 4 ballen per 
koppel GRATIS.

Data Competitie
De 1e competitiedag is op 13 december 2020, de 
2e op 17 januari 2021, de 3e op 14 februari 2021 
en de 4e op 21 maart 2021 (finaledag/prijsuitrei-
king).

Als u door noodzakelijke omstandigheden op 
één van deze data niet kunt spelen, kan er een 
andere datum gekozen worden met instemming 
van het andere team. Bij verhindering van één 
teamgenoot zoekt u een gelijkwaardige invaller.

Kijk op www.tennishalderondevenen.nl voor 
meer informatie en inschrijven.

Verrassend veel activiteiten 
bij Tennishal De Ronde Venen!
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Het nieuwe coronavirus heeft een grote impact 
op onze samenleving. Ook binnen de sport 
heeft het virus gezorgd voor verstrekkende ge-
volgen, waarbij in het eerste stadium alles let-
terlijk op slot moest en voor velen het sporten 
daarmee was afgedaan.

“Clubkampioenschap in het water gevallen”
Voor Chung Do Kwan betekende dit ook gelijk het 
einde van een groot evenement, waar met veel 
liefde en zorg aan was gewerkt. Het jaarlijks te-
rugkerende clubkampioenschap zou op 13 en 14 
maart plaatsvinden en de voorbereidingen waren 
al maanden aan de gang om dit met het gehele 
team tot een geweldig succes te maken. 
Op vrijdagmiddag 12 maart kwam, na de laatste 
les van de school, ook direct de persconferen-
tie waarin al snel duidelijk werd dat alles op slot 
zou gaan en het weekend met de grootste spoed 
moest worden afgelast c.q. uitgesteld tot een later 
moment. Dit leidde tot veel verkeer in de vorm van 
nieuwsbrieven en persoonlijke berichten via de te-
lefoon, maar ook (begrijpelijk) tot grote teleurstel-
ling voor iedereen die zich op dit mooie weekend 
had verheugd. De organisatie besloot om alle ver-
snaperingen, bestemt voor het toernooi, te schen-
ken aan de gemeenschap middels de inzet van de 
lokale voedselbanken. 

Het evenement staat nu (onder voorbehoud 
van regelgeving) gepland op 7 en 8 november.

“Roeien met de riemen die je hebt”
De nieuwe situatie heeft voor iedereen voor de 
nodige spanningen en uitdagingen gezorgd.  Ook 
voor hoofdinstructeur David Chung is het steeds 
zoeken naar een passende modus om enerzijds 
de leden niet teleur te stellen en anderzijds ook de 
continuïteit van de lessen te kunnen blijven bor-
gen, ondanks alle obstakels en uitdagingen.

David Chung zegt hierover: “Één van de morele 
waarden binnen onze sport heet in het Koreaans 
‘IN NAE’, wat letterlijk volhardendheid betekent. 
Deze nieuwe en unieke situatie hebben wij dan 
ook min of meer omarmd als leermoment voor zo-
wel de organisatie als voor de gehele achterban. 
Onder de term ‘IN NAE’ verstaan wij doorzettings-
vermogen, het niet opgeven en de schouders er-
onder blijven zetten met een positieve mindset. 
Wij zijn dankbaar dat wij deze boodschap hebben 
mogen uitdragen en dit hebben kunnen waar-
maken voor onze leden. Het is nog steeds een 
dagelijkse uitdaging en strijd, daar de crisis rond 
het virus nog lang niet bezworen is, maar het is 
de kunst om te blijven roeien met de riemen die je 
hebt en te blijven denken in oplossingen en uitda-
gingen i.p.v. in problemen en beperkingen.”

Aangezien alles op slot ging was er een radica-
le verandering nodig om de leden niet teleur te 
stellen en de lessen te kunnen blijven voortzet-
ten. Hoofdinstructeur David Chung heeft op dat 
moment letterlijk nachtenlang doorgewerkt en is 
daarop direct online gegaan met de interactieve 
lessen via het internet, als tijdelijke tussenoplos-
sing voor deze situatie. Om iedereen nog beter te 
kunnen ondersteunen ontstond er naast de real-
time lessen ook een afzonderlijke Vimeo kanaal 
met extra oefenvideo’s. Daarnaast werd ook ge-
bruik gemaakt van een Dropbox met download-
bare bestanden, waarbij ook rekening is gehou-
den met de allerjongste leden. 

“Dankbaarheid en steunbetuigingen”
De school heeft enorm veel positieve feedback, 
hulp en steun gekregen van de leden en ouders 
omtrent de getoonde aanpak en omgang met 
deze situatie. Aangezien de lessen verspreid 
worden verzorgd door de regio moest de school 
ook de nodige noodprotocollen opstellen, met 
afwijkende plaatsgebonden voorwaarden vanuit 
de gemeenten onderling. De lessen werden uit-
eindelijk conform alle maatregelen en richtlijnen 
in de buitenlucht voorgezet met unieke locaties 
zoals schoolpleinen, fortstellingen, aquaducten 
en privéterreinen. Wij zijn zeer dankbaar voor alle 
organisaties en ouders die ons hierin de helpen-
de hand hebben geboden, zodat wij onze lessen 
toch hebben kunnen voortzetten. Inmiddels heb-
ben wij alle lessen kunnen hervatten, waaronder 
ook de lessen voor de volwassenen en de lessen 
kunnen dan ook eindelijk weer binnen in de ge-
bruikelijke zalen plaatsvinden. 

De examens en uitreikingen voor de banden heb-
ben inmiddels ook weer kunnen plaatsvinden. De 

Nieuw online interactief systeem dankzij Corona!

examens (voor de lage banden) hebben eerst onli-
ne plaatsgevonden en uiteindelijk konden veel ex-
amens en uitreikingen ook weer in de buitenlucht 
worden voorgezet. 

De eerste dagen van de zomervakantie heeft 
Chung Do Kwan kunnen inluiden met een reeks 
aan geweldige zomeractiviteiten. Hierbij is strikt 
rekening gehouden met de regelgeving en nood-
protocollen. Deze dagen bleken een groot succes 
te zijn en ondanks de opdeling en kleinschaligheid 
was het nog steeds een groot succes te noemen 
voor alle betrokkenen.

Voorzorgsmaatregelen 2.0 
Tijdens deze zomerperiode zit de school niet stil 
en wordt er zoals gebruikelijk achter de schermen 
weer druk gewerkt aan het nieuwe seizoen. 

Nieuw voor het aankomende seizoen is o.a. de re-
alisatie van een “online interactief systeem”, welke 
door de leden kan worden gebruikt ter ondersteu-
ning van de online lessen. Dit systeem zal niet al-
leen binnen Chung Do Kwan worden ingezet, maar 
ook binnen Stichting Special Needs Nederland 
t.b.v. de G-Sport en het Special Needs Taekwon-
do. De online aanpak van Instructeur David Chung 
kreeg ook onverwachts de landelijke aandacht bin-
nen het liveprogramma van Jinek bij RTL4, waarop 
er ook weer vragen van buitenaf kwamen omtrent 
de deelname aan deze online lessen. 
Deze nieuwe methodieken welke zijn ontstaan 
vanuit de “lockdown” hebben ervoor gezorgd dat 
het online systeem nog verder is uitgewerkt en 
gebruiksklaar zal zijn bij het start van het nieuwe 
seizoen.

Natuurlijk hebben wij de stille hoop en het positie-
ve gedachtegoed dat het online interactieve sys-
teem niet heel intensief zal worden gebruikt. Het is 
bedoeld als aanvulling voor de deelnemers die aan 
huis gebonden zijn, en voor de deelnemers van de 
G-Sport, die vanuit de eigen omgeving (landelijk) 
wensen deel te nemen aan onze lessen. 
Mochten de versoepelingen echter weer (tijdelijk) 
worden teruggedraaid, is het natuurlijk fijn om hier 
ditmaal beter op voorbereid te kunnen zijn waar-
door de leden niet hoeven te worden teleurge-
steld en de continuïteit van lessen, in welke vorm 
dan ook direct kunnen worden gewaarborgd. Het 
nieuwe 2.0 systeem maakt de oefeningen nog 
dynamischer en de intensiteit is aan te passen 
op de deelnemers en doelgroepen. Het vermoe-
den bestaat dat er een extra online les zal blijven 
voortbestaan in het nieuwe seizoen, gericht op de 
kwetsbare doelgroepen die niet buiten komen en/

of op de thuiskomers die mogelijk straks in qua-
rantaine zullen moeten blijven bij thuiskomst vanuit 
het buitenland. 

Het nieuwe seizoen gaat weer van start
Het nieuwe seizoen gaat op maandag 17 augustus 
weer van start. De lessen zullen op de oorspron-
kelijke tijden weer gaan plaatsvinden en de lessen 
keren zoals gebruikelijk weer terug naar de oor-
spronkelijke binnenlocaties.

Als noodmaatregel heeft de school een hygiëne 
en veiligheidsprotocol opgesteld voor de leden, 
waaronder het meebrengen en gebruiken van ei-
gen materialen ter borging van de veiligheid en 
hygiëne onderling.

Tot slot valt er nog te melden dat de school, on-
danks alle recente ontwikkelingen, een nieuwe 
stap heeft gemaakt middels uitbreiding waarbij 
er op 17 augustus ook nieuwe (extra) lessen van 
start zullen gaan voor de volwassenen op maan-
dagavond in Amstelveen. 
Daarnaast starten er per 1 september ook nieuwe 
lessen van Chung Do Kwan in de gemeente Sticht-
se Vecht. Deze lessen starten later aangezien de 
zomervakantie daar later van start is gegaan t.o.v. 
de regio Amstelland. 

Voor aanmeldingen m.b.t. proeflessen voor het 
nieuwe seizoen kunt u terecht via aanmeldingen@
chungdokwan.nl  of via Whatsapp 06-25433375 
(Whatsapp berichten worden behandeld van ma 
t/m vrij tussen 10.00 uur – 18.00 uur)
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“Je hebt je eigen succesvolle Judoschool. 
Waar komt het idee vandaan om daarbij ook 
‘Gym van toen’ te lanceren?”
Het idee is ontstaan tijdens mijn eigen studie. 
Ik studeerde aan het CIOS in Haarlem. Er was 
op dat moment een groot lerarentekort en een 
groot tekort aan goede trainers binnen de sport. 
Er ontstond een idee om een database aan te 
leggen voor afgestudeerde sportprofessionals 
en gymleraren. Deze leraren konden dan in het 
werkveld worden ingezet om vierweekse clinics te 
geven aan het basisonderwijs. In deze tijd werd 
de gymles één keer per week gegeven door een 
docent lichamelijke opvoeding en één keer door 
een klassendocent. Om de klassendocent meer 
tijd te geven voor het nakijken en andere taken 
was dit idee dus uitermate geschikt. Zo konden 
de gymlessen naar een veel hoger niveau getild 
worden en de kwaliteit van het onderwijs er ook 
op vooruit gaan. 

Echter per 1 januari jl. kwam er een grote ver-
andering. De gymlessen op het basisonderwijs 
moesten twee keer per week door een gediplo-
meerde gymdocent gegeven gaan worden. Dus 
toen viel mijn idee in duigen, maar de kwaliteit 
van de gymlessen zijn er wel op vooruit gegaan!

Toen bedacht ik me dat er nog een ander tekort 
was, namelijk een tekort in de basis van het 

bewegen. Met name bij volwassenen, veel zijn 
tegenwoordig niet meer zo gemotiveerd om te be-
wegen. Ik vroeg mij af hoe ik de ongemotiveerde 
volwassenen weer kon motiveren om in beweging 
te komen. De oplossing zit em in het plezier in 
bewegen terugvinden. Ik kwam op het idee om 
gymlessen te gaan geven aan volwassen. Bijna 
alle volwassenen hadden vroeger plezier in gym-
lessen... lekker trefballen, tikkertje, basketballen 
of gewoon simpelweg apenkooien. Dit idee heb ik 
verder uitgewerkt tot “Gym van toen”. 

“Hoe groot zijn de groepen?”
Elke groep heeft een maximum van 20 deelne-
mers. Zij gymen elke week op dezelfde dag, tijd 
en met dezelfde groep. Hierdoor creëer je een 
“stok achter de deur”, eenheid en structuur. Je 
kunt ervoor kiezen om één keer per week te ko-
men, maar met twee keer in de week werk je ook 
nog op een leuke manier aan je conditie. 

Zeker na de afgelopen maanden is het voor de 
meeste mensen van belang om weer in bewe-
ging te komen. En wat is er nou leuker dan elke 
week weer een andere les. De groepen zijn vaste 
groepen, vol is vol. 

“Waar en hoe kunnen geïnteresseerden zich 
melden voor vragen en/of inschrijven?”  
Het voor-inschrijven is al mogelijk door een mail 

te sturen naar info@gymvantoen.nl. Vergeet 
niet te vermelden om welke locatie het gaat. 
Inmiddels geven wij onze lessen al door het hele 
land, van Amstelveen, Zaandam, Haarlem tot aan 
Maastricht en Vlissingen. Voor alle locaties kun je 
terecht op www.gymvantoen.nl 

“Hoe organiseer je dit allemaal?”
De lessen vinden vooral in de avond plaats tus-
sen 20.00 uur en 21.30 uur. Elke locatie heeft zijn 
eigen docent of team van docenten. Wij werken 
alleen met gediplomeerde docenten Lichame-
lijke Opvoeding die van hun vak houden. Deze 
professionals zorgen allemaal voor een unieke en 
educatieve les waar plezier voorop staat. 

www.gymvantoen.nl
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Peter de Wit en zijn dochter Famke runnen met veel liefde dit bijzondere bedrijf. Zij steunen op een 
hecht team van vaste medewerkers en een grote groep onmisbare vrijwilligers. De zeilschool kent een 
ongedwongen sfeer, wie de steigers betreedt waant zich meteen op vakantie, een heerlijk gevoel. En-
thousiaste en gecertificeerde instructeurs geven les in de vorm van dag-en weekcursussen, privéles 
en clinics. De zeilschool verzorgt ook de cursus Vaarbewijs 1 en 2. Voor scholen en bedrijven zijn er 
verschillende arrangementen: van een ontspannen zeiltocht tot een sportieve middag op een SUP- of 
surfplank.  

Drukke zomer  
Het coronavirus en alle bijkomende beperkingen houdt ons allemaal bezig. Zo ook de zeilschool. 
Gelukkig heeft het bedrijf een vloeiende modus gevonden om toch veilig en functioneel te kunnen wer-
ken. Groot voordeel is dat de zeilschool al jaren lesgeeft volgens het internationale VDWS systeem 
en daardoor bekend is met training op afstand. De trainer begeleidt de cursist vanaf een motorboot, 
een vlot, een andere zeilboot of board. Het is een veilige en verantwoorde wijze, waarbij de huidige 
restricties goed kunnen worden nageleefd. Veel mensen blijven deze zomer in eigen land en dat is 
te merken op de zeilschool. De telefoon staat roodgloeiend, de aanmeldingen blijven binnenstromen 
en in de knusse haven is het een komen en gaan van vrolijke boten. En niets fijner dan te mogen ge-
nieten van de prachtige Westeinderplassen. Met de grote Poel, de kleine Poel en alle tussenliggende 
sloten is dit een boeiend, leerzaam en uniek vaargebied. 

Aangename kennismaking 
met Zeilschool Aalsmeer! 

Aan de oever van de Westeinderplassen ligt al 51 jaar een heel bijzonder 
familiebedrijf: Zeilschool Aalsmeer. De plek waar jong en oud terecht kan 
voor een dagje ontspanning op het water of voor het volgen van zeil-, 
surf-, SUP-, en foillessen.  De vloot is imposant en ook beschikbaar voor 
de verhuur.  De zeilschool beschikt over een unieke horecaruimte en een 
fijn terras aan de haven. 

Cursussen en lessen  
Zeilschool Aalsmeer biedt lessen op maat. Dit begint bij het kiezen van de juiste boot of board, 
passend bij iemands leeftijd en niveau. De duur en de invulling van de cursus wordt afgestemd. Het 
unieke van de zeilschool is dat vrijwel alle instructeurs hier ooit zelf als cursist zijn begonnen, ze zijn 
en verknocht geraakt aan de watersport en de gezelligheid van de zeilschool. Leren met plezier is dan 
ook één van de kernwaarden van het bedrijf. Evenals veiligheid, kwaliteit en persoonlijke aandacht. 
Iedere instructeur is CWO en VDWS gecertificeerd en leert je graag het samenspel tussen de wind, 
het water en de boot met jou als roerganger. 

Watersportpaspoort 
Als je een meerdaagse cursus volgt krijg je de eerste keer een watersportpaspoort. De vorderingen 
die je maakt worden bijgehouden in een zogeheten vorderingsstaat. Als alle eisen zijn afgetekend, 
krijg je een diplomazegel in je watersportpaspoort. 

Windsurfen – wingsurfen - windfoilen - wingfoilen - suppen - kanoën

Surfen is nog nooit zo in geweest als deze zomer. De zeilschool die al jaren surfles geeft heeft daar-
om zijn materiaal fors uitgebreid. Foilen is een spectaculair vervolg op het windsurfen. Je wordt als 
het ware met je board uit het water gelift. Het allernieuwste is het wingsurfen en wingfoilen: in plaats 
van het surfzeil vaar je met een vleugel (wing). De fanatieke surfinstructeurs laten je in clinics van 1½ 
uur graag dit spektakel ervaren. 
Suppen is een laagdrempelige sportieve manier om de Westeinder te ontdekken. Heb je geen erva-
ring, dan is het volgen van een supclinic een grote aanrader. Kanoën is een fijne manier om je op het 
water te begeven. De zeilschool beschikt over 1 en 2 persoons kano’s. Gezellig om ook groepsgewijs 
het water op te gaan!

Bootverhuur 
De Zeilschool wordt vooral geassocieerd met het volgen van lessen, wat natuurlijk ook de hoofdmoot 
is. Toch weten steeds meer mensen het bedrijf te vinden voor de huur van een zeilboot, sloep of een 
motorboot.  Dit kan met instructeur, maar dat is niet noodzakelijk. Heerlijk op een mooie dag het water 
op. In alle rust ontspannen of juist actief bezig zijn. En dat om de hoek in Aalsmeer zelf. De goed 
onderhouden vloot bestaat uit liefst 19 verschillende bootsoorten en voor alle niveaus en ervaringen is 
materiaal beschikbaar. Zeilschool Aalsmeer verhuurt ook kano’s, surf- en SUP-boards.
  
Opleidingscentrum voor instructeurs
Een ander belangrijk onderdeel van de zeilschool is hun professionele opleidingscentrum voor in-
structeurs. Als 15 jarige kun je al starten met de vooropleiding. Deelnemers zijn van alle leeftijden. De 
kwaliteit wordt gecontroleerd door het CWO en VDWS.

Varen met je klas 
Ben je op zoek naar een leuke, gezellige, sportieve en actieve dag met je klas, dan ben je bij Zeil-
school Aalsmeer ook op de juiste plek. Voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs is er een 
breed aanbod, bijvoorbeeld een introductiekamp, eindejaarsuitje, sportdag of als gymles. Al dan niet 
verzorgd met een lekkere lunch of een uitgebreide barbecue. 

Vier je verjaardag op de zeilschool 
Als je een bijzonder kinderpartijtje wilt geven is de zeilschool een perfecte locatie. Varen met je 
vriendjes in een kielboot, optimist of Laser Pico. Hoe leuk is dat?! Een surffeestje of gezellig kanoën, 
het is allemaal mogelijk. In combinatie met patat en een snack wordt het helemaal feestelijk! 

De zeilschool kijkt uit naar de tijd dat iedereen weer gewoon kan aanwaaien!
www.zeilschoolaalsmeer.nl
info@zeilschoolaalsmeer.nl
tel. 0297-320122
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In Partycentrum de Kegel wordt binnensport 
gecombineerd met horeca. Dit betekent dat de 
bowlingbanen van half maart tot 1 juli helaas 
niet gebruikt konden worden. Vanaf 1 juli 
kan er weer een gezellig en sportief balletje 
gegooid worden op de 16 bowlingbanen!

Maatregelen 
Natuurlijk zijn er in het bowlingcentrum diverse 
maatregelen in verband met het coronavirus. 
Overal in het pand zijn er mogelijkheden om de 
handen te desinfecteren. Voor het bowlen han-
teren we het NVB protocol, voor de horeca het 
protocol van de KHN. Bowlen valt onder binnen-
sport. Tijdens het sporten is het niet noodzakelijk 
om 1,5 meter afstand te houden, maar wij vragen 
u dit wel zoveel mogelijk te doen. Waar mogelijk, 
zullen we een baan vrijhouden tussen de banen. 
Zodra men van de banen afkomt, dient de 1,5 
meter weer in acht genomen te worden. Wij 

hebben o.a. een duidelijk aangegeven looproute. 
Je kunt met maximaal 2 personen aan één tafel, 
tenzij het een huishouden betreft.

Gezellig eten of borrelen
Zodat men toch met een iets groter gezelschap 
aan tafel kan, hebben wij grote bloktafels neerge-
zet. Hierbij zit men met 4 personen aan één tafel, 
alleen op 1,5 meter tegenover elkaar. Zo kun je 
toch aan één tafel een drankje doen, een hapje 
eten of uitgebreid tafelgrillen. 

Uiteraard doet het personeel haar uiterste best 
om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, uiteraard 
met voldoende aandacht voor uw veiligheid en 
hun eigen veiligheid!

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

Kom bowlen bij Bowling de Kegel

Corona maatregelen bij de Duikschool
Een duikschool en duikwinkel runnen in Coro-
na-tijd is nog een hele uitdaging! Wat begon 
als een advies werd uiteindelijk een verbod. 
Alle zwembaden gesloten en de duikopleidin-
gen werden stilgelegd. En dan is het opeens 
wel erg stil op eiland 4 en in de winkel....

De eigenaars van Airdiving Eiland 4 lieten zich niet 
uit het veld slaan en gebruikten deze stille tijd voor 
het schilderen en opnieuw inrichten van de winkel, 
opknappen van de boot en de aanschaf van een 
nieuw kassa systeem. 

In mei kwam er eindelijk een Covid19 duik-proto-
col, zodat er weer gedoken kon worden. Wel met 
veel aanpassingen:

• Max. 2 cursisten tegelijk en met 1,5 meter 
  afstand tot je onder water bent.
• Max. 6 duikers aan boord van de boot
• Alle spullen die worden verhuurd of verkocht
  worden steeds ontsmet
• Automaten en maskers worden ingespoten met
  een ontsmettingsmiddels
• 1,5 meter afstand en looprichtingen in de winkel

Leuk is het niet, maar natuurlijk staat de veiligheid 
van de duikers bovenaan. Bij Airdiving in Vin-
keveen hopen ze dat 2021 een jaar wordt waar-
in we niet meer bang hoeven te zijn om iemand 
een hand te geven, dichtbij iemand te komen of 
te knuffelen. De 1,5 meter regel blijft een beetje 
onnatuurlijk voelen!
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Alle sportverenigingen waren gesloten en trainingen, competities en wedstrijden waren afge-
last. Ook sportscholen moesten hun deuren sluiten. Daardoor zag je steeds meer mensen de 
buitenlucht opzoeken om aan hun beweging te komen. Nog steeds zie je veel wandelaars, fiet-
sers, skaters en natuurlijk ook hardlopers. Maar is het nu wel zo verstandig om in deze tijd een 
rondje te gaan hardlopen of misschien zelfs te starten met hardlopen?

Starten met hardlopen is nu eigenlijk best een goed idee. We zitten meer thuis en willen toch af en toe 
naar buiten. Als je start met hardlopen, moet je dat rustig opbouwen om blessures te voorkomen. Dat 
betekent dat je nog geen lange afstanden loopt en dus niet heel veel tijd kwijt bent aan een training. Je 
haalt een frisse neus, zet je spieren aan het werk en brengt je hartslag een paar minuten omhoog. Even 
een blokje om, kan dus prima tussen de thuiswerkzaamheden door.

Wees wel verstandig en ga, als je gezondheidsproblemen hebt, niet zomaar starten met hardlopen. 
Overleg met een arts of start gewoon eerst met wandelen en bouw daar wat duurvermogen mee op. 
Zorg dat je een trainingsschema gebruikt, waarmee je stapsgewijs de belasting opbouwt. Hardlopen is 
een zeer blessuregevoelige sport. Bij elke stap krijgt je lichaam ongeveer een schokbelasting van 3x je 
lichaamsgewicht te verduren. Soms betekent dit dat je het conditioneel best wat langer vol zou kunnen 
houden, maar dat je lichaam er nog niet op gebouwd is om langer door te gaan. Hardlopen is dus goed, 
maar bouw het rustig op.

Hardlopen tijdens 
de corona-crisis; 
verstandig of niet?
Geschreven door: Debby

Bewegen in de buitenlucht is natuurlijk gezond. Je verbetert je uithoudingsvermogen en je herstelver-
mogen en dit is gunstig voor je weerstand. Toch zit er ook een keerzijde aan de voordelen van een 
hardlooptraining. Zodra je namelijk getraind hebt, moet je lichaam herstellen van deze belasting. Je 
lichaam past zich dan aan de trainingsbelasting, die het zojuist heeft ervaren. Dit zorgt ervoor dat het 
de volgende keer makkelijker gaat en je weer een stapje verder kunt komen. Hoe intensiever je traint, 
hoe langer het herstel duurt. Tijdens deze herstelperiode is je weerstand echter tijdelijk lager, omdat je 
lichaam de energie nodig heeft om te herstellen van de training. Dat is natuurlijk niet heel handig met 
het risico op het corona-virus. Train dus geen overdreven lange duurlopen of zware intervallen en let 
tijdens je herstelperiode goed op hygiëne en vermijd contact met andere mensen.

Hoewel hardlopen in een groepje uiteraard veel gezelliger is, kun je tijdens de corona-crisis beter alleen 
gaan. Je kunt daardoor makkelijker afstand houden van andere mensen, die ook lekker buiten willen 
bewegen. Een bijkomend voordeel is dat je echt je eigen tempo kunt blijven lopen. Zo ga je niet per 
ongeluk te hard, wat je herstelperiode weer een stuk langer maakt. 

Natuurlijk is het wel lastiger om in je eentje gemotiveerd te blijven, daarom hierbij een paar kleine tips:

 • Probeer met een hardloopmaatje of iemand anders af te spreken om elkaar op de hoogte te 
    houden van je trainingen en om elkaar te blijven motiveren.
 • Zet je favoriete muziek op, dat loopt een stuk lekkerder. Het ideale aantal BPM is 180.
 • Zorg dat je een doel en een schema hebt. Het is niet erg om daar wat van af te wijken, maar 
    het biedt jou wel houvast wanneer je minder zin hebt.

Dus moet je nu wel of niet gaan hardlopen tijdens de corona-crisis? Ik zeg: GEWOON DOEN!
Ga alleen, doe rustig aan en zorg voor een goed opgebouwd schema.

Heb je vragen over hardlopen of wil je graag een trainingsschema ontvangen, mail dan naar:
running@amstelhof.com. 

Amstelhof sport, health & wellness | Noorddammerweg 30 | 1424 NX Uithoorn
0297 - 531 855 |  www.amstelhof.com | info@amstelhof.com



Wat een vreemde sportzomer hebben we gehad, 
waar de ene sport totaal plat ging, was de andere 
ineens volop in de belangstelling. De vrije buiten-
sporten zoals fietsen, lopen en skaten werden 
opgepakt in plaats van het binnensporten en de 
groepssporten. 

Er werd weer ontdekt hoe mooi Nederland is, en 
hoe goed we hier kunnen recreëren en sporten. 
Natuurlijk speelde het mooie weer ook mee, 
weken goed en droog weer, waardoor je ieder 
moment naar je fiets, loopschoenen of skates kon 
grijpen. Van jong tot oud genoot van het nieuwe 
normaal. 

Natuurlijk hopen we dat we het virus een beetje 
onder controle kunnen houden en dat alle spor-
tactiviteiten weer van start kunnen dit najaar en 
deze winter.

Skaten en schaatsen
De skaters kunnen mooi de overstap maken 
naar de schaatsen en de fietsers kunnen de hele 
winter actief blijven op de fiets of ook overstap-

pen op de schaats. Vooralsnog gaan de ijsbanen 
gewoon open, maar waarschijnlijk wel in aange-
paste vorm. 

De natuurijs programma’s in Oostenrijk en 
Zweden staan ook gewoon op de rol. Dus de 
voorbereidingen kunnen van start. 

In de schaatsen zijn niet heel veel nieuwe 
ontwikkelingen. Viking heeft de laatste jaren veel 
geïnvesteerd in nieuwe modellen en hebben een 
ijzersterke lijn staan waar ze weer wat jaren 
mee vooruit kunnen. In de Langlauf/schaats-
markt zit wel een nieuwtje. Er komen nieuwe 
bindingen waarmee een stabielere slag kan 
worden gemaakt. Wat zowel op de baan 
als op natuurijs een voordeel is.

Fietsen
Uiteraard is er voor de fietsers die door wil-
len fietsen in de winter een groot assortiment 
aan winterkleding verkrijgbaar. Van onderkle-
ding tot mooie ademende jacks, voor mannen en 
vrouwen.

Zwemmen en Triathlon
Onze nieuwe tak, de zwem en triathlon kleding 
maakt een sterke groei door, met name de 
wetsuits, voor het buitenzwemmen doen het 
erg goed. Ook de attributen, zoals brillen, 
zwemboeien en trainingsmiddelen voor het 
zwemmen zijn ruim verkrijgbaar. 

Dus mocht u nieuwsgierig zijn geworden, 
kijk op onze uitgebreide website voor de 
collectie, of kom gerust langs 
in onze winkel voor 
deskundig advies,  
om het schaats, 
skate, fiets 
en triatlon 
gevoel te 
ervaren!
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FIT & GEZOND
 

door: Jolanda Beuving

GENK – Karter Max Sadurski uit Kudelstaart was ongekend succesvol in Genk. De negenjarige 
scheurneus reed tijdens de eerste ronde van de BNL Kart Series naar maar liefst vier overwinnin-
gen in de Rotax Max Micromax-klasse. Daarmee zorgde hij voor een grote dosis zelfvertrouwen 
voor de eerste ronde van de Rotax Max Challenge Euro Trophy die binnenkort op hetzelfde 
circuit wordt gehouden. 

“Ik ben best wel blij. Ik had het niet verwacht”, zei Max direct na zijn laatste race van het weekeinde 
op de Belgische baan. Echt makkelijk was het niet geweest, vond hij. “Ik kon niet altijd van de jongens 
achter me wegrijden omdat ze elkaar opduwden. Maar in twee wedstrijden reed ik wel van ze weg. Eén 
keer spinden ze met elkaar en gingen ze eraf en had ik een goede start. En ook in de eerste race kon 
ik wegrijden.” 

Een opvallend moment was Max’ inhaalactie tijdens de vierde race. Daarmee liet hij goed zien hoe sterk 
hij is als karter. “Ik werd ingehaald op het rechte stuk en ik pakte hem meteen weer terug omdat hij half 
verdedigde. Hij zat gewoon op het midden van de baan”, zei hij. “Toen ik hem voorbij was, dacht ik niet 
veel. Ik ben nooit zo enthousiast tijdens het racen. Pas als ik over de finish kom. Toen was ik wel een 
beetje blij.”

Dat mocht ook best, want na vier wedstrijden stond er dan toch maar mooi vier keer P1 achter zijn naam. 
Het zei veel over zijn kwaliteiten, over zijn talent. Maar Max, fanatiek als hij is, vond dat het nog beter 
had gekund. “Ik heb niet alles gewonnen, want in de kwalificatie was ik twee keer derde. Dat was een 
beetje een teleurstelling.”

Dit seizoen rijdt Max het Nederlands kampioenschap van organisator Chrono en de Rotax Max Challen-
ge Euro Trophy, het EK voor Rotax Max-rijders. Die laatste race is zijn volgende wedstrijd, ook op het 
circuit van Genk. Met het sublieme resultaat van afgelopen weekeinde op zak keek hij er reikhalzend 
naar uit. “Ik heb nu heel veel zelfvertrouwen. Ik hoop echt dat ik dan weer op het podium kan komen.”

Zijn teambaas Frank Schneider van F-J Motorsport sloot dat laatste niet uit, ondanks het hoge niveau 
van het EK. “Hij heeft er vandaag echt een spektakel van gemaakt. Max rijdt berekenend, maar als hij 
ingehaald wordt, schakelt hij om en kan hij twee meter later remmen en dan speelt-ie met zijn tegenstan-
ders”, aldus Schneider. “Op het EK zijn er meer snelle tegenstanders. Dan verwacht ik dat hij bijschakelt. 
Ik weet niet precies wat ik ervan kan verwachten, want ik weet niet hoeveel rijders er komen. Ik hoop dat 
er een paar snelle buitenlandse jongens komen, dat hij daar wat van kan leren.” 

De beste eigenschap van zijn getalenteerde rijder? “Max geeft niet op. Hij blijft doorgaan. En als hij 
gepakt wordt, probeert hij ze zo snel mogelijk terug te pakken en dan zo snel mogelijk proberen terug te 
komen. Dat is zeker een goede eigenschap. Ik voorzie een mooie toekomst voor hem.”

Karter Max Sadurski ongekend succesvol in Genk: vier raceoverwinningen!

Foto’s: Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Intermittent Fasten
De term IF wordt zo vaak genoemd en wordt 
zoveel over gevraagd dat ik hier graag iets over 
wil vertellen; intermittent (IF) vasten, ik doe het 
al jaren en voel me er super bij. Intemittent 
fasten betekent eigenlijk jezelf onthouden van 
eten voor een bepaalde “lange” tijd. De 16:8 
(16 uur vasten en 8 uur “eten”) is een van de 
bekendste die we toepassen.

Intermittent fasting is geen dieet waarbij je spe-
cifieke voedingsproducten neemt of juist niet eet. 
Het vertelt je namelijk niet wát je eet, maar wan-
neer! Binnen dit eetpatroon eet je niet 5 of 6 keer 
per dag zoals gebruikelijk. 

Bij IF wissel je de periodes af waarbij je vast (dus 
niet eet) met eetmomenten. Bij IF mag je in de 
periodes dat je niks eet wel water, koffie, thee of 
nourish drinken. Het gaat erom dat je geen pro-
ducten neemt die calorieën bevatten. Veel mensen 
drinken tijdens het vasten geen koffie en thee van-
wege de cafeïne en theïne.

Waarom IF? 
Intermittent vasten wordt veelal ingezet om af te 
vallen, om energieker te zijn, om gezonder en fitter 
de dag door te komen, ziektes tegen te gaan en 
om langer te leven zonder darmklachten, huid-
klachten etc. 

Hoe pas je IF toe?
IF kun je op een aantal manieren toepassen. 
Hieronder vind je het overzicht van de 3 meest 
voorkomende vormen.

• Alternate day fasting: hier zijn meerdere 
  mogelijkheden, bijvoorbeeld: 24 uur eten en 
  24 uur vasten of 12 uur eten en 36 uur vasten.
• Whole day fasting: je vast een volledige dag,
  bijvoorbeeld 2 van de 7 dagen, verspreid over
  de week. De overige 5 dagen eet je volgens 
  een regulier patroon.
• Time restricted fasting: dit is de meest 
  gebruikte. Je vast op dagmomenten. 
  Bijvoorbeeld: je eet 8 uur per dag en je vast 
  16 uur. Of je hanteert een verhouding van 4/20.

Verlies je spiermassa met intermittent fasting?
Als je van fitness houdt, kan een langere periode 
zonder eten een beetje een rare gewaarwording 
zijn. Maar in tegenstelling tot wat vaak wordt ge-
dacht, is intermittent vasten juist nuttig gebleken 
voor fitness, maar hoe?

In plaats van te kijken naar wat je eet, richt inter-
mittent fasting zich op wanneer je eet. Iets dat 
cruciaal is voor het handhaven van de spiermas-
sa en het verliezen van vet. Verschillende studies 
hebben aangetoond dat training tijdens het vasten 
zeer gunstig is voor vetverlies. Dit komt omdat het 
een positieve invloed heeft op je sympathisch ze-
nuwstelsel (SNS) en je vermogen om vet te ver-

branden vergroot. Let wel op dat je in de tijd dat 
je mag eten wel verantwoord eet. (maar dat doe je 
toch als sporter? In mijn voorbereiding voor de we-
reldkampioenschappen paste we IF en de detox/
cleanse dagen al toe.

Toen ik jaren geleden begon met IF ben ik eerst 
mijn maaltijden gaan verminderen van 5 naar 3. 
Daarna mijn tijden, dus na 18.00 uur niks meer en 
dan pas in de ochtend weer. En zo maakte ik mijn 
afstand steeds groter naar 16 uur. Ik doe 1x per 
week een detox/cleanse dag met nourish en zo 
pas ik dit toe in mijn drukke leven. 
Dat mijn vet % vele male lager is en dat ik wat 
kilo’s lichter ben maakt me dat ik lekkerder in mijn 
vel zit, meer energie heb en geen honger door IF. 
Ik voel me super! Wil jij weten waarom ik met IF 
ben begonnen? Stuur me dan gerust een berichtje.

Maar nogmaals, doe het met beleid, stapje voor 
stapje en als je vragen hebt hierover stuur gerust 
een berichtje. We willen je graag helpen.

Let wel op dat als je IF wilt toepassen in je le-
ven en je suikerziekte, een eetstoornis hebt, 
zwanger bent en/of andere medische klachten 
raadpleeg dan altijd eerst je arts.

En je weet het, als jij niet voor jou lichaam zorgt, 
wie doet het dan wel?

Justbelieve
Jolanda Beuving
Beuving Lifestyle 

Bron: FIT, Jeroen, leefstijlalsmedicijn



Reden voor Sportkrant Amstelland om hem een paar vragen te stellen!

Hoe lang ben je al werkzaam in de branche?
Ik ben nu 38 jaar als fysiotherapeut aan het werk, eerst heb ik zoals velen toendertijd een jaar in Duits-
land gewerkt. Dat was om ervaring op te doen en je in Nederland toen heel moeilijk aan een baan kon 
komen. Maar al snel kreeg ik de gelegenheid om in Mijdrecht een eigen praktijk te beginnen en dat 
heb ik met met beide handen aangegrepen. Nu hebben we een goed team met 11 collega`s. 

Waarom heb je gekozen voor fysiotherapie?
Als kind wilde ik dokter worden. Gaandeweg de middelbare school ontstond mijn interesse in fysiothe-
rapie door mensen uit mijn omgeving die hulp van een fysio kregen en daar veel profijt van hadden. 
Omdat ik ook graag sportte leek een vak wat zich bezig houdt met bewegen mij erg leuk en zodoende 
ben ik in Amsterdam de opleiding gaan volgen.

Welke specialisaties heb je?
Ik ben all round fysiotherapeut maar heb mij de 
laatste jaren vooral toegelegd op klachten vanuit de 
heup en alles wat rug en hoofdpijn betreft. In aanslui-
ting daarop ben ik nu 2 jaar bezig met fysiotherapie 
voor kaakklachten. Heel leuk om te doen, daar veel 
klachten in het hoofd terug te leiden zijn op het kauw-
stelsel, daarom is de samenwerking met een aantal 
tandartsen erg leuk.

Daarnaast houd ik mij bezig met longrevalidatie, 
patiënten met COPD en nu natuurlijk ook de COVID 
patiënten die na het doorstaan van de infectie condi-
tioneel erg achteruit zijn gegaan.   
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Peter Egbers, 
fysiotherapeut bij en praktijkhouder van mtc 

al meer dan 35 jaar in het vak

Wat maakt je werk zo leuk?
Het samenwerken met de cliënt om zo een herstel te bereiken, waardoor deze weer goed kan functio-
neren thuis. als sporter of in het werk. Het is erg belangrijk dat mensen kunnen blijven deelnemen aan 
hun activiteiten om zo lichamelijke en mentaal in een goede conditie te blijven. 
Voor welke pijnklachten kunnen mensen bij jou terecht?
Zoals ik al beschreef vooral de klachten aan de wervelkolom, waarbij ik vooral de patiënten die al 
langer met klachten tobben een uitdaging vind. 

Waarvoor kunnen we je `s nachts wakker maken?
Bij voorkeur niet! Door de drukke volle dagen is mijn nachtrust essentiëel om goed in balans  en 
gezond te blijven. 

Wat zijn je hobby’s/sporten?
Ik maak erg graag ritjes op de racefiets en probeer jaarlijks wat bergen in de Alpen op de fiets te 
bedwingen. Daarnaast tennis ik al jaren en heb sinds kort padel ontdekt, een vrij nieuwe racketsport 
die erg leuk is om te doen. In de praktijk geef ik 6 uur per week fitness training waaraan ik zelf ook 
flink meedoe. Een andere hobby van mij is jaarlijks een flinke hoeveelheid limoncello maken, die naar 
ik heb horen zeggen erg lekker is. Niet te koop, maar heel leuk om weg te geven!
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Uithoorn – Op zaterdag 5 september organiseert Uithoornse Roei- en Kanovereniging Michiel de 
Ruyter van 12.00 tot 13.30 uur een inloopmoment voor roeijeugd. Je kunt deze dag zelf ervaren 
hoe leuk roeien bij Michiel de Ruyter is! Ben je tussen de 10 en 18 jaar oud? Dan organiseren 
wij speciaal voor jou een gratis proefles waarna je aansluitend een pannenkoek kunt eten in ons 
clubhuis. 

URKV Michiel de Ruyter in Uithoorn is een gezellige vereniging waar je in een mooie omgeving op de 
Amstel kunnen roeien. Midden in de natuur, met uitzicht op weilanden en koeien kun je hier ’s zomers 
alleen of in boten met meer roeiers varen over de Amstel en de Kromme Mijdrecht. We zijn een Ieuke, 
enthousiaste vereniging met een goedgevulde botenloods en een actief verenigingsleven met als mid-
del punt de “Kampanje”, de kantine van ons clubhuis.

We leren je roeien in smalle één persoonsboten, maar ook in meer persoonsboten, waar in samenwer-
ken erg belangrijk is. We doen mee aan wedstrijden bij andere verenigingen en ’s winters organiseren 
wij indoorwedstrijden. 

Kom ook jeugdroeien 
bij Michiel de Ruyter in Uithoorn!

Waarom roeien bij Michiel de Ruyter?
Onze jeugd roeileden vertellen je graag zelf wat er zo leuk is aan roeien! 
Emanuel: “Op het water voel je je helemaal vrij: geen gezeur over huiswerk of over PTA’s. Je kunt 
gewoon jezelf zijn.”
Isabelle: “Sinds een paar weken roei ik bij MdR en het is ontzettend leuk. Elke training is anders, meestal 
train je op het water, maar als het niet anders kan dan is er een binnen training. De groep waar ik in 
zit is heel gezellig, we zijn al een keer na de training in de Amstel gaan zwemmen! Onze trainers zijn 
supergoed, Tanisha is zelfs zo goed in roeien dat zij in Amerika een beurs heeft om dit te combineren 
met studeren. Er is ook een gezellig clubhuis (met heerlijke tosti’s )”
Julian: “Het fijne aan roeien bij MdR is dat de locatie prachtig is, je hebt het idee dat je echt helemaal 
buiten bent. Dat er een eigen clubhuis is met allemaal voorzieningen, is natuurlijk helemaal luxe. Dan 
ook nog hele goede trainers van topniveau!”
Thomas: “Het is er gezellig en het zijn aardige mensen.”

Heb je interesse? 
Kom op zaterdag 5 september tussen 12.00 en 13.30 uur een gratis proefles volgen bij URKV Michiel 
de Ruyter! 
Mocht je nog vragen hebben dan kun je mailen naar: jc@mdr.nu of bezoek ons website: www.mdr.nu. 
Adres: Amsteldijk Zuid 253, 1423 BZ Uithoorn

(Sportief) Wandelen (Sportief) Wandelen 
en Nordic Walkingen 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



“Als triatleet ben ik actief in de Eredivisie Triathlon. Daar-
naast ben ik guide van para triatleet Sander Koomen en 
zijn wij op dit moment aan het trainen voor de paralympi-
sche spelen van 2024 in Parijs.

Naast het zelf sporten ben ik actief als gymdocent en als 
trainer waarbij ik gespecialiseerd ben in het geven van 
Skills Training. Een manier van trainen waarbij de focus 
ligt op veelzijdig bewegen en het trainen van vaardighe-
den die normaal bij hun doelsport niet trainen.”




