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OUDEREN EN BEWEGEN 

Op sportcomplex ’t Loopveld vinden 

we niet alleen AMVJ voetbal & 

hockey, maar sinds 2003 wordt er 

bij AMVJ golf gespeeld.... Pag. 21

SPORTKIDS De skate-parken in 

Amstelveen zijn behoorlijk klein 

en soms zelfs onveilig door slecht 

onderhoud, het wordt dus tijd voor 

een nieuw skate-park... Pag. 13

GEMEENTE AMSTELVEEN Met wet-

houder Rob Ellermeijer en Joris 

van Soerland van Amstelveen 

Sport is onlangs het Sportakkoord 

Amstelveen bekrachtigd... Pag. 9
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VRIJWILLIGERS Sportverenigingen 

kunnen niet zonder de onvoor-

waardelijke inzet van vrijwilligers. 

Elke editie staat er een vrijwilliger 

in de schijnwerpers... Pag. 17

www.amstellandsport.nl | volg ons op

In samenwerking met

MBCA... 
"The sky is the limit" 
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Zorgt een
blessure voor
een valse start?

Een goede start bij Annatommie mc! 
Onze orthopedische chirurgen, sportartsen en fysiotherapeuten werken nauw  

met elkaar samen. Dankzij ons eigen operatiecentrum, verpleegafdeling en reva-

lidatieprogramma kunnen wij er voor zorgen dat de behandeling en revalidatie 

sneller verloopt. Onze medische centra bevinden zich verspreid over diverse 

vestigingen door het land: Almere, Amersfoort, Amstelveen, Amsterdam, 

Apeldoorn, Utrecht en Leiderdorp. In zowel Utrecht als Amstelveen beschikken  

wij over twee zeer moderne operatiekamers en een ruime verpleegafdeling. 

Annatommie mc Amstelveen, 
Burgemeester Haspelslaan 131, 1181 NC Amstelveen. 
Info: 088-022 0600 of info@annatommiemc.nl
www.annatommiemc.nl

Het sportseizoen is begonnen en... argh...
het schiet er in! Een sportblessure zorgt voor 
een vervelende start van het seizoen.
Wacht niet af maar laat meteen een diagnose  
stellen door één van onze orthopedisch chirurgen. 
Of u voor uw plezier aan sport doet of topsporter 
bent: bij Annatommie mc helpen we u als sporter 
met bewegingsklachten weer snel op de been. 
Om het meest optimale en doeltreffende behandel-
resultaat voor elke sporter te realiseren, bieden we 
op onze vestiging in Amstelveen een speciale sport-
poli aan, voor een effectieve sportbehandeling.

Met een verwijzing van uw huisarts kunt u binnen 
enkele dagen terecht bij één van onze ervaren 
sport orthopedisch chirurgen of sportartsen van de 
sportpoli. Om direct een goede diagnose te kunnen 
stellen, beschikt Annatommie mc over eigen ge-
avanceerde MRI-, röntgen– en echoapparatuur . 
Aan de hand van de diagnose bespreekt de sport 
orthopedisch chirurg het behandelplan met u en 
wordt uw behandeling gestart. Indien een operatie 
noodzakelijk is, wordt u binnen twee weken gehol-
pen. Hierdoor kunt u uw sport altijd snel hervatten. 
Tevens hebben wij verschillende ervaren sport-
fysiotherapeuten in dienst.

Voor meer informatie, kijk op:

www.annatommiemc.nl

Redactie: Nol de Vries

Aan het woord is José Cubo, penning-

meester bij voetbalclub Roda ’23.  

Hij beseft dat er tenminste nog mag 

worden gesport, een geluk bij een 

ongeluk. “Zondag stond ik langs de 

lijn bij het eerste, omdat ik als 

bestuurslid wel aanwezig mag zijn. 

Daar sta je dan. Met z’n vijven… op 

ruime afstand van elkaar. En dan de 

jeugdteams zonder ouders langs de 

lijn. Waardeloos.”

Toch moeten ze eraan geloven de 

sportclubs. De regels zijn duidelijk. 

Alle sportwedstrijden, zowel binnen 

als buiten, worden gespeeld zonder 

publiek. En ook bij trainingen zijn 

toeschouwers niet welkom. Alleen 

ouders en verzorgers die noodzakelijk 

zijn voor het kunnen laten sporten 

van kinderen en sporters met een 

beperking mogen worden toegelaten. 

Dat geldt ook voor ‘rij-ouders’ van 

jeugd tot en met 17 jaar van bezoe-

kende clubs. Het is de bedoeling dat 

iedereen na de wedstrijd de accom-

modatie zo snel mogelijk verlaat.

Het is ook verboden om drink- en eet-

gelegenheden (lees: sportkantines) of 

een daarbij behorend buitenterras 

open te houden. Een aderlating voor 

de club, erkent Cubo. Penningmees-

ters van de meeste (amateur)

sportverenigingen zullen zich met 

gefronste wenkbrauwen zuchtend 

over de lopende clubbegroting 

buigen. De clubhuizen zijn dicht en 

daarmee is een belangrijke geldbron 

voor veel verenigingen weggevallen. 

“De inkomsten voor de club worden 

nu beperkt tot contributie en sponsor-

gelden”, weet Alexia Sifneos, clubma-

nager van hockeyvereniging Amster-

dam H&BC. “We waren net een 

maand open, nadat we met man en 

macht binnen de vereniging alles 

coronaproof hebben gemaakt: 

duidelijk met pijlen aangegeven 

routes, eenrichtingsverkeer, overal 

kan de 1,5 meter worden gewaar-

borgd. En net als alles is aangepast, 

komen er weer nieuwe regels. Het is 

erg zuur voor de vereniging, erg zuur 

voor álle sportverenigingen.” 

En dat beaamt ook wethouder Rob 

Ellermeijer (onder andere Sport).  

“Na de intelligente lockdown van  

het voorjaar, waarin er binnen noch 

buiten mocht worden gesport, 

werden de mogelijkheden stap voor 

stap verder verruimd en werd de 

beperkingen steeds minder knellend. 

Ik heb ontzettend veel waardering 

voor de weerbaarheid en creativiteit 

die de sportverenigingen hebben 

laten zien: het sportseizoen werd 

verlengd naar een deel van de zomer, 

er is creatief gezocht naar sportactivi-

teiten die wel door konden gaan en ik 

heb ook een buitenbar gezien bij een 

vereniging, waarbij de kantine in de 

zomer gesloten bleef.”

Maar ook dat laatste is met de 

nieuwe maatregelen niet meer 

toegestaan, alle horeca bij sportver-

enigingen moet worden gesloten. 

“Dat slaat een gat in de financiën van 

een vereniging. Als de kantine dicht 

is, worden veel inkomsten misge-

lopen. Ik wil de clubs er ook nadruk-

kelijk op wijzen dat er steun-

regelingen zijn van de overheid en  

de gemeente (zie ook elders in deze 

krant). Belangrijkste tijdens de 

lockdown was dat we elkaar niet 

meer konden ontmoeten, niet meer 

zien, een praatje maken en niet meer 

bewegen en sporten. En dat is juist 

waarom je bij een sportvereniging 

bent aangesloten.”

Op veel van de sportvelden en in de 

zalen was met een lichte echo slechts 

het geluid van een hockeystick 

waarmee een bal wordt geslagen te 

horen, klonk slechts het trappen 

tegen een bal en het bekende gepiep 

van sportschoenen in de zaal. Geen 

aanmoedigende kreten en geen 

gejuich vanaf de zijlijn. Oké, sporten 

doe je voor jezelf. Maar het sfeertje 

eromheen: fans op de tribune; de 

beroemde derde helft in de kantine; 

trotse (groot)ouders langs de lijn… 

dat zijn toch de krenten in de pap. 

Het is die kenmerkende en vaak 

hechte verenigingsdynamiek die 

wordt gemist. Als dat allemaal 

wegvalt, verdwijnt er ook een stukje 

sfeer die het sporten juist zo leuk 

maakt. 

Lees verder op pagina 8....

  

 

#sportdoetietsmetje dát bleek tijdens 
de afgelopen National Sportweek.  
Ik ben de hele week lang getuige  
geweest van het enthousiasme, de 
vreugde en het plezier dat sport met 
zich mee brengt. De opening was 
alleen al een feest. Samen met Noelle 
Roorda en de leerlingen van de Willem 
Alexanderschool gooide Rob Ellermeijer 
foamsperen naar een target en naar de 
fotograaf. Het plezier spatte ervan af!

Gedurende rest van de week waren 
ruim 500 deelnemers in beweging in 
heel Amstelveen. Er waren overal 
activiteiten voor jong en oud, in het 
zwembad, buiten en in de sportzalen. 

Maar het mooiste was nog wel de 
activiteit die geheel nieuw voor mij 
was: de Beweegbingo. Ik dacht zo 
langzamerhand alle sporten wel gezien 
te hebben maar deze activiteit was 
echt uniek. De Beweegbingo is naar 
een idee van buurtsportcoach Mieke 
Regelink ontwikkeld. De visie achter dit 
spel is, dat het overal en met iedereen 
gespeeld kan worden, ongeacht de 
eventuele beperkingen van de 
deelnemers. AmstelveenSport wil dit 
spel uitzetten in bijvoorbeeld buurt-
huizen en wijkcentra.

De Beweegbingo werd gespeeld in 
wijkcentrum Alleman met de deel-
nemers van het Odensehuis en wet-
houder Zorg & Welzijn Marijn van 
Ballegooijen. Aan hem overhandigde 
ik het eerste exemplaar van het spel. 
Het plezier dat de deelnemers, Marijn 
en ik hadden tijdens dit spel was 
overduidelijk. 

De uitsmijter van de week was het 
bezoek van voorzitter NOC-NSF Anneke 
van Zanen aan de beweegactiviteit 
van Olga Commandeur op vrijdag in de 
Ben Goudsmithal. Er waren ruim 80 
mensen verdeeld over twee uur aan 
het bewegen met Olga. Stuk voor stuk 
gingen ze met een grote glimlach naar 
huis. Dit gold ook voor Mohammad 
Nasri, een topsporter uit Syrië en nu 
trainer bij United Amstelveen, die zijn 
ambitie “meedoen aan de Olympische 
Spelen” deelde met Anneke van Zanen.

Het plezier en enthousiasme waarmee 
de hele week bewogen werd, maar 
ook het zien van dit plezier; dat doet 
iets met je! Het was eigenlijk de hele 
week BINGO. 

Heleen

AmstellandSport is de samenwerking 
aangegaan met AmstelveenSport,                                       
directeur Heleen van Ketwich 
Verschuur zal vanaf nu in haar  
column sportactualiteiten belichten.

Column

Nationale Sportweek

Nieuwe coronamaatregelen leggen 
sportverengingen opnieuw beperkingen op

De nieuwe coronamaatregelen die eind september door premier Mark Rutte en minister 
Hugo de Jonge werden bekendgemaakt, zorgen voor de nodige hoofdbrekens bij sport-
verenigingen. Er is, vanwege het explosief stijgende aantal besmettingen, alle begrip voor. 
Maar… het moet ook weer niet te lang duren: “Het is zo niet leuk meer, voor niemand.”

Sporten zonder publiek is
als trainen zonder een bal...
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Na de roemruchte Amstelveense 

basketbalperiode in de zeventiger 

jaren, toen het door Kinzo gesponsor-

de BV Amstelveen twee keer de 

landstitel won, werd het heel stil 

rondom het Amstelveense basketbal. 

Dat veranderde toen in het jaar 2000 

enkele enthousiaste basketballers 

Millennium Basketbal Club Amstel-

veen (MBCA) oprichtten. De vereni-

ging groeide gestaag maar in 2008 

en 2009 volgde een periode van 

ledenterugval. Nog maar 40 leden, 

spelend in vier teams, bleven over. 

Reden voor enkele basketbalouders 

om er de schouders onder te zetten, 

toen het toenmalige bestuur aangaf 

afscheid te nemen. Rinco was één 

van die ouders. Hij stapte in als 

secretaris, vervulde deze functie 

enkele jaren voordat hij werd 

gevraagd als voorzitter.

Rinco: “Zo’n tien jaar geleden ging 

het bergafwaarts met MBCA. Mijn 

zoon zat op die club en was helemaal 

gek van basketbal. Die ging er echt 

met hart en ziel voor. Dan wil je als 

vader niet dat de club waar je zoon 

speelt verdwijnt, dus ik besloot met 

een groepje ouders het bestuur te 

vormen. We hebben daar echt tien 

jaar lang onze ziel en zaligheid in 

gestoken. En het resultaat, nu 

terugkijkend, mag er zijn. Er staat 

een gezonde club met 450 leden die 

zowel breedte als topsport aanbiedt. 

Alles binnen de club is goed gere-

geld. Er is een goed bestuur met een 

goede secretaris, een goede penning-

meester en een Technische Commis-

sie die staat als een huis. Professio-

Na acht prachtige jaren als voorzitter van de Amstelveense basketbalclub MBCA 
heeft Rinco van der Baan aangegeven dat het tijd is om het stokje door te geven. 

De club groeide in die jaren van 40 leden naar 450 leden. Successen werden geboekt en 
inmiddels spelen er MBCA-teams op de hoogste Nederlandse niveaus mee en dat 

vervult de voorzitter met trots. Echter, Rinco zou Rinco niet zijn om bij zijn naderend 
afscheid toch nog wel even aan de boom te willen schudden. Want net zoals zijn 

clubtrots steekt hij ook zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken.

nele trainers, coaches en vrijwilligers 

waar we trots op zijn, zorgen voor de 

dagelijkse flow. We spelen eredivisie 

en in de landelijke competities mee 

en zijn twee keer landskampioen 

geworden, dus de landelijke uitstra-

ling is er. Als club zetten we nu in op 

de 3x3 competities. Dat is enorm in 

opkomst en in Nederland wordt op 

hoog niveau gespeeld. Die wedstrij-

den worden op een helft van het veld 

gespeeld en gaat razendsnel. 

Dankzij de gemeente en met name 

dankzij de inzet van wethouder Rob 

Ellermeijer, kunnen we in de 3x3 

variant echt doorpakken. Basketveld-

jes in heel Amstelveen zijn opgeknapt. 

Nieuw asfalt, ringen en zelfs enkele 

veldjes met groot ons logo erop. De 

gemeente heeft dit fantastisch 

opgepakt en wil daar ook echt verder 

in investeren. Als voorzitter kijk je dan 

met trots naar je cluppie, maar 

realiseer je je ook dat je als voorzitter 

op een punt bent beland dat je het 

stokje moet doorgeven aan een 

voorzitter die de volgende professio-

naliseringslag kan maken. Die nog 

meer tijd en ervaring in de club kan 

gaan steken. Een voorzitter die veel 

meer basketbalervaring en -contacten 

heeft, maar ook op politiek- en 

beleidsniveau heel sterk is. Want met 

450 leden ben je geen verenigingetje 

meer maar een bedrijf. Het is dus tijd 

dat ik afscheid neem als voorzitter, 

maar ik vertrek pas als er een nieuwe 

voorzitter is gevonden en blijf aan als 

ambassadeur van de club.”

Teleurstelling

Echter als voorzitter liep Rinco ook 

tegen dingen aan die frustreren en 

energie vreten en waar hij teleurge-

steld over is. Al drie jaar kaart hij aan 

dat de hoge zaalhuur echt een 

probleem gaat worden voor de club. 

Ook het onderhoud van de sportac-

commodatie is onder de maat en de 

kantine is jaren een lijdensweg 

geweest. Rinco: “Het is niet zo dat ik 

negatief wil zijn. Ik wil met een 

positief verhaal afscheid nemen en 

dat kan ik ook want 80% bij de club 

gaat goed. We hebben jarenlang van 

AmstelveenSport subsidies gehad 

voor onze basketball’scool voor de 

allerkleinste spelers. Dat heeft ons in 

het begin enorm geholpen en heeft 

geresulteerd in 120 spelende 

kinderen op de zaterdag. Ook is er 

een mooi centercourt opgebouwd, 

Basketbalclub  
MBCA is op zoek  

naar nieuwe voorzitter

Redactie: Herman Kleintjes

waar we heel blij mee zijn. Maar als 

voorzitter hamer ik er al jaren op dat 

huur, onderhoud en kantine echt een 

probleem zijn. Met de kanttekening 

dat de kantine sinds kort prima 

geregeld is. Die wordt nu niet meer 

beheerd door AmstelveenSport maar 

is door hen uitbesteed aan Stichting 

StartSolutions. We hebben nu zelfs 

een Syrische keuken en lekkere 

broodjes en koffie. De verpachte 

kantine loopt nu als nooit tevoren en 

maakt een prima omzet, dus compli-

menten hiervoor naar Amstelland-

sport. Maar huur en onderhoud blijven 

een probleem en de communicatie 

daarover loopt op z’n zachtst gezegd 

stroef.

Door de groei van de club en het 

spelen van landelijke competities die 

op een groot veld spelen, waardoor je 

in plaats van drie wedstrijden op 

kleine veldjes tegelijk nu veel meer 

wedstrijden op een heel veld moet 

spelen, stijgt de al pittige huurprijs 

zodanig dat we in de nabije toekomst 

naar een contributieverhoging 

moeten gaan van zo’n 20% om te 

overleven. Dan wordt basketbal in 

Amstelveen een sport alleen voor de 

elite. Dat wil je als club maar ook als 

gemeente niet. Al jaren vragen wij 

aan AmstelveenSport inzicht in de 

hoge huurprijs maar krijgen die 

gewoon niet. Een ander aspect is het 

onderhoud, dat is echt slecht. 

Kleedkamers, zaal, materiaal het is 

vies of slecht onderhouden. Begin dit 

jaar heb ik een pittig gesprek gehad 

en een emotioneel en gepassioneerd 

pleidooi gehouden bij Amstelveen-

Sport maar ondanks dat MBCA de 

positieve intentie ervaart van Amstel-

veenSport, blijft adequate actie en 

communicatie uit.” De laatste tijd heb 

ik over deze problemen veel met 

wethouder Ellermeijer gecommuni-

ceerd die erg begaan is met de club 

en veel waardering heeft voor MBCA. 

Die heeft aangegeven dat hij de 

problemen en de frustratie ziet. 

Begin volgend voorjaar wordt 

AmstelveenSport geëvalueerd en de 

gemeente zal heel kritisch naar deze 

punten gaan kijken, is mij toegezegd. 

Dus ik hoop op geen woorden maar 

daden. Dat er op aandringen van de 

gemeente, tenslotte toch de groot-

aandeelhouder van AmstelveenSport, 

nu eens werkelijk doorgepakt wordt. 

En dat er dan adequaat vanuit 

AmstelveenSport wordt gezegd: laten 

we aan tafel schuiven en voor eens 

en altijd de problemen samen op-

lossen. Met de nadruk op samen.” 

AmstelveenSport herkent zich niet  

in een aantal kritiek punten, clubs 

hebben zelf ook een eigen verant-

woordelijkheid, maar staat (zoals 

altijd), open om het gesprek aan te 

gaan en waar mogelijk verbeterin-

gen aan te brengen.
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De horeca ondernemingen in dit boekje laten u een kijkje in hun keuken zien. Kruip even in de huid van  
de chefkoks en maak deze heerlijke recepten thuis bij u in de keuken. En profiteer bovendien van de vele 
kortingsacties als u reserveert bij één van de deelnemende restaurants. Horeca Amstelveen is gratis verkrijg-
baar bij afname van een Lunch- of Dinerbon van minimaal € 50, bij één van de deelnemende restaurants. Of te koop voor 
€ 9,50 bij de volgende speciaalzaken: Venstra, Blankevoort, van Rietschoten Tweewielers, Henry Bloem, Fred van Ingen, Astrid 
Drenthe, Stronkhorst, Schilder Visspeciaalzaak, Primera Middenhoven, Bruna kostverlorenhof, Bruna Groenhof, Loogman 
tanken & wassen, Twister Westwijk, AKO Binnenhof, The WineKitchen at Home en Wagenaar traiteur/poelier.

De volgende restaurants doen mee:  
Aan de Poel, Abina, ANNA, Bar Dixie, Bistro Nice, BLVD Café, Brasserie10, Brasserie Paardenburg, Buenos Aires, Damso Korean,  
Day Foodbar, De Jonge Dikkert, Du Monde, Golden Bird, Grand cafe All Sports, Gusto World of Pizza, Haddock Grillclub, India 
Port, Kokusai, Restaurant Colijn, Restaurant Kronenburg, Royal San Kong, Silversant, The Winekitchen at Sea, Veri Sapori, Villa 
Borghese en The Beachclub.

2524

Pasta Meatballs

BereidenIngrediënten

11. Day Foodbar
Stadsplein 52 | 1181 ZM Amstelveen | 020 - 760 5355 | greatday@dayfoodbar.nl | www. dayfoodbar.nl

Pasta deeg
• 500 g Semola rimacinata 
• 500 g Farina doro bianco 
• 150 ml kraanwater
• 150 ml sojamelk
• 15 g zout
• 50 ml olijfolie

• pastamachine

Tomatensaus    
• 500 g gepelde tomaten
• 100 milliliter tomatensap
• 75 g geraspte Parmezaan
• 10 g basilicum 
• 25 ml olijfolie
• 2 g oregano 
• 5 g zout
• peper naar smaak

1 Meng de 2 soorten bloem, leg in een cirkel en maak een kuiltje  
 in het midden. Meng de rest van de ingrediënten en schenk in het
 kuiltje. Kneed de ingrediënten tot een mooi deeg en laat een half  
 uurtje rusten. Haal het deeg door een pastamachine
2 Pluk de basilicum. Doe de gepelde tomaten in een pan. 
 Doe daarbij de geplukte basilicum, geplukte oregano, peper, zout,  
 olijfolie en tomatensap. Draai fijn met een staafmixer. 5 minuten  
 doorkoken.
3 Stop alle ingrediënten, behalve het gehakt en de panko, in een  
  keukenmachine en draai fijn. Kneed het gehakt met het kruiden-

mengsel. Voeg panko toe en kneed nog een keer. Draai de gehakt-
 balletjes en gaar deze in de oven 15 minuten op 160 graden.
4 Verwarm de saus in een pan, voeg de warme gehaktballetjes toe.
 Kook de pasta 3 minuten, giet af en voeg toe aan de saus.
 Garneer de pasta eventueel met wat rucola en extra Parmezaan.

 Eet smakelijk!

hoofdgerecht            4 personen

Gehaktballen
• 1 kg kalfsgehakt
• 2 teentjes gepelde knoflook
• 1 rode peper
• 30 g Dijon mosterd
• 20 g groentebouillon 
• 4 st scharreleieren 
• 10 g peterselie krul
• 100 g Parmezaan geraspt
• 100 g rode ui fijngesneden
• 100 g Panko paneermeel
  

ACTIE:

Op onze kaart treft u de vertrouwde cappuccino’s, maar ook verrassende specials en versgemaakte taarten.  
En vergeet de lunch niet. Focaccia’s om uw vingers bij af te likken, kleurrijke salades, steengoede burgers en 
lekkere pizza’s. Snel en altijd vers. De dinerkaart is lekker gevarieerd. Onze stijl is Noord-Mediterraans, dus goede  
pasta’s, echte pizza’s en goed gevulde salades. Voor de stevige trek serveren we onze steak van de week,  
afkomstig uit onze eigen rijpingskast. Bijzonder lekker! Wij hebben een speciale kinderkaart, een feestelijke  
cocktailkaart, een breed assortiment tapas, anti pasti en borrelplanken. 

Bij ontvangst krijgt u GRATIS een heerlijk glas Cava.*

*De actie geldt t/m 1 oktober 2020.

Gratis bij afname Lunch & Diner bon bij de deelnemende bedrijven t.w.v. minimaal € 50,-. Losse verkoop € 10,-

Horeca AmstelveenHEERLIJK RECEPTENBOEK MET DIVERSE GERECHTEN EN AANBIEDINGEN

GRATIS bij afname Lunch & Diner bon van € 50,- bij de deelnemende bedrijven. Losse verkoop € 9,50.

Ondersteun onze locale horeca!
En profiteer vanhonderden euro’saan kortingen!

€ 9,50 
Met 27 recepten en
honderden euro's 

aan kortingen!
**

Koop een waardebon t.w.v. e 50,- bij uw favoriete  
restaurant of via www.helpdehoreca.nl en u krijgt 
GRATIS het boek "Horeca Amstelveen".*

*Zolang de voorraad bij het desbetreffende restaurant strekt. ** Vele kortingsacties zijn verlengd naar onbepaalde tijd. Zie voorwaarden achterzijde strippenkaart.

Ondersteun onze 
lokale Horeca
en geniet zelf van de vele 
aanbiedingen en recepten

Cadeautip!

FIT-TEST VOOR 55+
zaterdag 17 oktober 2020
Fit-test voor 55 plussers
Vraagt u zich wel eens af hoe fit u bent? 
Grijp nu uw kans en doe mee aan de Fit-test! U krijgt niet 
alleen een goed beeld van uw conditie, u krijgt aan het 
eind van de test ook een passend beweegadvies.

De test bestaat uit:
• balanstest, 
• lenigheidstest, 
• spierkracht meting, 
• meting reactie- en uithoudingsvermogen
• meting BMI

Meer informatie
Michael Weber, Weber Sports, info@webersports.net, 
06 46087776

Locatie
Sporthal De Meerkamp, 
Van der Hooplaan 239,
1185 LN Amstelveen

Tijd
09.30 - 12.00 uur 

Kosten
€ 5,-

Aanmelden
E-mail uw naam, leeftijd, telefoonnummer en tijdstip van 
uw voorkeur naar info@webersports.net

CORONAMAATREGELEN

FIT-TEST VOOR 55+
zaterdag 17 oktober 2020
Fit-test voor 55 plussers
Vraagt u zich wel eens af hoe fit u bent? 
Grijp nu uw kans en doe mee aan de Fit-test! U krijgt niet 
alleen een goed beeld van uw conditie, u krijgt aan het 
eind van de test ook een passend beweegadvies.

De test bestaat uit:
• balanstest, 
• lenigheidstest, 
• spierkracht meting, 
• meting reactie- en uithoudingsvermogen
• meting BMI

Meer informatie
Michael Weber, Weber Sports, info@webersports.net, 
06 46087776

Locatie
Sporthal De Meerkamp, 
Van der Hooplaan 239,
1185 LN Amstelveen

Tijd
09.30 - 12.00 uur 

Kosten
€ 5,-

Aanmelden
E-mail uw naam, leeftijd, telefoonnummer en tijdstip van 
uw voorkeur naar info@webersports.net

CORONAMAATREGELEN
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En erger nog, de kantine is dicht: geen 

borrel na de wedstrijd, geen kopje 

koffie terwijl kindlief zich de schoolslag 

probeert eigen te maken. “Ik had het 

Sportcafé graag opengehouden voor 

de ouders tijdens de zwemles”, vertelt 

Heleen van Ketwich Verschuur. “Aan de 

kant van het zwembad is geen optie, 

de tribune is gesloten dus blijft er niets 

anders over dan buiten te wachten of 

een blokje om te gaan. Maar ook het 

Sportcafé hebben we moeten sluiten.”

Sportcomplexen zijn sfeerloos gewor-

den. “Alles wat op de agenda stond 

in 2020 is uitgesteld”, vertelt Alexia 

Sifneos, clubmanager bij hockeyclub 

Amsterdam. “Het zorgt voor een extra 

belasting bij iedereen binnen de club, 

omdat het ook onvoorspelbaar is wat 

er verder gaat gebeuren. We moeten 

activiteiten voor onder meer de jeugd-

leden uitstellen. Als dat vaker gebeurt 

en langer gaat duren, komt dat het 

verenigingsgevoel en de samenhang 

bij de club niet te goede. We moeten 

nu bedenken hoe we verder gaan als 

vereniging met corona.”

José Cubo, de penningmeester van Roda 

’23, ziet een nabije toekomst, waarin het 

coronavirus niet zomaar is verdwenen. 

“Ik ben bang dat we hier voorlopig nog 

niet vanaf zijn, al hoop ik wel dat de 

offers die we nu brengen niet voor niets 

zijn geweest en er inderdaad verbete-

ring is te zien straks.”

De Bovenkerkse voetbalvereniging 

besloot al rap na de lockdown uit eigen 

beweging het clubhuis gesloten te 

houden en de buitenbar coronaproof te 

maken. “We kunnen daar, met voldoen-

de ruimte onderling, veel mensen kwijt. 

Wel moest iedereen blijven zitten.  

En dat leverde soms wel eens een dis-

cussie op, maar het was een succes. We 

hebben er later ook een overkapping 

laten maken en zijn iets langer door-

gegaan in de zomer. Dat werd enorm 

gewaardeerd.”

Zelf heeft hij de nodige discussies bij 

de poort gehad. “Je bent af en toe meer 

handhaver dan bestuurslid. Bij de senio-

renteams mogen alleen betrokkenen

van het team het terrein op. En soms 

wordt dat niet geaccepteerd. 

Gelukkig zijn de meesten wel begripvol, 

en werken ze mee. Wij zien het liever 

ook anders, doen het echt niet om te 

pesten. Maar het mag nu eenmaal niet. 

En inderdaad het klopt, jeugdwed-

strijden zonder ouders langs de lijn is 

waardeloos.”

Het zijn offers die iedereen moet 

brengen, maar die zwaar vallen. Zeker 

als je net aan het opkrabbelen bent van 

de schade na de eerste coronagolf. 

“Ik wijs de sportverenigingen nog op 

dat er steunmaatregelen zijn waarvan je 

gebruik kunt maken”, brengt wethouder 

Rob Ellermeijer van Sport onder de aan-

dacht. “Via de website van de gemeente 

kun je alle informatie vinden. Er zijn 

rijksregelingen die compensatie bieden 

om financiële schade te vergoeden die 

door corona is ontstaan.”

Zo is er voor amateursportaccommo-

daties een regeling getroffen voor een 

compensatie bij kwijtschelding van de 

huur door de verhuurder aan de ama-

teursportorganisatie. Belangrijk dat wij 

daar in Amstelveen goed gebruik van 

maken. De aanvraag daarvoor – door 

de verhuurder – moet voor 15 oktober 

zijn gedaan. Verder is er een achtervang 

via het gemeentelijk noodfonds dat we 

hebben ingesteld. Als de rijksregelingen 

uiteindelijk niet de oplossing bieden en 

de verenigingen in financiële nood ko-

men, heeft de gemeente een noodfonds 

om bij te springen.”

De wethouder roemt de weerbaar-

heid van de sportverenigingen. “Sport 

verenigt… dat is het laatste halfjaar 

wel gebleken. Ik heb ontzettend veel 

waardering voor de loyaliteit bij de 

leden, die hun club zijn blijven steunen. 

Er zijn nauwelijks opzeggingen geweest. 

Ook voor de komende maanden is mijn 

oproep, blijf je club steunen in deze 

moeilijke tijd. We moeten samen de 

schouders eronder zetten en zo probe-

ren op een goede manier door de crisis 

te komen.” 

Redactie: Nol de Vries

We moeten samen de
Schouders eronder 
zetten en proberen
door de crisis te komen"
Wethouder Rob Ellermeijer

Zwemles zonder ouders op de kant, handhavers aan de poort van de lokale voetbalvereniging 
en een leeg stadion waar normaliter soms wel tweeduizend man naar de hockeyers van het 

eerste kijken. Het zijn de gevolgen voor de amateursport in Nederland na het aanscherpen van 
de maatregelen om de explosieve groei van het aantal besmettingen tegen te gaan.

Oproep 
wethouder Ellermeijer: 
Blijf je club steunen in 

deze moeilijke tijd

‘Het Sportakkoord heeft als motto alle Amstelveners 
een leven lang passend sport te kunnen bieden’

Met wethouder Rob Ellermeijer en Joris van Soerland van 
Amstelveen Sport (coördinator van het Sportakkoord) is 

dinsdagavond het Sportakkoord Amstelveen bekrachtigd. 
Via een online videoverbinding beloofden bijna vijftig

organisaties vanuit onder meer de sport, onderwijs, 
welzijn en zorg zich in te zetten om het sportakkoord 

tot een succes te maken. 

"

Met wethouder Rob Ellermeijer en Joris 

van Soerland van Amstelveen Sport 

(coördinator van het Sportakkoord) 

is dinsdagavond het Sportakkoord 

Amstelveen bekrachtigd. Via een online 

videoverbinding beloofden bijna vijftig 

organisaties vanuit onder meer de 

sport, onderwijs, welzijn en zorg zich 

in te zetten om het sportakkoord tot 

een succes te maken. Geïnteresseerde 

raadsleden en journalisten woonden de 

online vergadering bij. De wethouder 

gaf zijn visie op het dit jaar tot stand 

gekomen stuk, dat moet leiden tot een 

sportaanbod waaraan alle Amstelveners 

in een positieve en veilige sportom-

geving kunnen deelnemen.

Het belang van het Sportakkoord: 

“Sport is vooral verbinding en ontmoe-

ting en uiteraard bewegen. En wat we 

met het Sportakkoord vooral van belang 

vinden, is dat door een samenwerking 

tussen verschillende organisaties in 

Amstelveen, of dat nu uit de sport 

komt, onderwijs, welzijn of zorg, we er 

samen voor kunnen zorgen dat voor alle 

Amstelveners – en dat is ook precies 

het motto van het Sportakkoord – een 

leven lang passend sport en beweging 

kunnen bieden. Dat is hartstikke belang-

rijk, omdat sport een eerste levensbe-

hoefte is, essentieel is door de sociale 

functie die het heeft, maar daarnaast 

natuurlijk ook belangrijk is om fysiek 

vitaal te blijven.”

“Wat we nu met het Sportakkoord doen 

is vooral de verschillende beleidsvel-

den meer bij elkaar brengen. Dus de 

al bestaande samenwerking tussen de 

organisaties uit voornoemde sectoren 

nog beter te laten zijn en daar zijn uit 

een aantal sessies vier thema’s in het 

Sportakkoord voor Amstelveen uit naar 

voren gekomen die de organisaties met 

elkaar hebben geformuleerd: inclusief 

sport en bewegen, van jongs af aan 

bewegen, vitale aanbieders en positieve 

sportcultuur. En binnen die vier thema’s 

zijn acht projecten benoemd. Die 

projecten worden de komende periode 

uitgezet.”

“De sportformateur heeft dat traject 

getrokken. Het Sportakkoord is niet het 

Sportakkoord van de gemeente maar 

het Sportakkoord van de samenwerken-

de organisaties. Zoals de sportformateur 

het heeft benoemd, zijn voor het succes 

van de uitvoering van het sportakkoord 

aanvoerders, spelers, actieve partners 

en andere ondersteunende samenwer-

kende partijen nodig. Mooi om te zien 

dat bijna 50 organisaties daar samen de 

schouders onder willen zetten.”

“Waar gaat het dan over als het gaat 

om de projecten. Het gaat om meer 

ouderen en senioren sportfaciliteiten 

aan te bieden in de wijk. Daarvoor zijn 

een aantal projecten benoemd en de 

eerste wijk waar dat wordt opgepakt is 

Elsrijk. We gaan ervoor zorgen dat meer 

mensen die het financieel wat lastiger 

hebben ook kunnen meedoen met 

sport. Dat begint heel basic, met goed 

communiceren dat mensen weten dat 

de gemeente , indien nodig, daar ook 

financieel bij kan ondersteunen. 

“Voor ieder kind in Amstelveen moet 

het mogelijk zijn om te sporten en als 

dat financieel niet kan, is de gemeente 

bereid om daar via het minimabeleid de 

kosten voor te dragen. Dat is gemakke-

lijk gezegd. Dat betekent ook dat je dat 

ook moet communiceren en mensen 

moet verleiden om ook daadwerkelijk 

te gaan sporten. Ook daar is één van de 

projecten op gericht.”

“We richten ons ook op de nieuwe 

inwoners. We zien dat het niet altijd 

vanzelfsprekend is dat als mensen hier 

komen wonen en werken voor een 

aantal jaar en soms ook wat langer 

verblijven, of ze nou uit Engeland, de 

Verenigde Staten, India of waar dan ook 

vandaan komen, snel contact leggen. 

Sport is een geweldig middel om je 

buren te leren kennen. Om samen naar 

het cricket, voetbal of tennis te gaan. 

Dat is voor kleine kinderen die elkaar 

op school tegenkomen wat makkelijker, 

omdat dat wat meer vanzelfsprekend 

is. Anders dan voor volwassenen die bij 

wijze van spreken niet snel bij de buren 

zullen aanbellen met de vraag ‘zullen we 

samen een keer gaan tennissen’. Ook 

daar zijn projecten op geënt om meer 

Amstelveners met elkaar in beweging te 

laten komen.”

“Daarnaast besteden we aandacht aan 

het beter aanbieden van aangepaste 

sporten. Omdat we mensen met een 

beperking ook allemaal zo veel moge-

lijk willen laten meedoen. Daar moet 

een veel beter structureel aanbod voor 

komen.”

“Een van de projecten is om te kijken 

naar de sportvaardigheid van jonge kin-

deren. Een bewegingsprogramma dat al 

loopt op dit moment. Het sportakkoord 

kent dan ook een vliegende start. Alle 

kinderen van veertien basisscholen in 

Amstelveen worden nog dit jaar getest 

op hun motorische vaardigheden. Als 

blijkt dat ze daar nog extra ondersteu-

ning voor nodig hebben, wordt op sport-

gebied een soort bijles aangeboden. Het 

zou mooi zijn als ze dan met vriendjes en 

vriendinnetjes lekker gaan sporten.”

“Tot slot is het niet onbelangrijk, eigen-

lijk essentieel dat iedereen op positieve 

en een veilige manier kan sporten. Dat 

de sportcultuur ook goed voor iedereen 

toegankelijk en positief is ongeacht 

ras, geaardheid, afkomst en dergelijke. 

Dat iedereen op een positieve manier 

plezier aan sport kan beleven. Daarmee 

realiseren wij een inclusief en een veilig 

sportklimaat voor iedereen.”

“Dit Sportakkoord is een begin. Er is 

geen eind benoemd. Het moet juist een 

impuls geven aan de samenwerking en 

die wij graag zo breed mogelijk inzetten. 

Op weg naar een Sportakkoord 2.0, met 

nog meer organisaties en samenwerking. 

Het college vindt het belangrijk om in 

sport te investeren. Wij kunnen in deze 

moeilijke coronaperiode natuurlijk de 

euro’s maar een keer uitgeven, maar 

juist in deze periode is extra aandacht 

voor sport en bewegen belangrijk. In de 

begroting 2021 stelt het college aan de 

raad dan ook voor om te investeren in 

de uitbreiding van het zwembad, voor 

met name instructiezwemmen en ba-

nenzwemmen en de faciliteiten voor de 

individuele buitensport verder te verbe-

teren. Daarbij gaat het verbeteren van 

loop- en fietsroutes, drinkfonteintjes, 

fitnesstoestellen en bewegwijzering, en 

de faciliteiten in de buitenruimte. Juist 

in deze coronatijd is het van belang dat 

mensen zo veel mogelijk kunnen blijven 

sporten.“ 

Wethouder Ellermeijer (links) en Joris van Soerland (rechts).



Maar het begon allemaal met tennis 

en nog eens tennis. Met twee ouders 

die zelf aan die “fantastische sport” 

waren verknocht vrij logisch.

Zijn vader benaderde tennis weten-

schappelijk; runde – als hobby - een 

“bilaterale” tennisschool waar hij 

linkshandigen rechts leerde spelen 

en omgekeerd; omdat dit ook ten 

goede zou komen aan ontwikkeling 

van de tegengestelde hersenhelft.

Over zijn moeder Berna, die ook op 

Wimbledon speelde, vertelt Rolf met 

smaak dat zij nog steeds in het 

Guinnessbook vermeld staat als de 

tegenstandster van de vrouw die er 

in slaagde maar liefst 17 dubbele 

“In mijn wieg heeft 
vast een tennisbal  

gelegen…..”
Kernachtiger kan een antwoord op de vraag over iemands 

favoriete sport niet zijn. Rolf Thung glimlacht als hij zijn  

vurige passie voor het tennis op die manier symboliseert.

In zijn huis aan -hoe kan het anders- de Olympiadelaan in  

Amstelveen praat ik met de man die met recht een icoon  

genoemd mag worden. En niet alleen door de sport.

Want deze energieke bijna-zeventiger heeft ook op andere 

plekken in de samenleving zijn sporen verdiend.

Sporticonen

fouten achter elkaar te slaan. “Dat 

record is tot op de dag van vandaag 

niet gebroken”

Zelf haalde hij in 1974 de derde 

ronde op dit fameuze toernooi.

“Weet je dat er toen voor het eerst in 

de geschiedenis twee Nederlanders 

in de tweede ronde van het enkel-

spel stonden? Mijn goede maat Tom 

Okker en ik. ”.

Wimbledon is misschien de meest 

aansprekende prestatie geweest, 

maar Rolf heeft daarnaast nog in zijn 

geheel een mooie tenniscarrière. Zo 

was hij indoor kampioen van Neder-

land in het enkel- en meermaals in 

het dubbelspel, boekte toernooiwinst 

in Lahore, maakte vijf jaar deel uit 

van het Nederlandse Daviscupteam, 

speelde elf jaar in de top van de 

Nederlandse competitie en stond 

maar liefst veertien keer op de 

spelerslijst van ‘t Melkhuisje, Neder-

lands eerste internationale toernooi 

(overigens mede door zijn moeder 

op de kaart gezet).

Zeer recent nog werd hij nipt tweede 

in het NK senioren. En volgens zijn 

tegenstander – WK winnaar van vorig 

jaar - liggen er volgend jaar in de 

categorie boven de zeventig kansen 

op de titel bij het WK.

Van stoppen is derhalve geen sprake.

“Ik speel nog veel, alleen niet meer 

op hardcourt en kunstgras”.

“Het heeft me gevormd en vooral 

geleerd om door te zetten”. En dat 

betaalde zich in zijn maatschappelijke 

en zakelijke leven uiteindelijk dubbel 

en dwars terug. Hoewel ook op deze 

fronten nog actief, mag Rolf toch al 

terugzien op een succesvol leven als 

ondernemer en bestuurder.

Zijn bedrijf “People Intouch”, een 

organisatie die faciliteert tussen 

klokkenluiders van misstanden en 

hun eigen bedrijf, floreert wereld-

wijd; vanuit een kantoor in -hoe kan 

het ook anders- het Olympisch 

Stadion. Als jarenlang voorzitter van 

de KNLTB heeft hij veel bijgedragen 

aan de vernieuwing van het georga-

niseerde tennis. En daarnaast in 

Amstelveen en elders ook de nodige 

maatschappelijke functies bekleed. 

Kortom een Sporticoon maar ook een 

veelzijdig en bovendien beminnelijk 

man, die oprecht met “people in 

touch” wil zijn.

Daarom mocht Rolf in 2019 tijdens 

het Sportgala van Amstelveen Sport 

terecht als eerste de Peter Post 

oeuvreprijs voor betekenisvolle 

sportmensen in ontvangst nemen. 
Rolf thung met Elly Appel tijdens het Nederlands 
kampioenschap in 1972.

Redactie: Dirk Landsaat
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jong en oud, zijn naast de fysiothe-

rapie al jaren een vast onderdeel 

van het aanbod bij Karel Muns. Zo 

kunnen patiënten na afronding van 

hun behandeling zich aansluiten bij 

oefengroepjes passend bij niveau en 

leeftijd. In de aankomende herfst- en 

winterperiode wordt ervoor ge-

zorgd dat deze lessen, met gepaste 

afstand, buiten gegeven kunnen 

worden. 

Op sportgebied heeft de praktijk veel 

te bieden, personal training, begelei-

den van topsporters, golftraining en 

revalidatie.

Naast het ondernemen in eigen 

vestigingen, heeft Karel Muns ook di-

verse samenwerkingsverbanden met 

verschillende bedrijven, instellingen, 

sportclubs en zorgverleners. Ook is 

hij nu druk bezig met het realiseren 

van een nieuw medisch centrum aan 

de Lindenlaan in Amstelveen. Onder-

linge samenwerking komt altijd ten 

goede aan de patiënt. Daarnaast is 

het nog steeds zo dat de patiënt zelf 

mag kiezen bij welke fysiotherapeut 

hij in behandeling wil gaan. 

“Kennis en ervaring is in ons opzicht 

de juiste combinatie voor adequate 

begeleiding en hulpverlening en 

het blijft onze uitdaging om onze 

cliënten op het hoogste niveau van 

dienst te kunnen zijn”. 

Zelfs in deze vervelende corona tijd 

ziet Karel Muns kansen. De praktijken 

zijn volledig ingesteld op het veilig 

en hygiënisch ontvangen en behan-

delen van cliënten. Mensen die na 

het krijgen van Covid-19, fysieke 

klachten overhouden en hulp zoeken 

kunnen bij de praktijken terecht. Bij 

Fysiotherapie Karel Muns zijn Debby 

Rensema (Amstelveen) en Marcel 

Hofman (Uithoorn) gekwalificeerd 

om dit traject op deskundige wijze 

te behandelen en te begeleiden. 

Fysiotherapie Karel Muns ontvangt 

u na afspraak graag op een van de 

locaties. 

Redactie: Johan de Meer

Fysiotherapie, 
altijd in beweging!
Aan het woord Karel Muns, de nestor onder de fysiotherapeuten 
en inmiddels al weer 38 jaar actief in het vak. Hij maakte ruim 33 
jaar geleden de stap om zich als zelfstandig ondernemer te ves-
tigen in het toenmalig Sportcentrum Escapade. Nu is hij al weer 
jaren gevestigd in het karakteristieke pand Stationsstraat 15 in 
het Oude Dorp van Amstelveen en bij de Amstelhof Sport & Health 
Club in Uithoorn.

elke therapeut zijn specialisaties op 

lichaamsdelen en behandelmetho-

des. Zo is recentelijk de specialisatie 

oedeemtherapie erbij gekomen. 

Mensen met klachten van blijvend 

vocht in de ledematen kunnen zo 

zeer effectief worden behandeld. Dit 

komt vaak voor na operaties, zwel-

ling na een valpartij of bij oncologie 

patiënten. 

Wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat mensen boven 

de 65 jaar door krachttraining en 

voldoende eiwitrijke voeding hun 

spiermassa, spierkracht en fysiek 

functioneren kunnen verbeteren.

Samen met Lea Polak van de Die-

theek is er een programma ontwik-

keld genaamd “Fit met eiwit”, om 

deze doelgroep te bereiken.

Groepslessen om te bewegen voor 

Ondernemen is Topsport beaamt 

Karel Muns, hij stuurt dan ook maar 

liefst 14 fysiotherapeuten en 3 

administratieve medewerkers aan.  

Daarbij is hij voortdurend bezig om 

zijn medewerkers te coachen en te 

stimuleren. Het is juist in deze tijd 

belangrijk om bij te blijven met de 

nieuwste ontwikkelingen en inno-

vaties. In dit kader past ook de door 

Karel Muns zelf gevolgde cursus 

ASM (Athletic Skills Model) en het in 

praktijk brengen hiervan. Het Ath-

letic Skills Model is een model voor 

de verbetering van de motorische 

ontwikkeling. Veelzijdig bewegen 

leidt tot minder blessures, een beter 

aanpassingsvermogen, meer creativi-

teit en minder uitval in de sport. 

Bij ondernemen hoort ook inves-

teren en innoveren! Zo is er recent 

een echoapparaat aangeschaft en 

kunnen echo’s gemaakt worden voor 

betere diagnostiek en behandeling. 

Echografie is de gouden standaard bij 

schouderklachten. De diagnostiek is 

beter, sneller en goedkoper dan bij 

een MRI. 

Binnen het team van fysiothera-

peuten wordt gestuurd op ontwik-

keling en specialiseren. Zo heeft 

Rolf Thung ontving in 2019 de Peter Post Ouvreprijs.

Een zwakke knie noopt zelfs hem, 

ondanks zijn vitaliteit, tot enige 

voorzichtigheid.

Tennis heeft hem echter veel meer 

gebracht dan sportroem.

“In tegenstelling tot nu, was het 

vroeger echt sappelen. Als prof 

verdiende je een schijntje. 3e ronde 

Wimbledon leverde mij toen 600 

pond op, nu 111.000. . Je moest 

overal zelf voor zorgen zoals reizen 

plannen en huisvesting scoren. 

Eindeloos zoeken naar goedkope 

hotelletjes”.

Ook de vier maanden dat hij het 

‘Indian Circuit’ speelde was het 

afzien, maar het is het hem allemaal 

meer dan waard geweest.

Bij Karel Muns bent u in goede handen!
Bij Karel Muns Fysiotherapie staan we voor u klaar met een breed gespecialiseerd team. Onze praktijken 
in Amstelveen (oude dorp) en Uithoorn (Amstelhof ) zijn modern ingericht om een breed scala aan klachten 
te kunnen behandelen. Wij bieden onder andere manuele therapie, dry-needling en medical taping aan.
 
Maakt u zich zorgen over corona? Wij hebben onze praktijken opnieuw ingericht om aan alle regels te 
kunnen voldoen. Met beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, spatschermen en handschoenen, kunnen 
wij binnen de 1,5 meter veilig behandelen.

Informatie of een afspraak maken?Bezoek onze website www.karelmuns.nl 
of bel 020-641 16 42 (Amstelveen) of 0297 52 15 39 (Uithoorn).
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SPORTKIDS

De weg naar een nieuw 
skatepark in Amstelveen

Ook de 16-jarige Sem Annes zag de 

populariteit van de sport toenemen, 

zelf skateboardt hij al enkele jaren. 

Eerst op locaties in Amstelveen maar 

al snel begint hij uit te wijken naar 

locaties buiten de stad (Aalsmeer, 

Hoofddorp en Amsterdam). De skate-

parken in Amstelveen zijn behoorlijk 

klein en soms zelfs onveilig door ge-

brekkig onderhoud. Al snel ontstaat 

de droom van een modern skatepark 

voor Amstelveen. Sem schrijft zich  

vorig jaar in voor “the Challenge” - 

een wedstrijd voor jongeren om 

ideeën tot leven te brengen - en 

wint! Helaas niet genoeg voor een 

skatepark maar wel om een skate-

event te organiseren en zo draagvlak 

te zoeken voor zijn droom.

Het skate-event is een groot succes, 

veel jongeren en bewoners kwamen 

hier op af en vormen nu samen met 

Sem een werkgroep om de droom 

van een modern skatepark in 

Amstelveen te realiseren. Na het 

event mogen de skaters hun ideeën 

Urban sporten als skateboarden, BMX, en skeeleren worden elk jaar populairder. Het Olympisch 
comité heeft in 2018 Skateboarden toegevoegd aan de Olympische Zomerspelen en steeds meer 
gemeenten in Nederland zien het belang van sport en bewegen in de openbare ruimte.

en idealen toelichten bij de gemeen-

teraad. De gemeente onderzoekt de 

behoefte via een online onderzoek: 

94% van de 351 stemmers blijkt 

voorstander te zijn!

Inmiddels zijn de skaters nog twee 

keer samengekomen bij de gemeen-

te om te komen tot een locatie in 

Amstelveen. Er wordt een tijdspad 

richting de opening gemaakt en de 

plannen worden aangescherpt.  

Het skatepark moet toegankelijk zijn 

voor jong en oud, voor stepjes, 

skateboarders, skeelers en bmx’ers 

en het liefst met een betonnen 

grond. Voor de jongeren is het een 

project van lange adem, maar de 

gemeente wil er alles aan doen om 

het skatepark in de zomer van 2021 

officieel te openen. Om inspiratie op 

te doen zijn de skaters met de wijk-

coach en de sport- en beweegcoach 

naar het pas aangelegde skatepark in 

Zeeburg (Amsterdam) gegaan.  

Na een heerlijke nazomerdag kan de 

club niet wachten tot half 2021. 

Tijn van Elst (13) vertelt: “Elke week 

word ik op straat aangesproken, 

iedereen wil weten wanneer wij in 

Amstelveen een nieuw skatepark 

krijgen. Het duurt voor ons misschien 

nog lang, maar ik heb er nu alle 

vertrouwen in dat het er eindelijk 

echt gaat komen”.

"Als wijkcoach vind ik het prachtig 

om te zien hoe de droom en het 

doorzettingsvermogen van jongeren 

gehoor vindt in de Amstelveense 

politiek. Blijf dromen! En hopelijk tot 

snel in het nieuwe skatepark van 

Amstelveen." 

Shanti Zanoli, wijkcoach Participe

Het skatepark in Zeeburg (Amsterdam) is een inspiratiebron voor een nieuw skatepark in Amstelveen.

Ook in Amstelveen was er de  
Nationale Sport Week , met als Motto: 
Sport doet iets met je!!
 

Enthousiast werden verschillende sport- & spelmogelijkheden uitgeprobeerd. Samen met de Buurtclub 

Leefstijl levend Ganzenborden in Elsrijk. Met de fietsgroep op bezoek bij het Walking Football bij Sporting 

Martinus. Figuur hardlopen met Sander Gabel, wij hebben een adelaar gelopen, het AmstelveenSport 

poppetje is 22 km! Grote fietsdag groot succes, 34 deelnemers!!

Met o.a. fietsgym m.m.v. van Rietschoten Tweewielers, Fietsmaatjes, Veilig Verkeer Nederland Amstel-

veen. Kinderen konden meedoen aan Multisport, en deden mee aan het spel “Verboden stil te Zitten”. 

Natuurlijk heel iets anders dan zij normaal gewend zijn.

 

Amstelveen in beweging met Olga Commandeur, in twee groepen van 40, Iedereen kreeg een dyna 

band. Anneke van Zanen Voorzitter NOC-NSF op bezoek, zij was geïnteresseerd in het verhaal van 

startsolution waarbij ook wethouder Sport Rob Ellermijer aanwezig was. 
 

Ook Benjamin van Schooten kan 

niet wachten tot het nieuwe 

skatepark er is in Amstelveen.

Wij ontwikkelen strategische, 
creatieve en vooral functionele communicatie.  
Humorvol, uiterst serieus, of juist prikkelend... 

as long as it makes sense!

Thailandlaan 6, 1432 DJ  Aalsmeer | 020 - 441 93 16 | 06 - 534 25 805 | robert@makes-sense.nl | www.makes-sense.nl
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Hoewel de scheidsrechter vaker 

negatief dan positief bejegend lijkt te 

worden schuilt in hem of haar een 

specialist die met veel plezier het vak 

van scheidsrechter uitvoert. Een 

spelleider die zich doorgaans goed 

voorbereid op de wedstrijd, die zich 

heeft verdiept in de spelregels en 

spelregelwijzigingen en die tijdens 

het spel vele meters aflegt om alle 

spelsituaties van dichtbij met het 

blote oog op de juiste waarde te 

kunnen inschatten. Maar ook iemand 

die het mogelijk maakt dat er über-

haupt afgetrapt kan worden op 

zaterdag of zondag. 

En als er afgetrapt is dan heeft de 

scheidsrechter ook te maken met 

vele uitdagingen waarop hij in korte 

tijd moet anticiperen zonder dat hij 

vooraf weet dat ze gaan plaatsenvin-

den, zoals snelle omschakelingen 

tijdens het spel bij balverlies, overtre-

dingen, vlagsignalen voor buitenspel, 

toenemende adrenaline, weerstand 

van spelers, de invloed van de trainer 

of het publiek, weersomstandighe-

den. Met al deze ingrediënten is het 

de taak van de scheidsrechter om 

het spel in goede banen te leiden en 

de wedstrijd tot een goed einde te 

brengen.  

Maar hoe bereidt de scheidsrechter 

zich voor op de wedstrijd? En traint 

hij of zij, net als de spelers, eigenlijk 

ook wel? Bij wie kan hij of zij terecht 

voor vragen over spelregels of 

spelregelwijzigingen? Of hoe handelt 

hij een rode kaart of gestaakte 

wedstrijd af?

Scheidsrechters Vereniging Amster-

dam, een meerwaarde voor iedere 

voetbalscheidsrechter

De Scheidsrechters Vereniging 

Amsterdam behartigt al bijna een 

eeuw lang de belangen van de 

voetbalscheidsrechters in Amsterdam 

en omgeving in de breedste zin des 

woord. De vereniging beschikt over 

een schat aan kennis en heeft veel 

ervaring op het gebied van arbitrage. 

Thuisbasis van de SVA is sportpark 

Voorland, alwaar de club de beschik-

king heeft over een eigen accommo-

datie met prima trainings- en 

opleidingsfaciliteiten.

Bij de SVA trainen iedere dinsdag- 

en/of donderdagavond vele (assis-

tent-)scheidsrechters vrijblijvend en 

met plezier om te werken aan hun 

conditie, loopvermogen en sprint-

snelheid. Dit onder leiding van een 

De scheidsrechter, 
in iedere wedstrijd 

een onmisbare  
schakel om te kunnen 

voetballen!

De scheidsrechter, in iedere wedstrijd een 
onmisbare schakel om te kunnen voetballen.

Veelbesproken, zowel positief als negatief, 
is de scheidsrechter die de voetbalwedstrijd van zijn of 

haar leiding heeft voorzien. Ongeacht het niveau van 
de wedstrijd worden genomen beslissingen altijd 

besproken en beoordeeld. Hoe floot hij vandaag? Wat 
was zijn invloed op het spel? Heeft zij wel alles gezien? 
En zijn de spelregels wel op de juiste wijze toegepast? Fo
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Sander van der Eijk, ooit begonnen als verenigingsscheidsrechter bij RKAVIC en nu actief in de Eredivisie en    Eerste Divisie.

deskundige trainer die de groep, van 

verenigingsscheidsrechters tot 

betaald voetbal, via verschillende 

trainingsvormen uitdaagt om het 

beste uit zichzelf te halen. De 

trainingsavonden zijn daarnaast ook 

een mooi ontmoetingsmoment voor 

de scheidsrechters om de wedstrijden 

van afgelopen weekend te evalue-

ren, vooruit te kijken naar de aanstel-

lingen van aankomend weekend of 

collega’s om goede raad te vragen. 

Naast de tweewekelijkse trainingen 

organiseert de SVA verschillende 

andere activiteiten om de voetbal-

scheidsrechters handvaten te geven 

zich verder te ontwikkelen, op de 

hoogte te blijven van actuele ontwik-

kelingen of vooral plezier te beleven 

aan het vak van scheidsrechter met 

collega’s. Te denken valt aan techni-

sche avonden, lezingen, spelregel-

wedstrijden, trainingskamp of diverse 

sociale activiteiten. Ook begeleidt de 

verenging op aanvraag scheidsrech-

ters tijdens wedstrijden en onder-

steunt haar leden bij de afwikkeling 

van wedstrijden die niet vlekkeloos 

zijn verlopen of zijn gestaakt.  

Kom gerust langs!

Wil jij een nog betere scheidsrechter 

worden en ben je nog geen lid van de 

SVA? Maak dan vrijblijvend kennis met 

ons en kom langs op dinsdag- of 

donderdag en train vrijblijvend mee. 

Maak gebruik van de meerwaarde die 

de SVA biedt, de ervaring van collega’s 

en geniet vooral hoe je ook samen 

van deze leuke hobby kunt genieten! 

Onze contactgegevens vind je op de 

website www.sva-amsterdam.nl maar 

je kan uiteraard ook een email sturen 

zodat wij contact met je opnemen. 

De Week van de Scheidsrechter, 
van zaterdag 3 t/m zondag 10 oktober 2020

Ook dit jaar vindt de ‘Week van de Scheidsrechter’ weer plaats. Een sportbreed initiatief 

waarbij het uitspreken van waardering voor de arbiter centraal staat. De KNVB roept 

verenigingen en voetballers op om coronaproof hun waardering uit te spreken richting 

de scheidsrechters. Wat zonder de vele duizenden scheidsrechters is het niet mogelijk 

om de ruim 1,2 miljoen voetballers (en hun supporters) ieder weekend van het voetbal 

te laten genieten. Hierbij kun je denken aan een aardigheidje voor de scheidsrechters 

die wekelijks voor de vereniging fluiten, een mooie foto van het scheidsrechterskorps 

van een vereniging voor in de kantine, of misschien wel een nieuw tenue? 

SVA training op sportpark Voorland.

Wil jij een nog beter scheidsrechter worden?

Kom dan op dinsdag- en donderdagavond naar
Scheidsrechtervereniging Amsterdam en:

•  Vergroot je spelregelkennis.

•  Verbeter je conditie en looptechniek.

•  Ontwikkel jezelf om meer controle over je 

 wedstrijd te krijgen.

•  Maak kennis met andere scheidsrechters.

•  Verhoog het plezier in je hobby.

Kijk voor meer informatie op www.sva-amsterdam.nl

Redactie: Johan de Meer



Sander Schouwstra is fysio-manueel therapeut & revalidatie 
expert. In zijn C.V. staat o.a. looptrainer en fysio-manueel 
therapeut bij jeugd AFC Ajax en nationale hockeyteams.

Column 
Sander Schouwstra
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Sport
1 maand 
gratis 

www.grandcafeallsports.nl • 020 640 48 07

ALS HET KLOPT DAN 
KOMT HET BINNEN 
EET SMAKELIJK! 

DE PERFECTE MATCH, ALL IN!
Goed bereikbaar en gratis parkeerterrein • 7 dagen per week geopend 

Van der Hooplaan 237, 1185 LN Amstelveen

www.mcibis.nl    020 - 640 50 26

Blessure? 
Vragen omtrent revalidatie (na een operatie)? 
Kom vrijblijvend digitaal in contact met ons via 
amstellandsport@mcibis.nl

(Zorg)Verantwoordelijkheid 
 
Marktwerking en concurrentie is vanuit de politiek jaren geleden ons allen 
door de strot geduwd. Dat ‘de zorg’ daar nu met z’n allen niet heel blij van 
wordt is wel een understatement. De gezondheidszorg is geen product, meer 
een dienst “with greater good” m.a.w. NIET als product te kwantificeren maar 
van onschatbare waarde. In deze waarde denken wij hulpverleners dat we 
met samenwerken een stuk verder zouden komen dan met concurreren maar 
dat moeten we dus noodgedwongen parkeren. De patiënt manoeuvreert zich 
hiertussen in. Eind 2019 verscheen: “Patiënt tussen wal en schip”, hierin 
beschrijven huisartsen hoe zij ook door capaciteitstekort en ingewikkelde 
procedures spartelen om gepaste zorg voor elkaar te krijgen. Maar vanuit wie 
wederom beschreven? Juist, niet vanuit de patiënt. Die, dé patiënt, vaart hier 
wellicht tussenin maar heel eerlijk, wel lekker onderuit gezakt op dat bootje 
af te wachten tot de zorgverleners het e.e.a. voor ze hebben geregeld. 
 
Hoe krijgen we het voor elkaar dat we: JA, U en IK, zich meer betrokken, meer 
verantwoordelijk voelen EN daarnaar gaan en mogen acteren (van allerlei 
instanties)! Dit voor gezondheid, gezond zijn (worden of blijven) en de keuzes 
die we hierin dus maken. 
 
Patiënt zijn en verantwoordelijkheid nemen dus! 
Centrale rol hierin is het klant zijn. Ik ben klant dus moet het allemaal maar 
voor mij geregeld worden! Met ander woorden: ik als klant krijg alles op een 
presenteerblaadje aangereikt. Het is ook vaak niet te doen hoor: Zorg vanuit 
de basis of de aanvullende verzekering met wel of geen eigen risico, is deze 
vergoeding wel of niet een chronische indicatie code of alleen maar chronisch 
fysieke klachten? Huh, Bent u daar nog? Patiënten eisen dat wij naast de zorg 
ook de administratieve last en uitleg dienen te geven bij alles wat hun betreft. 
We gaan hier elke dag zo goed mogelijk mee om.
 
Een veelgehoord verwijt is dat politici en beleidsmakers weigeren verantwoor-
delijkheid te nemen voor het stellen van grenzen aan wat de gezondheidszorg 
kan bieden en die beslissing overlaten aan individuele artsen en verpleegkun-
digen, terwijl tegelijk de financiële mogelijkheden telkens beperkter worden. 
 
Er is een rode draad in deze ontvlambare toestand van ontevredenheid en 
onbehagen. Ons stelsel van gezondheidszorg mist elke vorm van leiderschap 
en regie. In het bestaande systeem is een belangrijke rol weggelegd voor de 
zorgverzekeraars, maar vijftien jaar zorgverzekeringswet hebben ons nu wel 
geleerd dat zij die rol niet oppakken. Noodzakelijke, maar minder populaire, 
beslissingen worden al te vaak niet genomen uit angst dat verzekerden dan 
weglopen naar de concurrent. 
Ziekenhuizen en andere zorgaanbieders willen wel de leiding nemen, maar 
worden snel teruggefloten door de mededingingsautoriteit, want zij mogen 
‘de markt’ niet verdelen. 
 
Dus zie hier de patstelling waarin de zorg aan het rondzwemmen is en 
hopelijk niet kopje onder in gaat… 
 
FYSIOTHERAPIE = OOK VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN! 
KOM IN BEWEGING !!! 

Laat u me weten wat u vindt? Mail naar amstellandsport@mcibis.nl 
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DE VRIJWILLIGER

In 1996 begon Hans Bennink te voet-

ballen bij AZV. De vereniging opgericht 

in 1990 door Klaas Lürsen, inmiddels 

een begrip binnen het Nederlands 

zaalvoetbal. Klaas richtte AZV op om-

dat hij vond dat er te weinig aandacht 

was voor zaalvoetbal binnen de 

vereniging waar hij voetbalde. Dat kon 

beter vond hij. Zo’n 10 jaar voetbalde 

Hans zelf voor AZV. Op een gegeven 

moment vroeg de toen 85-jarige Klaas 

aan Hans om wat te helpen met de 

administratie. Hans: “Dat ging in die 

tijd nog allemaal op losse papiertjes 

met lijstjes, dus dat heb ik wat 

verbeterd en van het één kwam het 

DE VRIJWILLIGER

De genomineerde vrijwilliger ontvangt kadobonnen van onderstaande, maatschappelijk betrokken bedrijven.

Dorpsstraat 84 
1182 JG Amstelveen

Telefoon: 020 - 358 37 37
www.gustoworldofpizza.nl

Van der Hooplaan 113
1185 GA Amstelveen

Telefoon: 020 641 2188
www.vaningen.keurslager.nl

Rembrandtweg 411
1181 GN Amstelveen

Telefoon: 020 647 5859
www.tofboeket.nl

Amsterdamseweg 148
1182 HJ Amstelveen

Telefoon: 020 - 641 24 08
www.patisserieprenger.nl

ander. Na twee jaar werd ik secretaris 

en weer wat later vroeg Klaas aan 

mij, mijn broer en een derde persoon 

om de organisatie van AZV op ons te 

nemen. Ik als secretaris, mijn broer als 

voorzitter en nog een penningmees-

ter. Nu tien jaar later doen wij dat nog 

steeds.”

“Met achttien herenteams en zes 

damesteams zijn wij één van de 

grootste zaalvoetbalverenigingen van 

Regio Amsterdam West 1. Ik regel de 

administratie, de contributie, inschrij-

vingen en de communicatie met de 

KNVB. Alle communicatie gaat via 

mail en telefoon en is zo georgani-

seerd dat de teams helemaal vrij zijn. 

Verder ga ik eens in de zoveel tijd bij 

de teams kijken hoe het met ze gaat. 

Het is gewoon heel leuk om te doen. 

Je hebt contact met heel veel mensen 

en het kost niet eens zoveel tijd”, 

aldus Hans.

“Zaalvoetbal is altijd een beetje een 

verborgen sport geweest. Geen 

accommodatie, geen clubhuis en geen 

barpersoneel. Ik zeg altijd geksche-

rend: ‘Mijn huis is zogezegd het club-

huis’. Toch was het twee jaar geleden 

één van de snelstgroeiende sporten.

Nu met de Corona zie je het welis-

waar iets verminderen, dus daarom is 

het fijn dat we weer begonnen zijn.”

De vorm van AZV maakt het dat de 

teams totaal los van elkaar staan, 

terwijl ze wel lid zijn van dezelfde 

club. Hans: “De enige keer dat ze 

elkaar zien, is tijdens het Klaas Lürsen 

toernooi dat wij organiseren aan het 

eind van het seizoen. Dit jaar ging dat 

helaas niet door door Corona, maar 

het is ieder jaar een hoogtepunt en 

een mooie afsluiting waar de teams 

elkaar ontmoeten. Dus hopelijk 

volgend jaar wel weer.” 

Hans Bennink van Amstelveense Zaalvoetbal Vereniging (AZV)
ontvangt deze maand de cadeau-bonnen van Gusto World of Pizza, 

Keurslager Fred van Ingen, Elza Prenger en Tof Bloemen. 
 

Nomineer ook uw vrijwilliger via redactie@amstellandsport.nl 

Redactie: Herman Kleintjes

Vanuit huis bestiert Hans Bennink 

al tien jaar vrijwillig het reilen en 

zeilen van de Amstelveense 

Zaalvoetbal Vereniging (AZV).  

In het totaal regelt hij voor 24 

teams dat zij kunnen voetballen. 

Zijn drijfveer: “Ik vind het leuk om 

de mogelijkheid te faciliteren dat 

mensen lekker kunnen sporten.”

“Mijn huis is zogezegd het clubhuis”www.fietshuys.nl

7 dagen per week open

specialist in stadsfietsen 
en elektrische fietsen

reparatie en onderhoud

Altijd gratis leenfiets 

Stadshart Amstelveen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

magazine_ad_v2.pdf   1   2019. 02. 15.   14:11

De pagina’s 
van elke krant 
worden GRATIS 

één op één door-
geplaatst op onze 
website, inclusief 
de advertenties.

Met AMSTELLANDSPORT willen we de sport in 
Amstelveen een eigen podium geven, promoten 
en stimuleren. Dat doen we met themanummers, 
maar ook met leuke rubrieken o.a. SPORTKIDS, 
OUDEREN EN BEWEGEN, DE VRIJWILLIGER, 
ONDERNEMEN IS TOPSPORT, DE TRAINER EN DE 
PERSTRIBUNE. Kortom; een prima umfelt voor 
adverteerders met sportgerelateerde producten 
of diensten.

Adverteer in AMSTELLANDSPORT
Hét podium voor de sport in Amstelveen 
en Amstelland

• De krant verschijnt 6x per jaar
• Omvang minimaal 24 pagina’s
• Oplage 30.000 exemplaren
• Huis-aan-huis verspreid in
 Amstelveen en omstreken

Dus sla uw slag en adverteer in 
de AMSTELLANDSPORT krant.

Sportverenigingen krijgen 
25% korting op hun 
advertentie en eenzelfde 
redactionele ruimte!
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Voor het reserveren van advertenties; 
redactie@amstellandsport.nl of bel 06-22937639. 

Kijk voor meer informatie op www.amstellandsport.nl



GEHANDICAPTENSPORT NIEUWS

Als één team achter 
de sporters met een 
handicap
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Sport en bewegen verdienen een 

belangrijkere plek in de verkiezings-

programma’s van politieke partijen. 

Sport en bewegen zijn immers cru-

ciaal voor een energiek, inclusief en 

gezond Nederland. Om deze gedach-

te kracht bij te zetten zijn dinsdag 

22 september in Den Haag door 24 

organisaties uit de sport, zorg en wel- 

zijn twee manifesten ondertekend, 

waarin het belang van sport en 

bewegen voor de samenleving wordt 

onderstreept.

Het gaat om de manifesten ‘vitaliteit 

en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en 

participatie’, die gesigneerd zijn door 

NOC*NSF en vele alliantiepartners 

vanuit de sectoren sport, zorg en 

welzijn. “We willen hiermee be-

nadrukken dat investeren in sport 

en bewegen de samenleving veel 

oplevert”, aldus Anneke van Zanen-

Nieberg, voorzitter van NOC*NSF.

“Sport en bewegen heeft een posi-

tieve invloed op de kwaliteit van le-

ven van de Nederlandse bevolking”, 

stelt Van Zanen-Nieberg. “Daarnaast 

zorgt dit voor een forse besparing 

op de maatschappelijke kosten, op 

korte én lange termijn. Het maakt 

onze samenleving fitter en produc-

tiever. En die bijdrage van sport aan 

de maatschappij kan nog veel groter 

zijn, als de sport meer financiële 

mogelijkheden krijgt en ook binnen 

de sectoren zorg en welzijn geïn-

vesteerd wordt om de verbinding te 

maken met sport en bewegen.”

De preventieve kracht van sport is 

groot, maar kan nog beter benut 

worden. Hoe meer mensen kunnen 

sporten en bewegen, hoe gezon-

der de samenleving wordt en hoe 

meer kosten er uiteindelijk worden 

bespaard. Het is daarom belangrijk te 

investeren in zowel inclusie, vitaliteit 

als in een gezonde leefstijl.

Het bijdragen aan het nationale wel-

zijn is niet het enige speerpunt in de 

manifesten. Minstens zo belangrijk is 

het opbouwen van maatschappelijk 

kapitaal voor de kwetsbare groepen. 

Een sociaal vangnet en een plek mid-

denin de maatschappij. Dat is de op-

brengst die moeilijker te vertalen is 

naar geld: een maatschappij waarin

iedereen mee kan doen en niemand 

buitenspel staat. Inclusie gaat, net 

als in de samenleving, ook in de 

sport niet vanzelf. Dat vraagt boven-

dien een sterke samenwerking tus-

sen de verschillende departementen.

Nike Boor, Directeur Fonds Gehandi-

captensport: "Sporten maakt je fysiek 

en mentaal sterker en daarmee ook 

kansrijker in het dagelijkse leven. 

De sportcommunity Uniek Sporten 

maakt dichtbij huis sporten mogelijk. 

Samen met de (regionale) samen-

werkingsverbanden, bundelen we 

de krachten en nemen ‘drempels’ 

weg. Met als doel; een gelijkwaardi-

ge sportparticipatie en meer mo-

gelijkheden voor sporters met een 

handicap.”

Van Zanen: “We willen met deze 

manifesten een beroep doen op 

de politieke partijen. Zij zijn nu 

druk bezig met het maken van hun 

programma’s richting de Tweede 

Kamerverkiezingen van maart 2021. 

Aan hen vragen wij samen met onze 

alliantiepartners om oog te hebben 

voor sport en bewegen. 

Om te komen tot een energiek en 

gezond Nederland is het inzetten 

van de kracht van sport en bewegen 

essentieel. Via een krachtige lande-

lijke en lokale samenwerking wordt 

sport en bewegen bereikbaar voor 

iedereen en wordt bewegen uitein-

delijk normaal, ook voor mensen 

met gezondheidsachterstand. Met de 

kracht van sport en bewegen kunnen 

we Nederland verder helpen. Daar 

geloven wij allemaal zeer in.” 

Dit jaar zijn veel events komen te 

vervallen waar Fonds Gehandicap-

tensport als initiator, goed doel of 

partner aan verbonden was. Zoals 

de Invictus Games, Special Olympics 

Nationale Spelen, start van de Vuel-

ta in Nederland, KLM Open, Healthy 

Fest, het benefietconcert van Way-

lon en de Als1team Challenge. 

Vanuit tegenslag en noodzaak is 

het idee van De Grote Droomlote-

rij ontstaan, een eigen loterij die 

niet gebonden is aan een event 

en bij succes elk jaar herhaald kan 

worden. In co-creatie met Lotify.

nl en haar 1% FairShare® partners, 

Droomparken in het bijzonder, 

is het Fonds Gehandicaptensport 

gelukt om deze van de grond te 

krijgen. In De Grote Droomloterij 

maak je kans op droomprijzen. 

Een jaar lang gratis rijden in een 

Toyota of een jaar lang vakantie in 

Droomparken! Voor maar 2 euro 

per lot. Bovendien steun je met 

elk lot sporters met een handicap. 

Dinsdag, 1 september 2020 is de 

loterij van start gegaan. 

De trekking is op 30 december. 

Wil je meedoen? Kijk dan op 

www.degrotedroomloterij.nl

Fonds 
Gehandicaptensport 
introduceert De Grote 
Droomloterij

Fonds Gehandicaptensport ondertekent 
manifest voor inclusie en participatie

Op verschillende locaties in Aalsmeer 

gaat Pedro aan het werk. De ruiters 

zijn dit keer weer van harte welkom 

op de mooie locatie van Jessica 

Poelman (JP stables) en bij pension-

stal Wennekers. Het organisatie talent 

achter deze clinics is Jessica de Klerk- 

Terlingen. Zij leerde Pedro 4 jaar 

geleden kennen op het Portugese 

wijnlandgoed en Equestrian center 

Quinta do Rol waar zij terecht kwam 

om instructie te krijgen op Iberische 

paarden. Als vaste instructeur van 

Quinta do Rol kwam Pedro Teixera 

14 tot en met 17 oktober 2020 aanstaande is het weer zo ver: dan komt de Portugese trainer Pedro  
Texeira Farto wederom 4 dagen lang instructie geven op het gebied van dressuur, Working Equitation en 
grondwerk. Deze sympathieke jonge Portugees heeft inmiddels een horde trouwe fans verzameld welke 
allemaal weer graag bij hem komen trainen. 

Farto in contact met Jessica en 

nodigde zij Pedro zo’n 3V jaar 

geleden voor het eerst uit om naar 

Nederland te komen. Spontaan bood 

Pedro aan om meer mensen les te 

geven. Sindsdien regelt Jessica op 

zeer regelmatige basis clinics met 

Pedro in Noord -Holland bij onder 

andere Wennekers, JP Stables en 

Nakita Eastend Stables. 

Veel mensen zijn enthousiast over de 

maatwerk training die Pedro geeft. 

Naast de lessen in Noord- Holland 

reist Pedro regelmatig af naar 

Zwitserland, Duitsland en Finland.

Teixera Farto heeft een indrukwek-

kend CV. Zo heeft hij bij verschillende 

Portugese hippische Centra als 

manager gewerkt en heeft de 

opleiding Riding Skills Certificate (4th 

Level) van de Portuguese Equestrian 

Federation afgerond. Daarnaast is hij 

opgeleid tot het rijden en trainen van 

de in Portugal populaire discipline 

Working Equitation. Pedro heeft 

getraind bij Spaanse en Portugese 

olympische ruiters als Daniel Pinto , 

Juan Manuel Muñoz Diaz en Portugees 

Working Equitation kampioen Jorge 

Sousa. Op het Portugees Hippisch 

centrum van wijnlandgoed Quinta do 

Rol geeft Pedro dressuur en Working 

Equitation lessen aan de gasten van 

het wijnlandgoed. Gasten uit verschil-

lende landen bezoeken regelmatig 

het wijnlandgoed speciaal om hun rij- 

vaardigheden verder te ontwikkelen. 

Een bijzondere ervaring op zeer goed 

geschoolde paarden. Momenteel 

heeft hij 22 Lusitano hengsten ter 

beschikking die hij voornamelijk zelf 

heeft opgeleid tot grand prix niveau.

Pedro is een enthousiaste instructeur. 

Regelmatig stapt hij ook even op het 

trainingspaard om nét even een beter 

gevoel te krijgen en de combinatie 

verder te kunnen helpen. Pedro vind 

het belangrijk om positief les te geven  

met de nodige humor. Hij geeft les 

aan ieder niveau, ieder paardenras en 

aan jong en oud. 

Wil je meer weten over de lessen van 

Pedro? Jessica de Klerk, 0626374746 

jessicaterlingen@hotmail.com 

DE BARRAGE

Portugees 
talent in 
Aalsmeer! 

Redactie: Daniëlle van Bokhoven
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OUDEREN & BEWEGEN

AMVJ Golf in de Middelpolder

Redactie: Johan de Meer

Fotografie: Mark Prinsen

Wij zijn een zeer laagdrempelige en 

toegankelijke club, in een unieke om-

geving. De 280 leden met een ge-

middelde leeftijd van 66 jaar, waar-

van 70% heren en 30 % dames, be-

spelen de golfbaan als jonge honden 

en hebben geen enkele moeite met 

de prachtig gesitueerde 18 holes. 

Dat het een Par 3 golfbaan is (met 

A.B.C. banen en dus korter dan een 

regulaire golfbaan), kan de sportieve 

pret niet deren. De club speelt zelfs 

met 4 teams in competitie verband, 

waarbij per team 6 spelers deelne-

men. De leden kunnen op ’t Loopveld 

alleen door de week op de golfbaan 

terecht en alleen in het weekend als 

de andere sporten de overlappende 

ruimte niet nodig hebben. 

Lage contributie

Mede door het grote sociale aspect  

en de voor golf begrippen lage contri-

butie (e 277.= p.j.), is er vooral door 

leeftijdgenoten veel vraag om lid te 

mogen worden. Maar hoe graag ook 

de club deze oudere doelgroep zou 

bedienen, door de beperkte ruimte 

op het complex is ledengroei niet te 

realiseren. Zeker nu AMVJ voetbal 

gedeeltelijk kunstgras krijgt en het 

nog maar de vraag is of deze onder-

grond geschikt is voor de golfsport, 

zijn de mogelijkheden beperkt.De 

club is dan ook al lange tijd met de 

gemeente Amsterdam (eigenaar van 

de grond) en de gemeente Amstel-

veen(verhuurder), als ook het re-

creatieschap Amstelland, in gesprek 

voor uitbreiding van de golfbaan met 

2 extra holes. Maar daar begint het 

probleem. Om deze plannen te rea-

liseren zal het noodzakelijk zijn om 

buiten het sportcomplex golf holes 

aan te leggen, waardoor de golfclub 

in principe niet in hoeft te leveren 

op de mogelijkheden voor hun spel. 

Voor de benodigde ruimte is gekeken 

naar het deel van het recreatiefge-

bied van de Middelpolder, dat direct 

ten zuiden van de begraafplaats is 

gelegen. Jol Golf Design (JDG), heeft 

samen met de gemeente Amsterdam 

een studie verricht naar de mogelijk-

heid drie holes op deze locatie aan te 

leggen.. In het reeds bestaande “bui-

ten gebied” van het sportcomplex, 

kunnen met enige aanpassingen zes 

van de bestaande holes, 1,5,6,7,8 en 

9, worden gekoppeld aan de nieuwe 

holes. Op het planvoorstel zijn de 

nieuwe holes genummerd 2,3 en 

4. Samen zullen zij een circuit van 

9 holes gaan vormen, het gewens-

te aantal is om volwaardig binnen 

de criteria van de NL Golf Federatie 

(NGF) te kunnen blijven functioneren.

Maar helaas voor de leden van AMVJ 

Golf, zal mede door de protesten 

van buurtbewoners bij een bijeen-

komst in de kantine, het terrein in de 

Middelpolder in en aan een natuur-

gebied gesitueerd is, uitbreiding van 

het golfterrein nog wel even op zich 

laten wachten. 

     

Op sportcomplex ’t Loopveld vinden we niet alleen AMVJ voetbal & hockey, maar ook sinds 2003 AMVJ 
Golf. In het karakteristieke clubhuis van buurman ACC cricket, ontvangt een trotse voorzitter Eric van 
Daal ons met de mededeling, ja wij huren hier onder omdat wij bij AMVJ voetbal, zelf achter de bar 
moesten en daar hebben onze leden, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar, geen zin meer in. Bij 
ACC huren wij met alles erop en eraan en voelen wij ons meer dan welkom. 

www.dumondebarenkitchen.nl & www.dumondeescaperooms.nl

Elke dag vanaf 10.00 uur geopend !

Lunch • High Beer • High Wine • Diner • Zaalverhuur

 

 

Maandag en 

dinsdag 

ONBEPERKT 

Spare Ribs of 

4 Sliptongen voor 

€ 17,50!

Escape Rooms vanaf donderdag 15 oktober te boeken!

KOM LANGS VOOR EEN GRATIS PROEFLES!
@BUENTINGSPORT

✓ Trainen in kleine groepen
✓ Kort lopende abonnementen, dus 

veel flexibiliteit
✓ Gratis proeflessen
✓ Lessen voor alle leeftijden
✓ Gezellig terras & bar
✓ Sporten volgens de RIVM 

richtlijnen

VOOR DE JEUGD
✓ JUDO (va 4 jaar)

✓ JIU-JITSU
✓ KICKBOKSEN
✓ HIPHOP 
✓ BREAKDANCE
✓ KIDS DANCE (va 4 jaar)

✓ DEMO DANSTEAMS
✓ TIENERFITNESS 
✓ OUDER & KIND FITNESS

VOOR VOLWASSENEN
✓ FITNESS
✓ PERSONAL TRAINING
✓ HITT 
✓ GROEPSLESSEN 
✓ OUTDOOR TRAINING
✓ SENIOREN TRAINING
✓ KICKBOKSEN 
✓ JIU-JITSU

Acacialaan 18 – Amstelveen – 020 641 47 29 - mail@buenting.nl
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PERSTRIBUNE

COLOFON 

Redactie in samenwerking  

met AmstelveenSport: 

Nol de Vries (eindredacteur) 

Herman Kleintjes, Johan de Meer

en Daniëlle van Bokhoven.

redactie@amstellandsport.nl

Webredactie:  

Johan de Meer

Fotografen:

Marcel Antonisse,  

Mark Prinsen/Pictureliner e.a.

Advertenties:

info@amstellandsport.nl

www.amstellandsport.nl

020-441 66 33/06 229 376 39

Vormgeving:

Makes Sense - Amstelveen

Oplage: 6x per jaar 30.000 

exemplaren

Verspreiding: huis aan huis, 

sportkantines, wijkcentra, horeca, 

gemeentehuizen, bibliotheken en 

supermarkten in Amstelveen, 

Ouderkerk en Aalsmeer

Drukkerij:

Rodi Rotatiedruk - Diemen

Uitgever:

AC Media Amstelveen, onderdeel 

van Amstelland Consultancy  

www.amstellandconsultancy.nl

Aansprakelijkheid:
AmstellandSport is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou 
kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin gebruikte informatie. Aan de inhoud 
van AmstellandSport kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aan-
spraken worden gemaakt. Columnisten schrijven onder eigen verantwoordelijkheid 
en zijn een zelfstandige rechtspersoon. Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt 
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

In de Perstribune plaatsen wij nieuwtjes die door sporters, sportverenigingen  

en sportorganisaties worden ingezonden; clubnieuws, open dagen, jubilarissen, 

unieke wedstrijden, reünies, melden van evenementen, etc; alles is welkom! 

Insturen kan via redactie@amstellandsport.nl (Plaatsing is niet gegarandeerd).  

Terugbladeren in oude edities van Amstelland 
Sport? Wil je ook ander sportnieuws uit 
Amstelveen en omgeving lezen? 
Ga dan naar onze website 

www.amstellandsport.nl 
of volg ons via Facebook. 
Zo blijf je van alles op de hoogte.

Amstellandsport zoekt 
gemotiveerde bezorgers 
voor 1 keer bezorging per 
2 maanden.* Leeftijd van 15  
jaar. Verenigingen in team-
verband ook welkom! 
Verder zijn wij op zoek naar 
teamleiders en distributie-
punten, kan dus ook bij de club.
Vraag meer informatie via 
info@amstellandsport.nl 

KRANTENBEZORGERS GEZOCHT!

*Minimaal e 50,- bij 
verspreiding vanaf 1200 stuks.

Abina, De Anna, tennis Aemstelburgh, Sporting Martinus, Lidl, Pluspunt, AH van 
der Linden, Gemeentehuis Amstelveen, AH Bourgondischelaan, Grand Café ’t 
Oude Dorp, Happy Bodies, RODA’23, Silversant, Café de Manen, Noorddamcen-
trum, All Sports, De Kegel, DVH tennis, Health City, Myra, Deen Waardhuizen, 
Speelgoedzaak Waardhuizen, Snackbar Waardhuizen, Primera Middenhoven, 
AH Middenhoven, Wijkcentrum de Meent, Tennis Startbaan, Jumpers, 
AH Bovenkerk, AH Westwijk, Deen Westwijk, Bibliotheek Westwijk, 
wijkcentrum Westwijk, boekwinkel Westwijk, Wijkcentrum de Bolder, Bruna 
Groenhof, AH Groenhof, Jumbo Groenhof, Wijkcentrum Alleman, Lidl Bankras, 
Deen Bankras, Health City Bankras, AH Kostverlorenhof, Dirk Kostverlorenhof, 
Jumbo Rembrandtweg, Go Center, Boekhandel Blankevoort, boekhandel 
Venstra, bibliotheek Stadshart, The Pub, sigarenmagazijn de Posthoorn, 
Italy lunchroom, EKO Plaza, Coop van der Hooplaan-Lindelaan, Gemeentehuis 
Ouderkerk, bibliotheek Ouderkerk, sportschool Axel Koenders, Plus supermarkt, 
Jumbo Ouderkerk, SV Ouderkerk, Loogman, Beach, Gemeentehuis Aalsmeer, 
AH Aalsmeer, Aldi Aalsmeer, Tuincentrum Het Oosten.

Krant niet in de bus? Bij de 
volgende adressen gratis verkrijgbaar: 

Column 
Jan Dirk

Jan Dirk van der Zee is directeur 

amateurvoetbal KNVB. In zijn column 

bericht Jan Dirk over alles wat voetbal 

mooi maakt (en soms lastig) en geeft 

hij zijn kijk op het voetbal en het 

verenigingsleven. Reageren? 

Dat kan via jandirk.vanderzee@knvb.nl.

Eerder deze maand was het platform 

al op zwart gegaan, na een sanctie 

van de Autoriteit Persoonsgegevens 

(AP). Op dat moment telde VoetbalTV 

ruim 500.000 gebruikers en maakte 

een snelle groei door. Het onlineplat-

form was populair omdat het werd 

gezien als een verrijking van het 

clublidmaatschap. 

Door de zelfregistrerende videopaal 

langs het voetbalveld konden spelers 

makkelijk filmpjes van zichzelf delen 

en waren grootouders altijd in staat 

de verrichtingen van hun kleinkinde-

ren te volgen. Coaches gebruikten 

het om trainingen te optimaliseren 

en de deelnemende clubs zagen de 

preventieve werking tegen agressie.

Tot op de dag van vandaag is er bij 

de organisatie van het videoplatform 

geen klacht binnengekomen.  

Sterker nog; teams vroegen zelfs of 

ze mochten spelen op het VoetbalTV-

veld.

Toch ontving VoetbalTV op 1 novem-

ber 2019 een brief van de AP. De 

instantie was anders gaan kijken naar 

de Europese privacywetgeving (AVG). 

Mochten clubs voorheen toestem-

ming verlenen voor het verspreiden 

van de beelden (‘het gerechtvaardigd 

belang’), nu moest iedere speler (en 

toeschouwer) schriftelijk goedkeuring 

geven.

Saillant detail; tijdens de weinige 

overlegmomenten met VoetbalTV is 

er nooit over zo’n rigoureuze wending 

gesproken. Zelfs niet toen er verbete-

ringen zijn aangebracht door het 

videoplatform. Ook toen hield de AP 

de deur al stijf dicht. Op onverklaarba-

re wijze heeft men tijdens het spel de 

regels veranderd.

 

Hoe leg je dat uit? Aan al die clubs die 

hebben geïnvesteerd in camera’s en 

de communicatie? Wat zeg je tegen 

alle kinderen die niet snappen, dat 

iets wat iedereen leuk vindt, onmoge-

lijk wordt gemaakt? Neem de reactie 

van Jop op Instagram: “Waarom 

mogen wij niet beslissen. Waarschijn-

lijk zit die privacy-organisatie niet eens 

op voetbal”.

 

Daarom is VoetbalTV een rechtszaak 

begonnen tegen de AP. Deels vanuit 

genoegdoening (in andere Europese 

landen mag het wel), deels om samen 

met de KNVB de politiek wakker te 

schudden. Den Haag verwacht 

namelijk een voortrekkersrol van de 

bond. Eentje die de online generaties 

bij het voetbal weet te betrekken.

 

Half oktober is de hoorzitting in de 

zaak tegen de AP. Daarna duurt het 

nog maanden voordat de rechter 

uitspraak doet. Een uitkomst waarover 

het vonnis al is geveld: de AP heeft 

een doodschop uitgedeeld.  

Doodschop van de app

Lees alle eerdere columns van Jan Dirk op KNVB.nl.

De rechter heeft uitspraak gedaan. VoetbalTV is failliet verklaard.  

Daarmee komt een voorlopig einde aan het videoplatform, dat drie jaar 

geleden werd gestart door Talpa Network en de KNVB.
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•  Donderdag 8 oktober - 13.30 - 14.30 uur

 Hockeyvereniging Myra, Sportlaan 31

•  Dinsdag 13 oktober - 10.00 - 11.00 uur

 Aemstelburgh Tennis, Amsterdamse weg 253

•  Donderdag 15 oktober - 13.30 - 14.30 uur

 Atletiekvereniging Startbaan, Startbaan 1 A

•  Dinsdag 20 oktober - 10.00 - 11.00 uur

 Honkbal- en Softbalvereniging DVH, Wimbledonpark 2

•  Donderdag 22 oktober - 13.30 - 14.30 uur

 Schaatsvereniging de Poelster, Doorweg 21

•  Dinsdag 27 oktober - 10.00 - 11.00 uur

 Kanovereniging Frisia, Bleekerskade 4

•  Donderdag 29 oktober - 13.30 - 14.30 uur

 Tafeltennisvereniging TTV Amstelveen, Landtong 14

Loop mee 
in de parken-
tochten van 
oktober  

Er wordt elke dinsdag-
ochtend en donderdag-
middag gelopen onder 
professionele begelei-
ding. De wandelingen 
duren ongeveer 45min.
Hiernaast de tijden en 
startlocaties. De kosten 
zijn e 1,- per persoon 
per wandeling.
Info: Mieke Regelink
m.regelink@
amstelveensport.nl
088 – 8585104

Op maandag 21 september, op wereld 

Alzheimerdag, overhandigde Heleen 

van Ketwich Verschuur, directeur 

AmstelveenSport, in Wijkcentrum 

Alleman het allereerste exemplaar 

van de “Beweegbingo” aan Wethou-

der Zorg & Welzijn, Marijn van 

Ballegooijen. De wethouder mocht 

eerst een spelletje meedoen samen 

met de deelnemers met lichte 

dementie van het Odensehuis.

De Beweegbingo is door Amstelveen-

Sport in eigen beheer ontwikkeld. 

De visie achter dit spel is dat het 

overal en met iedereen gespeeld 

kan worden, ongeacht de eventuele 

beperkingen van de deelnemers. 

Bingo is zo’n algemeen begrip dat er 

ook geen begeleider nodig is om het 

te spelen. Het kan overal neergelegd 

worden en mensen kunnen er zelf 

mee aan de slag.

“Als je plezier hebt in bewegen, dan 

blijf je dat ook doen. En bewegen is zo 

belangrijk voor de gezondheid, maar 

ook voor de sociale contacten zoals 

hier in wijkcentrum Alleman. Ik zie 

AmstelveenSport overhandigt het eerste Beweeg-
bingospel aan wethouder Marijn van Ballegooijen

met hoeveel plezier deze deelnemers 

en ikzelf meedoen aan deze Beweeg-

bingo. Dit is echt een geweldig leuk 

initiatief”, aldus wethouder Marijn van 

Ballegooijen.

Nu het allereerste exemplaar over-

handigd is, zal de Beweegbingo ver-

der uitgezet worden in Amstelveen. 

AmstelveenSport wil met dit spel 

de drempel om te gaan bewegen 

verlagen, bijvoorbeeld in buurthuizen 

en wijkcentra.” Voor meer informatie 

over de Beweegbingo, neem contact 

op met Mieke Regelink, 088-8585104,  

m.regelink@amstelveensport.nl

Fit-test

Mensen die zich fit voelen, voelen 

zich ook gelukkiger. Soms is het 

echter moeilijk om zelf in te schat-

ten hoe het met de eigen conditie 

gesteld is. Vandaar dat de gemeente 

Amstelveen, AmstelveenSport en 

Weber Sports elk jaar deze fit-test 

organiseren. De fit-test meet balans, 

lenigheid, spierkracht, reactie- en 

uithoudingsvermogen. De test wordt 

uitgevoerd onder medisch toezicht. 

De deelnemer krijgt dus meteen een 

duidelijk valide beeld van zijn of haar 

conditie.

“Het is voor een 55 plusser best inte-

ressant om te zien hoe gezond hij of 

zij is”, zegt Michael Weber project-

uitvoerder van de Fit-test. “Tijdens 

de Fit-test blijkt bijvoorbeeld wel 

eens dat een deelnemer een te hoge 

bloeddruk heeft, terwijl hij of zij dit 

niet weet. Dan is zo’n test toch best 

nuttig. Gelukkig is het grootste deel 

van de deelnemers in prima conditie. 

En het blijft niet bij de test natuurlijk. 

Na afloop van de Fit-test kunnen de 

deelnemers zich inschrijven voor de 

GALM 55+ conditielessen. Zo kunnen 

Gemeente Amstelveen organiseert 55+ Fit-test op 
zaterdag 17 oktober in sporthal De Meerkamp

zij aan hun conditie werken of in 

conditie blijven.”

Corona Proof

Dit jaar is de afname van de test 

natuurlijk volledig aangepast naar de 

richtlijnen voor corona preventie. Er 

wordt 1,5 meter afstand gehouden en 

er mag alleen deelgenomen worden 

als men geen klachten heeft.

Deelname aan de Fit-test kost 5 euro. 

Het introductie programma GALM 55+ 

conditielessen kost 57 euro (dat is 

4,75 euro per les).

Aanmelden

Aanmelden voor de fit-test kan per 

e-mail of telefonisch bij Michael 

Weber, info@webersports.net, 

06 46087776. Daarbij moeten de 

volgende gegevens doorgegeven 

worden: Naam, leeftijd, adres, tele-

foonnummer, e-mailadres en voor-

keurstijd (ieder kwartier tussen 

9.30 en 12.00 uur).

Meer informatie

Voor meer informatie kan contact op-

genomen worden met Michael Weber 

info@webersports.net, 06 46087776

Op zaterdag 17 oktober 2020 organiseren de gemeente 
Amstelveen, AmstelveenSport en Weber Sports tussen 9.00 en 12.00 
uur een fit-test voor 55 plussers in Sporthal De Meerkamp. 



SCAN DE QR EN LIKE 
BIGGYM AMSTELVEEN

WWW.BIGGYM.NL

SPORT 6 WEKEN  
GRATIS!

SCHRIJF JE NU IN

MAALDERIJ 38
BIGGYM AMSTELVEEN

WAAROM KIEZEN VOOR BIGGYM?

ABONNEMENT

BIGGYM

GRATIS PERSOONLIJKE

DALUREN

OVERNAMEBEGELEIDING

ABONNEMENT

  GRATIS PARKEREN

  GRATIS WIFI

  VOORDELIG INSCHRIJVEN

  1 PAS, ALLE LOCATIES

  GRATIS BEGELEIDING

BigGym verzorgt gratis persoonlijke begeleiding. 
Het is een veel gebruikte service, voor iedereen 
die sneller en effectiever zijn doel wil bereiken.

Wat bieden we je?
• Gratis begeleiding in de gym door één van 

onze fitness instructeurs.

• Wat je persoonlijke doel ook is, we bieden 

je de juiste begeleiding.

• Rondleiding en uitleg over onze apparatuur.

• We halen je uit je comfort zone en zorgen 

dat jij net dat stapje extra zet.

• We laten je zien dat je tot meer in staat bent 

dan je waarschijnlijk zelf denkt.

* Informeer bij de balie naar alle mogelijkheden.

Wil jij voordelig sporten in de daluren? 
Dat kan bij ons. Je kan onbeperkt sporten 
tussen 07.00 en 17.00 uur plus het hele 
weekend. En dat al vanaf €15,- per maand.

Overstappen van sportschool? Dat kan
nu wel heel makkelijk. Wij regelen het 
en jij sport gratis tot je oude abonnement 
bij je oude sportschool afloopt!

GET SOCIAL WITH US #BIGGYMNL |

AL ONZE ABONNEMENTEN ZIJN INCLUSIEF: GROEPSLESSEN + ZONNEBANK + MASSAGESTOEL


