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News
Flash

Beste sporters
Dit is al weer de laatste Op mum nieuwsbrief van 2016. We kunnen zonder
overdrijven stellen dat het een geweldig jaar is geweest voor Op mum! Onze
ac viteiten zijn in 2016 verder uitgebreid met nieuwe Small group Trainingen en
leuke evenementen zoals de Bootcamp Specials. We zijn er trots op dat we een
grote groep sporters mogen trainen en kijken uit naar 2017!
In deze nieuwsbrief vind je onder andere informa e over de Adventure Run op
Ameland, aanpassingen in het rooster rond de kerstdagen en over een speciale
training voor wielrenners. Ook in deze nieuwsbrief een uitnodiging voor de
inmiddels tradi onele Kerstbootcamp op tweede Kerstdag.
Verder besteden we extra aandacht aan een van de belangrijkste pijlers onder
Op mum, namelijk: Personal Training. Lees waarom Personal Training je kan
helpen en hoe het werkt. Bovendien kondigen we een mooie ac e aan voor
januari, februari en maart. Maak voordelig kennis met Personal Training!
We wensen jullie allemaal een gezond, gelukkig en spor ef 2017!
Merry Xmas and a very Happy New Year!
Linda, Rindert, André en Baukje

There's More to Christmas
There's More to Christmas...
There's more, much more to Christmas
Than candle-light and cheer;
It's the spirit of sweet friendship
That brightens all the year;
It's though ulness and kindness,
It's hope reborn again,
For peace, for understanding
And for goodwill to men!
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Adventure Run Ameland 17 december
Maar liefst 18 sporters hebben zich opgegeven voor de Adventure Run op Ameland.
Fantas sch! De 5 km loop start om 12.15 uur; de 10 km om 13.25 uur en de 21 km
start om 13.45 uur. Voor elke deelnemende Op mum sporter hebben we een
T-shirt van Op mum. We vinden het geweldig als je dit T-shirt jdens de Run
draagt! In de speciale Adventure Run groepsapp kunnen we wellicht mededelingen
doen over carpoolen, ervaringen uitwisselen en elkaar aanmoedigen en s muleren.
We wensen alle lopers heel veel succes en plezier jdens de Run!

Kerst Bootcamp 26 december
Ook dit jaar organiseren we weer onze tradi onele Kerst Bootcamp op Tweede Kerstdag! Vorig jaar waren de opkomst en het
enthousiasme groot. We hopen dat we ook nu weer veel sporters mogen begroeten in onze Kerst Bootcamp. We verzamelen om
9.30 uur op de parkeerplaats bij het Driezumer bos. Na de Bootcamp is er zoals gewoonlijk weer koﬃe/thee/chocolademelk en een
gezonde versnapering! Voor onze Op mum sporters is deze speciale kerstedi e gra s. Introducés zijn uiteraard weer van harte
welkom. Zij betalen € 5,-. Uiterlijke opgave 23 december.
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Personal Training bij Optimum
Misschien heb je weleens nagedacht over Personal Training en wellicht vraag je je af of dit voor jou
geschikt is. Een individuele of duo-training (twee sporters) met een Personal Trainer is een hele
geschikte manier om sneller jouw doel te bereiken. Je leert nog beter hoe je jouw grenzen moet
opzoeken en hoe je bepaalde (bewegings-) angsten moet overwinnen. Bovendien vormt de Personal
Trainer de spreekwoordelijke stok achter de deur. In combina e met Small Group Training is
Personal Training de sleutel tot succes en goed betaalbaar. Het maakt niet uit of je nu als doel hebt
om af te vallen, sterker of gespierder te worden of simpelweg meer energie te krijgen. Bij Personal
Training wordt een training op maat gemaakt. Blessures en andere lichamelijke of mentale
beperkingen worden in acht genomen waardoor de training op maal en eﬀec ef is.
Personal Training vormt de kern van Op mum Training & Coaching. Samen bekijken we wat je
doelen zijn en hoe we die gaan bereiken. We gaan aan de slag met je training, je voeding en we
geven je ook mentale begeleiding. Want sterk zijn is meer dan spieren en gezondheid is meer dan
voeding. In elke training wordt het belang van de rompspieren – de core – benadrukt. Mentale
coaching is misschien wel het belangrijkste onderdeel van de begeleiding. We zoeken samen je
valkuilen (vermoeidheid, stress, depressie, fysieke beperkingen als blessures of overgewicht) en we
werken aan factoren die er voor gaan zorgen dat je komt waar je wilt zijn.
Voor het nieuwe jaar heb je misschien voor jezelf enkele goede voornemens vastgesteld. Wellicht
hee één van jouw voornemens te maken met je fysieke en mentale gezondheid. Op mum wil je
graag ondersteunen bij het bereiken van jouw doel. Daarom hebben we voor de maanden januari,
februari en maart een prach ge aanbieding. Neem contact op voor meer informa e!

4 keer DUO-training
voor een héél speciaal tarief

januari, februari
en maart 2017
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Tarieven Optimum
Hieronder vind je de tarieven voor de trainingen van Op mum. Aangezien we het belangrijk vinden dat jullie regelma g sporten om
zo goede en blijvende resultaten te behalen, bieden we ook de mogelijkheid om 3 keer per week te trainen. Bovendien wordt het
tarief per training lager naarmate je vaker sport. Op mum hanteert een opzegtermijn van één maand (we werken niet met
jaarabonnementen zoals veel ﬁtnesscentra).
1 x Small Group Training per week:
Ÿ 2 x Small Group Training per week:
Ÿ 3 x Small Group Training per week:
Ÿ

Gezinsabonnement:
2 x Small Group Training per week:
Ÿ 3 x Small Group Training per week:
Ÿ

€ 28,- per maand, per persoon
€ 42,- per maand, per persoon
€ 52,- per maand, per persoon

€ 37,- per maand, per persoon
€ 47,- per maand, per persoon

sporten

vanaf

€ 4,nin

per trai

g

Een knipkaart voor 10 Small Group Trainingen kost € 85,-. Deze kaart kan handig zijn (en voordeliger) als je niet al jd aanwezig kunt
zijn bij een training. Een knipkaart (10 x) voor de Ready to Start Bootcamp kost € 70,-.
Personal training (1 of 2 personen) kun je al volgen vanaf € 17,50 per sessie. Bovendien hebben we voor januari, februari en maart
een speciale aanbieding; zie pagina 3! Neem voor meer informa e even contact op met Baukje of Linda en houd de Op mum
Facebookpagina in de gaten!

Sport specifieke training voor wielrenners
In de maanden november, december, januari en februari verzorgt
Op mum wekelijks een speciale indoor-training voor wielrenners. Er is
al een enthousiaste groep wielrenners die meedoet aan deze sport
speciﬁeke training waarin niet alleen maximale kracht, spieruithouding
en explosieve kracht centraal staan, maar ook stabiliteit en souplesse
aan bod komen. Een sport speciﬁeke training zorgt ervoor dat je beter
wordt in de sport die je beoefend. Een dergelijke training hee een
posi ef eﬀect op het voorkomen van blessures en zorgt voor een
sneller hersteld. Een sport speciﬁeke training is bedoeld als
ondersteuning en de sporter wordt sterker en krach ger. De training
wordt elke vrijdag in De Vesteynde gegeven van 17.30 uur tot 18.30
uur. Mocht je geïnteresseerd zijn of mensen kennen die wellicht
belangstelling hebben, neem dan contact op met Baukje.
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rooster small group trainingen

BOOTCAMP

vanaf 1 januari 2017
Maandag:
BoxingYoga
Ready to Start Bootcamp
Slim & Fit
Pilates
BoxingYoga
Yoga

De Vesteynde
Driezum
De Vesteynde
De Vesteynde
De Nespel, Nes
De Nespel, Nes

09.30 - 10.30 uur
09.30 - 10.15 uur
18.15 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur

De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde

09.00 - 10.00 uur
19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur

De Vesteynde
Driezum of De Westereen

19.00 - 20.00 uur
19.30 - 20.30 uur

De Vesteynde
De Vesteynde
Driezum of De Westereen
Driezum of De Westereen

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 20.45 uur

De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde

09.00 - 09.45 uur
10.00 - 11.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur

Dinsdag:
Pilates
Total Body Workout
Pilates

Woensdag:
Power & Focus
Bootcamp

YOGA
PILATES

SLIM
&FIT
TOTAL
BODY
WORKOUT

Donderdag:
Yoga
Total Body Workout
Running Bootcamp
Ready to Start Bootcamp

Vrijdag:
Slim & Fit
Total Body Workout
Yoga
BoxingYoga

BOOTCAMP
READY TO START

Zaterdag:
Bootcamp

Driezum

09.00 - 10.00 uur

RUNNING

Zondag:
Bootcamp

Driezum

09.00 - 10.00 uur

jouw optimale route naar resultaat

BOOTCAMP

&FOCUS
indoor
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uitleg small group trainingen
Alle trainingen op ons rooster zijn Small Group Trainingen met maximaal 10 deelnemers. Small Group Trainingen zijn zeldzaam in
noord-oost Friesland maar Op mum is hierin gespecialiseerd. Deze trainingen worden gegeven door een ervaren Personal Trainer en
door de beperkte groepsgroo e is er voldoende individuele aandacht en begeleiding voor elke sporter. Dat is het grote verschil met
'tradi onele' groepslessen waarbij een instructeur voor een grote groep staat. Doe mee aan één van onze trainingen en merk zelf
het verschil!

Pilates richt zich met name op het versterken van de rompspieren; de dieper gelegen rug- en buikspieren. De rompstabiliteit wordt
verbeterd wat ten gunste komt van de houding, coördina e, spierbeheersing, balans en souplesse. In feite is Pilates een onmisbare
training voor iedere sporter.

Yoga is een trainingsvorm waarbij naast souplesse, spierversterking en balans ook ontspanning en een goede ademhaling centraal
staan. Een ideale training voor mensen die in hun leven veel stress ervaren.

BoxingYoga combineert bokstechnieken met tradi onele en innova eve Yoga poses. De training doorloopt 4 fases: warming-up,
kracht, mobiliteit en cooling-down, waarbij de focus ligt op gestroomlijnde bewegingen om zo sportpresta es te verbeteren. Er
wordt niet gebokst met een tegenstander en er is dus geen lichaamscontact. Een BoxingYoga les richt zich op de vaardigheden,
snelheid, uithoudingsvermogen en kracht zoals die in een boksles worden getraind en voegt hier ﬂexibiliteit aan toe. Kortom, een
intensieve, uitdagende training voor iedere sporter.
Total Body Workout kenmerkt zich door aandacht voor spierkracht, spieruithoudingsvermogen, coördina e, balans en
explosieve bewegingen. Deze intensieve training is ideaal voor iedereen die ﬁ er, strakker en energieker wil worden.

Slim & Fit is een High Intensity Training (HIT) pur sang (45 minuten). In rap tempo worden spierkracht, spieruithouding en
explosieve bewegingen afgewisseld. Aangezien het tempo vrij hoog ligt, blij de hartslag gedurende de training vrij hoog. Een uiterst
geschikte training om af te vallen en ﬁt en energiek te blijven.
Power & Focus Indoor is een variant op onze Power & Focus Outdoor. In de Indoor variant komen nog steeds kracht, souplesse,
ademhaling, Pilates en Yoga aan bod. Erg bevorderlijk voor een goede houding en mentale ﬁtheid.

Bootcamp is een outdoor training waarbij spieruithouding, spierkracht, rompstabiliteit, souplesse, coördina e en balans aan bod
komen. Kortom, een fantas sche training in de buitenlucht waarin het hele lichaam wordt getraind. We onderscheiden een
zwaardere variant (Bootcamp Advanced) en een iets lichtere variant (Bootcamp Start-Up). Voor informa e over de intensiteit van de
verschillende Bootcamp trainingen kun je contact opnemen met Baukje of Linda of laat een berichtje achter op onze
Facebookpagina.
Ready to Start Bootcamp is een training van 30 minuten. In deze training komen alle onderdelen aan bod die ook in de
reguliere Bootcamp worden aangeboden, maar dan in een lichtere variant. In deze training word je dusdanig voorbereid dat je na 10
lessen kan meedoen aan de reguliere Bootcamp.

Running Bootcamp is een outdoor training, vergelijkbaar met de reguliere Bootcamp. Er ligt echter iets meer nadruk op het
hardlopen. Elementen zoals ﬂexibiliteit, rompstabiliteit en kracht komen aan bod. Dit zijn juist voor hardlopers waardevolle
aanvullingen op looptechniek en houding, die uiteraard ook onderdeel uitmaken van deze training.
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Wijzigingen in het lesrooster
De Ready to Start Bootcamp op maandagochtend is een uur vervroegd; van 9.30 uur tot 10.15 uur; Loca e: Driezumer bos.
Inmiddels is al een enthousiaste groep sporters elke week hard aan het trainen, maar er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Heb je
zin om mee te doen met deze fantas sche training in de buitenlucht? Kom dan eens meedoen! Ook op donderdagavond gee
Op mum een Ready to Start Bootcamp; van 20.00 uur tot 20.45 uur; Loca e: De Westereen (verzamelen in De Vesteynde).
Helaas was er te weinig animo voor de Power & Focus op woensdagavond om 20.00 uur. We hebben deze training tot nader orde
van het rooster gehaald. Als er meer belangstelling komt voor deze training zullen we de les uiteraard weer op het rooster plaatsen.
Mocht je mensen kennen die graag krach raining willen oppakken, maar niet goed weten hoe ze moeten beginnen, dan kun je hen
op de Power & Focus a enderen. De training is uitermate geschikt voor vrouwen die weinig aﬃniteit hebben met training maar toch
willen werken aan een gezond, sterk en strak lichaam. De Power & Focus training wordt elke woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00
uur gegeven in De Vesteynde. Bij genoeg deelname starten we weer met een tweede Power & Focus om 20.00 uur.

Trainingen in week 51 en 52
De Bootcamp op Eerste Kerstdag, 25 december en op zondag 1 januari komt te vervallen.
Op Tweede kerstdag, 26 december, organiseert Op mum de tradi onele Kerst Bootcamp (zie pagina 2). De overige trainingen op
deze dag komen te vervallen.
Speciale Kids lessen in de Kerstvakan e:
Woensdag 28 december zal Linda weer een speciale Kids Bootcamp verzorgen. In
deze les gaan ouders samen met hun (klein-) kind (eren) op een hele leuke manier
bezig met hun fysieke en mentale gezondheid. Er is een Kids les voor kinderen tot
10 jaar en een les voor de oudere kinderen. Mocht je samen met je kind(eren)
mee willen doen, stuur dan een persoonlijk berichtje naar Linda of Baukje. De
kosten zijn € 2,50 per kind. Loca e: Driezumer bos; van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Op woensdag 4 januari gee Linda een Kids Yoga in De Vesteynde. In deze les maken kinderen op een toegankelijke wijze kennis met
Yoga. In spelvorm zullen souplesse, stabiliteit, coördina e en ontspanning aan bod komen. Opgave kan ook nu via Linda of Baukje.
De kosten zijn € 2,50 per kind. Loca e: De Vesteynde; van 18.15 uur tot 19.00 uur.
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Crossloop Ee zaterdag 7 januari 2017
Een grote groep sporters hee zich opgegeven voor de Adventure Run op Ameland. Wellicht is het een
idee om met een groep Op mum sporters deel te nemen aan de Crossloop in Ee op zaterdag 7 januari
2017. De Supportersvereniging van V.V. Oostergo organiseert deze loop. Iedereen is van harte welkom
om dit parcours af te leggen. Hierbij is er de keuze tussen 5 km of 10 km. De aanvang voor beide
afstanden is om 14.45 bij de voetbalkan ne (S enfeksterwei 11, Ee). Er is geen inleg, opgave bij
aanvang en deelname is op eigen risico. Om 15.00 uur is de start van beide afstanden. Na aﬂoop is er
gelegenheid om te douchen.
Rond 18.00 uur is er de nieuwjaarsrecep e met muziek van DJ Renze en Zanger Johan. Ook worden
dan de prijzen uitgereikt voor de crossloop. Voor de 10 km zijn er drie prijzen beschikbaar gesteld. Bij
de 5 km zijn er twee categorieën: voetballers en recreanten. In elke categorie worden drie prijzen
uitgedeeld.

recept bananenbrood
Een gemakkelijk en ook nog erg gezond recept dat een verslavend lekker hapje voor tussendoor oplevert! Het is een variant op een
recept van Rens Kroes (zus van...). Door de gebruikte ingrediënten zit er veel magnesium in dit brood. En dat is goed nieuws voor
harde werkers en sporters. Bovendien werkt magnesium ook nog eens als an -stressmineraal!
1 tl kokosolie of kokosvet
3 rijpe bananen
70 gram dadels
een paar vijgen
120 gram speltmeel
80 gram havermoutmeel
(of een mix van havermoutmeel en amandelmeel)
2 el geraspte kokos
honing
4 eieren
3 tl wijnsteenzuur bakpoeder
2 el pompoenpi en
2 el zonnebloempi en
grote hand walnoten (gepeld uiteraard ;-) )
2 gesnipperde appels
1 tl zeezout, gemalen peper
citroenschil rasp
bakvorm 24 x10
Verwarm de oven voor op 180°C en vet het bakblik in met de kokosolie of kokosvet. Havermoutmeel kun je maken door de
havermout met een staafmixer te malen. Snij de dadels, vijgen en bananen in kleine stukjes. Doe het speltmeel, havermoutmeel,
citroenrasp, de eieren, honing, de hel van de gesneden bananen en het peper en zout in een kom en mix alles ﬁjn met de mixer.
Voeg vervolgens de dadels, vijgen, kokos, bakpoeder, walnoten, zonnebloempi en en de pompoenpi en toe en mix op een lage
stand alles door elkaar. Stort het beslag in de cakevorm. Zet de cakevorm in de oven en wacht 60 minuten! Even a oelen en
proeven!
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