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Beste sporters,
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar er is inmiddels al heel
wat gebeurd. In de eerste week van januari werd onze regio lamgelegd
door de ijzel en de extreme gladheid. Helaas moesten ook enkele
trainingen komen te vervallen, maar gelukkig waren we in de
gelegenheid jullie extra trainingen aan te bieden. Hiervan werd gretig
gebruik gemaakt. Dit was voor ons wederom een bevestiging dat we
goed bezig zijn en dat de meeste sporters het trainen hebben
geïntegreerd in hun leefstijl. Enkelen hebben de training door
omstandigheden (nog) niet weer goed kunnen oppakken in het nieuwe
jaar. Dat is erg jammer maar we hopen dat het voor al onze sporters
straks weer mogelijk is om lekker te gaan sporten om zo te werken aan
fitheid en gezondheid.
Helaas is in dezelfde week van de extreme weersomstandigheden onze oud-collega Martine
Cuperus tragisch komen te overlijden als gevolg van een hersenbloeding. Een ongelooflijk groot
verlies voor haar nabestaanden. We hopen
Promise Yourself
oprecht dat de mensen die haar dierbaar
waren dit grote verlies kunnen dragen en
To be so strong that nothing
dat ze Martine zullen blijven herinneren als de levenslustige,
can disturb your peace of mind.
To talk health, happiness, and prosperity
sterke en positieve vrouw die ze was in haar leven.
to every person you meet.

In deze nieuwsbrief stellen we jullie op de hoogte van een
aantal activiteiten en verdere zaken die van belang zijn.
We geven jullie nog een prachtig gedicht mee van Christian D.
Larson (wist je dat Baukje ook docent Engels is?). Graag dragen
we een steentje bij aan het bereiken van de beloftes aan jezelf
waarover dit gedicht spreekt.
Een heel inspirerend en sportief jaar toegewenst!
Hartelijke groet,
Linda van Wijk
André Harmens
Baukje Veenstra

To make all your friends feel
that there is something in them.
To look at the sunny side of everything
and make your optimism come true.
To think only the best, to work only for the best,
and to expect only the best.
To be just as enthusiastic about the success of others
as you are about your own.
To forget the mistakes of the past
and press on to the greater achievements of the future.
To wear a cheerful countenance at all times
and give every living creature you meet a smile.
To give so much time to the improvement of yourself
that you have no time to criticize others.
To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear,
and too happy to permit the presence of trouble.
To think well of yourself and to proclaim this fact to the world,
not in loud words but great deeds.
To live in faith that the whole world is on your side
so long as you are true to the best that is in you.
Christian D. Larson, Your Forces and How to Use Them
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Nieuwe trainingen
We zijn inmiddels gestart met een Yoga training op vrijdagavond van 18.00 tot
19.00 uur. Er is warme belangstelling voor de Yoga, maar helaas zijn deze
trainingstijden niet voor iedereen even handig. We hebben daarom besloten om de
Yoga een uurtje later te plannen. Vanaf vrijdag 29 januari wordt de Yoga van 19.00 uur tot 20.00 uur gegeven in de
Vesteynde; hierdoor wordt de training voor de cursus PuurGezond Afvallen verplaatst naar 17.45 uur tot 18.45 uur.
De voormalige Ready to Start Bootcamp op donderdagavond is
inmiddels een reguliere Bootcamp van een uur geworden. De Ready to
Start Bootcamp is hierdoor naar een iets later tijdstip verplaatst: van
20.30 uur tot 20.30 uur. Deze training van 30 minuten is uitermate
geschikt voor beginnende sporters die graag buiten sporten. Ben jij
geïnteresseerd of ken jij mensen die hier belangstelling voor hebben,
stuur dan berichtje naar Linda of Baukje.

Cursus PuurGezond Afvallen
Halverwege februari willen we weer starten met een
nieuwe cursus PuurGezond Afvallen. Dit traject van 12
weken bestaat uit 24 trainingen en 4 voedingsbijeenkomsten. De deelnemers van de cursus, die in
november is gestart, zijn erg enthousiast en boeken mooie
resultaten. Als je interesse hebt voor deze nieuwe cursus
of je kent iemand die geïnteresseerd is, dan horen we dit
graag zo spoedig mogelijk. We hebben reeds enkele
aanmeldingen en bij 10 personen zit de groep vol.

Inzamelingsactie
Zoals jullie wellicht weten is in Kollumeroord een tijdelijke
opvang voor vluchtelingen opgezet. De mensen die hier
verblijven hebben feitelijk niets. Op de Facebookpagina
Natuurlijk Kollumeroord hebben we gelezen dat een aantal
van hen sportief is aangelegd en dat er behoefte is aan
sportschoenen en sportkleding. We willen graag een
steentje bijdragen door sportkleding en sportschoenen in
te zamelen. Als je spullen hebt die je niet meer gebruikt,
dan stellen we het op prijs als je deze binnenkort
meeneemt naar de Vesteynde. Op zaterdag 30 januari
willen wij al deze spullen namens jullie aanbieden.
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Looptrainingen in Kollumeroord
Sommige Optimum sporters doen straks mee aan de Bonifatiusloop
en anderen gaan de Slachtemarathon lopen. Hele goede
voornemens! Er moet natuurlijk wel getraind worden om dergelijke
prestaties succesvol te kunnen afronden. We willen jullie hier graag
een handje bij helpen. Op zaterdag 30 januari bieden we twee
trainingen aan waar jullie aan mee kunnen doen. Ten eerste is er
een looptraining voor de hardlopers. We geven tips en doen
gerichte loopoefeningen en verder is er een duurloop van ongeveer
60 minuten waarbij we jullie tijdens het lopen gerichte tips geven.
Bovendien bieden we op dezelfde middag een looptraining aan voor de wandelaars die de Slachtemarathon gaan
lopen. Tijdens de wandeling van één tot anderhalf uur krijgen jullie tips over oefeningen en kunnen we tijdens het
lopen en een goed gesprek genieten van het prachtige landschap in Kollumeroord.
Na de trainingen komen beide groepen weer bijeen en bieden wij jullie een kop koffie/thee aan.
We verzamelen op de parkeerplaats bij het YMCA om 14.00 uur. Als je mee wilt doen, stuur Linda of Baukje dan
uiterlijk donderdag 28 januari een berichtje. De kosten voor deelname zijn € 5,- per persoon.

Nieuwjaarsactie Personal Training
Velen van jullie nemen deel aan één van
onze small group trainingen. Een hele
goede manier om je doel te bereiken. Voor
sommigen is het echter wenselijk om
(eventueel tijdelijk) Personal Training te
volgen om een sneller en beter resultaat te
boeken of om vanuit een terugval weer op
het goede spoor te komen. In het kader
van de goede voornemens voor het nieuwe
jaar heeft Optimum in de maanden januari
en februari een prachtige Personal
Training actie. In deze periode kun je 4
keer een duo Personal Training volgen
voor € 12,50 per persoon per training. Je
traint dus samen met je vriend(in), partner
of een familielid. In deze periode kun je
ook 4 keer met een trio Personal Training volgen voor € 10,00 per persoon per training, dus 4 Personal Training
sessies samen met twee van je vrienden/vriendinnen/collega’s of familieleden.
Naast de trainingen van 30 minuten wordt er een begin- en een eindtest uitgevoerd,
waarbij gewicht, vetpercentage, spiermassa en visceraal vet wordt gemeten.
Bovendien krijg je natuurlijk allerlei tips en trucs op het gebied van training. Een
fantastische aanbieding om het jaar goed te beginnen! Het is overigens ook
mogelijk om een training van een uur te volgen.
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Voorjaarsfair in de Vesteynde
Op zaterdag 12 maart organiseren we in de Vesteynde een
voorjaarsfair. Op deze dag is de locatie in en rondom de Vesteynde
ingericht met allerlei stands op het gebied van gezond leven, training,
voeding, lifestyle en meer! Mocht je belangstelling hebben om hier ook met een stand te staan, of ken je mensen die
interesse hebben, dan horen wij dit graag! In de volgende nieuwsbrief geven we meer informatie over de
voorjaarsfair, maar houd in ieder geval zaterdag 12 maart vrij in je agenda. We vinden het hartstikke leuk vinden als je
langs komt!

Huisregels De Vesteynde
Nogmaals een oproep betreffende de hygiëne. Een vriendelijk maar dringend
verzoek aan alle sporters om een extra handdoek en schone sportschoenen mee
te nemen in de zaal in De Vesteynde. Dit is voor alle sporters aangenamer en
frisser. Helaas zijn er in de Vesteynde geen lockers beschikbaar om jullie
waardevolle spullen in te bewaren tijdens de training. We hebben daarom een
bakje aangeschaft waarin jullie je waardevolle spullen zoals sleutels, portemonnee en telefoon kunnen deponeren. Zo
blijven de spullen veilig als wij oefeningen zoals burpees en mountain climbers uitvoeren. Vergeet niet om na de
training je spulletjes weer uit het bakje te halen en mee te nemen.

Yoga & Pilates for Men Only
We hebben besloten om op de laatste vrijdag van elke maand een leuke extra
activiteit te organiseren. Op vrijdagavond 26 februari bieden we een Yoga &
Pilates training aan voor mannelijke sporters. Mannelijke sporters die reeds bij
Optimum trainen zijn van harte welkom, maar ook partners van onze
vrouwelijke sporters mogen meedoen. Voor Optimum klanten is deze training
gratis; introducés betalen een kennismakingsprijs van € 5,-. Deze ‘special
training’ is een hele goede manier om kennis te maken met Yoga en Pilates; in
onze ogen onmisbaar voor elke sporter. Yoga richt zich met name op souplesse
en lenigheid van de spieren en geeft ontspanning van lichaam en geest. Pilates richt zich met name op de dieper
gelegen spieren en vergroot de rompstabiliteit. Heb je belangstelling voor deze training? Geef jezelf of jouw partner
dan zo spoedig mogelijk op bij Linda of Baukje. Bij tien deelnemers zit de training vol. Deadline voor opgave:
woensdag 24 februari.

Valentine’s Bootcamp & Valentine’s Total Body Workout
GRATIS!
Voor de maand februari hebben we nog twee extra activiteiten voor
jullie in petto. Met het oog op Valentijnsdag bieden we een speciale
Bootcamp training aan op zondag 14 februari van 10.00 uur tot 11.00
uur in en rondom het Driezumer bos. Samen met je partner sporten in
de buitenlucht! Misschien niet het eerste waaraan je denkt bij
Valentijn, maar wel een geweldige manier om de zondag mee te beginnen. Meld je zo spoedig mogelijk aan als je
samen met je partner wilt komen trainen. We zetten extra trainers in als er veel animo voor de training is en de groep
te groot wordt. Deadline voor opgave: vrijdag 12 februari. We verzamelen op de parkeerplaats bij het Driezumerbos.
De reguliere Bootcamp op die zondag, om 9.00 uur, gaat overigens gewoon door.
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Als jij (of jouw partner) niet echt affiniteit hebt met hardlopen,
dan kun je samen meedoen aan de Valentine’s Total Body
Workout (TBW) op vrijdagavond 12 februari. Deze training is van
20.00 uur tot 21.00 uur in De Vesteynde. TBW is een training
waarbij kracht, uithouding, coördinatie, balans en stabiliteit aan
bod komen. Kortom, een volledige training voor het gehele
lichaam. Deadline voor opgave: woensdag 10 februari. Beide
trainingen in het kader van Valentijn zijn een kadootje van
Optimum! Zowel Optimum sporters als introducés mogen gratis
meedoen.

AquaSport
Wij zijn aan het onderzoeken of we onze trainingsvormen
uit kunnen breiden met AquaSport. Linda is een ervaren en
bevoegd AquaSport instructeur en ze heeft erg veel zin om
deze vorm van training weer op te pakken en aan te bieden
aan Optimum sporters. Door de weerstand van water kun
je heel goed krachttraining doen en blijven de oefeningen
pittig. De spieren en gewrichten worden echter minder
belast, waardoor AquaSport uitermate geschikt is voor
mensen die (voor bepaalde tijd) minder belastbaar zijn,
bijvoorbeeld bij klachten, blessures en overgewicht.
Bij voldoende animo willen wij deze training aanbieden in Zwemcentrum Kollum. Als je mee doet krijg je een speciaal
abonnement voor de AquaSport waarbij de kosten wel iets hoger zijn dan bij het ‘normale’ abonnement voor de small
group training.
We zijn benieuwd of er belangstelling is voor AquaSport. Mocht je interesse hebben, dan horen wij dit graag van jou
en houden we je op de hoogte van onze plannen, ook ten aanzien van de kosten. Bij voldoende belangstelling starten
we eind februari.

STOP WISHING.
START DOING!

Rooster Small Group Trainingen
vanaf 25 januari tot eind februari 2016

Maandag:
Total Body Workout
Total Body Workout
Pilates

De Vesteynde, De Westereen
De Vesteynde, De Westereen
De Vesteynde, De Westereen

18.15 - 19.15 uur
19.15 - 20.15 uur
20.15 - 21.15 uur

Dinsdag:
Cursus PuurGezond, training

De Vesteynde, De Westereen

20.30 - 21.30 uur

Woensdag:
Pilates
Power & Focus Indoor
Power & Focus Indoor
Bootcamp

De Vesteynde, De Westereen
De Vesteynde, De Westereen
De Vesteynde, De Westereen
Outdoor locatie; De Westereen

09.00 - 10.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 21.00 uur
19.30 - 20.30 uur

Donderdag:
Bootcamp
Ready to Start Bootcamp

Outdoor locatie; De Westereen
Outdoor locatie; De Westereen

19.00- 20.00 uur
20.00- 20.30 uur

Vrijdag:
Total Body Workout
Pilates
Cursus PuurGezond, training
Yoga

De Vesteynde, De Westereen
De Vesteynde, De Westereen
De Vesteynde, De Westereen
De Vesteynde, De Westereen

09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.15 uur
17.45 - 18.45 uur
19.00 - 20.00 uur

Zaterdag:
Bootcamp

Outdoor locatie; Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur

Zondag:
Bootcamp

Outdoor locatie; Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur

Alle trainingen op dit rooster zijn Small Group Trainingen met maximaal 8 deelnemers. Small Group
Trainingen zijn vrij uniek in deze regio. Optimum Training & Coaching heeft persoonlijke aandacht,
betrokkenheid en intensieve begeleiding hoog in het vaandel. Je vindt dit terug in onze trainingen omdat
de groepen klein zijn. 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, coördinatie, 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.
Total Body Workout kenmerkt zich door aandacht voor spierkracht, spieruithoudingsvermogen,
coördinatie, balans en explosieve bewegingen. Deze high intensity training is ideaal voor iedereen die
fitter, strakker en energieker wil worden.
Step & Strength is een training waarin spieruithoudingsvermogen en spierkracht worden gecombineerd
en afgewisseld. Met behulp van een stepblok worden de spieren flink uitgedaagd.
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,
coördinatie en balans aan bod komen. Kortom, een fantastische 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 informatie 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.
Kids Bootcamp: Stoer, leuk om te doen en cool! In deze training van 45 minuten worden kinderen tussen
10 en 14 jaar uitgedaagd om samen met elkaar op een leuke manier in de buitenlucht te bewegen. Doel is
om sterker en fitter te worden waarbij ook aspecten als samenwerking en teamgeest aan bod komen.
Wil je meer weten? Kijk voor het laatste nieuws op de Facebookpagina van Optimum en like hem!
Voor meer informatie kun je een berichtje sturen aan Baukje Veenstra (mail: baukje68@yahoo.com,
telefoon: (06) 3600 8471) of Linda van Wijk (mail: lvwijk35@gmail.com, telefoon: (06) 3800 1455).

