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Beste sporters
Het is alweer een poos geleden dat jullie onze laatste nieuwsbrief hebben
ontvangen. Er is in de afgelopen jd veel gebeurd en veranderd. In deze
zomernieuwsbrief brengen we jullie op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Bovendien vind je in deze nieuwsbrief het zomerrooster voor de maand
augustus. Ook hebben we een leuk trainingsschema (zie aparte bijlage) voor de
vakan e en een recept voor een heerlijke zomersalade toegevoegd.
Mocht je deze zomer thuis doorbrengen, dan kun je nog volop blijven trainen in
één van onze trainingen. In het zomerrooster kun je zien welke trainingen waar
en wanneer worden gegeven.
Wat zijn de afgelopen maanden voorbij gevlogen! We hebben veel ac viteiten
aangeboden; denk aan de Bootcamp Specials, de Kids Bootcamp en Kids Yoga en
de Adventure Run op Ameland. De Bootcamp Specials waren een groot succes
en in de komende periode zullen we weer verschillende Specials aanbieden!
Verderop in deze nieuwsbrief vind je informa e over de Adventure Run 2017 op
Ameland.
Last but certainly not least: we wensen jullie een hele ﬁjne vakan e waarin je
hernieuwde energie opdoet en voldoende quality me kunt vinden voor jezelf
en je omgeving.
Summer
Een hartelijke groet van het Op mum Team:
Bright skies, gentle breeze,
Bathing lobsters in the seas.
Ice creams, juice and li le rascals,
Jumping on dad's sandy castles.

André, Anke, Marieke, Rindert en Baukje

Smells of sun cream, smells of sea,
Roas ng nicely, you and me.
Bury Johnny up to his neck,
The turning "Quick, Oh heck!"
Mum and Dad relax and laze,
Recalling all their childhood days.
Simple free without a care,
Riding on the travelling fair.
Summer comes and summer goes,
Time to wear those autumn clothes.
More for winter, less for spring,
Un l the summer comes again.
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Vertrek Linda
Zoals jullie weten hee onze collega Linda van Wijk Op mum inmiddels verlaten. Natuurlijk vinden we dat jammer maar we wensen
haar veel succes met haar nieuwe uitdagingen. Op mum hee twee jaar lang een goede samenwerking gehad met Linda en aan
deze periode is nu een einde gekomen. We zijn uiteraard op zoek gegaan naar capabele en gepassioneerde trainers om ons te
ondersteunen. Een las g karwei, want we hebben de lat hoog gelegd, maar we zijn ontze end blij dat we Op mum hebben kunnen
versterken met twee enthousiaste en bekwame collega's. Misschien hebben jullie hen al ontmoet, maar hieronder stellen ze zich aan
jullie voor.

Anke Bos
Mijn naam is Anke Bos. Ik ben 42 jaar jong en ik heb een man en twee
dochters van 15 en 13. Wij zijn een spor ef gezin. Naast sporten hee
gezonde voeding al een poos mijn belangstelling. En dat hee er toe geleid
dat ik me meer ben gaan verdiepen in de helende kracht van voeding. Ik
ben gaan studeren in de orthomoleculaire voeding. Sinds enkele jaren help
ik mensen met het vinden van balans en bij hun zoektocht naar welke
voeding gezond is voor hen. Als orthomoleculair gewichtsconsulent
begeleid ik mensen en dat gee mij veel voldoening. Daarnaast is het
geven van trainingen er bij gekomen. Ik geef met name BoxingYoga,
Bootcamp, Yoga en krach raining. Mijn eigen bedrij e heet Blije Balans.
We richten ons op de omgeving van Blije (What 's in a name...) Mijn
bedoeling is om mensen een stukje balans te laten ervaren door gezond te
eten, bewegen en ontspannen. Baukje heb ik leren kennen na een
bijzondere ontmoe ng in het Driezumerbos waar wij op dat moment beide
met een groep sporters waren. En nu geef ik voor Op mum trainingen in
datzelfde bos. Wie had dat gedacht;-) Dankzij Baukje ben ik de opleiding tot
BoxingYoga-coach gaan doen. Ik heb veel zin om naast de trainingen die ik
voor Blije Balans verzorg, ook trainingen voor Op mum te verzorgen. Ik
heb er een heel goed gevoel over. Onze visies sluiten goed op elkaar aan.
Op mum biedt kwalita ef goede trainingen, er is oog voor de sporters.
Baukje en haar collega's werken met passie. De sporter staat centraal. Ik
hoop mijn steentje bij te kunnen dragen!
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Marieke Bron
Hallo allemaal! Ik ben Marieke Bron, 32 jaar, ik woon in Eastermar, ben getrouwd en heb twee
prach ge kinderen van 6 en 8 jaar. Daarnaast komen er twee dagen per week nog 4 oppaskindjes
over de vloer, dus is er al jd wel gezelligheid. De afgelopen 16 jaar heb ik lessen gegeven in
sportscholen. Van spinning tot bodypump, circui raining, yoga maar ook de ﬁtnesstrainingen.
Zelf train ik meerdere keren per week: krach raining, hardlopen, ﬁetsen en natuurlijk de
trainingen die ik geef. Naast de trainingen die ik bij Op mum geef ben ik ook nog SUP instructrice
(stand up paddling). In de zomerperiode ga ik diverse trainingen bij Op mum geven. In mijn
trainingen staan plezier in het sporten en persoonlijke aandacht voorop. Ik hoop jullie allemaal
een keer te zien.
Tot snel! Marieke

Adventure Run Ameland 16 december
Ook dit jaar doet Op mum weer mee met de Adventure Run op Ameland.
Onze deelname aan de Run van 2016 was een grandioze beleving en wat
hebben onze sporters goed gepresteerd. Maar liefst 18 Op mum sporters
hebben de loop van 5, 10 of 21 km volbracht!
Als je mee wilt doen op 16 december, stuur dan een persoonlijk berichtje naar
Baukje waarin je aangee welke afstand je gaat lopen en schrijf je zo spoedig
mogelijk in (www.adventurerun.nl). Het startbewijs is inclusief een cket voor
de veerboot. De inschrijving sluit op 14 november maar met name de 5 km en
10 km afstanden zijn snel volgeboekt. Wacht dus niet te lang!
Dit jaar hebben we de mogelijkheid om te overnachten in de luxe
kampeerboerderij Blierherne. Deze groepsaccommoda e is gehuisvest in een
prach g gebouw uit 2010, heel fraai gelegen tussen de dorpen Nes en Buren,
gemakkelijk te bereiken en rus g gelegen in een prach g duingebied, De
Vleijen. Het gebouw telt 55 slaapplaatsen, verdeeld over acht
vierpersoonskamers beneden en twee slaapzalen voor twaalf personen boven.
Elke slaapzaal en -kamer hee eigen sanitaire voorzieningen.
Lijkt het jou leuk om het weekend door te brengen op Ameland, zodat je niet
halsoverkop na de Run terug moet naar de boot, dan kun je voor € 25,- per
persoon per nacht (inclusief ontbijt) overnachten. Als je belangstelling hebt
voor deze overnach ng, stuur dan een berichtje vóór 15 september naar
Baukje.
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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 (of meer) 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 (of meer) Small Group Training per week:
Ÿ

Gezinsabonnement:
2 x Small Group Training per week:
Ÿ 3 x (of meer) 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. Neem voor meer informa e contact op met Baukje en
houd de Op mum Facebookpagina in de gaten!

Verrassings activiteit zondag 24 september
Op zondag 24 september 2017 staat er een leuke ac viteit voor al onze
sporters op het programma. Noteer deze datum alvast in je agenda!
Wat we precies gaan doen blij nog even een verrassing, maar we
kunnen alvast vertellen dat alle Op mum trainers een interessante
training zullen verzorgen, waarbij ook nieuwe en verrassende
ac viteiten aan bod komen. Eind augustus zullen we jullie verder
informeren!

Zomerrooster
In de maand augustus zullen we ongetwijfeld merken dat velen van jullie op
vakan e zijn. Toch hebben we besloten nog een ﬂink aantal trainingen te geven
zodat de thuisblijvers de mogelijkheid behouden om hun training(en) bij
Op mum te con nueren. Er blij dus nog volop keus. Vriendelijk verzoek aan
jullie om in deze periode (via WhatsApp of SMS) door te geven welke training je
wilt volgen. Op deze manier hebben wij een overzicht van de verwachte opkomst.
In het rooster staat aangegeven wie welke training verzorgt op welke dag. Wil je
minimaal 24 uur van te voren aan de desbetreﬀende trainer (Anke, Marieke,
Rindert of Baukje) doorgeven dat je komt? Hieronder vind je de mobiele
telefoonnummers van de Op mum trainers:
Anke: 06-22189038, Marieke: 06-11055644, Rindert: 06-50844397 en
Baukje: 06-36008471
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Zomerrooster Small Group Trainingen BOOTCAMP
Maandag 31 juli:
Slim & Fit
Pilates

De Vesteynde
De Vesteynde

18.15 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

Dinsdag 1 augustus:
Pilates

De Vesteynde

09.00 - 10.00 uur

(Baukje)

Woensdag 2 augustus:
Power & Focus
Bootcamp

De Vesteynde
Driezumer bos

19.00 - 20.00 uur
19.30 - 20.30 uur

(Marieke)
(Rindert)

Donderdag 3 augustus:
Yoga
TBW
RTS Bootcamp

De Vesteynde
De Vesteynde
Driezumer bos

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur
19.30 - 20.15 uur

(Marieke)
(Marieke)
(Anke)

Vrijdag 4 augustus:
Slim & Fit
TBW
BoxingYoga
Training voor zwangeren

De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde

09.00 - 09.45 uur
17.30 - 18.30 uur
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.00 uur

(Baukje)
(Anke)
(Anke)
(Baukje)

Zondag 6 augustus:
Bootcamp
RTS Bootcamp

Driezumer bos
Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

Maandag 7 augustus:
Slim & Fit
Pilates

De Vesteynde
De Vesteynde

18.15 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

Dinsdag 8 augustus:
Pilates

De Vesteynde

09.00 - 10.00 uur

(Baukje)

Woensdag 9 augustus:
Power & Focus
Bootcamp

De Vesteynde
Driezumer bos

19.00 - 20.00 uur
19.30 - 20.30 uur

(Baukje)
(Rindert)

Donderdag 10 augustus:
Yoga
De Vesteynde
TBW
De Vesteynde
RTS Bootcamp
Driezumer bos

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur
19.30 - 20.15 uur

(Baukje)
(Baukje)
(Rindert)

jouw optimale route naar resultaat

YOGA
PILATES

SLIM
&FIT
TOTAL
BODY
WORKOUT

BOOTCAMP
READY TO START

RUNNING

BOOTCAMP

&FOCUS
indoor
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Zomerrooster Small Group Trainingen BOOTCAMP
Vrijdag 11 augustus:
Slim & Fit
TBW
BoxingYoga
Training voor zwangeren

De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde

09.00 - 09.45 uur
17.30 - 18.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur

(Baukje)
(Baukje)
(Baukje)
(Baukje)

YOGA

Zondag 13 augustus:
Bootcamp
RTS Bootcamp

Driezumer bos
Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

PILATES

Maandag 14 augustus:
Slim & Fit
Pilates

De Vesteynde
De Vesteynde

18.15 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

Dinsdag 15 augustus:
Pilates

De Vesteynde

09.00 - 10.00 uur

(Baukje)

Woensdag 16 augustus:
Power & Focus
De Vesteynde
Bootcamp
Driezumer bos

19.00 - 20.00 uur
19.30 - 20.30 uur

(Baukje)
(Rindert)

Donderdag 17 augustus:
Yoga
De Vesteynde
TBW
De Vesteynde
RTS Bootcamp
Driezumer bos

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur
19.30 - 20.15 uur

(Baukje)
(Baukje)
(Anke)

Vrijdag 18 augustus:
TBW
BoxingYoga

De Vesteynde
De Vesteynde

17.30 - 18.30 uur
19.00 - 20.00 uur

(Anke)
(Anke)

Zondag 20 augustus:
Bootcamp
RTS Bootcamp

Driezumer bos
Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.00 uur

(Rindert)
(Rindert)

Maandag 21 augustus:
Slim & Fit
Pilates

De Vesteynde
De Vesteynde

18.15 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

(Marieke)
(Marieke)

Dinsdag 22 augustus:
BoxingYoga

De Vesteynde

09.00 - 10.00 uur

(Anke)

SLIM
&FIT
TOTAL
BODY
WORKOUT

BOOTCAMP
READY TO START

jouw optimale route naar resultaat

RUNNING

BOOTCAMP

&FOCUS
indoor
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Zomerrooster Small Group Trainingen BOOTCAMP
Woensdag 23 augustus:
Power & Focus
De Vesteynde
Bootcamp
Driezumer bos

19.00 - 20.00 uur
19.30 - 20.30 uur

(Marieke)
(Rindert)

Donderdag 24 augustus:
Yoga
De Vesteynde
TBW
De Vesteynde
RTS Bootcamp
Driezumer bos

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur
19.30 - 20.15 uur

(Marieke)
(Marieke)
(Anke)

Vrijdag 25 augustus:
TBW
BoxingYoga

De Vesteynde
De Vesteynde

17.30 - 18.30 uur
19.00 - 20.00 uur

(Anke)
(Anke)

Zondag 27 augustus:
Bootcamp
RTS Bootcamp

Driezumer bos
Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

Maandag 28 augustus:
Slim & Fit
Pilates

De Vesteynde
De Vesteynde

18.15 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

Dinsdag 29 augustus:
Pilates

De Vesteynde

09.00 - 10.00 uur

(Baukje)

Woensdag 30 augustus:
Power & Focus
De Vesteynde
Bootcamp
Driezumer bos

19.00 - 20.00 uur
19.30 - 20.30 uur

(Marieke)
(Baukje)

Donderdag 31 augustus:
Yoga
De Vesteynde
TBW
De Vesteynde
RTS Bootcamp
Driezumer bos

19.30 - 20.30 uur
20.30 - 21.30 uur
19.30 - 20.15 uur

(Marieke)
(Marieke)
(Baukje)

Vrijdag 1 september:
Slim & Fit
TBW
BoxingYoga
Training voor zwangeren

09.00 - 09.45 uur
17.30 - 18.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur

(Baukje)
(Baukje)
(Baukje)
(Baukje)

De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde

YOGA
PILATES

SLIM
&FIT
TOTAL
BODY
WORKOUT

BOOTCAMP
READY TO START

RUNNING

Zaterdag 2 september:
Bootcamp

Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur

(Baukje)

Zondag 3 september:
Bootcamp
RTS Bootcamp

Driezumer bos
Driezumer bos

09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.00 uur

(Baukje)
(Baukje)

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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Trainingen in Hantum
Na de zomer biedt Op mum geen trainingen meer aan in Nes. Voor
onze sporters uit deze omgeving hebben we een geschikt alterna ef
gevonden. Bij voldoende belangstelling zijn we voornemens om in het
mul func oneel centrum in Hantum vanaf 18 september trainingen op
te ze en. In eerste instan e wordt dit een reeks van 10 keer waarin
diverse trainingen (Power & Focus, Yoga, BoxingYoga, Pilates) aan bod
zullen komen, zodat er geproefd kan worden aan diverse
trainingsvormen.
Als je belangstelling hebt om deze proefserie te volgen, stuur dan vóór
1 september een berichtje naar Baukje.

Aubergine salade
lunch- of bijgerecht voor 4 personen
Ingrediënten
3 aubergines
4 teentjes knoﬂook
1 handvol verse oregano
3 eetlepels olijfolie
(zee)zout
50 gram gehakte amandelen
1 handvol peterselie
1 handvol verse munt
3 bosuien
1 eetlepel kappertjes
2 eetlepel kleine zwarte olijven zonder pit
Bereiden
Verwarm de oven op 200 °C. Snij de aubergines in kleine blokjes. Pel en snipper de knoﬂook. Hak de oregano ﬁjn.
Meng de aubergine, knoﬂook en oregano met 2 eetlepels olie en verdeel alles over een bakplaat. Rooster de aubergine in het
midden van de oven in 25 minuten gaar. Af en toe omscheppen.
Rooster intussen de amandelen in een droge koekenpan lichtbruin. Hak de peterselie en munt ﬁjn. Snij de bosuien in ringetjes.
Meng de gare aubergine met de kruiden, de bosui, kappertjes en olijven. Sprenkel de rest van de olijfolie erover. Schep goed om en
laat de smaken even intrekken.
De salade kan a oelen tot lauwwarm, maar je kunt de salade ook geheel afgekoeld serveren.
Lekker met Turks brood. Of serveer de salade bij een stukje gegrild vlees of vis.
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