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Beste sporters
De vakan eperiode nadert zijn einde, de dagen worden korter en de felle zon
boet langzaam maar zeker aan kracht in. We hopen dat jullie allemaal een ﬁjne
zomer hebben gehad, thuis of op jullie vakan eadres, en dat je voldoende
energie hebt opgedaan om alle dagelijkse bezigheden te herva en. Hopelijk heb
je zin om je trainingen bij Op mum te vervolgen en te con nueren. Wij hebben
er in ieder geval heel veel zin in!
Op zaterdag 26 augustus zijn de Op mum
trainers naar Zwolle afgereisd voor de
jaarlijkse Personal Trainer Dag. Allerlei
workshops en seminars op het gebied van
voeding en sport kwamen aan bod. De
Op mum trainers hebben een fantas sche
dag gehad en zijn weer volop geïnspireerd
en geënthousiasmeerd. We zien er naar uit
om jullie weer op maal te begeleiden en
te coachen in jullie trainingen.
In deze september nieuwsbrief vind je onder andere het nieuwe rooster dat per
4 september ingaat. Verder vind je nadere informa e over zondag 24 september
waarop we het nieuwe trainingsseizoen inluiden met allerlei uitdagende en
verfrissende ac viteiten.
Op pagina 7 tref je een interessante aanbieding voor Personal Training aan.
Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief informa e over een hele leuke workshop
op het gebied van Mindfulness.

Summer's End
Nancy Hughes

We hopen jullie te zien in één van onze trainingen!

No ﬂowers to plant,
No garden to tend,
As summer me lazily
Comes to an end.

Hartelijke groet,
Op mum team:
André, Rindert, Anke,
Marieke en Baukje

It's me to sit back
and deliciously savour
The beauty of the season
and the fruits of our labour.
Farewell to summer;
for autumn make way,
With this last celebra on
We call Labour Day.

(06) 360 084 71
www.optimumpt.nl
info@optimumpt.nl
facebook.com/optimumPTC

TRAINING & COACHING

pagina

1

© 2017 Optimum Training & Coaching

Nieuwsbrief van
Optimum Training & Coaching
september 2017

News
Flash

Special 24 september
Op zondagochtend 24 september organiseren we een bijzondere Special voor al
onze sporters. Dit is een mooie gelegenheid om kennis te maken met diverse
trainingen. We bieden op deze ochtend twee rondes van vier workouts aan
waarvan je er twee kunt uitkiezen. Hieronder volgt het overzicht:
09.30 uur – 09.45 uur:

Gezamenlijke warming-up

09.45 uur – 10.45 uur:

Ronde 1:

SUPpen, Running Bootcamp,
BoxingYoga of Bootcamp Special

10.45 uur – 11.45 uur:

Ronde 2:

SUPpen, Running Bootcamp
BoxingYoga of Bootcamp Special

11.45 uur:

Gezamenlijke afslui ng; koﬃe/thee en versnapering

Deelname aan de workouts (met uitzondering van het SUPpen = Stand Up
Paddling) is gra s voor de Op mum sporters. Mocht je mee willen doen aan een
SUP workout, dan betaal je € 10,- per persoon als eigen bijdrage. De overige
kosten voor het SUPpen worden betaald door Op mum. Een fantas sche
mogelijkheid dus om voor een zacht prijsje kennis te maken met het SUPpen. Let
op: er kunnen in totaal twin g (20) sporters meedoen aan de SUP workouts. Als
je mee wilt doen, meld je dan snel aan, want vol is vol! Marieke is ervaren SUP
instructrice en verzorgt deze ochtend de SUP workouts, Rindert gee de Running
Bootcamp, Anke de BoxingYoga en Baukje gee de Bootcamp Special.
Meld je zo spoedig mogelijk aan voor de workouts; geef hierbij een eerste,
tweede en derde keuze aan. Introduceés zijn van harte welkom; zij betalen € 5,en indien ze een SUP workout doen € 15,-.
Deadline aanmelding: vrijdag 15 september.
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Adventure Run Ameland 16 december
In de vorige nieuwsbrief heb je reeds kunnen lezen dat we ook dit jaar van
plan zijn om mee te doen aan de Adventure Run. Als je mee wilt doen, 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 kaartje voor de veerboot. Let op: De inschrijving
sluit op 14 november, maar met name de 5 en 10 km afstanden zijn snel
volgeboekt. Wees er dus snel bij!
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
vierpersoonskamer beneden en boven twee slaapzalen voor twaalf personen.
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 vóór 15 september een berichtje naar
Baukje.

Workshop Mindwalk 14 oktober
Vind jij het las g om te ontspannen of pieker je vaak? Heb je zin
om op te laden en te ontladen in de natuur? Geef je dan op voor
de workshop Mind-Walk op zaterdag 14 oktober.
Wat kun je verwachten? We maken een wandeling van ca. 6 km.
Tijdens deze wandeling krijg je door middel van oefeningen uit de
Mindfulness tools aangereikt om, wanneer jij het wilt en wanneer
jij het nodig hebt, je aandacht bij het hier en nu te brengen.
Daarnaast komen er invloeden uit yoga en tai chi terug in de
workshop. Bij Mind-Walk horen ook kleine presentjes. Deze kleine
presentjes gebruiken we bij de oefeningen in deze workshop.
De workshop duurt van 9.15 uur tot 10.45 uur. Daarna is er koﬃe,
thee en een gezonde versnapering!
Kosten € 15,- per persoon voor Op mum sporters. Introducés
betalen € 20,-. Je kunt je opgeven bij Baukje via Whatsapp of
Facebook.
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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!

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 25 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 zo spoedig mogelijk een berichtje
naar Baukje.

Nieuwe website Optimum
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het voltooien van de nieuwe
website van Op mum. Het is een mooie, moderne site geworden die er ook
op een smartphone en tablet goed uitziet.
We zijn erg trots op het resultaat en in de eerste week van september komt
de nieuwe site online! Er zijn vele foto’s en mooie video’s gebruikt en de site
bevat natuurlijk veel uitleg over de ac viteiten en trainingen van Op mum.
We zijn erg benieuwd naar wat jullie van de nieuwe site vinden. Laat het ons
weten!
Dit is de URL: www.op mumpt.nl
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rooster small group trainingen

BOOTCAMP

vanaf 4 september 2017
Maandag:
Ready to Start Bootcamp
Slim & Fit
Pilates
BoxingYoga/Total Body Workout/
Power & Focus/Yoga/Pilates

YOGA

Driezum
De Vesteynde
De Vesteynde
MFC Hantum (onder voorbehoud)

09.30 - 10.15 uur
18.15 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
19.00 - 20.00 uur

De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde

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

SLIM
&FIT

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

19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 - 20.45 uur

TOTAL
BODY
WORKOUT

De Vesteynde
Driezum of De Westereen

19.30 - 20.30 uur
19.30 - 20.30 uur

De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde
De Vesteynde

09.00 - 09.45 uur
18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.15 - 21.15 uur

PILATES

Dinsdag:
Pilates
Total Body Workout
Yoga

Woensdag:
Power & Focus
Yoga (power versie)
Bootcamp
Ready to Start Bootcamp

Donderdag:
Pilates
Running Bootcamp

Vrijdag:
Slim & Fit
Total Body Workout
BoxingYoga
Training voor zwangeren

BOOTCAMP
READY TO START

Zaterdag:
Bootcamp

Driezum

09.00 - 10.00 uur

Driezum
Driezum

09.00 - 10.00 uur
10.15 - 11.00 uur

Zondag:
Bootcamp
Ready to Start Bootcamp

jouw optimale route naar resultaat

RUNNING

BOOTCAMP

&FOCUS
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Uitleg small group trainingen
Alle trainingen op ons rooster zijn Small Group Trainingen met maximaal 10 deelnemers. 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. Een interessante variant op de ’normale’ Yoga is de
Yoga (power versie). Deze Yoga is uitdagender, krach ger en bevat elementen uit de BoxingYoga.

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 is een training waarbij kracht, souplesse, ademhaling, Pilates en Yoga aan bod komen; 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. Voor informa e over de
intensiteit van de verschillende Bootcamp trainingen kun je contact opnemen met Baukje of laat een berichtje achter op onze
Facebookpagina.

Ready to Start Bootcamp is een training van 45 minuten. In deze training komen alle onderdelen aan bod die ook in de
reguliere Bootcamp worden aangeboden, maar dan in een lichtere variant.

Running Bootcamp is een outdoor training, vergelijkbaar met de reguliere Bootcamp. Er ligt echter 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.

(06) 360 084 71
www.optimumpt.nl
info@optimumpt.nl
facebook.com/optimumPTC

TRAINING & COACHING

pagina

6

© 2017 Optimum Training & Coaching

Nieuwsbrief van
Optimum Training & Coaching
september 2017

News
Flash

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 is 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 gegeven. 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.
Met deze aanbieding heb je een goede reden om er nu echt werk van te maken!

4 keer DUO-training

september, oktober
en november 2017

voor een héél speciaal tarief
Wil je na de vakan eperiode meer aandacht geven aan het sporten? Lijkt
het je pre g om onder goede begeleiding te sporten, samen met een
andere sporter?
Op mum Training & Coaching wil je hier graag in
ondersteunen. Voor de maanden september, oktober en
november hebben we een hele mooie aanbieding. In deze
maanden kun je namelijk samen met je vriend of vriendin,
partner, buurvrouw, collega of wie dan ook, vier
Personal Training sessies volgen voor een heel speciaal
tarief! Met twee sporters, onder begeleiding van een
Personal Trainer. Wie neem jij mee? Dit is hét moment
om goede voornemens om te ze en in daden!
Kom nu in ac e! Voor meer informa e over deze
geweldige DUO-training ac e kun je bellen,
Whatsappen of SMS-en met Baukje Veenstra (0636008471) of je stuurt een berichtje via onze
Facebook pagina.
(06) 360 084 71
www.optimumpt.nl
info@optimumpt.nl
facebook.com/optimumPTC

kosten per persoon

, per training: € 12
,50
binnen of buiten tra
ining
volledig aangepast
aan jouw niveau
ca. 30 minu
verschillende locaten per sessie
diverse trainingsvo es mogelijk
rmen mogelijk
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Mooi resultaat
Regelma g krijgen we leuke berichtjes van sporters over de resultaten die ze bereiken door bij Op mum te trainen. Onlangs kregen
we deze foto’s opgestuurd van één van onze sporters. Ze is van maat 34 naar maat 30 gegaan in een jaar jd. Deze sporter sport met
veel plezier en ze krijgt energie van het trainen. Als je daarnaast ook nog prima resultaten boekt, dan is dat een geweldige beloning
voor alle inspanningen.

Lauwwarme herfst salade
Als afsluiter van deze nieuwsbrief een lekker recept voor een herfst salade.
Ingrediënten voor 4 personen
1 ﬂespompoen
50 gr geitenkaas
2 rode uien
1 el rode wijn azijn
200 gr gemengde paddestoelen
1 tl sumak
1 teen knoﬂook
Olijfolie
75 gr rucola
Peper en zout
8 plakjes Parmaham (maar gerookte zalm kan ook prima)
Verwarm de oven voor op 200 graden. Schil de pompoen en verwijder de pi en.
Snij de pompoen in plakken van ongeveer 0,5 cm dik.
Pel de uien en snij ze in parten. Leg de uien samen met de pompoen in een
ovenschaal. Kruid de groenten met sumak en wat peper en zout.
Besprenkel het geheel met olijfolie en rooster de groenten in ongeveer 30
minuten gaar in de oven.
Boen de paddestoelen schoon met een keukenpapiertje en snij ze in stukken.
Bak de paddestoelen aan in wat olijfolie. Pers een teen knoﬂook uit over de
paddestoelen en breng ze verder op smaak met peper en zout.
Meng de azijn met 3 el olijfolie en meng de dressing door de sla.
Verdeel de pompoen, paddestoelen en rode uien over de sla.
Verdeel de Parmaham (of de gerookte zalm) over de sla en verkruimel de
geitenkaas over de salade. Eet smakelijk!
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