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Je business gaat lekker. Maar past de communicatie nog wel bij wie je bent? 

Stiekem weet je: er zit meer in. Zóveel meer. Laat je merk niet indutten. Kies niet 

voor wat er al is, maar verras. Met het juiste verhaal onderscheid je jezelf en boei 

je die doelgroep. Dan val je pas écht op. Een complex communicatievraagstuk 

voor branding, positionering of concept? Kom maar op! Amazing maakt jouw 

merk sterk. We hebben de meest creatieve mixed media minds in huis. 

Sta je stil? Of beweeg je mee en ga je voor verrassen?

amazing.nl   apeldoorn   055 526 88 88   

Je business gaat lekker. Maar past de communicatie nog wel bij wie je bent? 

Stiekem weet je: er zit meer in. Zóveel meer. Laat je merk niet indutten. Kies niet 

voor wat er al is, maar verras. Met het juiste verhaal onderscheid je jezelf en boei 

je die doelgroep. Dan val je pas écht op. Een complex communicatievraagstuk 

voor branding, positionering of concept? Kom maar op! Amazing maakt jouw 

merk sterk. We hebben de meest creatieve mixed media minds in huis. 

Sta je stil? Of beweeg je mee en ga je voor verrassen?

 we
  d 
wow
 we

d
wow

ADVOCATEN VOOR ONDERNEMERS
LL&P advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met een focus 
op de transactiepraktijk, samenwerkingsverbanden en alles wat daarmee 
verband houdt. Wij worden door onze opdrachtgevers ingeschakeld als er 
echt belangrijke beslissingen genomen moeten worden. 

Onze advocaten en juristen adviseren en ondersteunen u met creativiteit in strategie en uitvoering. 
Of het nu gaat om fusies, overnames, investeringen, samenwerkingsverbanden, herstructurering of 
corporate governance. Bij dergelijke trajecten is naast juridische expertise, timing, vorm en inhoud 
van wezenlijk belang voor het beste resultaat. Een geïntegreerde aanpak brengt u verder.
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Van al mijn idolen is Winston Churchill er een.  

Tuurlijk: groot staatsman,  overwinnaar van de 

Tweede Wereldoorlog en nooit te beroerd 

om zijn politieke tegenstanders met groot 

gevoel voor humor en understatement te 

geselen met zijn scherpe tong.  Maar pas 

echt stal de goede man mijn hart vanwege 

het volgende.  Aan het eind van zijn leven (hij 

was bijna 90 jaar),  toen een journalist hem 

vroeg hoe hij zo enorm veel had kunnen 

realiseren en zo‘n hoge leeftijd bereiken,  

schijnt Churchill te hebben geantwoord:

‘No sports! Absolutely no sports!’ 

‘ N
O

S
P

O
R

T
S

!’
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Kijk,  dat heb ik met mijn idolen gemeen.  
Van Churchill tot Kant,  van Goethe tot 
Einstein:  sport was hen een gruwel.

Nou moet ik zeggen dat ik al met 
een achterstand ter wereld kwam. uit 
onderzoek blijkt namelijk dat de hang 
naar sporten in de baarmoeder wordt 
geboren:  sportende zwangeren hebben 
geweldig veel kans op het krijgen van 
kinderen met een voorliefde voor sport.  
En daar zit hem meteen het probleem. 
In mijn familie beperkt de liefde voor 
sport zich tot schaken en wordt het 
lichaam uitsluitend beschouwd als 
noodzakelijk vehikel voor de kostbare 
menselijke geest.  Natuurlijk hoort 
daarbij dat je hieraan enig onderhoud 
verricht,  zoals je zorg draagt voor de 
middenklasser die je gebruikt om naar 

je werk te rijden,  maar sport?!  

Niet sporten is 
trouwens nog 
niet zo eenvoudig 
als het lijkt.
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Sport is overal,  sport is 

onderdeel van elk gemeentelijk-

provinciaal-Haags-en-MKB-

beleid,  sport is de nieuwe religie 

en mensen met killer bodies 

worden verheerlijkt als de 

gouden kalveren van deze eeuw. 

Ik begrijp er niks van:  als ik naar 

interviews met Fajah Lourens kijk,  

zie ik vooral een psychisch weinig 

stabiele vrouw die haar leven 

maar niet op orde krijgt.  
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    Het meest wonderlijke van     
    Echte Sporters vind ik hun bijna       
 sektarische bekeringsdrang.  

Niet alleen zijn sporters van mening dat sport tegen 
alles helpt,  als een soort universele tube Arnica voor 
lichaam en geest,  ze zijn ook nog eens de aanmatigende 
opvatting toegedaan dat iets wat hen helpt,  voor 
iedereen werkt.  Hoewel Gustav Mahler en Imre Kertesz 
bijkans mijn leven hebben gered,  zou het niet bij me 
opkomen om mensen op feestjes,  die ik toevallig hoor 
zeggen dat ze moe of gedeprimeerd zijn of in scheiding 
liggen,  onmiddellijk deze muziek en boeken aan te raden.  

Sporters wel.
Die doen dat.
Met sport.
Iets vergelijkbaars ervaar ik rondom mijn alcoholgebruik.  
Een prachtige Zuid-Toscaanse Morellino di Scansano,  een 
echte Cubaanse Mojito,  een originele Schotse Glenfiddich ‘ 
overheerlijk,  echt.  Maar ik beperk me tot een glaasje,  een 
paar keer per jaar.  Ik geloof gewoon niet zo in alcohol.  En 
terwijl ik op feestjes voortdurend aan anderen moet uitleggen 
dat ik de BOB níet ben en toch niet drink,  zou het op mijn 
beurt niet bij me opkomen anderen ervan te overtuigen 
minder alcohol te drinken omdat ik me daar fit bij voel.
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In 2008 is in opdracht van het 
ministerie van VWS onderzoek 
verricht naar de groep niet-sporters 
in Nederland.  Wat blijkt? Onder de 
volwassen bevolking zijn niet-sporters 
vooral vertegenwoordigd onder de 
‘traditioneel ingestelde leefstijlgroep 
van gesettelden‘.  Hiertoe zouden 
vooral ‘vrouwen‘ behoren met ‘een 
verlangen naar rust en harmonie 
en een sterke relatie met familie en 
vrienden‘.  Zie je wel wat een monsters 
wij zijn,  wij niet-sporters!  Brengen met 
onze onsportieve houding de cohesie 
in de samenleving compleet aan het 
wankelen!
 

En dat brengt me weer bij Churchill.  
Want om eerlijk te zijn zei hij in het 
bewuste interview nog meer.  Op de 
vraag van de journalist hoe hij het tot 
op hoge leeftijd toch allemaal voor 
mekaar bokste,  antwoordde hij namelijk 
voluit:  

Tja.  Wat kan ik zeggen? Voor hem 
werkte het.  En het stuk vermeldt niet of 
hij de journalist dit recept voor een lang 
en productief leven heeft aanbevolen.

Het opmerkelijk van het onderzoek 
vond ik,  dat ook dít weer was gericht 
op de Heilige Graal:  het verhogen van 
de maatschappelijke sportdeelname 
van mensen met een ‘sportabstinentie‘.  
Want zeg nou zelf:  geen afwijkend 
gedrag zonder sjieke naam zoals 
het veel of vaak drinken van alcohol 
tegenwoordig ineens ‘dipsomanie‘ 
schijnt te heten.

Winston Churchill
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‘No sports! 
Absolutely 
no sports! 

Just whisky 
and cigars.’ 
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LET’s MEET
ROMY OONK
1 Hoe begin 
 jij je dag?
Met een heerlijke douche 
om fris en schoon de dag in 
te gaan.  

2 Koken of 
 uit eten gaan?
uit eten gaan is super,  met 
name Aziatisch eten.

3 Wat is je  
 favoriete boek?
Ik heb meerdere favoriete 
boeken,  ik lees veel 
over vechtsport en 
zelfverdediging,  sport en 
bewegen.  Echt een favoriet 
boek is.moeilijk aan te wijzen 
voor mij.

4 Wat is je beste 
 eigenschap?
Oei altijd moeilijk om te 
zeggen,  maar ik denk dan 
toch bescheidenheid.  Niet 
teveel op de voorgrond 
willen staan maar de dingen 
die ik doe,  zo goed mogelijk 
doen.

5 Hoe belangrijk 
 is geld voor  
 jou?
Geld is niet belangrijk,  wel 
heel erg handig omdat je 
het in deze maatschappij 
gewoon nodig hebt.  Dus 
wat geld hebben is goed,  
maar het is niet over 
belangrijk.
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‘de dingen die 
ik doe, zo goed 

mogelijk doen..’ 

LET’s MEET
ROMY OONK
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Vincent Latoel is 39 jaar en beoefend al sinds 2000 MMA. De 

afgelopen 18 jaar is een grote leerschool voor Vincent geweest 

op vechtport gebied.  Sinds 2001 doet hij mee aan wedstrijden,  

over de hele wereld.  Vincent spreekt van geluk dat hij zijn kennis en 

ervaring mag delen met de rest van de wereld.  Dat geeft hem onwijs 

veel voldoening.  Vincent geeft diverse trainingen aan verschillende 

doelgroepen.  Lesgeven is voor hem een pure passie en ziet hij niet als 

werk.  5 Keer wat je nog niet wist over personal trainer Vincent.

LET’s MEET

vincent
latoel

Wat doe je graag in je 
vrije tijd?
Tijd doorbrengen met dierbare 
personen.  Mijn gedachten voeden om 
positief in het leven te kunnen blijven 
bestaan. ‘

Ben je meestal te vroeg 
of te laat?
Ik ben meestal te vroeg.  Ik hou niet van 
haasten. ‘
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Hoeveel tijd breng je per 
dag door op je telefoon?
,,Te veel! ‘

Wat is je droomauto?
,,Ik hecht geen waarde aan een auto.  
Het blijft voor mij een vervoersmiddel.

WAT is het mooiste 
cadeau dat je ooit hebt 
gekregen?
,,Mijn zoon Nev Jagger. ‘

LET’s MEET

vincent
latoel
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Torenbosch 66
7391 CA Twello
0571 27 27 87
info@eckhuys.nl
www.eckhuys.nl

LOOP EENS 
BIJ ONS 

BINNEN IN 
TWELLO!BIJ ECKHUYS 

IS HET ALTIJD RAAK!

JE HUIS 
VERKOPEN 
OF JE 
DROOMHUIS 
VINDEN?

Volg ons op 
facebook!

KORTINGSBON
€ 10,- extra kassakorting 
op alle sale 
artikelen.
(minimale besteding € 100,-)

Hofleverancier

Korenstraat 13
7311 LL Apeldoorn
Tel. 055-5223453

Loseweg 59
7315 BC Apeldoorn
Tel. 055-5213709
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Herkent u zich in één of meerdere uitspraken, dan staan de trainers van The Gym 
graag voor u klaar. U kunt altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende 
intake of gratis proefl es. 

Onze programma’s worden op u persoonlijk 
afgesteld wat u helpt met:
DOORZETTEN • GEMOTIVEERD BLIJVEN 
EEN GEZONDERE LEVENSSTIJL • AFVALLEN 
PERSOONLIJKE DOELEN STELLEN EN BEHALEN 
ONTSTRESSEN FITTER VOELEN

Alles draait om 
werk en gezin, ik 
heb het gevoel 
mijzelf te vergeten

Me gezond en fit voelen lijkt me heerlijk, maar ik weet niet waar ik
moet beginnen

Die eerste keren in de 
sportschoolzijn best leuk,
maar het kost me moeite 
gemotiveerd te blijven

Ik zou veel
over hebben

voor een goede
nachtrust

Ik heb bij sport
altijd het gevoel
te moeten, dat

werkt niet bij mij

Me gezond en fit voelen 

Ik voel me
vaak futloos,

moe en
gespannen

Die eerste keren in de 

Een paar kilo’s
minder zou fijn zijn, maar 

ik kom tijd te kort
voor sport

Herken je deze?
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DRUKKEN

NORBERTGARAN TIE
De Lente komt eraan... 
Ben jij er klaar voor ?

Iedereen is het waard om lekker in haar 

of zijn vel te zitten, jij dus ook. 

Fijn is dat jij bij Figuura terecht kan, 

M et ervaren medewerkers die precies 

weten hoe ze jou kunnen motiveren en 

ondersteunen. Probeer het uit en maak 

een afspraak voor een figuuranalyse. 

Zeker weten gratis en oprecht 

vrijblijvend. 

Na de analyse weet je wat je te doen 

staat om jouw doel te halen en met 

welke methode(s). Daarnaast krijg je 

gewoon keiharde centimeter-garantie 

als je gaat  voor de Slimcab (Infrarood- 

cabine) of de Infrarood fietstraining.  De 

(heldere) voorwaarden vertellen we jou 

tijdens het analysegesprek.  

Je krijgt een realistisch vrijblijvend 

advies en een prijs op maat, gebaseerd 

op jouw doelen, lichaam en leefstijl.  

Investeer in jezelf en zet de eerste stap. 

M aak die gratis, waardevolle afspraak!   

055-7519533
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Het moet al raar lopen,  wil je het gevoel niet kennen:  tijdens een 

zware training heb je er op bepaalde momenten alles voor over 

om, al was het maar voor even,  weg te kunnen lopen.  Bij The Gym 

hebben ze daar een woord voor:  ‘drukken‘.

Ik durf rustig te stellen dat ik werkelijk 
alles al heb bedacht om dat te kunnen 
doen.

Ooit liep ik onaangekondigd weg om 
even wat water te drinken.  Dat was dus 
niet de bedoeling.  En dat werd duidelijk 
door een toespraak,  die ik zelfs had 
begrepen als het geluid was uitgevallen.  
De andere leden in de groep denken 
overigens nog steeds met veel plezier 
terug aan de spierpijn van de extra 
opdrukoefeningen,  die voortkwamen 
uit deze actie.  Tip:  als je inderdaad 
water wilt drinken,  vraag het dan 
gewoon.  Meestal mag het.  Maar zeg 
niet dat het advies van mij komt.
In al mijn naïviteit heb ik wel eens 
gedacht dat het in een verborgen 

DRUKKEN

NORBERT
DRUKKEN

hoekje of achter een bokszak mogelijk 
is om het (even) iets rustiger aan te 
doen.

Fout!  Het lijkt wel of alle trainers 
verbonden zijn met een of ander 
mysterieus cameranetwerk,  dat de 
verste uithoeken en de diepste krochten 
van the gym bestrijkt.  

Boksen is moeilijk en voor sommigen 
‘,jullie weten wel wie ik bedoel, ‘ blijft 
dat ook zo.  Dat neemt niet weg dat je 
moet blijven proberen de techniek,  de 
coördinatie en de combinatie daarvan 
onder de knie te krijgen.  Daarmee 
ontstaan gelijk ook interessante druk-
mogelijkheden.  Vraag bijvoorbeeld 
waarom een bepaalde combinatie niet 
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lukt de uitleg geeft je zo weer twintig 
seconden lucht.  Of vraag of je trainer 
en trainingsmaatje een oefening nog 
één keer voor willen doen weer  
30 seconden in de zak.  

Tip:  doen!  Maar zorg wel 
dat je er zo leergierig 
mogelijk bij kijkt.

Het moge duidelijk zijn dat ik 
ervaringsdeskundige ben,  als het gaat 
om drukken.  Iets in me is en blijft er op 
gespitst om nieuwe, nog inventievere 
ideeën te verzinnen om een paar 
seconden extra lucht te pakken.  Toch 
doe ik het niet meer.  Het loont niet.  
De trainers hebben je door en je 
trainingsmaatjes ook.  En dan komt er 
een tegenbeweging op gang.  Omdat 
jij je drukt,  wordt het opdrukken.  Voor 
de hele groep.  Van drukken wordt een 
training alleen maar onnodig zwaar.  Dat 
wil je niet op je geweten hebben.  

De trainers 
hebben je door 

en je trainings-
maatjes ook.
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Waar je ook
bent: ze zien

het als je
het probeert.

Tip: doe het niet.
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DE BAAR TRUCKS, OUDE RIJKSSTRAATWEG 48, 7391 ME TWELLO
WWW.DEBAARTRUCKS.COM /INFO@DEBAARTRUCKS.COM / TEL: +31(0)571 287171

IMPORT EXPORT USED TRUCKS AND TRAILERS

bij Bosselaar

• mobiele telefonie                 
• hosted telefonie
• tv
• internet

• laptops
• refurbished
• printers
• tablets

• verzekeringen
• cartridges
• accessoires
• reparaties

Welcom bij Bosselaar •  De Eglantier 119 •  7329 DC Apeldoorn •  Tel. 055 - 303 09 97

www.welcombijbosselaar.nl

Uw onafhankelijke telecomspecialist
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Frank en politiek, vertel?
Klopt inderdaad!  Ik ben penningmeester 
binnen het bestuur van Lokaal 
Apeldoorn.  Ik ben gevraagd plaats te 
nemen in het bestuur,  dat is een hele 
eer.  Politiek is eigenlijk helemaal niet 
mijn ding,  maar ik heb wel gemerkt 
dat ik het superleuk vind om de boel 
aan te zwengelen.  Dat doe ik met veel 

Zeg je BourgondiEr, 
levensgenieter en 
gezelligheidsdier, 
dan zeg je 

Frank 
Reinders
Frank is 48 jaar,  single en mede-eigenaar van Reinders Makelaars 

en Hypotheekbemiddelaar.  Een gezonde leefstijl is voor Frank lastig 

na te streven,  omdat hij een druk leven leidt,  veel stress heeft en 

veel buiten de deur eet.  Hij wil wel,  maar tijd,  inzet en discipline 

ontbreken volgens Frank.

plezier en zo blijf ik nauw betrokken 
bij Apeldoorn.  Als makelaar komt 
ik veel in contact met gemeente,  
bestemmingsplannen,  vergunningen,  
bestuursleden etc.  dus ik vind het heel 
interessant om het ook allemaal eens 
van de andere kant te bekijken.  Er komt 
uiteindelijk best veel bij kijken! ‘
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Wat doe je om een
gezonde leefstijl na
te streven?
,,Eigenlijk helemaal niets!  Ik eet regelmatig 
buiten de deur,  ga naar netwerkborrels 
en heb zoveel afspraken dat gezond eten 
en eten met regelmaat er bijna niet bij is.  
Ik wil wel graag hoor,  maar het lukt mij 
gewoonweg niet.  Tijd,  inzet en discipline 
ontbreken om een gezonde leefstijl te 
bereiken. ‘‘

Al eens aan
gedacht om hulp
in te roepen?
,,Oh ja,  dat heb ik allemaal al gedaan!  
Diverse coaches en deskundigen heb ik in 
armen genomen,  maar tevergeefs.  Of het 
ging even goed en daarna was ik weer 
terug bij af.  Wel laat ik elke 4 jaar een 
scan maken bij Prescan,  maar een jaarlijkse 
APK keuring lijkt mij ook niet gek.  Dan 
weet je hoe je ervoor staat en wat je 
moet doen om dingen te veranderen. ‘

Toch doe je aan sport!
,,Ja dat klopt!  Ik sport puur om gezond en fit te willen zijn 
en blijven,  afgezien van mijn voeding,  haha.  Ik doe aan 
conditietraining bij The Gym en dat vind ik echt heerlijk!  
Daarnaast doe ik aan golven,  speel ik tennis en doe ik aan 
hardlopen.  Wat dat betreft doe ik genoeg,  daar ligt het 
allemaal niet aan.  Sporten is een uitlaatklep,  ik kan even 
helemaal losgaan en tegelijkertijd werk ik aan mijn conditie.  
Ik ben 48 jaar en de term ‘ouderdom komt met gebreken‘ is 
voor mij ook van toepassing helaas.  Ik merk dat ik er echt 
wat voor moet doen en mezelf moet blijven uitdagen om 
mijn conditie op peil te houden om toch fit en energiek te 
blijven. ‘
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MAANDAG

DINSDAG

WoeNSDAG

DoNDeRDAG

VRIJDAG

ZATeRDAG

ZoNDAG

08:45-09:45  DAMeSGRoep
20:00-21:00  ko DANce

GROEPSLESSENROOSTER

06:30-07:00  SMAllGRoup
07:00-08:00 oNDeRNeMeRSGRoep
19:30-20:30  DISq

09:00-10:00 DAMeSGRoep
18:00-19:00 kIDSGRoep (per 1-1-2019)
19:00-20:00 kIckboxING VolWASSeNeN
19:30-20:30 ANNA’S cIRcuIT

06:30-07:00 SMAllGRoup
09:00-10:00 boxING/yoGA
20:00-21:00 poWeRpuNch
20:30-21:30 boxING/yoGA

06:30-07:00 SMAllGRoup
07:00-08:00 oNDeRNeMeRSGRoep
09:00-10:00 DAMeSGRoep

11:00-12:00 bokSZAkTRAINING

09:30-10:30 RuNNING

AANmELdEN kAN viA:  ROmy 06-437 082 86 Of RENé 06-429 979 98 Of PER mAiL
NAAR ROmy@uLTimATEfiTcOmPANy.NL Of RENE@uLTimATEfiTcOmPANy.NL. 

Waarom sport je 
bij The Gym?
Ik train 2 keer per week in The Gym 
met Romy Oonk.  Zij is mijn personal 
trainer,  zij is uiterst professioneel en 
laat mij enorm zweten.  Sporten bij The 
Gym vind ik echt fantastisch!  Ik heb 
een goede stok achter de deur en het 
sfeertje is gewoon fijn en gezellig!  René 
vind ik echt top,  ik vertrouw hem 100%. 
Hij heeft het allemaal toch maar weer 
mooi geflikt! ‘

LIVE HARD,
WORK HARD AND
PLAY HARDER!

Welke inspirerende 
tip kun jij lezers 
meegeven?
Haal zoveel mogelijk uit het leven!  Zorg 
voor een goede body en mindset,  ook 
al is dat soms lastig te bewerkstelligen.  
Ik weet er alles van!  Het gaat om 
een stukje bewustwording,  maar 
genieten van het leven is toch wel het 
belangrijkste! ‘
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18:00-19:00 kIDSGRoep (per 1-1-2019)
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Hoofdstraat 154 | Apeldoorn | 0655181579

Koffi e, Thee en  Lunch
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Smultas
Veel van zijn vaste klanten dankt Marc aan de felbegeerde winacties via social 
media.  ‘Door te liken en te delen kunnen mensen een goedgevulde smultas winnen 
met een handgemaakt Italiaans brood,  3 tapas naar keuze,  olijven,  gesneden luxe 
salami en pepadews of sundried. ‘
Naast catering voor bedrijven en particulieren en een winkel met delicatessen 
en maaltijden heeft Marc een foodtruck.  ‘Dat is echt een verlengstuk van de 
winkel.  Mensen gaan echt naar onze foodtruck op zoek omdat alles bij ons 
verfijnd en huisgemaakt is.  Vanaf 1  december 2018 gaan we verhuizen naar een 
groter pand aan de hoofdstraat 47.  Een pand dat 3x zo groot is als nu met eigen 
parkeerplaatsen! ‘ Het meest trots? ‘In april 2019 word ik vader van een zoon! ‘

Smu� en @ The Gym
Je begrijpt dat Marc als ondernemer nog meer tijd en energie in zijn zaak stopt en 
langere dagen maakt.  ‘Tja,  ik ben opgegroeid in een ondernemersgezin,  als kind 
van de groenteboer,  dus ik weet eigenlijk niet beter dan dat dit normaal is.  Maar 
het voorproeven begon zeg maar zijn tol te eisen een tijd terug en zo ben ik bij The 
Gym terechtgekomen.
‘Door te sporten met een PT voel ik een soort prettige sociale controle.  Er wordt op 
me gerekend en als ik even niks van me laat horen,  krijg ik een appje om te vragen 
wanneer ik weer wil trainen.  Inmiddels ben ik al 50kg afgevallen.  En ik kom graag 
terug,  niet alleen met het oog op de toekomst,  maar anders kom ik natuurlijk nooit 
in shape voor een modellencarriere ernaast. ‘

Wat kan een mens gelukkig worden van lekker eten‘ dat ene gerecht 
of hapje waar je zo grenzeloos van kan genieten samen of een tijdens 
momentje voor jezelf.  In het weekend,  bij een feestelijke gelegenheid of 
gewoon omdat blauw een mooie kleur is.
En kwaliteit,  daar kom je voor terug.  Marc Veeneman begrijpt dit.  Hij 
ontwikkelde een neus voor succesrecepten en zijn organisatietalent in 
de toprestaurants waar hij werkte,  maar besloot dat horeca niet voor 
hem was weggelegd.  ‘Ik was klaar met die lange en onregelmatige 
werktijden,  dus begon ik voor mezelf. ‘ Ehm, okay.

Bij die knul van Smul 
h
 l je le	 er spul!
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Serendipity
Serendipity blinkt uit in 
communicatieprojecten 
en planning. Resultaat 
gedreven, met kennis 
door inzicht en nauwe 

samenwerkingsverbanden, 
maak ik ruim baan zodat 

merken, doelgroepen, 
producten en kanalen vooruit 
kunnen denken en handelen. 

Wil je weten hoe mijn 
serendipische ervaringen jou 
vooruit kunnen helpen in je 

onderneming? 

Neem contact op via 
info@xdipity.com

serendipity a5.indd   1 23-11-18   11:16

Albert Cuyp naast  › WAXX KAPPERS ‹ naast Hutspot      

2

  Van Woustraat 8     
2

  020 - 493 04 92 • www.waxx.nl     

2

  fb.com/waxxamsterdam

Bruno:
“Zelfstandig

zonder zorgen.”

Rosie:
“Meer vrijheid en
goed inkomen.”

Rutger:
“Stoelverhuur 

maar dan beter!”

WORD ZELFSTANDIG KAPPER BIJ WAXX

WAXX KAPPERS
Waxx Kappers  •  Kapelstraat 3  •  055 – 522 66 55  •  instagram.com/Waxxapeldoorn
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Samen sporten,
koffIeleuten of
keihard aan de bak?
Simone:  ,,Ik doe elke vrijdagochtend 
een half uur samen met Joyce aan 
kickboksen.  Heerlijk,  het is voor ons 
echt een half uur keihard aan de bak,  
tegelijkertijd onwijs veel gezelligheid 
en ja daar hoort koffieleuten ook 

De goedlachse dames zitten vol energie,  doen elke vrijdagochtend 

samen een half uur aan kickboksen en halen daar onwijs veel vol-

doening en plezier uit.  Die vrijdagochtend is echt ons momentje samen! ‘

Joyce en 
Simone

ZE zijn beide, zoals 
ze zelf zeggen, heel 
braaf getrouwd, al 
21 jaar dikke vette 

vriendinnen en tevens 
echte sportmaatjes. 
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Ik zie verandering in 
mijn lichaam door het 
kickboksen, puur door 
continu je buikspieren 
aan te spannen.
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bij.  We motiveren elkaar wel echt 
dat half uur lang.  Ik doe ook elke 
woensdagochtend om 7.00 uur,  
voordat ik naar mijn werk ga,   een half 
uur aan kickboksen.  Heerlijk begin van 
de dag! ‘

Joyce:  ,,Ik vind de vrijdagochtend ook 
echt superleuk!  We zijn een half uur echt 
flink aan het trainen.  Daarna kletsen we 
lekker alles wat los en vast zit.

Ik doe naast een half uur kickboksen 
nog aan yoga,  dat is een goede 
tegenhanger van kickboksen.  Ik deed 
namelijk voorheen alleen yoga,  maar 
ik merkte dat dat niet voldoende was.  
Ik had een poosje last mijn schouder 
en wilde iets anders ernaast.  Ik ging 
een keer mee met Simone zonder dat 
ik eigenlijk wist wat ik ging doen.  Als 
ik van tevoren had geweten dat het 
kickboksen was,  was ik waarschijnlijk 
niet meegegaan,  omdat ik dan gedacht 

had het niet te kunnen met mijn 
schouder.  Maar kickboksen heeft er 
juist voor gezorgd dat ik minder last 
heb van mijn schouder,  je traint juist je 
spieren heel goed en maakt ze sterker. ‘

Wat betekent 
sporten voor 
jullie?
Simone:  Ik zie verandering in mijn 
lichaam door het kickboksen,  puur 
door continu je buikspieren aan te 
spannen.  Je ziet en voelt resultaat 
en dat is wat ik belangrijk vind aan 
sporten.  Ik vind de persoonlijke 
begeleiding top,  de personal trainers 
zien wat je doet en letten enorm op je 
houding.  Groepsles is hartstikke leuk,  
maar dan krijg je niet de aandacht die 
je nodig hebt als het gaat om houding. ‘
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‘je doet onwijs veel 
en haalt echt alles 
uit je wat je in je 
hebt zitten.’
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Joyce:  ,,Ja inderdaad.  Ik ben het hier 
helemaal mee eens.  Wat ik ook heel 
erg prettig vind is dat je ook weer 
heel snel hersteld van het half uur 
kickboksen.  Je denk een half uur is niet 
veel,  maar je doet onwijs veel en haalt 
echt alles uit je wat je in je hebt zitten.  

Wij zijn na dat half uur gesloopt,  maar 
toch herstel je snel en ben je weer 
snel op adem. We doen uitgebreide 
combinaties en maken echt gebruik 
van technieken.  Trainers zijn gezellig 
en professioneel.  Er is ruimte voor 
een grapje,  maar werken tegelijkertijd 
keihard door.  Ze houden rekening 
met wat je (aan)kan en kunnen prima 
schakelen als het even anders moet.  De 
sfeer is enorm relaxed en supergezellig!  
Bij veel sportscholen is het zien en 
gezien worden,  maar dat hier is hier 
echt totaal niet aan de orde.  Dat vind ik 
ook belangrijk! ‘

Wat maakt 
jullie vriendschap
bijzonder?
Joyce:  ,,We zijn al ruim 21 jaar 

vriendinnen,  wij denken hetzelfde,  

hebben dezelfde humor,  ideeën en 

zelfs dezelfde smaak.  Onze mannen en 

kinderen kunnen het ook supergoed 

met elkaar vinden en daar zijn we heel 

blij om. We hebben echt een natuurlijke 

klik!  Wij zijn er altijd voor elkaar,  als 

het goed gaat,  maar vooral ook als 

het minder goed gaat.  Dat is denk ik de 

kracht! ‘

Simone:  ,,Ja inderdaad!  En we hebben 
al jaren dezelfde vriendenkring,  alles 
loopt gewoon vanzelf.  Ik zou niet weten 
wat ik zonder Joyce zou moeten.  Joyce 
en ik gaan elk jaar met onze mannen 
een weekendje weg. Dat is ook alleen 
maar lachen,  gieren en brullen.  Onze 
mannen trainen sinds kort ook samen,  
die willen niet van ons onderdoen,  
haha. ‘

Wat betekent
een gezonde
leefstijl
voor jullie?
Simone:  ,,Ik ben fan van de 80/20 regel.  
Dat betekent 80% gezond en 20% gin 
tonics,  haha.  Of thee met bitterballen,  
daar doen wij het ook voor!  Gekheid,  
we bedoelen 80% gezond en 20% 
lekker en af en toe ongezond.  Dan 
houd je het ook beter en langer vol.  
Ga niet teveel op de weegschaal staan,  
kijk in de spiegel en denk dikke prima 
wanneer je je lekker voelt.  Getallen 
zeggen helemaal niks! ‘
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Joyce:  ,,Het lijf moet onderhouden 
worden dus wij zijn zeker wel bewust 
bezig met een gezonde leefstijl.  
We maken veel verantwoorde en 
gezonde tussendoortjes.  Simone 
en ik wisselen lekkere en gezonde 
recepten uit voor onszelf,  maar ook 
voor onze kinderen.  We proberen 
bewust bezig te zijn met een gezonde 
leefstijl,  daar hoort sporten dus ook bij.  
Simone maakt trouwens hele lekkere 
bananenpannenkoeken! ‘

KLINKT GOED, 
VERTEL SIMONE?
Simone:  ,,Haha,  elke twee weken neem 
ik zelf gebakken bananenpannenkoeken 
mee. Iedereen is er weg van in The 
Gym! Ik heb het wel eens gepresteerd 
om ze niet te bakken en mee te 
nemen,  maar dat werd mij niet in 

dank afgenomen,  haha.  René begon 
toen te rappen;  Simone heeft geen 
pannenkoeken mee en daarom ben ik 
nu niet tevree.  Sindsdien ben ik elke 
twee weken braaf op donderdagavond 
bananenpannenkoeken aan het bakken 
voor iedereen in The Gym. ‘
Wat willen jullie lezers meegeven?

Simone:  ,,Het leven is ook leuk!  Je moet 
en mag jezelf ook af en toe belonen,  
vandaar de 80/20 regel.  Ga niet op 
die weegschaal staan,  maar kijk in de 
spiegel en wees trots op jezelf! ‘

Joyce:  ,,Het is belangrijk dat je de juiste 
balans zoekt in je werk,  je gezin en 
je sociale leven.  Het is daarbij heel 
belangrijk dat je ook tijd voor jezelf 
vrijmaakt.  Of het nou een boek lezen,  
een half uurtje kickboksen of lekker 
winkelen is? Gun jezelf een beetje me-
time!  Dat is goed voor iedereen! ‘
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Ik ben fan 
van de 80/20 

regel. Dat 
betekent 

80% gezond en 
20% gin tonics, 

haha.
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Madelein Klein Horsman is 34 jaar en woont in Deventer.  Ze heeft 

in 2003 het CIOS afgerond en daarna een aantal jaren in de 

sportwereld gewerkt.  Lesgeven is een grote hobby van Madelein,  

daar geniet ze enorm van en doet het met veel plezier naast haar 

fulltime baan.  Ze haalt veel positieve energie uit de lessen die ze 

geeft.  Voor Madelein is het genieten wanneer ze haar klanten en 

deelnemers met een goed gevoel weg ziet gaan.  

LET’s MEET

Madelein 
Klein Horsman

Ben je impulsief?
Soms. Ik denk wel goed na voordat ik 
wat doe,  maar ik kan ook spontaan iets 
doen. ‘

Wat is je favoriete 
kledingstuk?
,,Ik heb niet echt een favoriet 
kledingstuk.  Maar ik draag wel graag 
mijn sportkleding,  dat zit zo lekker! ‘  ;-)

Ben je een bezige bij of 
een luie donder?
Bezige donder,  sowieso!  Ik kan niet goed 
stilzitten.  Ik ben altijd wel met iets bezig. ‘

Wat is je favo snack?
Ik snack‘‘ eigenlijk niet.  Maar ik hou wel 
van Indisch eten! ‘ ;-)  

Waar word jij 
gelukkig van?
Ik word gelukkig van mijn gezin.  ‘ 
En van positieve energie. ‘
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‘ik word 
gelukkig 
van 
positieve 
energie’
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MORE POWER MORE BIKE
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Hoe kun je 
het beste 
doelen 
behalen?
Doelen behalen, iedereen heeft ermee te maken! 
Op je werk,  als zelfstandig ondernemer of op persoonlijk vlak.  Hoe 

kun je het beste doelen behalen en wanneer ga je beginnen? Door 

jezelf bewust te maken van doelen en prioriteiten op een haalbare en 

realistische manier,  ga jij deze doelen absoluut behalen!

MORE POWER MORE BIKE

M O U N TA I N B I K E S  |  R A C E F I E T S E N  |  E - B I K E S

MERIDA.NL
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Begin NU direct en niet pas 
morgen, volgende maandag of 
volgend jaar, nee NU! Stop met 
uitstellen, uitstel betekent 
afstel. No excuses, er is 
namelijk altijd wel iets te 
bedenken om niet te starten. 
Just go!

START 
NU
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Schrijf doelen op
Schrijf altijd je doelstellingen op.  Breng in 
kaart waar je elke dag,  week of maand 
staat.  Door alles goed inzichtelijk te 
maken weet je waar je mee bezig bent en 
verlies de focus niet uit het oog.  

Stel realistische
doelen
Verdeel je doelen in behapbare stukken.  
Je hebt er niets aan helemaal door te 
slaan en bezig te zijn met doelen die 
teveel van je vragen.  Bedenk van tevoren 
hoeveel tijd het gaat kosten.  Reken iets 
ruimer zodat je niet in tijdnood komt.  

Maak een
prioriteitenlijst
Maak een lijst van de belangrijke doelen 
die je wenst te behalen en hang aan elk 
doel een prioriteit vast door middel van 
nummers.  Nummer 1  heeft de hoogste 
prioriteit en 10 de laagste.  Werk ze 
nummer voor nummer af.  Overzicht geeft 
ruimte!  Zo kun je alles goed voorbereiden 
en op de juiste manier afwerken.

Af en toe Nee zeggen

START 
NU
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Omarm negatieve 
ervaringen
Soms ga je compleet op je 
bek!  Dat is juist goed,  uit deze 
negatieve ervaringen kun je een 
wijze les trekken.  Door positief 
met negativiteit om te gaan,  het 
te omarmen,  geeft het ruimte om 
deze negatieve ervaringen aan 
te pakken,  te veranderen of te 
verbeteren.  Het kan alleen maar 
mooier worden!

Het klinkt misschien afwijzend,  maar 
dat is het niet altijd.  Soms moet je 
gewoon nee verkopen om te zorgen 
dat er ergens anders ruimte voor is.  Nee 
kan soms zoveel positiviteit en ruimte 
geven.  Door af en toe nee te zeggen 
zul je merken dat je juist veel meer 
aankan en op den duur helemaal niet 
vaak hoeft nee te verkopen.

Wees niet bang
Je mag grenzen aangeven,  op tijd 
stoppen en jezelf in acht nemen.  Maar 
probeer af en toe je grenzen op te 
zoeken om te ontdekken wat jij nog 
meer kunt.  Leef volgens het motto van 
Pippi Langkous;  ‘Ik heb het nog nooit 
gedaan,  dus ik denk dat ik het wel kan! ‘

Vraag om hulp
Je kunt tenslotte niet altijd alles maar 
alleen bewerkstelligen.  Misschien heb je 
een steuntje in de rug nodig.  Denk aan 
een personal trainer die je ondersteunt 
bij het afvallen en een gezonde leefstijl,  
een business coach die je de kneepjes 
van het vak kan bijleren of overleg met 
een goede vriend of vriendin.  Samen 
sparren is zoveel leuker!

Het kan 
alleen 

maar 
mooier 

worden!
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Danielle van de Vlag 
Puur van Geluk
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Nagel- en Waxstudio | 0646262582
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Special Guest
Een lichaam dat een béétje meewerkt is al 

voldoende om bij de The Gym te kunnen trainen. 

Maar wat als dat niet zo is? Ellert-Jan van der Klis 

is gedeeltelijk verlamd. Dat weerhoudt hem er niet 

van om zich regelmatig aan het Jean Monnetpark te 

melden. En dan is hij er - net als iedereen - gewoon 

aan de beurt.

Ellert-Jan van der Klis kreeg ruim 10 jaar geleden 
een herseninfarct. Hij raakte gedeeltelijk verlamd 
en hij kreeg afasie. Dat betekent dat Ellert-Jan weet 
precies weet wat hij wil zeggen, maar het komt er 
moeilijk uit. Toch heeft hij vanaf het begin geweigerd 
om bij de pakken neer te zitten. Onder het motto 
‘RELAX’ (ja: met hoofdletters) geniet hij volop van 
het leven: hij is een carrière als kunstenaar gestart 
(in The Gym is een werk van hem te bewonderen), 
hij geeft met behulp van zijn iPad lezingen, bezoekt 
de voetbalwedstrijden van zijn zoons en hij neemt 
de tijd om koffi e te drinken met vrienden. Met zijn 
elektrische, driewielige fi ets rijdt hij daarvoor door 
heel Apeldoorn.

BOKSEN EN BEULEN
Ellert-Jan weet zijn vrienden wel te kiezen: bij 
verschillende kopjes koffi e op verschillende 
adressen kwam regelmatig één onderwerp 
ter sprake: boksen en beulen in The Gym. En 
dat prikkelde Ellert, die zelf regelmatig sport 
onder begeleiding van een fysiotherapeut. Lang 
verhaal kort: op een dag stapte Ellert-Jan bij zijn 
twee vrienden in de auto naar The Gym. Na een 
korte intake ging hij de mat op om te boksen 
en om buikspier- en evenwichtsoefeningen te 
doen. Ellert ontkwam niet aan het resultaat 
dat iedere Gym-bezoeker zich van zijn eerste 
trainingssessie herinnert: binnen tien minuten 
kapot zijn. Maar ook hij was hierdoor in één keer 
óm. Tegenwoordig meldt hij zich regelmatig 
in de ochtend voor een pittige sessie. In The 
Gym wordt ook zijn lichaam op een bijzondere 
manier geprikkeld. En dat heeft een positieve 
uitwerking. Ellert-Jan merkt dat hij door de 
trainingssessies sterker en beweeglijker wordt. 
Toch zit zijn enthousiasme voor The Gym hem 
niet alleen daarin. Na elke training staat ook 
hier goede koffi e klaar én zitten er vrienden aan 
tafel. En dan hoeft hij zich alleen nog maar over 
te geven aan zijn levensmotto. RELAX! 
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LET’s MEET hidde
bisterbosch
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Ik ben Hidde Bisterbosch (27),  geboren in Rotterdam 

maar ik woon nu al 24 jaar in Apeldoorn.  Ik heb 

m‘n bachelor bedrijfskunde gehaald aan de IVA 

in Driebergen,  maar heb m‘n passie gevolgd en 

help nu mensen met krachttraining en de daarbij 

horende voeding.  Ik heb zelf m‘n hele leven veel 

gesport en ben nu ongeveer 12 jaar bezig met 

fitness en bodybuilding.  Sinds ik zo veel bezig ben 

met trainen is m‘ijn motto:  be proud but 

never satisfied.  

Wat doe je graag in je vrije tijd?
Lekker eten met vrienden of familie en natuurlijk trainen.

Ben je meestal te vroeg of te laat?
Ik ben nooit te laat.

Hoeveel tijd breng je per dag door op
je telefoon?
Tegenwoordig wel een paar uur per dag.  Vooral Instagram, 
YouTube en werkgerelateerde zaken.  

Wat is jouw droomauto?
Een Lamborghini Aventador roadster (huracán spyder 
mag ook).

Wat is het mooiste cadeau  
dat je ooit hebt gekregen?
M‘n auto.

LET’s MEET hidde
bisterbosch
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Nesta is 26 jaar en vader van twee 

prachtige jongens.  Hij heeft voorheen 

bij defensie gewerkt,  maar begin dit jaar 

heeft hij een carrièreswitch gemaakt.  

Tegenwoordig is Nesta werkzaam op 

een woongroep waar kinderen,  van 9 

- 12,5 jaar,  met probleemgedrag zoals 

ADHD-en/of PDD-NOS, behandelingen 

krijgen.  Hij haalt hier veel voldoening uit 

en probeert met deze jongeren zo veel 

mogelijk te sporten.  ,,Daar kunnen zij 

hun ei goed in kwijt. ‘‘ Hij doet al 10 jaar 

aan kickboksen en heeft ondertussen 

al een aantal wedstrijden gevochten.  

De sport is eigenlijk ‘zijn eerste liefde‘ 

zoals Nesta dat noemt.  Het kickboksen 

heeft Nesta ontzettend veel discipline en 

doorzettingsvermogen gebracht.  ,,Het 

leuke aan lesgeven vind ik dat ik mijn 

passie en kennis kan overbrengen.  

Je ontwikkelt hierin steeds nieuwe 

manieren,  omdat iedereen anders is. ‘

LET’s MEET 

NESTA
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Wat is je favoriete 
zomerse drankje?
Awa Lamunchi. ‘

Wat zou je nooit 
meer doen?
Bij defensie gaan. ‘

Waar kun jij boos 
om worden?
Als mensen hun 
verantwoordelijkheid niet 
nemen.  Het leven is daar te 
kort voor. ‘

Wat is voor jou een 
perfecte avond?
Als mijn kinderen een leuke 
dag hebben gehad en ze 
tevreden naar bed gaan. ‘

Wat kun je iedereen 
aanbevelen?
Reizen. ‘

LET’s MEET 

NESTA
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Pascal is 26 jaar en volgt de opleiding CIOS in Arnhem. Hij zit 

momenteel in zijn 3e leerjaar en gaat afstuderen als bewegingsagoog. 

Hij loopt stage bij De Beele in Voorst en bij De Bolster in Apeldoorn.  

Dit zijn scholen waar jongeren met gedragsproblemen onderwijs 

krijgen.  ,,Wij proberen door middel van sporten de kinderen te 

stimuleren om zelf te gaan sporten,  met als einddoel dat ze beter 

gaan presteren op school en in het dagelijkse leven. ‘ Daarnaast werkt 

Pascal in het weekend in het parkrestaurant van Nationaal Park De 

Hoge Veluwe in de keuken en uiteraard is hij werkzaam bij The Gym. 

,,Zelf sport ik al van kleins af aan.  Via via ben ik met Rene in contact 

gekomen en daardoor heb ik de mooie sport kickboksen mogen 

ontdekken.  Enkele jaren en wedstrijden later geniet ik  nog steeds van 

de sport en wil ik dit maximaal doorzetten!

Let's meet:

Pascal
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Wat doe je in je vrije tijd?
,,Chillen met vrienden en/of met mijn vrienden.  Gewoon lekker relaxen. ‘

Waar kunnen ze jou s’nachts voor 
wakker maken?
,,Voor het maken van een reis naar een mooi en warm land. ‘

Welk boek heb je het laatst gelezen?
,,Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt. ‘

Kijk je vaak op je telefoon?
,,Valt mee.  Ik heb wel mijn agenda op de telefoon staan,  wanneer ik waar werk. ‘

Wat wil je graag nog bereiken?
,,Waar ik in het algemeen naar streef is iedere dag fysiek en mentaal het beste uit mezelf 
halen.  Hoe dat er concreet uitziet kan ik nog niet zeggen,  wat ik wel kan zeggen is dat ik 
goed op weg ben.  Daarom vind ik het mooi dat ik dit werk doe,  ik kan dit ook proberen 
over te brengen op de klanten. ‘

Pascal

254.00.001_Magazine_TheGym P1-106.indd   49 17-12-18   17:18



WWW.CITYSIDE-APARTMENTS.COM

WAAR WIL
JIJ WONEN?
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Ondernemen doe je niet zonder risico. 
Ondernemers denken vooruit - groot. “Een beetje 
lef moet je wel hebben inderdaad,” lacht Alexander Hulleman 
van The Plus Company, groothandel in buitensport- en 
fietsartikelen.
Middenin de crisistijd maakte Alexander van zijn hobby 
zijn beroep. “Ik heb destijds de sprong gewaagd. Ik houd van 
buiten sporten en ook in mijn werkende bestaan is surf & 
outdoor altijd de rode draad geweest. Ik zag een kans en die 
pakte ik.”

The Plus Company
De focus van The Plus Company ligt op het vinden, selecteren 
en complimenteren van producten en merken uit binnen- en 
buitenland en deze als agent of distributeur op de markt brengen. 
De kracht van het bedrijf is dat de merken die zij bieden originele, 
kwalitatief hoogstaande, innovatieve en eerlijke producten bieden.
“Ik wil met mijn producten sportieve dromen kunnen 
verwezenlijken. De juiste kwaliteit producten maken het verschil. 
Het stelt je in staat zorgeloos te genieten van je activiteiten 
waardoor je nog alerter bent op je omgeving. Win-win is plus!” 
Als groothandel begeeft Alexander zich alleen op de zakelijke 
markt. “In mijn werk heb ik voornamelijk zelfstandigen om mij 
heen. Mijn dienst is vrij uniek en als ondernemer is het prettig om 
te kunnen sparren met mensen die dezelfde uitdagingen beleven.”

Een beetje meer @ The Gym
Bewegen is gezond, staat op de website van The Plus Company 
(.eu). “René ken ik al jaren en hij daagde me uit om eens mee te 
doen met het businessclubje. Sindsdien ben ik er niet meer weg te 
slaan en train ik iedere dinsdag en vrijdag tussen 7 en 8 ’s ochtends.
“De extra dimensie aan deze groep ondernemers vind ik dat 
je lekker kan sparren op meerdere vlakken. Indirect leer je van 
elkaar – je groeit in de sport en in het ondernemerschap. We zijn 
ontzettend gedreven en gemotiveerd en gaan, eigengereid als we 
zijn, tot het gaatje. Het is een groepje soort van soortgenoten.”

BigT
h
in

k 
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Tips voor 
een

digital 
detox

digital 
detox
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Even niet bereikb
 r
Het uitzetten van je telefoon kan 
zoveel rust geven.  Het is misschien 
best lastig,  maar als je daar een 
gewoonte van maakt zul je merken 
dat je veel productiever bent en 
zelfs blijer wordt.  Vooral ‘s avonds 
en in het weekend is dit een goed 
moment,  maar meestal zijn dit ook 
de momenten waarop je juist even tijd 
hebt om eindeloos te scrollen.  Toch 
is het soms fijn af en toe even niet 
bereikbaar te zijn.  

Je kent het vast wel,  uren en dagen surfen en scrollen op social media.  

Je bent zo weer een uurtje verder.  Soms kom je er niet onderuit en is 

het nodig voor je werk of om inspiratie op te doen,  maar vaak doe je 

het uit gewoonte.  Herkenbaar? Heb jij soms ook het verlangen minder 

tijd op je mobiele telefoon door te brengen en meer tijd te besteden aan 

je gezin,  familie en vrienden? Met deze tips voor een digitale detox komt 

dat wel goed.  

Niet in de sl
 pkamer
Laat je telefoon beneden liggen!  
Neem je telefoon niet mee naar de 
slaapkamer.  Ga voordat je gaat slapen 
lekker een boek of tijdschrift lezen in 
plaats van je telefoon door te nemen.  
Dit zorgt ervoor dat je lekker uitgerust 
je bed in gaat en de volgende dag niet 
direct de neiging hebt om te starten 
met je telefoon.  Al die (belangrijke) 
berichten wachten wel op je.

Tips voor 
een

digital 
detox

digital 
detox
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Start je dag energiek met � n oefening
Neem je toch je telefoon mee naar de slaapkamer 
omdat je telefoon gebruikt wordt als wekker? Het is heel 
verleidelijk om te beginnen met social media zodra je 
wakker wordt.  Begin de dag liever met een paar yoga 
oefeningen.  Rustig wakker worden en lekker al je spieren 
rekken en strekken.  Je begint de dag heerlijk relaxed en 
zit niet gelijk in de drukte (lees gekte) van de dag.
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Zet het geluid uit
Zet het geluid van je telefoon uit!  Elk geluid van een 
bericht of app zorgt voor nieuwsgierigheid.  Probeer dan 
maar eens niet te kijken!  Zet uit dat geluid,  wedden dat 
je minder vaak kijkt.  Op deze manier ga je al bewuster 
om met het telefoongebruik.  Je bent zo tevens een stuk 
productiever en deadlines zijn ineens peanuts!

Kijk om je h� n en duik de nat� r in
Ga lekker wandelen,  hup de natuur in.  Zonder telefoon!  
Struin door de bossen,  loop door de weilanden en 
wandel over de prachtige heide.  Even opladen en je komt 
vol energie weer terug.  Telefoon gemist? Echt niet,  de 
natuur is prachtig en heeft zoveel meer te bieden,  kijk om 
je heen!

Digitale detox, geeft ruimte
Ik kan het, jij kunt het en iedereen moet het 
maar eens doen! Een digitale detox is een 
aanrader en geeft je zoveel ruimte om na te 
kunnen denken, prachtige plannen te smeden 
en mooie gesprekken te voeren. OffLine!
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Iris 
Pinkster 
straalt, zit vol 
energie en is alweer 
2 jaar onder haar 
eigen naam aan het 
ondernemen. 

IRIS IS INTERIEuRONTWERPER, GEEFT BEGELEIDING BIJ RESTYLING EN INRICHTING 
VAN PROJECTEN/HuIZEN EN IS MATERIAAL ADVISEuR. 

Ze heeft prachtige projecten mogen 

bedenken en uitwerken.  Daarnaast 

heeft Iris nog een creatieve passie,  

sieraden maken.  Ze heeft haar 

eigen sieradenlabel LaRebelle.

Hoe bevalt het ondernemen?
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Supergoed!  Vorig jaar heb ik een fantastisch jaar gehad,  
geweldige opdrachten voor leuke lieve mensen.  Dit jaar is ook 
weer booming.  Er komen nieuwbouwprojecten aan,  dat zijn 
leuke opdrachten.  Ik voel mij als een vis in het water! ‘

Het liefst vertel ik iedereen 
dat ik het leukste vak van de 
wereld heb! Ik voel mij zo blij 
als ik een mooi project aan 
het voorbereiden ben, als ik 
prachtige ideeën kan uitwerken 
en uiteindelijk wegrijd bij een 
tevreden klant. Dat geeft zoveel 
voldoening.

De administratieve rompslomp word ik minder blij van,  haha.  Ik 
houd mij liever bezig met het creatieve deel.  Maar goed,  ook 
de minder leuke dingen horen bij ondernemen natuurlijk. ‘ 

254.00.001_Magazine_TheGym P1-106.indd   58 17-12-18   17:18



Wat maakt jouw bedrijf bijzonder?
Ik ben een echte materialen freak,  een vakidioot kun je wel 
zeggen.  Ik denk mee met de klant,  ga graag samen sparren 
en laat diverse opties en combinaties zien.  Ik deel eerlijk mijn 
mening met klanten wanneer iets niet logisch is.  Ik ga voor 
kwaliteit,  sfeer en de mooiste materialen,  maar het moet ook 
praktisch zijn.  Ook denk ik mee over lichtplannen,  lichtinval en 
een goede indeling.  Met de wensen van de klant ga ik creatief 
brainstormen met een prachtig eindresultaat als doel!  Ik denk 
dat dat mijn bedrijf bijzonder maakt. ‘  

Waar ken je Rene van?
Ik ken Rene via mijn man Gudo. De vriendschap tussen Rene 
en Gudo is bijzonder,  ze hebben een speciale band.  Gudo 
sport al zo‘n zeven jaar bij Rene en is betrokken geweest bij de 
start van The Gym. De mooie lichtgevende letters ‘GYM‘ aan 
de wand bij de sportschool zijn van Gudo‘s hand samen met 
nog wat andere items.  We hebben samen met vrienden van 
Rene de handen uit de mouwen gestoken om het pand op te 
knappen. ‘

Wat maakt het sporten bij The Gym 
prettig?
De interactie in de sportschool onderling is zo leuk!  Ik blijf 
regelmatig even hangen om een lekker kopje koffie te drinken.  
De openheid en het uitnodigende karakter hebben iets heel 
stoers en tegelijkertijd is het zo relaxed!  
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Reserveer nu onder vermelding 
van ‘THE GYM’ en krijg gratis 
een groot glas verse 
jus d’orange!

Komen jullie ooK SAmen 
GeZelliG GenieTen?

Elburgerweg 1
7345 ED Wenum-Wiesel 
(Apeldoorn-noord)

055 - 312 1265
06 - 42 25 00 16
info@gewoongastvrij.nl

T:
M:
E:

GA voor mEEr informAtiE En rEsErvErinGEn nAAr GEWoonGAstvrij.nl

(Bedrijfs)feesten

Bruiloften 

Nieuwjaarsreceptie

Uitgebreide wijnkaart

Speciaalbieren

Speelkamer

Leuke kindermenu’s

Samen gezellig genieten

Haardvuur

Terras
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Welke sport doe je en 
hoe vaak?
,,Ik ben 50 en de kilo‘s gaan er 
helaas niet meer vanzelf af,  ik moet 
er echt wat voor doen.  Ik doe aan 
krachttraining en kickboksen.  Ik train 
twee keer in de week een half uur met 
Romy en doe één keer in de week een 
half uur aan kickboksen.  Het liefst ga 
ik nog een uur extra sporten,  maar 
ik moet nog kijken wanneer ik dat ga 
indelen.  Het geeft zoveel voldoening 
en energie als ik ‘s ochtends om 7.00 
uur ga sporten.  Je begint je dag heel 
fris.

Wat doen jullie voor een 
gezonde leefstijl?
,,Wij zijn echte Bourgondiërs,  houden 
van lekker eten,  maar tegelijkertijd 
kunnen wij ook echt letten op gezond 
eten.  Wij eten veel groente en salades 
doordeweeks,  ook om de weekenden 
te compenseren.  Het leven is gewoon 
veel te gezellig! ‘

Reserveer nu onder vermelding 
van ‘THE GYM’ en krijg gratis 
een groot glas verse 
jus d’orange!

Komen jullie ooK SAmen 
GeZelliG GenieTen?

Elburgerweg 1
7345 ED Wenum-Wiesel 
(Apeldoorn-noord)

055 - 312 1265
06 - 42 25 00 16
info@gewoongastvrij.nl

T:
M:
E:

GA voor mEEr informAtiE En rEsErvErinGEn nAAr GEWoonGAstvrij.nl

(Bedrijfs)feesten

Bruiloften 

Nieuwjaarsreceptie

Uitgebreide wijnkaart

Speciaalbieren

Speelkamer

Leuke kindermenu’s

Samen gezellig genieten

Haardvuur

Terras
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met deze gezonde 
voedingsmiddelen

Boost 
je brain

Fitnessapparatuur 
kopen (nieuw en gebruikt) • verkopen • Taxeren • financieren

Fitnesscentrum 
starten/overnemen • verkopen • En nog veel meer

u de vragen, wij de antwoorden!

mobiel (+31) 6 5115 7500 • defitnessmakelaar.com
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Gezonde voeding is van belang bij een gezonde leefstijl,  gezonde 
voeding geeft energie en zorgt dat je lekkerder in je vel zit.  

Er wordt van ons verwacht dat we productief zijn op ons werk,  
we willen als ouders het beste uit onszelf en onze kinderen halen 
en daarnaast hebben we nog allemaal sociale bezigheden die 
we willen onderhouden.  Dit alles kost energie!  Goede voeding 

en een gezonde leefstijl zijn daarbij uiterst belangrijk.  

met deze gezonde 
voedingsmiddelen

Boost 
je brain

Fitnessapparatuur 
kopen (nieuw en gebruikt) • verkopen • Taxeren • financieren

Fitnesscentrum 
starten/overnemen • verkopen • En nog veel meer

u de vragen, wij de antwoorden!

mobiel (+31) 6 5115 7500 • defitnessmakelaar.com
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Magnesium
ondersteunt de regulering van de 

bloeddruk en heeft een gunstig 

effect op het functioneren van alle 

spieren in ons lichaam. Tevens zorgt 

magnesium voor de opbouw van 

botten en zorgt het voor ontspanning 

van spieren,  zenuwen en voor een 

goede werking van een groot aantal 

enzymen.  Magnesium zit in pompoen- 

en zonnebloempitten,  cashewnoten,  

spinazie,  sesamzaadjes,  quinoa en 

amandelen.

Kruiden 
kunnen eveneens een positieve 

werking op onze gezondheid 

hebben.  Cayenne peper,  gember,  

knoflook,  koriander,  kurkuma, kaneel,  

rozemarijn en bergamot hebben 

cholesterolverlagende eigenschappen.  

Gebruik het liefst zoveel mogelijk verse 

kruiden!

Nitraat 
zit in spinazie,  rucola,  bieten,  

bleekselderij,  wortelen ijsbergsla,  

peterselie,  koolsoorten,  boerenkool 

en radijs.  Deze natuurlijke nitraten 

worden in je lichaam omgezet in 

stikstofmonoxide.  Schrik niet,  dit stofje 

zorgt voor een goede bloed- en 

voedingsdoorstroming door je hele 

lichaam. Perfecte boost dus!
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Met deze gezonde 
voedings-middelen 
geef je je lichaam 
een oppepper en 
boost je tegelij ker-
tij d je brain!
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Vitamine B6, B12, 
en foliumzuur 
zit in bladgroenten,  kool,  paprika,  bloemkool,  linzen,  asperges,  kikkererwten,  

bonen,  spinazie,  broccoli,  peterselie,  zalm,  tonijn en eieren.  Vitamine B6 reguleert 

de werking van  hormonen en is nodig voor de groei,  bloedaanmaak en een goede 

werking van het immuunsysteem en zenuwstelsel.  Vitamine B12 (cobalamine) is 

nodig voor de aanmaak van rode bloedcellen die zuurstof in je bloed vervoeren.  

Foliumzuur is nodig voor de groei en goede werking van het lichaam en voor de 

aanmaak van witte en rode bloedcellen.

Vitamine E
is een in vet oplosbare vitamine,  die belangrijk is als antioxidant.  Vitamine E 

beschermt de cellen,  celmembraam, bloedbaan en weefsel.  Vitamine E speelt 

ook een rol bij de regulatie van de stofwisseling in de cel.  Vitamine E verwijdt 

je bloedvaten en voorkomt bloedstelling.  Groene bladgroenten,  amandelen,  

hazelnoten en zonnebloempitten zijn rijk aan Vitamine E.

Kalium
zit in spinazie,  bietjes,  spruitjes,  broccoli,  selderij,  tomaten,  zalm, banaan,  uien,  zoete 

aardappel,  avocado en linzen.  Kalium is nodig voor de zenuwprikkelgeleiding;  het 

doorgeven van prikkels en is verantwoordelijk voor het kunnen samentrekken van 

de spieren.  Het voorziet de spieren van voeding en voorkomt spierkramp, voor 

(top)sporters is dit van belang!  

Welke voedingsmiddelen 
kun je beter vermijden?
Waarschijnlijk niet onbekend,  maar voedingsmiddelen die je beter kunt vermijden 

zijn koffie,  producten waar veel suiker in zit,  alcohol en fastfood.  Ze dragen niet bij 

aan een gezonde leefstijl en kunnen belangrijke lichaamsprocessen in de weg zitten.  

Ze kunnen zelfs een hoge bloeddruk,  verstopping van je (slag)aders,  hartproblemen 

etc.  veroorzaken.  Dat wil je natuurlijk voorkomen.  
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   Boys 
‘ll be 
   Boys
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Sportieve mannen met een visie.  

Mannen die doen wat ze gaaf vinden 

én waar ze goed in zij ‘ Marcus en Ollie 

hebben duidelijk plezier in hun werk 

en @ The Gym. Ze zitten boordevol 

humor en energie,  hebben ideeën 

genoeg en daarbij de technische 

competenties om die te verwezenlijken.

Je hebt ongetwijfeld al eens 

gehoord van The Webmen: een team 

specialisten dat zich focust op het 

ontwikkelen van online toepassingen 

die het internet en leven in het digitale 

tijdperk steeds een stukje beter maken.  

   Boys 
‘ll be 
   Boys

254.00.001_Magazine_TheGym P1-106.indd   68 17-12-18   17:19



Net( )werken
Jeroen Olthof (Ollie), Rob Versluis en Arno Sledsens staan aan het 
roer van dit bedrijf dat nét even iets anders in elkaar steekt dan andere 
aanbieders. ‘Bij The Webmen kennen we elkaar soms letterlijk van het 
schoolplein ‘ van vroeger evenals nu we onze eigen kinderen brengen.  
Zo ontmoetten we ook Marcus, een Engelsman die Apeldoorn is 
ingetrouwd, ‘ glimlacht Ollie.
‘Ieder jaar proberen we naast de projecten die wij voor onze klanten 
afronden nog 1 à 2 eigen projecten uit te werken waarin we geloven.  
Daarmee begeven wij ons zogezegd aan de andere kant van de balie 
waardoor we nog beter kunnen ervaren wat werkt en hoe. Vaak halen 
die plannen het niet voorbij de tekentafel. Marcus kwam met een 
fantastisch idee en dat hebben we de afgelopen jaren uitgewerkt tot een 
wereldwijde onderneming. ‘
Island Bookings
‘Ik liep al enige tijd rond met het idee om een boekingssite te ontwikkelen 
voor fastboat-tickets, ‘ vertelt Marcus. ‘Dat is ontstaan in de jaren dat ik 
als duikinstructeur werkte op de Gili Islands. Het was namelijk altijd een 
gedoe voor iedereen om een boot te regelen naar de verschillende 
duikbestemmingen. Er waren wel wat pogingen van kleine bedrijfjes om 
online iets op te zetten, maar dat mocht geen naam hebben. Er bestond 
geen overkoepelend systeem waarmee je beschikbaarheid kon inzien en 
tickets reserveren.
‘Met Island Bookings hebben we een systeem opgezet waarmee je vanaf 
iedere willekeurige locatie je overtocht kan regelen bij verschillende lokale 
aanbieders. De beschikbaarheid wordt lokaal ingevoerd en is flexibel aan 
te passen. In eerste instantie draaide de pilot op de Gili Islands. Inmiddels 
hebben we regionale sites voor de Virgin Islands, St. Maarten, St. Barths,  
de Seychellen en Fiji opgezet en bouwen we aan een wereldwijde 
overkoepelende site. ‘
‘Het is een enorme groeimarkt gebleken. Er is natuurlijk altijd ruimte voor 
verbetering, ‘ voegt Ollie eraan toe, ‘maar omdat het zo‘n succes is blijft 
het een kick om eraan te werken. Next stop: Thailand! ‘

Partners
‘Marcus is overigens ook degene die mij aan het trainen kreeg bij 
The Gym. Hij trainde er al en gaf me een voucher. Ik stond er in eerste 
instantie sceptisch tegenover, maar inmiddels ben ik een echte addict.  
Het is voor ons fijn om ook eens op een andere manier te kunnen sparren 
dan alleen zakelijk. Ik ben blij dat we ook deze uitdaging zijn aangegaan! ‘
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Hoe start jij je dag?
Omdat mijn eerste les al om 6.00 uur ‘
's ochtends gepland staat,  neem ik geen 
tijd om thuis eerst rustig te ontbijten.  Niet 
goed,  ik weet het,  maar ik sta op,  spring 
onder de douche en vertrek meteen 
richting The Gym. Hier begin ik aan mijn 
ontbijt die mijn vriendin voor mij gemaakt 
en ingepakt heeft. ‘
 

Koken of uit eten 
gaan?
Mijn voorkeur gaat uit naar koken,  als mijn 
vriendin dat tenminste doet,  haha.  Ik heb 
het geluk dat mijn vriendin echt heerlijk 
kan koken!  Daarentegen neem ik haar 
dan geregeld lekker mee uit eten.  Balans 
noemen ze dat! ‘ ;-)

Wat is je favoriete 
boek?
Ik ben niet zo‘n lezer,  maar als ik een 
boek lees dan kies ik voor boeken 
die je motiveren,  inspireren en/of aan 
het denken zetten.  Momenteel ben ik 
begonnen met het boek;  ‘Think and grow 
rich‘. ‘
 

Hoe belangrijk is geld 
voor jou?
Mijn eerste reactie is NIET, maar jammer 
genoeg is dat niet helemaal reëel. Geld 
overheerst mij in ieder geval niet, ik verkies 
momenten boven dingen. Maar soms 
heb je geld nodig om mooie momenten 
te kunnen beleven, dat is nou eenmaal 
de huidige tijd van nu. Als ik genoeg 
verdien om gewoon lekker te leven is dat 
voldoende. Daarin vind ik mijn geluk. Als 
ik immens meer zou verdienen dan zou ik 
daarmee ook het leven van mensen die 
dicht bij mij staan makkelijker maken. ‘

Wat is je beste 
eigenschap?
Dat is altijd een moeilijke vraag om te 
beantwoorden.  Ik houd er niet zo van om 
te zeggen waar ik goed in ben of wat mijn 
beste eigenschap is.  Maar ik denk,  als ik 
toch iets moet noemen,  dat mijn beste 
eigenschap is dat ik goed ben voor de 
mensen die dicht bij mij staan.  Mijn familie,  
vrienden en vriendin,  zij gaan toch wel 
voor alles.  Soms nemen we deze mensen 
als vanzelfsprekend,  zij zijn er toch altijd,  
maar dat probeer ik juist te voorkomen.  
Ook al lukt dat niet altijd hoor! ‘ 

Mustafa Kazmaz is 25 jaar,  personal trainer bij The Gym en daarnaast 

professional kickbokser.  Hij is begonnen met kickboksen toen hij 16 jaar was.  

Sinds kort heb heeft hij dit uitgebreid met MMA. Je kunt dus echt zeggen dat 

boksen mijn passie is. ‘ Mustafa gebruikt zijn ervaring als bokser tijdens de 

lessen bij de The Gym. 

 

 Mustafa Kazmaz 
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Ralf de Baard 
is een man van 

weinig woorden! 
5 Keer wat je 
nog niet wist 

over personal 
trainer Ralf. 
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LET’s MEET
ralf 
de baard

Hoe begin jij je dag?
Ogen openen,  douchen ...  ‘

Koken of uit eten gaan?
uit eten gaan. ‘

Wat is je favoriete boek?
Machiavelli,  de Prins. ‘

Wat is je beste eigenschap?
What you see is what you get! ‘

Hoe belangrijk is geld voor jou?
Noodzakelijk iets. ‘
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Remon  
van Zeist
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Wat betekent sporten voor jou?
Sporten is voor mij een way of life. ‘

Vertel!
Ik voel me goed door te sporten:  je zoekt daarbij je grenzen op 
en verlegt deze continu.  Bovendien houd je je lichaam fit en sterk. ‘

Wie is voor jou een voorbeeld 
ophet gebied van sport?
Ik heb niet zozeer een voorbeeld in de vorm van een bekend persoon.  Maar 
mensen die zich door niets laten weerhouden om hun doelen te bereiken 
op gebied van sport,  vind ik enorm inspirerend.  Ik doel dan voornamelijk 
op mensen die hun ziekte hebben overwonnen of mensen die een fysieke 
beperking hebben/gehad en uiteindelijk topprestaties kunnen leveren.  
Daar heb ik enorm respect 
en bewondering voor. ‘

Waar word jij happy van 
binnen jouw vakgebied?
Wanneer een klant zijn of haar doelstellingen behaald op het gebied van 
training en/of gewichtsverlies,  dat geeft mij enorm veel voldoening. ‘

Een dag niet gesport is...
. . .een rustdag! ‘

Remon van Zeist heeft van jongs af aan heb een grote passie voor 

uiteenlopende sportdisciplines.  ,,Al 20 jaar ben ik actief in de 

fitnessbranche,  heb ik diverse opleidingen gevolgd en ruime ervaring 

opgebouwd binnen deze branche;  personal training,  mental coaching 

en diverse groepslessen zoals hardlopen,  bootcamp en spinning.  

Door mijn achtergrond heb ik veel kennis en ervaring op het 

gebied van coaching,  conditieverbetering en gewichtscontrole. ”
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Op het moment dat ik deze column schrijf is de voetbal competitie in volle 

gang.  Als sportliefhebber en -beoefenaar is dat behoorlijk genieten.  

Die enorm hoge handelingssnelheid,  motorische vaardigheden,  fysieke 

kracht en explosiviteit,  oog-voet-coördinatie;  er lopen fenomenale sporters 

rond op de Russische velden.  Maar ook tenenkrommend slappe types,  waar 

je met plaatsvervangende schaamte naar kijkt.  

Zo niet het overgrote deel van de heren
voetballers. De ’22 miljonairs die achter een met

lucht gevulde zak aanjagen’, aardige omschrijving,
storten na tikjes, duwtjes, en lichte ‘elleboogjes’
neer alsof ze een rechtse directe van Mike Tyson

hebben gehad of een trap van Rico Verhoeven.

Schaamte 
voorbij
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Als vechtsporters weten wij,  lezers van 
dit magazine,  maar al te goed hoeveel 
‘geweld‘ je kunt verdragen voordat je 
echt ergens last van hebt.  En leg je er 
eigenlijk ook eer bij in om een klap of 
trap te incasseren zonder te laten blijken 
dat je er last van hebt.  

Met een van pijn vertrokken gezicht,  

kermend,  het gezicht in de handen dan 

wel door rollend.  Effectbejag,  voordeel 

uitlokkend,  blijkbaar is het cultuur 

binnen de voetbalwereld,  schaamt 

niemand zich ervoor.  Het wordt 

blijkbaar aangemoedigd.  Gelukkig 

is er nu de videoscheidsrechter die 

de misselijk makende Schwalbe 

neutraliseert,  maar dat ie er daarvoor 

moet zijn zegt genoeg.  

Iedereen die in de ring heeft gestaan 

om te sparren of voor wedstrijden,  

heeft daarvoor een zekere mentale 

hardheid ontwikkeld.  Je deelt uit en je 

neemt,  een echte (vecht)sporter gaat 

geen toneel spelen om daar voordeel 

uit te halen.  Okay,  als je wordt geraakt 

en je hebt pijn neem je even pauze.  

Maar je ziet incasseren als onderdeel 

van het sterker worden,  fysieke en 

mentaal.  Leve de vormende werking 

van vechtsport.

In één opzicht kun je wel respect 

hebben voor de mentale hardheid 

van sommige voetballers.  Dat zo‘n 

jongen de dag na zijn doods- c.q.  

wanhoopskreet en ter aarde storten 

vanwege een aaitje,  ten overstaan 

van honderden miljoenen mensen,  

de volgende dag zichzelf nog in de 

spiegel aan kan kijken.  En gewoon zijn 

zo zorgvuldig gestileerde coiffure weer 

in model brengt.  Dan heb je toch schijt 

aan wat mensen over je denken,  ben je 

behoorlijk autonoom. 

Alleen denk 
ik dan als 
vechtsporteré 
precies op de 
verkeerde 
manier. 

Koen Scharrenberg is voormalig 

karatekampioen en schrijver/journalist

Schaamte 
voorbij
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IS 40 JAAR EN MET HAAR 

PRACHTIGE GEZICHT IS ZE HAAR 

EIGEN VISITEKAARTJE VOOR HAAR 

PuRE SKINFOOD LIJN LOIS LEE. 

Debbie 
Van 

 Weelden
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Debbie gunt iedere
vrouw de beste
enmooistehuid.
In haar eigen zoektocht
naar natuurlijke
huidverzorging kwam
ze erachter dat
hetgeen waar zij
naar op zoek was
nog niet bestond.
Hoogwaardige, 
werkzame 
huidverzorging 
zonder meuk!
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Debbie 
Van 

 Weelden

,,Ik heb in 2005 een ernstig motorongeluk 

gehad waarbij de motor bovenop mijn 

lichaam terecht kwam. Heel vervelend,  

maar achteraf gezien is hier het zaadje 

van mijn eigen bedrijf geplant.  Mijn milt 

moest verwijderd worden waardoor ik 

genoodzaakt ben goed op mijn voeding 

en leefstijl te letten.  Ik ging op zoek naar de 

juiste voeding om mijn lichaam gezond te 

houden.  De zoektocht naar een gezonde,  

niet doorslaande,  verandering van leefstijl 

kwam ik al snel op het idee om daar iets 

mee te gaan doen.  Mijn lijf maakte namelijk 

een positieve verandering door,  enkel 

door het aanpassen van mijn leefstijl en 

eetgewoontes. ‘‘
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,,In 2007 volgde ik een opleiding 
tot Wellness coach,  omdat ik er 
ondertussen van overtuigd was dat 
stress management,  verandering 
van eetgewoontes en leefstijl een 
perfecte combinatie bleek.  Niet lang 
daarna volgde ik de opleiding Trainer 
Hormoonfactor,  omdat ik na mijn 34e 
merkte dat mijn hormonen ook van 
invloed waren voor een verandering van 
mijn lichaam. ‘

En niet alleen voeding,  
stressmanagement en 
sporten zijn van invloed op 
je hormoonhuishouding.  

In heel veel skincare producten zitten 
hormoonverstorende stoffen die 
je gezondheid kunnen belasten.  In 
mijn zoektocht naar fijne meukvrije 
huidverzorging lukte het me maar niet 
de juiste producten en samenstellingen 
te vinden.  Dus je raadt het al...  het 
idee voor mijn eigen productlijn was 
geboren. ‘

,,Na anderhalf jaar onderzoeken,  
ontwikkeling en testen is Lois Lee een 
feit!  Door middel van crowdfunding heb 
ik een opstart kunnen maken.  Nog tot 
op de dag van vandaag heb ik er alle 
vertrouwen in.  

Mijn Pure Skinfood lijn Lois Lee is binnen 
twee jaar uitgerezen tot een heus 
beautymerk.  Ik ben trots,  blij,  maar 
wil vooral vrouwen bewust maken van 
het feit dat een gezonde leefstijl in één 
rechte lijn staat met natuurlijke en pure 
verzorging voor de huid.  Soms hebben 
mensen geen idee wat ze op hun 
gezicht en lichaam smeren.  
Nog niet iedereen is bewust van het 
feit dat meuk op je huid echt voor 
huidproblemen kan zorgen.  

Het kan er zelfs voor zorgen dat 
lichaamsprocessen worden verstoord.  
Bizar,  maar het is echt zo!  Dus je 
begrijpt dat het in het rijtje van 
gezonde leefstijl,  voldoende beweging 
en gezonde voeding het ook heel 
belangrijk is om pure,  natuurlijke en 
werkzame verzorging toe te voegen.  
Het moet een deel van je leven 
worden,  een ritueel! ‘

,,Vrouwen verdienen momentjes voor 
zichzelf!  Dat hebben we allemaal 
nodig.  Dus sluit je op in de badkamer 
voor een heus beautyritueel met 
producten waar je huid optimaal baat 
bij heeft.  Geen meuk op je gezicht,  
maar pure skinfood die de huid herstelt.
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Debbie 
Van 

 Weelden

sluit je op in
de badkamer
voor een heus
beautyritueel
met producten
waar je huid
baat bij heeft
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Stuk voor stuk. 
Fit Arie promoot 
met dit event zijn 
nieuwe boek: Fit. 
Het boek is een enthousiast pleidooi 
voor een gezonder leven in kleine 
stappen.  Een boek boordevol tips en 
inzichten om beter te slapen,  gezonder 
te eten en meer te bewegen.  We 
kennen Arie natuurlijk van zijn tv-
carrière.  En iedere deelnemer ging naar 
huis met een gesigneerd exemplaar 
van zijn boek.  Is een interview dan 

5x 
Arie 

at 
The Gym

Als ik binnenkom hangt er een aanstekelijke energie bij The Gym. 

Meer nog dan normaal.  De reden:  Arie Boomsma is in the house!  

Tijdens een speciale bootcamp laat Arie mensen ervaren wat het 

je brengt als je gezonde beslissingen neemt zonder dat het een 

verplicht nummer wordt.  Ik zie vooral blije gezichten:  mensen met 

een afgepeigerd gelukkige uitstraling.  

overbodig? Echt niet!  Ik stelde een 
vijftal essentiële vragen,  recht op de 
man.

Rode loper of hutje 
op de hei?
Zonder aarzelen een hutje op de hei.  
Obligate evenementen zijn eigenlijk niks 
voor mij.  Ik ga zelden of nooit naar een 
première of lancering omdat ik moeite 
heb met die verplichte dynamiek.  
Alles altijd staat aan,  24/7.  Weg van de 
bewoonde wereld kan je alles even op 
stil zetten in een wereld vol afleiding ‘ 
heerlijk.
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Als ik binnenkom hangt er een 
aanstekelijke energie bij The Gym. 
Meer nog dan normaal. 
De reden: Arie Boomsma is in the house!
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Zon, zee, strand of skiën in de bergen?
Altijd de zon!  Ik ben gevoelig voor de donkerte van de winter en houd er 
eigenlijk alleen van als het slechts een paar dagen duurt.  De zon levert 
energie op en op het strand kan je lekker actief buiten zijn.

Groentesap of patat met?
Hmm, twijfelgevalletje.  Toch groentesap.  Ik kan echt genieten van patat,  
zoete aardappelfriet vind ik lekker.  Weet je,  eten is je energie om te leven en 
dingen aan te kunnen.  Vaak wordt eten echter gekoppeld aan ‘moeten‘ en 
‘niet mogen‘,  zeker in combinatie met sport.  Ik vind dat je het evenwicht moet 
opzoeken en kunnen genieten van eten zonder dat het een straf wordt.
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Sporten of met een warm bad 
en een boek*?
Haha,  ik dacht meteen te kunnen antwoorden,  maar door 
dat boek twijfel ik even.  Gelukkig kan het een na het ander!  
Ik kies tóch voor sporten.  Ik kan enorm genieten van een 
goed boek,  maar met sporten laad ik echt op.  Mijn hoofd 
staat dan echt even stil.  Het geeft rust en ontspanning 
omdat je even aan niets anders denkt.

*in het kader van een artikeltje dat op FaceBook de ronde 
deed

Personal Training of eigen 
circuit?
Ik heb eigenlijk nooit aan PT gedaan,  altijd een eigen 
programma. Ik geniet er te veel van om zelf te bedenken 
wat ik moet doen en om mezelf te motiveren.  Ik ben een 
echte zelfstarter,  zoals dat heet.  Ik gebruik wel veel kennis 
die ik opdoe door met PT‘s te praten.

Mooiste moment van vandaag?
Dat is zonder aarzelen altijd de glimlach op de gezichten 
van mensen die zojuist hebben ervaren dat sporten leuk 
kan zijn.  Trainen heeft vaak als doel afvallen zodat het een 
verplichting wordt.
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Als je ziet dat 
mensen zonder 
het te merken 
rode koppen 
krijgen en 
zweten, maar 
toch lachen en 
plezier hebben 
dan is mijn missie 
geslaagd
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AUTO KEIJZERS

ALTIJD DE AUTO 
DIE U ZOEKT!
Van Mini tot Bentley

Ruim 400 auto’s op voorraad! Bezoek ook onze Exclusives vestiging.

Sleutelbloemstraat nr. 29 en nr.1 te Apeldoorn  |  T. 055 357 4370
www.autokeijzers.nl | info@autokeijzers.nl

WIJ RUILEN ALLES IN!

VEEL 
BETALINGSMOGELIJKHEDEN

GRATIS TAXATIETOOL

UITGEBREIDE GARANTIE 
MOGELIJKHEDEN
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We only go for fun!

Passie voor fashion én zakelijk instinct worden bij Co-lab 

Amsterdam gelinkt aan doen waar je goed in bent. Twee 

Apeldoornse zussen, Tahnee en Sharanee, hebben hun 

bedrijf weten uit te bouwen met twee populaire labels in de 

Nederlandse modewereld.

“We zijn geen Haute Coûture,” lacht Tahnee meteen. 

“Ons idee was een candy collection voor kledingzaken te 

ontwerpen. Nu hangt ons merk op150 plekken in Nederland, 

België en Duitsland. En het blijft leuk!”

No 
time 

for 
basics
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“We brengen kleur, fun, details en 
comfort bijeen om zo iedere keer weer 
een uitgesproken collectie op de markt 
te brengen,” voegt Sharanee toe. “Items 
waar je vrolijk van wordt: eyecatchers van 
goede kwaliteit met oog voor detail en 
een mooie pasvorm..”

Wanderlust Amsterdam
“Wanderlust is ons grootste label. Vier 
keer per jaar creëren we een nieuwe 
collectie met iedere keer een ander 
thema; denk aan een land, stad, cultuur… 
Deze winter hebben we ons laten 
inspireren door de populaire serie Gossip 
Girl dat zich afspeelt in NYC.

“We tekenen alle prints zélf. Dit maakt 
ons uniek, waardoor we al snel een eigen 
identiteit hebben weten neer te zetten 
voor de consument. We houden niet 
zo van hokjes. We willen vooral eigen 
blijven.”
Ervaring destijds opgedaan in hun 
winkel Devereaux Boutique, is bij het 
Wanderlust-label omgezet in accenten op 
de vrouwelijke pluspunten. “Onze visie is 
dat kleding moet passen, leuk staan en 
tegelijk on trend zijn.”

OWWW... Life by your rules. Don’t 
back down. Be a warrior. You choose.
Once We Were Warriors is de naam van 
het mannenlabel. Het merk groeit, maar 
telt al 50 verkooppunten en is vooral 
populair in het buitenland. “OWWW is 

No 
time 

for 
basics
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streetwise mannenkleding met ruwe 
texturen en uitgesproken details voor 
mannen met lef. Tegelijk gebruiken we 
neutrale kleuren en staat ook bij dit label 
kwaliteit en comfort voorop.

Family business
Co-lab Amsterdam telt 10 vaste 
medewerkers en is gevestigd in hartje 
Amsterdam, waar alles plaatsvindt onder 
één dak: design, productie, verkoop. 
Vader staat aan het hoofd, moeder 
doet de fi nancien en personeelszaken, 
Tahnee is het brein achter Wanderlust en 
Sharanee houdt zich bezig met marketing 
en PR. “Mode is ons letterlijk met de 
paplepel ingegoten. Ook ons jongste 
zusje Phylicia wordt klaargestoomd om te 
integreren in het familiebedrijf.

Sponsor 
Once we were warrior is trots sponsor 
van kleding @ The Gym. Sharanee: “Het 
concept van The Gym met small groups 
en personal training gecombineerd met 
de sfeer en samenwerking om doelen 
te bereiken sluiten goed aan bij onze 
lifestyle. We hechten veel waarde aan 
een leuke en inspirerende sfeer. Co-
lab staat dan ook voor collaboration, 
het nieuwe werken. Volg ons ook via: 
#wanderlust
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Tim
TimTim

Wat begon als een theaterles met 8 

leerlingen, heeft hij in 10 jaar weten uit te 

bouwen tot Apeldoorns populairste school 

voor dans, fi lm en musical theater met 

meer dan 800 enthousiaste leden en in alle 

leeftijdscategorieën en een team van 30 

begeleiders. Twee jaar geleden stortte hij zich 

opnieuw in het avontuur en richtte hij zijn pijlen 

op het organiseren en produceren van events, 

congressen, feesten en partijen door heel 

Nederland.

Je kan met een gerust hart zeggen dat dromen 

en ambities in goede handen zijn bij Tim 

Koldenhof Producties: hij stimuleert zijn eigen 

ondernemerszin, maar heeft door de jaren heen 

ook menig talent weten te inspireren tot groei. 

Hoe doet-ie dat toch?

Tim
Tim

Tim
TimTimTim

TimTim
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1. Rode draad
“Creativiteit is echt leidend in alles wat ik doe, het is mijn rode draad. Ik krijg energie 
van de combinatie creëren van nieuwe dingen en creatief bezig zijn. Ik denk dat als 
je daar zelf oprecht in gelooft, het aanstekelijk werkt op je omgeving. De kunst is te 
blijven doen wat je leuk vindt en in je kracht blijven staan.”

2. Just do it
“Doe waarin je gelooft en geloof in wat je doet – daar begint het mee. Zelf was ik voor 
mijn gevoel altijd bezig leuke dingen te doen – liefst achter de schermen – en nu ben 
ik directeur van deze onderneming. Dat was best schakelen. De sleutel is niet stil te 
blijven staan en mensen om je heen verzamelen die je aanvullen. Dat is tot nu toe 
altijd gelukt.”

3. Durf te dromen
“Doe waarin je gelooft en geloof in wat je doet – maar blijf vooral dichtbij jezelf. 
Eigenlijk hetzelfde als het vorige punt maar nét even anders. We gunnen iedereen 
het allerbest. Natuurlijk blijken soms ambities groter dan het talent dat je in huis hebt 
en dat is juist goed – we blijven wel altijd een realistisch beeld scheppen en verkopen 
geen luchtkastelen.”

4. Diversifiëren
“Het is belangrijk om het bij ons leuker te maken dan bij de concurrent. Bij Tim 
Koldenhof Producties kan je terecht voor het hele traject van lessen en een 
vooropleiding tot coaching, casting en show. Door de verschillende disciplines die we 
bieden groeien onze leerlingen, maar wij ook. Door het netwerk dat ik meebreng in 
dit betrekkelijk kleine wereldje kan je bij ons behoorlijk boosten. Mensen weten ons te 
vinden en wij weten ons netwerk te bereiken, zo moet je het zien.”

5. Professionaliseren
“Er is durf nodig om uitdagingen aan te gaan, om te zoeken naar verbetering, zowel in 
de uitvoering als in het aanbod. We kunnen onze leerlingen daarin bijstaan als goed 
opgeleide begeleiders en ervaringsdeskundigen – we kennen de klappen van de 
zweep en zoeken altijd naar manieren om nóg beter voor onze mensen te zorgen.”

TimTim
Tim TimTim

Tim
Tim

Tim
Tim
Tim

Tim

TimTim
Tim
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Inzicht Optiek  •  Asselsestraat 82 Apeldoorn  •  055 576 344  •  inzichtoptiek.nl
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Een personal trainer voor net dat beetje

extra motivatie. Al veel keren begonnen

met trainen om conditie op te bouwen of

om af te vallen maar nooit dat extra

beetje motivatie gehad om vol te houden.

The Gym bied u de mogelijkheid om onder

begeleiding van een personal trainer te

trainen zodat u uw doelen wel moet halen.

De intake
Elk traject begint met een
intakegesprek. Hier wordt
samen met jou bepaald welke
doelen er behaald gaan worden,
inclusief de bijbehorende
motivaties.

Het plan 
Op basis van de intake wordt
een strategie bepaald om zo
snel mogelijk resultaat te
boeken. Je krijgt advies op het
gebied van trainingsaanpak
en dieet.

Aan de slag
Tijd om aan de slag te gaan!
Onder begeleiding van onze
trainers ga je trainen in
The Gym in Apeldoorn,

Fit blijven
Gefeliciteerd! Je eerste doelen
zij behaald. Nu is het belangrijk
om nieuwe doelen te
stellen en fi t te blijven. Onze
personal trainers helpen je
hier uiteraard bij!

per
sonal
train
ing

1

2

3

4
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Release 
your 

Talent
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“Ik dacht dus dat ze
muziek produceerden op
zo’n DJ set. Ik had
er geen verstand
van natuurlijk,
ik was pas 12.”
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‘Het begon allemaal heel basic:  

een draaitafeltje op mijn kamer.  

Niet veel anders dan andere DJ‘s. ‘ 

Maar Julian wilde al snel meer.  

Nadat zijn vader FL Studio-

software voor hem aanschafte 

was hij eigenlijk niet meer te 

stoppen.  Zijn stijl:  melodisch - 

een combinatie van radiomuziek 

met festivalsound en een 

eigen melodie.  ‘Ze noemen het 

ook wel Electric Dance Music 

(EDM) maar dan met mijn eigen 

stempel. ‘
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In de wolken
‘Ik zette alles op SoundCloud en kreeg 
steeds meer volgers.  Ik kreeg een 
aanbod van een platenlabel en ging 
ervoor,  maar hoorde vervolgens niks 
meer.  Tot ik op een forum las dat mijn 
nummer op nr.5 stond op Beatport,  dé 
kickstart voor je DJ-carrière.  Maar het 
stond er onder een andere naam en 
label! ‘ Julian deed navraag op diverse 
forums die hem hielpen in zijn strijd om 
gerechtigheid.  ‘Voor mij liep het goed 
af;  daar heb ik echt geluk mee gehad.  
Het is dus goed om je verhaal te delen. ‘

Zijn eerste track werd gereleased en 
kort daarop had hij een nr.1  hit op 
Beatport.  Julian werd steeds meer 
geboekt als DJ in Nederland en het 
buitenland.  Tegenwoordig vliegt hij 
wekelijks naar alle uithoeken van de 
wereld voor zijn top gigs.

Julian heeft totaal 
geen sterallures
Ik heb natuurlijk wel een verhaal,  maar 
Nederlanders zijn nuchter genoeg 
om je te waarderen om jou naast je 
verhaal.  Ik heb korte tijd in Amsterdam 
gewoond,  maar ik miste mijn vrienden 
en familie in Apeldoorn dus ben ik 
terugverhuisd.  Als ik vrij ben ga ik 
graag stappen met mijn vrienden.  
Ik vind het dan leuk om spontaan te 
draaien bij Café de Zaak. ‘

Fit en gezond 
@ The Gym
‘Ik zit altijd in een soort reisbubbel.  
Het vergt discipline om het allemaal 
in dit tempo en in goede gezondheid 
vol te houden.  Ik probeer gezond te 
eten,  drink niet als ik op tour ben (voor 
stimulerende middelen haalt hij zijn 
neus op) en probeer altijd te slapen 
zodra ik de kans krijg. ‘
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Nog geen tien jaar 
later is Julian Jordan een 
van de snelst groeiende 
talenten ter wereld. 
Daar krijg je wel even 
kippenvel vaN, ter wEéreld!
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Als zijn schema het toelaat traint 

julian minimaal een keer per 

week bij the gym. ‘Dan kan ik 

losgaan,  alle energie eruit gooien 

en inspiratie opdoen voor nieuwe 

tracks omdat mijn hoofd dan echt 

even helemaal leeg is. ‘

Naast een continue stroom nieuwe 
releases,  stopt hij zijn energie in zijn 
platenlabel Goldkid Records,  waar hij 
nieuw talent een kans geeft.   ‘Zoals 
Alpharock en Siks,  gasten met een heel 
eigen sound.  Ik geloof in mijn team en 
wil mijn naam blijven verbinden aan 
projecten waar ik trots op kan zijn. ‘
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JOHAN
MAUREEN
AARON
FAMILY POST AT THE GYM
Er was eens… een moeder,  een vader en een 

zoon.  Met ieder een hart voor ondernemen,  

ieder in een totaal andere branche,  maar 

onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Een mooi verhaal …en ze sporten:  @The Gym!
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Plezier @ Work
Alle drie hebben dezelfde mening:  je 
moet in het dagelijks leven en werken 
vooral iets doen wat je écht leuk vindt.  
Of je dat nu bereikt door een opleiding 
te volgen of door praktijkervaring op te 
doen.  

Aaron:  …Ik merkte dat ik echt opbloeide 
in de horeca en ontzettend snel en veel 
leerde.  Zo ontstond al snel het idee 
om mijn eigen zaak te beginnen.  Mijn 
ouders stonden hier vierkant achter. …

…Ik deed voorheen opleidingen die van 
toepassing waren op mijn werk voor 
Johan, … zegt Maureen.  …Op een gegeven 
moment wilde ik echt iets voor mezelf 
doen … iets heel anders.  Ik heb als 
nagelstyliste echt mijn draai gevonden. …

Johan heeft onlangs zijn eigen koers 
verlegd en gaat onder de nieuwe 
labels LEV Carrièremakers en LEV 
Talentontwikkelaars verder.  …Ik heb 
mijn activiteiten in een modern jasje 
gestoken zodat het weer bij me past.  
Vandaar de nieuwe naam: LEV. 
Wij spreken het uit als lef (om de 
juiste stappen te zetten),  maar het is 
Hebreeuws voor hart:  luister ernaar.

Plezier @ The Gym
Alle drie zijn ze liefhebbers van het 
goede leven:  lekker eten en drinken.  
Maureen en Johan trainen zo vaak 
de tijd het toelaat,  wat neerkomt op 
vrijwel iedere dag.  …Ik weet nog wel de 
eerste keer trainen, … herinnert Maureen.  
…Ik dacht na 10 minuten dat ik erbij zou 
neervallen en toen hadden we pas de 
warming up gedaan,  ik ging echt stuk! …

Maureen heeft sinds enkele jaren haar eigen Dazzling Nails & Wax 

Studio,  doet tevens de administratie van haar mannen en werkt op 

vrijdag bij haar zoon.  Johan heeft een bureau dat zich toelegt op 

recruitment,  assessment en talentontwikkeling voor hoogopgeleiden,  

maar helpt ook graag een handje mee,  ofwel werkend,  ofwel te gast 

met een lekker glas wijn.  Aaron is de trotse eigenaar van lunchroom 

en borrellocatie Rembrandt in de Apeldoornse binnenstad… en liet zijn 

nagels al regelmatig rood lakken.
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a succesfull team
beats with one heart

Johan: …Ik moest destijds overgeven… 
en door!  Opgeven is geen optie.  
Het is belangrijk om goed voor je 
lichaam te zorgen en lekker je kop 
leeg te maken. De energie die je eruit 
haalt is super goed voor je en maakt 
je extra productief.  Ik gebruik het 
sparren zelfs als karakterspiegel bij mijn 
coachingsessies.  Het kan bijvoorbeeld 
mensen over een drempel helpen om 
assertiever te worden. …

…In de horeca werk je eigenlijk continu 
in het zicht, … valt Aaron bij.  …Hoe druk ik 

ook ben,  het is voor mij belangrijk om er 
verzorgd te blijven uitzien.  

Fitheid straal je uit en geeft de energie 
die je nodig hebt om gezond je werk te 
blijven doen. …

Het laatste waarover de familie Post het 
unaniem eens is:  de sfeer bij The Gym past 
gewoon.  …René stimuleert en investeert in 
zijn team en mensen.  Dat doet wat met je.  
Het zorgt voor een bepaalde loyaliteit die 
je als ondernemer herkent,  waardeert en 
terugkaatst. …
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a succesfull team
beats with one heart
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Boek nu! 

15 resorts 
verspreid over Nederland, 
België en Bonaire

www.europarcs.nl

Vakantieparken op de mooiste locaties!

Ruim aanbod aan faciliteiten en horeca 
op onze parken

Kinderanimatie met Beau & Bloem

Luxe recreatiewoningen in het bos en 
aan het water 

Groepsaccommodaties tot 36 personen

Zwemplezier zowel binnen als buiten

Luxe wellness faciliteiten
Voor een onvergetelijke vakantie!

Beleef het
bij EuroParcs!

The official
   supplier of
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There’s more to
fitness than

meets the eye…
FITTE MENSEN kuNNEN DIEPE DENkERS ZIJN.  
SCEPTISCH? IS HET ALLEEN MAAR uITERLIJkE 

SCHIJN? WAAROM ZIET LE PENSEuR VAN RODIN 
ER DAN ZO AFGETRAIND uIT?

EN FITTE MENSEN kuNNEN ANDEREN WEER 
STOF TOT NADENkEN GEVEN … EN MOTIVEREN,  IN 

ALLERLEI OPZICHTEN.  WIJ ZOCHTEN ENkELE VAN 
DE bESTE QuOTES ON FITNESS bIJ ELkAAR. 

kOEN SCHARRENbERG
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‘Take care of your body. It’s the only 
place you have to live.’
Jim Rohm, Amerikaans zakenman en motivational speaker.

‘To enjoy the glow of good health, you 
must exercise.’
Gene Tunney,  voormalig wereldkampioen boksen in het licht-
zwaargewicht en zwaargewicht (ongeslagen).

 ‘Our growing softness, our increasing 
lack of physical fitness, is a menace to 
our security.’
John F.  Kennedy.  De in 1963 in Dallas vermoorde president kan 
enige vooruitziende gave niet worden ontzegd.

‘A feeble body weakens the mind.’
Jean-Jacques Rousseau.  Origineel:  ‘un corps faible affaiblit 
l‘esprit‘.  Dus ook al in de tijd dat de beroemde Franse filosoof 
leefde (1712 -1778). 

En de uitsmijter:
‘Fitness is not about being better than 
someone else... It’s about being better 
than you used to be.’
Khloe Kardashian.  Oeps???? Ja inderdaad,  wij moesten ook even 
slikken bij de constatering dat er toch enige diepgang zit in deze 
ogenschijnlijk nutteloos op aarde vertoevende socialite.  
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16 Stanhope Place, London

W2 2HH, United Kingdom

+44 20 7298 0080

 info@stellargroup.co.uk

The Stellar Group is a multi-national, full service 

sports consultancy. Established in 1994 by 

Jonathan Barnett and David Manasseh, the 

company has grown to become one of  the 

biggest and most successful sports management 

companies in the world.

Managing the careers of  hundreds of  footballers 

in the UK and abroad, Stellar are the agents 

behind some of  the biggest transfers in football 

history including Gareth Bale’s then world record 

transfer to Real Madrid.

As well as football, Stellar also enjoys prominent 

status in rugby, cricket, and athletics. With a 

dedicated commercial division we also work hard 

in maximising image rights and commercial 

opportunities for all of  our clients.
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Rudy EN 
Richelle 
Haverkamp
zijn vader en dochter
met beiden een duidelijk doel
Rudy is al jaren actief in zijn autobedrijf Haverkamp 

Auto…s.  Een familiebedrijf sinds 1901.  Richelle heeft 

het ondernemersbloed van haar vader,  zij runt 

sinds 1,5  jaar haar eigen bedrijf …by Richelle Fashion… 

en verkoopt damesmode online.  Rudy en Richelle 

praten niet graag over zichzelf,  zijn sportief en 

hebben dezelfde karaktereigenschappen.  Sporten 

is een belangrijk doel in hun leven.  …Als ik niet kan 

sporten,  word ik chagrijnig…,  aldus Rudy.  
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Rudy: Ik kom bijna
altijd op de fIets
naar The Gym
vanuit Teuge, dat
vind ik heerlijk!

Heb ik gelijk mijn warming-up en 
cooling-down gehad! Ik sport samen 
met Richelle elke donderdagochtend 
van 7.00 uur tot 8.00 uur in het 
ondernemers groepje. We doen aan 
kickboksen en krachttraining. Het is elke 
les weer anders,  dat maakt het leuk 
en afwisselend. We hebben het super 
gezellig samen en ondertussen zijn we 
lekker een uur actief bezig. Je begint 
daarna zo lekker aan je dag. Eigenlijk 
zou iedereen elke dag zo moeten starten!  

Richelle,,Ik sport daarnaast ook nog elke 
maandagavond een uur met een groepje 
meiden bij The Gym. 
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“Het scheelt ook dat ik met
en groep sport, je motiveert

Elkaar en het is gezellig.Zo
blijf ik lekker in balans.”

Soms heb ik niet zo…n zin om te gaan,  
maar als je er eenmaal bent...  ben ik 
naderhand blij dat ik gegaan ben. Het is 
gewoon een uitlaatklep voor mij. …

Rudy,,Als ik niet kan sporten word ik 
chagrijnig,  ik moet bewegen! Ik ga elke 
zondagochtend samen met groepje 
hardlopen, we lopen zo'n 15 tot 20 
kilometer de bossen in.  Daarna neem ik 
een paar dagen rust.  Woensdagochtend 
loop ik naar het zwembad en ga een 
half uurtje zwemmen daarna loop ik 
weer terug naar huis.  
Donderdagochtend fiets ik weer naar 
The Gym om een uurtje te boksen en 

dan fiets ik weer terug.  Vrijdagochtend 
wandel ik weer richting zwembad om 
een half uurtje te zwemmen en wandel 
weer terug,  dus ik kom wel aan mijn 
beweging. … ;-)

Richelle,,Ik sport om mijn figuur te 
behouden en omdat ik het lekker 
vind.  In het weekend hebben we veel 
gezelligheid met vrienden,  pakken 
een terrasje of gaan lekker uit eten dus 
voor mij is het goed doordeweeks te 
sporten.  Maar het is ook gewoon even 
wat anders,  voor mij toch wel een 
uitlaatklep.
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We hebben ook regelmatig een andere 
trainer en dat maakt het ook leuk.  Ieder 
heeft zijn eigen werkwijze,  dat maakt 
het sporten  afwisselend. …

Rudy ,,Ik ben gaan sporten omdat ik 
jaren geleden veel te zwaar was,  ik had 
last van een hoge bloeddruk en een te 
hoog cholesterol.  Mijn huisarts vond dat 
ik eerst maar eens een half jaar moest 
gaan sporten om te kijken wat het 
effect was.  Ik merkte zoveel verbetering 
dat ik het met een half jaar heb 
verlengt om maar van de medicatie af 
te kunnen blijven.  Ik moet wel blijven 
bewegen om alles aardig op peil te 
houden,  maar dat vind ik heerlijk.  We 
hebben een leuke en gezellige familie,  
vriendenkring en buren dus de nodige 
borreltjes en versnaperingen horen daar 
ook bij,  ik compenseer dat met sporten 
en actief bezig zijn.  

Richelle ,,Ik let doordeweeks op wat ik 
eet,  maar in het weekend let ik minder 
goed op hoor.  Dat compenseert 
elkaar!  ;-)  Als de broek weer te strak 
zit,  dan let ik weer wat meer op en 
is het er ook zo weer af.  Maar in de 
zomer lekker op een terrasje zitten 
moet kunnen! … 
Rudy,,Doordeweeks eet ik gezond en 
in het weekend gaan wij vaak uit eten.  
Wel eet ik dan graag een lekker licht 
visje.  We doen niet aan extreme diëten,  
maar loopt het de spuigaten uit,  trekken 
we de handrem aan en doen we het 
weer even rustig aan. …

Rudy: ,,Ik vind het 
hartstikke leuk om 
samen met Richelle te 
sporten, dat is echt wel 
bijzonder! 
Ik vind het ook knap dat Richelle voor 
zichzelf is begonnen,  ze zet echt haar 
tandjes erin.  We steunen haar waar wij 
kunnen,  maar ze moet het toch echt 
zelf doen! …

Richelle ,,Als er iets is kan ik 
sparren met mijn ouders,  zij zijn het 
ondernemersleven gewend.  Het is 
toch fijn dat je dingen kunt delen.  
Het ondernemen geeft mij energie!  
Ik vind het superleuk als mensen 
enthousiast zijn.  Ik verkoop kleding 
aan meiden,  dames,   maar ook oma…s.  
De kleding die ik verkoop is voor 
iedereen.  Dat maakt het wel echt mijn 
ding.  Mijn droom is om ooit een eigen 
kledingwinkel te beginnen. ‘
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Josefi na
Vos20% KORTING OP DE FIGHT ACADEMY COLLECTIE VAN OWWW 

VERKRIJGBAAR BIJ THE GYM, AANGEBODEN DOOR CAPITAL
www.capitalfashion.nl

Central Park
Kapelstraat 1
7311 BK Apeldoorn
T. 055 578 6296

openingstijden:
maandag 08:30 tot 17:30
dinsdag 08:30 tot 17:30
woensdag 08:30 tot 17:30

Catering - bedrijfsborrel - bedrijfslunch - babyshower - high tea - catering aan huis

donderdag 08:30 tot 23:00
vrijdag 08:30 tot 17:30
zaterdag 09:00 tot 18:00
zondag 11:00 tot 18:00

254.00.001_Magazine_TheGym P107-188.indd   122 17-12-18   16:23



Ze is ambassadrice van

EuroParcs Charity Foundation 

samen met Mienie en Sylvana. 

Ze sport bij The Gym vanwege de 

fi jne en gemoedelijke sfeer. 

Josefi na vertelt openhartig 

over haar rol bij EuroParcs 

Charity Foundation.

Josefi na
Vos20% KORTING OP DE FIGHT ACADEMY COLLECTIE VAN OWWW 

VERKRIJGBAAR BIJ THE GYM, AANGEBODEN DOOR CAPITAL
www.capitalfashion.nl
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www.nederwoon.nl/verhuurders

AMERSFOORT    AMSTERDAM    APELDOORN    ARNHEM    DEVENTER    NIJMEGEN    UTRECHT    ZWOLLE

NederWoon heeft handige services die u kunnen helpen bij het verhuren, beheren en 
onderhouden van uw vastgoed. U heeft de keuze om alles zelf te doen, een deel over 
te laten aan NederWoon of alles door NederWoon te laten doen.

U kunt het zelf doen.
Maar het hoeft niet. 

Huismeester
Kent uw vastgoed van a tot z

Woning verhuur
Vind in no time een nieuwe huurder

Vastgoedbeheer
Ontzorgt vastgoedbeleggers 24/7
Vastgoedbeheer
Ontzorgt vastgoedbeleggers 24/7

vanaf € 295
per bemiddeling

vanaf € 15
per maand

vanaf € 10
per maand

VvE Beheer
Ontzorgt uw VvE 24/7

vanaf € 35
per uur
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Wat houdt EuroParcs 
Charity Foundation 
precies in?
,,EuroParcs Charity Foundation is een 

onderdeel van EuroParcs vakantieparken 

en biedt gezinnen met kinderen, die 

getroffen zijn door kanker, een gratis 

vakantie aan. Zo kunnen ze toch even 

samen genieten van een ‘zorgeloze’ 

vakantie. Ook is het een van onze doelen 

van EuroParcs Charity Foundation om 

zoveel mogelijk geld in te zamelen, zodat 

we nog meer Kanjerkastelen kunnen 

realiseren.”

Wat doet het met je 
wanneer je gezinnen 
blij kunt maken met 
een gratis vakantie?
,,De pijn van de getroffen gezinnen gaat 

ons aan het hart en wij zetten ons dan ook 

volledig voor hen in met heel ons hart. 

Een vakantie brengt mensen bij elkaar en 

geeft mooie herinneringen. In een gezin 

waar iemand ziek is, is samenzijn heel 

belangrijk. Wij kunnen de kinderen helaas 

niet beter maken, maar wij kunnen ze wel 

een mooie vakantie bezorgen, die ze voor 

altijd kunnen koesteren. Dat wij op deze 

manier ons steentje kunnen bijdragen 

geeft een goed gevoel. Vakantie is namelijk 

niet vanzelfsprekend in een gezin dat in 

verdriet verkeerd.”

Wat wil je nog heel graag 
bereiken?
,,We hebben momenteel op twee parken 

een huis kunnen bouwen, speciaal voor de 

foundation. De twee huizen zijn kind en 

beperking vriendelijk en het hele jaar door 

te gebruiken door de gezinnen. Onze wens 

is om op ieder EuroParcs vakantiepark 

een huis te realiseren. De gezinnen die 

getroffen zijn door kanker kunnen vaak 

niet naar het buitenland. In Nederland zijn 

ze in de buurt van hun eigen ziekenhuis 

en kunnen zelfs tussen de behandelingen 

door een weekje weg, even genieten.”

Wat is je connectie 
met René en The Gym?
,,Ik sport met de ambassadrices, Mienie 

en Sylvana, bij The Gym. De sfeer en 

gemoedelijkheid trekt ons aan. René daagt 

je uit, tot het gaatje! Puur om je sterker 

te maken en het beste in je naar voren te 

halen. René is type ‘Feet on the Ground, 

Head in the Clouds’. Geaard maar toch een 

dromer! René speelt in op het moment en 

ziet ook echt wat je nodig hebt.”

Sylvana Mienie Josefi na
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Je weet van jezelf dat je moet sporten,  helemaal na je 

zwangerschap die je strakke buik heeft verpest en 10 kilo 

extra heeft bezorgd.  Sporten is gezond!  Het is niet alleen 

nodig als je overgewicht hebt maar ook voor mensen die 

al een gezond gewicht hebben is sporten gezond.  

column
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Smoesjes...
Je kent ze vast wel,  die zeurende 
moeders (en ja,  ik was er zelf ook één) 
die zeggen dat ze écht niet aan sporten 
toekomen.  Ze zijn te druk,  te moe,  te lui 
of verzinnen de slechtste smoezen:
•  …Ik heb gisteren de hele dag achter 

mijn peuter aan gerend:  dat geldt 
toch ook als sporten? …

•  Maar ik stofzuig iedere dag....  
daarmee verbrand ik toch ook 
calorieën? …

• … …Ik had een verjaardag en heb het 
gebak laten staan. …

…•  Wat heeft het voor zin om te gaan 
sporten en afvallen als ik misschien 
nog wel een tweede wil.  Dan 
gaat het zich toch allemaal weer 
herhalen? …

Work that body!
Ik geef toe, ook ik heb mij schuldig 
gemaakt aan bovenstaande smoezen.  
Moeders staan 24/7 …aan… en hebben 
het druk, ik weet er alles van. Maar hé,  
kijk eens om je heen, je kunt al zoveel 
bereiken wanneer je je laptop openklapt 
en op zoek gaat naar een paar home 
workouts. Ligt je kindje te slapen? kom 
van die bank af en work that body.  
Sta je …s ochtends onder de douche? 
Hoppa, maak meteen wat squats.  Of 
pak de flesjes water uit de koelkast en 
train die armen… Hoezo slechte smoezen 
om niet te hoeven sporten? Daar hoef 
je bij mij niet meer mee aan te komen.  
Goed, wanneer je echt,  echt een hekel 
aan sporten hebt en het niet leuk vindt 
dan geef ik je gelijk en sport je niet.  
(Medische redenen kan natuurlijk ook).

The Gym
Wil je jezelf echt overtreffen en tot het 
uiterste gaan? Ga voor de …grap… (nou 
ja,  een grap wil ik het niet noemen,  
het is serious business) een uurtje met 
mij mee trainen bij The Gym. Ik geef 
je twee opties:  Of je wordt er heel 
gelukkig van en wilt meer of je haat mij 
4-ever omdat je zo bent afgemat.  

Hoe zal ik het subtiel omschrijven? 
Mijn nekharen gaan soms wat lichtelijk 
overeind staan van vrouwen die een 
slechte smoes verzinnen om niet te 
kunnen sporten.  Heb je écht een hekel 
aan sporten?  Dan sport je niet maar 
voor de overige dames….. .  kom op zeg,  
sta op en work that body!  Opties 
genoeg,  dacht ik zo.
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CURA XL is een gecertificeerde zorg- en dienstverlener 
opgericht door professionals met jarenlange ervaring. Onze 

werkwijze is praktisch, betrokken en laagdrempelig. We hebben 
geen moeilijke procedures of wachttijden, bij ons krijg je meteen de 

ondersteuning die jij nodig hebt. Iedereen is welkom jong of oud, of je 
hulpvraag nou simpel of ingewikkeld is, wij pakken deze op, samen met jou.

Wij zijn van alle leefgebieden thuis. Samen met jou en de mensen om je 
heen zoeken we uit op welke manier we je het beste kunnen ondersteunen. 
Gaat het om een enkele vraag of spelen er meer zaken? Jij bepaalt samen 
met je begeleider aan welke doelen we gaan werken. Of dat nou op het gebied 
is van geld, school, relaties, wonen, of allemaal tegelijk. Wij werken met vaste 
begeleiders en vinden het belangrijk dat het goed klikt tussen jou en je begeleider. 
Tijdens de intake kijken we wie het beste bij jou en je hulpvraag past.

Je begeleider is onderdeel van een team dat bij jou in de buurt werkt. Het 
team kent hierdoor niet alleen jou en je netwerk, maar weet ook wat er in de 
omgeving speelt. Dit zorgt ervoor dat we snel kunnen reageren als er iets is. 
Wij werken bewust in kleine, lokale teams. We vinden het belangrijk dat jij 
precies weet met wie je te maken hebt. Bij ons heb je alle ruimte om jezelf 
te ontwikkelen en te werken aan je zelfstandigheid. Jij staat centraal. 
Hierom hebben de begeleiders die bij ons werken verstand van 

verschillende zaken. Denk hierbij onder andere aan psychiatrische 
problemen, een verstandelijke beperking, verslaving en 

huisvesting. Zo sluit onze ondersteuning altijd aan op jouw 
wensen en als wij je niet direct kunnen helpen schakelen 

we ons netwerk in om te zorgen dat het alsnog lukt.
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Flying 
HigH at 
The Gym
Price is what you pay; value is what you get

Stel je voor:
Je koopt een strippenkaart.  Nee, niet 
uit de automaat op het station. Denk:  
exclusief.  Super exclusief.  En doe er 
dan nog een schepje bovenop. Eén 
telefoontje en er staat wereldwijd binnen 
24 uur een Private Jet klaar voor vertrek…

Hebben we je 
aandacht?
Vlieg je 50 uur of meer per jaar dan 
is het al voordeliger om zelfs shared 
owner te worden van zo…n privéjet,  
die dan overal ter wereld binnen 
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10 uur beschikbaar is.  NetJets biedt deze service en 
vertegenwoordigt een hoge mate van exclusiviteit,  privacy,  
flexibiliteit en veiligheid.  En daar hangt natuurlijk een 
bijpassend prijskaartje aan.

NetJets @ The Netherlands
Een van de hoogvliegers binnen deze organisatie is 
Menno-klaas.  Letterlijk en figuurlijk.  Hij vliegt voor het 
Nederlandse marktaandeel van hot naar her,  daarnaast 
is hij zelf ook piloot.  …Onze klanten geven de voorkeur 
aan face-to-face ontmoetingen.  Dat betekent dat ik soms 
halsoverkop naar Parijs of Londen vlieg.  De deal is dan wel 
al vrijwel zeker rond. …

Het is een onregelmatig bestaan.  …Je bent eigenlijk altijd 
onderweg en eet vaak buiten de deur. … Toch weet Menno 
het leven aan de top goed te combineren met zijn jonge 
gezin en behoefte aan sport.  …Die sport wil ik echt niet 
missen.  Gelukkig kan ik op flexibele tijden trainen.

Schakelen @ The Gym
…
Het sporten heb ik nu echt ingebouwd in mijn ritme.  
Voorheen had ik ook een drukke baan bij Cap Gemini.  We 
zijn vanuit Amsterdam in Apeldoorn gaan wonen voor rust,  
ruimte en regelmaat.  Op een gegeven moment raakte ik 
geestelijk in een dip.  Mede met behulp van de trainingen 
en de persoonlijke aandacht van René en zijn team ben ik 
er weer bovenop gekomen.

…Ik heb bewondering voor zijn rol als motivator en trainer.  
Het is een soort social branding:  als je even niets van je 
hebt laten horen dan kan je een appje verwachten met:  
…hoe gaat het? … 
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Oprechte 
interesse: 

het maakt dat 
je ervoor gaat 
en ongemerkt 
lichamelijk en 
geestelijk de 
fItheid opbouwt 
die je keihard 
nodig hebt in 
het dagelijks 
bestaan.”
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Bewegen, 
eten En 
slapen 

met Arie
Een zaterdagmiddag in The Gym. Een enorme groep 

enthousiastelingen staat klaar voor een bijzondere 

sessie:  een circuittraining van Arie boomsma. Maar dat 

is niet alles:  Arie heeft zijn nieuwe boek …FIT… bij zich.  Dat 

draaide uit op een signeersessie waar de vriend van The 

Gym waarschijnlijk nu nog spierpijn van heeft.

En toen
moesten de

vragen
nog komen...
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Waarom is ‘fIt’ je missie?
Omdat fit zijn je zo ontzettend veel oplevert.  Mensen willen 
zoveel uit het leven halen,  alles ervaren,  overal zijn;  we staan 
voortdurend …aan….  Zo…n hectisch leven kun je alleen aan als je 
gezond leeft.  Dus:  voldoende slapen,  vers en gevarieerd eten 
en genoeg bewegen.

Waarom is fIt zijn zo 
belangrijk?
Veel mensen accepteren dat ze moe zijn aan het einde van 
een lange dag,  of dat ze pijntjes ontwikkelen als ze ouder 
worden.  Dat hoeft helemaal niet.  Wie fit is heeft energie voor 
het leven,  aandacht voor de mensen om haar of hem heen,  
is optimistischer,  minder vaak ziek én veerkrachtiger.  Dat zijn 
belangrijke redenen om gezond te leven!
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Kan iedereen fIt worden?
Absoluut.  Het is nooit te laat om te beginnen.  Heb geduld,  wees aardig voor jezelf,  
en niet te hard.  Gewoon kleine stapjes.  Daar gaat mijn boek FIT juist over:  haalbare 
aanpassingen die iedereen in het dagelijks leven kan maken.  Het is de moeite waard!

Met welke excuses om niet te sporten 
wil je het liefst korte metten maken?
Mensen moeten dat vooral zelf willen doen. Sporten of trainen doe je voor jezelf,  niet voor 
een ander.  Dus ik vind het leuk om advies te geven zodat mensen de obstakels kunnen 
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overwinnen die een gezonder leven nu nog 
in de weg staan van. En het gaat er om dat 
je die nieuwe mindset de jouwe wordt.

Onlangs was in het nieuws dat vooral jonge 
jongens té ver gaan met hun trainingen.  
Wat zou je deze jongens willen zeggen? 

Het is verleidelijk om het uiterlijk als doel te 
kiezen.  Maar zo…n doel is lastig te meten op 
de korte termijn.  Laat uiterlijk een gevolg zijn 
van hoe je leeft en traint,  maar leg de focus 
vooral op plezier,  energie en vooruitgang.  
Trainen als onderdeel van een gezonde 
levensstijl dus.

leg de focus 
vooral op 
plezier, 
energie en 
vooruitgang. 

Trainen als 
onderdeel 
van een 
gezonde 
levensstijl 
dus.
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Waarom is The Gym in Apeldoorn 
dé plek om fIt te worden?
In The Gym vind je een bijzonder team van gedreven mensen.  Er wordt hard 
gewerkt,  maar de sfeer is prettig … er is ook tijd voor een geintje.  En na een 
pittige training kun je met zijn allen bijkomen én bijkletsen aan de stamtafel,  
inclusief een gezond sapje.  Het draait hier om aandacht en liefde,  dus ja...  in 
Apeldoorn is dit dé plek.

Welke oefeningen zou iedereen 
elke dag moeten doen?
Wandelen en fietsen!  Daarmee heb je al een fantastische bewegingsbasis.  En 
als je dan nog wat aan spieropbouw wil werken,  kun je er squats,  pushups en 
crunches aan toevoegen!

Over FIT
In FIT laat Arie zien hoe je kleine,  maar doeltreffende stappen kunt 
nemen om gezonder te leven.  FIT staat vol haalbare tips & tricks 
die je helpen om gezond te eten,  goed te slapen en meer te 
bewegen.  Het mooie van het boek is dat de tips óók geschikt 
zijn voor mensen die alsmaar druk-druk-druk zijn.  FIT (ISbN 
9789044635256) telt 200 pagina…s is het dertiende boek 
van Arie boomsma. 
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Jasper 
van 
Roon 
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Jasper van Roon is getrouwd, heeft 4 kinderen en is sinds 2003 eigenaar 
van Schoolfruit.nl. Jasper is verantwoordelijk voor de Inkoop, Logistiek 
en Marketing binnen het bedrijf. Naast zijn bedrijf geeft Jasper ook 
verkooptrainingen met een duidelijk doel. De volgende stap is zijn 
verkooptraining combineren met een sporttraining samen met Rene. 

,,Samen sparren en werken aan een 
gezond lijf en een gezond bedrijf!'' 
Jasper heeft in samenwerking met een 
partnerbedrijf de app voor de trainers en 
de website van The Gym gebouwd. 

,,Vorig jaar had ik een sportief doel. Ik 
wilde voor mijn 40e fi t zijn. Dit doel heb 
ik bereikt en daar ben ik superblij mee! Ik 
heb de verantwoording over een bedrijf 
met personeel dus fi theid is absoluut van 
belang. Schoolfruit.nl heeft als missie: 
gezonde kinderen. Wij hebben het doel 
om in 2030 aan 10.000.000 kinderen 
Schoolfruit te leveren in de EU. Tevens 
pleiten wij ervoor ouders bewust en meer 
in beweging te krijgen voor een gezond en 
energiek bestaan. Daarom heb ik de plicht 
ervoor te zorgen dat ik fi t en energiek ben, 
zodat ik dat naar mijn medemensen kan 
uitstralen. Binnen een bedrijf is dit zeker 
van belang, ik moet het goede voorbeeld 
geven. Daarom sluiten wij elke vrijdag, 
met het personeel, de week af met een 
teamtraining. We hebben een divers 
team met jonge innovatieve en creatieve 
mensen. Die willen wij behouden."

,,Het is zo belangrijk om samen met je 
team gezond en fi t te zijn, maar vooral 
om dit ook te behouden. Het is tevens 
van belang dat je weet van elkaar wat 
er speelt. Zo hebben wij de '10 over 10 
voor de 10' ingelast. Dit is een dagelijks 
teamgesprek, van 10 minuten om 10.10 
uur, om even samen bij te praten. Goed 
nieuws, jouw prioriteit van de dag en wat 

je kan tegenhouden (prive en zakelijk). 
Door dit soort dingen bespreekbaar te 
maken, creëer je een goede band en een 
fi jne werksfeer."

,,Naast het runnen van mijn 
bedrijf Schoolfruit.nl organiseer ik 
verkooptrainingen waarbij de Why-
vraag als belangrijk uitgangspunt staat. 
Waarom we verkopen wat we verkopen 
en/of waarom we doen wat we doen? 
Deze training is een succes en wil ik 
gaan uitwerken in een combinatie van 
verkooptraining en sporttraining met 
Rene. Niet zozeer hoe je jouw producten 
of diensten aan de man gaat brengen, 
maar juist waarom jouw dienst of product 
zo bijzonder is en mensen dit moeten 
kopen? Wanneer jij kunt vertellen waarom 
je doet wat je doet en waarom je iets 
verkoopt om te verkopen, geeft dit een 
duidelijk beeld aan de klant waarom ze 
voor jou moeten kiezen. Dit in combinatie 
met een goed netwerkgesprek onder 
het genot van een heerlijke lunch en een 
uitputtende training is dit een absolute 
must voor iedere ondernemer die meer 
uit zijn of haar diensten wilt halen. Maar 
ook om op persoonlijk vlak te groeien en 
op een krachtige manier te kunnen en 
durven ondernemen. Het is een gezonde 
netwerkborrel, zonder dat je visitekaartje 
uitwisselt waar geen respons op komt. Juist 
door jezelf in te zetten als visitekaartje, met 
de juiste dynamiek, chemie en energie. 
Samen sparren en werken aan een gezond 
en krachtig doel!"
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ROBIN VAN LOHUIZEN:

ALLEEN GA JE 
SNELLER, SAMEN 
KOM JE VERDER!
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Ook succesvolle ondernemers willen wel eens sparren.  En dan 

bedoel ik niet alleen in een gym, maar ook mentaal. … Robin van 

Lohuizen,  business mentor,  vertelt over zijn werk.

HET WEMELT TEGENWOORDIG 
VAN DE COACHES IN NEDERLAND, 
WAT DOE JIJ ANDERS DAN 
ANDEREN?
Als business mentor ben ik 24/7 
beschikbaar voor mijn klanten. Dat is 
pittig,  maar nodig. Tot mijn klantenkring 
behoren ambitieuze ondernemers 
met een omzet tot 20 miljoen euro:  
die hebben geen boodschap aan 
kantoortijden. Een  coach is iemand naar 
wie je toegaat als je met een specifiek 
vraagstuk zit.  Als business mentor heb 
ik 100% aandacht voor mijn klant en het 
hele bedrijf.  Ik zoom in op ingesleten 
patronen en kan door mijn eigen ruime 
ervaring oplossingen bedenken om 
die patronen te doorbreken. Dat is een 
on going en breed proces, waarbij ik 
ondernemers het maximale uit zichzelf 
en hun onderneming laat halen. …

IS HET INZETTEN VAN EEN 
BUSINESS MENTOR INTERESSANT 
VOOR ONDERNEMERS, ONGEACHT 
IN WELKE FASE HUN BEDRIJF 
ZICH BEVINDT?

Op zich wel,  maar de meeste bedrijven 
die mij inhuren zijn al een tijdje 
onderweg. Ze hebben een mooie 
klantenkring en een prima omzet, maar 
de groei stagneert.  Het is een beetje 
vastgelopen allemaal.  Het lukt daardoor 
niet om de volgende stap te zetten. Ze 
willen wel,  maar weten niet hoe. Daar 
kan ik bij helpen. Waar sta je nu? En 

waar wil je heen? Waar moet je je dan 
nu focussen? Het lijken van die voor 
de hand liggende vragen, maar veel 
ondernemers worden ingehaald door de 
waan van de dag. Die werken niet meer 
aan hun bedrijf,  maar in hun bedrijf.  
Zonde, want daardoor kun je minder tijd 
besteden aan structureel groeien. …

WACHT EVEN, JE MOTIVEERT 
ONDERNEMERS EIGENLIJK OM 
MINDER TE GAAN WERKEN?
Haha ja,  dat klinkt niet logisch hè? Maar 
dat is volgens mij wel de bedoeling 
van élke ondernemer:  je wilt doen 
waar je goed in bent,  wat je leuk 
vindt en tijd kunnen besteden aan wat 
je echt belangrijk vindt in het leven.  
Tegelijkertijd wil je je bedrijf laten 
groeien:  zowel in omzet,  als in winst.  
Als business mentor help ik daarbij. …

HOE PAK JE DAT AAN?
…Ik heb in dezelfde comfortabele 
directeursstoel gezeten.  Ik weet wat 
er nodig is om iemand uit zijn veilige 
zone te trekken.  En dat is nodig om te 
veranderen.  Het is net als in de gym: wil 
je een strakker lijf? Dan moet je toch 
echt zelf aan de slag,  maar iedereen 
heeft wel eens iemand nodig die je een 
schop onder je kont geeft en laat zien 
hoe je sneller,  beter en vooral slimmer 
tot resultaten komt. …

>> robinvanlohuizen.com
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Networking @The Gym
Dekkers Management is een internationaal sportmode-adviesbureau. 
Met zijn uitvoerige kennis van de markt begeleidt Rien ondernemingen, 
die opereren op het raakvlak tussen fashion en sport, op het gebied 
van styling, marketing, management en productie opdat zij efficiënt 
succesvol worden. Hij zet verkoopnetwerken, agentnetwerken en 
distributienetwerken op om deze bedrijven commercieel in hun kracht te 
zetten. “Ongemerkt ben ik een echte ‘oude rot in het vak’, haha. Ik doe 
het al wat langer en sinds een paar jaar als zelfstandig ondernemer. 
Wat ik doe is heel divers en ik krijg er iedere dag zelf nog energie van.”
Als ondernemer voelt Rien zich thuis bij The Gym. “Iedereen brengt 
hier zijn eigen netwerk en connecties mee. Er hangt een sfeer waarbij 
je dingen van elkaar oppakt en probeert elkaar te helpen. Ik word 
enthousiast van de diversiteit in ondernemingen en ondernemers. 
Daarnaast geeft alles dat wordt ondernomen eromheen een enorm 
goede vibe. Het is voor mij een plek waar je graag wil zijn. Er wordt hard 
gewerkt om het sporters echt naar de zin te maken.”

Focus @The Gym
Tegenwoordig traint Rien een à twee keer per week met een personal 
trainer bij The Gym. “Je bouwt echt een band op als je 1-op-1 traint. 
De focus ligt volledig op jou. Je leert elkaar goed kennen en je trainer 
weet hoe jij wil/kan worden uitgedaagd om het best uit jezelf te halen. 
Je vindt het van beide kanten gewoon echt jammer als het een keer niet 
kan doorgaan.”

Rien Dekkers woont nu een jaar of vijf in Apeldoorn – met zijn vriendin, die ook sport @ 

The Gym, en sinds kort dochter Nore. “Mijn andere dochters Myrthe (24), Dieuwke (22), 

en Rinske (19) zijn inmiddels uitgevlogen. Ik heb ongeveer overal in Nederland gewoond, 

van grote stad naar klein dorp en Apeldoorn is eigenlijk een lekker groot dorp. Ik heb het 

er naar mijn zin.” Het was niet zo moeilijk voor Rien om zijn draai te vinden, dat heet, 

sinds hem werd aangeraden aansluiting te zoeken bij het ‘business boksclubje’. “Drie jaar 

geleden kende ik vrij weinig mensen hier en had ik mijn hoofd vol scheidingsperikelen. 

Veel opgekropte frustratie. Door het sporten kwam ik in een totaal andere energiegolf, 

kon ik mijn kop op nul zetten, even met totaal iets anders bezig zijn.”

Free 
your 
mind 
@The Gym

Free 
your 
mind 
@The Gym
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Hèt boek voor liefhebbers   
van vechtsport en true crime.

Een rauwe en eerlijke biografie over het veelbewogen 
leven van vechtsportlegende Jan Oosterbaan. Een 
Rotterdamse straatjongen die zich vanuit de haven 
omhoog vecht en furore maakt met kickboksen, 
maar ook als portier en ‘troubleshooter’ in het 
Rotterdamse nachtleven en de onderwereld. Hij brengt 
meerdere jaren in de cel door voor gewapende 
overvallen, maar slaagt erin vanuit de bajes een 
spectaculaire comeback te maken in de ring en 
schopt het zelfs tot wereldkampioen zwaargewicht 
bij de veteranen. Een keerpunt in zijn leven komt als 
hij door justitie wordt verdacht van de organisatie van 
de zeer professionele liquidatie van een berucht on-
derwereldfiguur. Rotterdamse Jantje zou een ben-
de zware Joegoslavische criminelen aansturen, die een 
professioneel ‘moord- uitzendbureau’ draaien. Naar 
goede onderwereldtraditie Jan houdt zijn mond dicht 
bij Justitie en pakt een jarenlange gevangenisstraf. 
Maar de ware toedracht, inclusief opdrachtgever, is al-
tijd een raadsel gebleven. Tot nu toe …

‘…. leest als een trein….’ 
NRC Handelsblad

‘….. een fascinerend boek…’ 
Peter R. de Vries,

RTL Boulevard

‘….. neemt de lezer mee en 
laat hem niet meer los …’ 
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en belangrijk boek…’
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schrijver/journalist Koen 
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WEES ER SNEL BIJ
Groot formaat paperback, veel foto’s, 

320 pagina’s; € 19,99. Te koop 
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www.bol.com

‘…. leest als een trein….’ 
NRC Handelsblad

‘….. een fascinerend boek…’ 
Peter R. de Vries,

RTL Boulevard

‘….. neemt de lezer mee en 

WEES ER SNEL BIJ

van vechtsport en true crime.

Groot formaat paperback, veel foto’s, 
320 pagina’s; 

254.00.001_Magazine_TheGym P107-188.indd   150 17-12-18   16:25



Wil je misschien een column schrijven Koen? 
Natuurlijk. René. Een nieuw magazine, het vorige 
was geweldig, daar maak je graag deel van uit. 

Een en ander vond plaats in de periode 
dat het IJzeren Gordijn nog potdicht 
zat,  in de jaren tachtig van de vorige 
eeuw. Oost- en West-Europa waren 
strikt gescheiden, het communisme 
was de grote vijand van het westen en 
het kapitalisme die van het oosten. Alle 
contacten werden streng gereguleerd,  
met name vanuit het Oostblok;  
…overlopen… naar het westen was een 
gevreesd en gehaat fenomeen.
 
Op sportgebied vormde met name 
Rusland een grootmacht,  die op 
allerlei gebieden teams voortbracht 
met bijna mythische reputaties.  Ons 
kleine provinciestadje Zutphen had,  
op andere schaal dan, ook een team 
voortgebracht dat een opmerkelijke 
reputatie zou krijgen. …Skivereniging 
bacchus… bestond uit een (jonge)man 

of zestien, die elkaar hadden gevonden 
in het sporten, stappen, op vakantie 
gaan, karate beoefenen, uithalen van 
rottigheid, doorzakken, het andere 
geslacht najagen en, uiteraard, het 
skiën. We deden maar wat, als het in 
ons op kwam. koesterden bijnamen als 
bille,  Schöne, de Proppe, Schweppe,  
Tante, de knoest,  koning bolo, Hout,  
Lange en zo meer. Het was een hechte 
vriendenclub die veel tijd met elkaar 
doorbracht.  

Op een gegeven moment, toen wij allen 
pril in de twintig waren, ontstond het 
idee gezamenlijk op skivakantie te gaan.  
uiteraard alleen mannen, die maandelijks 
geld inlegden en onder leiding van een 
vriend, die ook werkte als Skileraar.  zich 
verder zouden bekwamen in de destijds 
toch wel wat elitaire sport.  
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Die Roessen
Op de laatste avond van onze eerste 
gezamenlijke vakantie vond in Davos 
een internationale ijshockeywedstrijd 
plaats waaraan de lokale ijshockeyclub 
ook deelnam. Als nationaal kampioen,  
ook niet de minste prestatie,  waren ze 
na loting in de internationale competitie 
geplaatst tegen een team uit Moskou.  
En al van te voren volkomen kansloos,  
wist iedereen.   
Zoals inderdaad overduidelijk bleek 
tijdens de wedstrijd.  De local boys 
kregen ongenadig klop van een 
aantal virtuoos spelende,  zeer stevige 
Russische professionals.   Dubbele cijfers 
zelfs,  meen ik mij te herinneren.  Maar 
omdat unsere Jungs von Davos wel 
degelijk nationaal kampioen waren 
geworden,  volgde na de wedstrijd een 
Volksfest op het ijs.  banken en tafels,  
naar goede bierfesttraditie en feiern 
maar!!  Moskou had een verpletterende 
indruk achtergelaten,  maar zoals in 
die tijd  gebruikelijk was,  moesten de 
spelers weer rechtstreeks naar het hotel 
terug.  Geen vertoon in het openbaar,  
zelfs niet bij hoge uitzondering … iets 
waar de Zwitserse ijshockeyfans stilletjes 
natuurlijk wel op hadden gehoopt,  
om die onaantastbare Russen eens van 
nabij te kunnen zien.  

Wij als groepje hadden het flink naar 
onze zin gehad op de tribunes,  want 
op aanraden van onze in Davos als kok 
werkende vriend Jos hadden we allerlei 
flessen sterke drank uit de supermarkt 
meegenomen,  lekker goedkoop en 
ook iets machtiger dan bier natuurlijk.  
Met name een bepaald merk wodka 
was prettig geprijsd en sterk (de twee 

belangrijkste criteria)  en dat was dan 
ook volop ingeslagen.  Tijdens de 
wedstrijd hadden we af en toe een 
slokje genomen,  onopvallend,  maar 
onmiddellijk toen das Volksfeier begon 
claimde Jos een tafel met stoelen op 
het ijs en zaten we prima - op zijn Duits 
-  naast elkaar aan een lange tafel.  Met 
een team duidelijk sportieve gasten,  de 
meesten stevig gebouwd en allemaal 
zonder uitzondering beneveld.  In 
gezelschap van Jos,  die door meerdere 
mensen werd herkend.  binnen de 
kortste keren zongen we  luidkeels 
mee met de schlagers die langs 
kwamen via de discjockey maar als het 
hoempapabandje speelde (excuses 
naar de Schweizerische Volksmusik) 
jodelden we om het hardst mee.  
Flessen met wodka midden op tafel,  
ook wat jonge jenever van thuis 
nog en Jos had zelfs een paar flesjes 
champagne uit zijn restaurant geregeld.

“seit ihR Die …. Roessen?”
Het moet zijn opgevallen binnen de 
kleine Davosse gemeenschap.  Stevig uit 
de kluiten gewassen jonge kerels die 
vrolijk feest vierden,  met veel wodka 
en zelfs feestelijke champagne,  die een 
totaal andere taal spraken (Zutfunnns) 
en ook wel liedjes in andere talen 
zongen 

En ze waren zo vrolijk ….  Het leek wel 
alsof ze een overwinning vierden …
Want op een gegeven moment werd 
vriend Ed benaderd door een Zwitserse 
man.  Hij vroeg rustig maar overtuigd:  
…Ihr seid sicher die Russen? … (natuurlijk 
als Roessen uitgesproken).  Ed begreep 
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[hAZes VieRDe DestiJDs AL GLoeDVoL 
eenZAMe KeRst in De GeVAnGenis]. 

het niet.  De man herhaalde langzaam, 
zich waarschijnlijk realiserend dat 
Russen geen of weinig Duits spraken,  
…Seit ihr die ….  Roessen? …

Voordat een niet-begrijpende Ed iets 
kon antwoorden drukte de man hem 
twintig Zwitserse franc in de hand.  
…Hier,  wir wissen alle dass ihr es sehr 
Arm habt.  Trink wass von ons …… Ed keek 
wat hulpeloos om zich heen.  Gelukkig 
stond ik vlak naast hem,  anders had 
zijn geweten wel eens kunnen gaan 
opspelen,  ik wist dat onmiddellijk de 
kop in te drukken.  …Anpakken, … siste ik.  
Om vervolgens de man te bedanken 
met het enige Russisch dat ik kenen:  
…Na sdarovje…!  Eigenlijk proost dus,  
maar het klonk goed.  De Zwitser liep 
gelukzalig weg,  naar zijn vrienden 
toe die verderop stonden te kijken.  Het 
muntje,  althans de Zwitserse franc,  
viel ook bij Ed.  …Ze denken dat wij de 
Russen zijn! … gooide hij in de groep.  
Iedereen lag plat en met onze volle 
glazen wodka proostten we naar de 
gulle gever.  Zijn groepje proostte 
terug.  Een andere man kwam ook op 
ons afgelopen.  …bitte! … Ed kreeg nog 
een aantal francs in de hand gedrukt.  
Ons gelach verstomde.  Ze dachten dat 
we echt Russen waren!  Dit was te mooi 
om waar te zijn.  Zonder het letterlijk te 

bespreken,  werd unaniem besloten het 
spelletje mee te spelen.  

en toen GinG het hARD.
Josje werd door kennissen uit Davos 
benaderd:  hoe kon het dat hij Russisch 
sprak? Ach,  deed hij al lang,  vertelde 
hij vol bravoure.  Wij beaamden 
dat,  in gebroken Duits met zware 
Oostbloktongval.  Meer mensen 
kwamen naar ons toe,  om te praten 
over de wedstrijd.  En over Rusland.  
Iemand kreeg een inval:  konden wij 
geen Russisch liedje zingen? Natuurlijk!  
En met zware baritonstem zetten wij 
kalînka in….  En als volgende,  want we 
wisten geen echte Russische liedjes 
meer,  zo laag mogelijk de herdertjes 
lagen bij nachte ..  nàhàhaàchteeee ….  

Een Zwitser kwam met een ijshockystick 
aandragen,  die blijkbaar tijdens de 
wedstrijd was gebroken.  Ruud,  de 
grootste van ons,  pakte …m aan,  klom op 
de tafel en was al snel omringd door 
een hele horde springende Zwitsers en 
Roessen,  gebroederlijk met de armen 
om elkaar heen hossend.  
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en het WeRD steeDs GeKKeR. 
Onze vriend Wytse deed 
zonder schaatsen een aantal 
passeerbewegingen na met de 
gebroken hockeystick die iedereen 
in vervoering brachten.  Een ander 
gebruikte zijn judo-achtergrond om een 
enkele ontzagwekkende bodychecks 
tegen de boarding voor te doen.  
Iedereen vertelde honderduit in het 
Duits-Russisch hoe ze hockeyden 
en over het sportleven achter het 
IJzeren Gordijn.  We zongen weer mee 
met de Zwitserse liedjes,  tot grote 
vreugde van de fans.  Die kwamen met 
bodywarmers,  T-shirts en jassen aan 
waarop we handtekeningen moesten 
zetten.  In een enkel geval zelfs op een 
voorhoofd en onderarm. Wisten wij 
veel wie we waren,  maar vriend Ed 
versierde een programmaboekje zodat 
we onze namen konden kiezen.  Ook 
voor ons vrijwel onuitspreekbaar.  Soms 
had die Rus tijdens de wedstrijd veel 
groter geleken (Jos erbij geroepen om 
te …vertalen…:  door die schaatsen hè,  
die hohe Schlitshuhe natürlich) maar 
iedereen was toch zat dus dat werd niet 
echt opgemerkt.  
De al aardig beschonken spelers van 
Davos werden ons ook voorgesteld;  
we kregen onbegrijpende blikken,  
want uiteraard herkenden ze ons niet.  
Maar de drank die er bij hun in zat en 

het feit dat wij vertelden dat niet de 
hele selectie hier mocht feiern,  plus 
de zware helmen die we tijdens de 
wedstrijd droegen zorgden toch voor 
een algemeen,  onverdacht gevoel van 
broederschap en respect ( …).  
Al zullen de Zwitserse fans later wel 
de wenkbrauwen hebben gefronst 
toen ze in nuchtere staat op hun mooie 
bodywarmers en jassen (sommigen 
dus ook op de borst en het voorhoofd) 
onleesbare namen met viltstift zagen 
staan.  Maar op de avond zelf bleven ze 
drank aandragen.

BetRApt
Even dreigde het echt spaak te lopen.  
In Davos waren destijds allerlei sanatoria 
gevestigd,  voor longpatiënten.  En 
daar werkten Nederlandse verplegers.  
Eéntje van hen had blijkbaar,  door 
de alcoholwalmen heen,  achterdocht 
gekregen.  Terwijl vriend Peter en ik 
gebroederlijk stonden te pissen met 
een glaasje champagne charmant op 
de rand van het urinoir geplaatst,  kwam 
de jonge man achter ons staan.  
Wij zeiden net in zwaar geaccentueerd 
Oostblok-Nederlands tegen elkaar 
hoe ongelooflijk dit was,  waarop de 
verpleger samenzweerderig zei:  …Jullie 
zijn helemaal geen Russen hè...  Een 
paar seconden waren we met stomheid 

[De DUBBeLsLAAnDe tonGen 
VeRsteRKten ons ACCent noG]
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geslagen.  Shit,  dat was echt heel erg 
jammer,  wat een feest was het en nu 
naar de knoppen.  Maar toen sloeg de 
Nederlandse koopmansgeest (aan 
beiden kanten) toe.  We stelden hem 
voor,  zijn kop te houden en mee te 
genieten van ons gratis drankfestijn,  
met zijn vriendjes.  konden ze lekker 
meedrinken,  moesten we allemaal wel 
zeggen dat zij ook Russisch spraken.  
Drank verbroedert en geeft diepe 
inzichten,  dus drie minuten later voer 
(heel zwaar en diep en laag gezongen) 
Ginds de stoomboot voorbij … 
voorgedragen door een gemengd koor 
van would be-ijshockeyers en echte 
verplegers.

De avond liep op zijn eind en dat was 
beter,  want Die Roessen konden amper 
noch laufen.  Na veel omhelzingen 
en Auvvvv Wiederheeehunnns 
strompelden we naar het busje,  waar 
de minst zatte Roesse achter het 
stuur kroop en ons wonder boven 
wonder ongeschonden thuis bracht.  
De volgende dag,  die in stille ellende 
werd doorgebracht (wodka is geen 
vriendelijk day after drankje) kregen 
we nog een verrassing.  Een serveerster 
uit het pension kwam verbouwereerd 
aandragen met een stukje met foto uit 
de Davoser Zeitung.  
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Onder de kop …Die Roessen feiern! … 
keken onze eigen lodderige ogen ons 
aan,  gegroepeerd rondom de tafel 
en met de kapotte ijshockeystick in 
ons midden.  Met veel omhaal van 
woorden hebben we alles uitgelegd,  en 
het personeel en de eigenaar van het 
pension vonden het een kostelijke grap 
en beloofden dat ze zouden zwijgen.  
Jos deed dat ook,  behalve tegenover 
enkele goede vrienden.

Opnieuw liep het bijna spaak toen onze 
skileraar en nog een paar anderen die 
een dag langer waren gebleven,  alsnog 
even in Davos inkopen gingen doen.  
…Da sind die russen wieder…. … Gonsde 
het achter hen,  waarop zij wijselijk de 
benen namen,  Davos verlieten en dat 
mysterie tot op de dag van vandaag 
onopgelost lieten.  Nou ja,  nu weten 
jullie het ook.
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STOP 
WISHING
START 
DOING

WAARDEBON 

VOOR EEN PERSONAL 

TRAINING T.W.V. €50,-

✂

✂

✂

Verzilver deze bon en maak 
een afspraak: 06 42 997 998
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KEVIN 
DIKS
The Gym is er voor iedereen: voor 
degene die ‘gewoon’ fit wil worden 
of blijven tot en met topsporter. 
Profvoetballer Kevin Diks valt in 
die laatste categorie. Hij legt uit 
waarom de sportschool voor elke 

voetballer een absolute Italië- 
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Waarom 
een 

voetballer 
bokst

KEVIN 
DIKS

Waarom een 
voetballer bokst 
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Nederland
Volgens kevin zijn er grote verschillen 
tussen de manier van trainen in 
Nederland en Italië:  …bij Nederlandse 
clubs staat techniek centraal.  In Italië 
draait het meer om tactiek.  In beide 
landen moet je het beste uit jezelf 
halen,  maar in Italië word je meer 
gezien als een rader in het geheel 
en hoe je als team inspeelt op 
wedstrijdsituaties.  Je ziet bijvoorbeeld 
dat als Fiorentina tegen Milan speelt,  er 
een ander team wordt opgesteld dan 
anders.  Italië is ook harder.  Als je niet 
goed (genoeg) functioneert,  merk 
je dat sneller dan in Nederland én er 
staat direct iemand klaar om je plek 
over te nemen.  Toch ben ik verknocht 
aan Florence en Italië.  De competitie is 
top en ik houd van de stad en het land … 
alles klopt gewoon. … 

Een voetballer 
in The Gym
kevin Diks komt uit Apeldoorn. Hij 
komt er nog regelmatig, al was het 
alleen maar vanwege de familie die 
er woont. Meestal pakt kevin dan 
ook een training in The Gym mee: 
…Naast de echte voetbaltrainingen, is 
trainen in de sportschool voor elke 
profvoetballer een must. Het programma 
dat je daarbij volgt is heel specifiek:  
je moet sterk zijn, maar dat mag niet 
ten koste gaan van je snelheid en 
beweeglijkheid. Het laag houden van 
het vetpercentage is ook een belangrijke 
focus: hoe lager je vetpercentage,  
hoe minder kans op blessures. In The 
Gym probeer ik natuurlijk de link met 
voetballen te leggen. Dat betekent:  
veel springoefeningen, maar ook veel 
boksen. boksen lijkt niets met voetballen 
te maken te hebben, maar bij beide 
sporten is je voetenwerk en timing heel 
belangrijk. Tel daarbij ook nog eens 
intensieve buikspieroefeningen en je 
weet dat je goed hebt gewerkt aan je 
uithoudingsvermogen en kracht. Voor mij 
is The Gym daarvoor een perfecte plek:  
alle faciliteiten zijn aanwezig en de trainers 
zorgen er wel voor dat je het uiterste 
uit jezelf haalt. Maar met één oefening 
moet je bij mij niet aankomen: ik heb een 
gruwelijke hekel aan burpees. …uit jezelf 
haalt. Maar met één oefening moet je bij 
mij niet aankomen: ik heb een gruwelijke 
hekel aan burpees. …
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Scoren 
met een 
totaalplaatje
De meeste werktijd van een 
profvoetballer als kevin gaat in 
trainingen zitten.  Natuurlijk horen daar 
ook typische voetbaltrainingen als 
rondo…s en het geven van voorzetten 
bij.  Maar er is meer.  kevin:  …Het totale 
plaatje moet kloppen.  Je moet je 
maaltijden en daarmee je inname 
van eiwitten en koolhydraten goed 
timen en de balans tussen sport en 
rust moet goed zijn.  Tussen twee 
voetbalseizoenen door krijg ik altijd 
een schema mee dat ik moet afwerken 
om in conditie te blijven.  Ik ga daarbij 
net even verder,  vooral omdat ik 
niet stil kan zitten … zelfs niet als ik op 
vakantie ben.  En dan is het fijn dat je in 
een club als the Gym terecht kunt. …een 
schema mee dat ik moet afwerken om 
in conditie te blijven.  Ik ga daarbij net 
even verder,  vooral omdat ik niet stil 
kan zitten … zelfs niet als ik op vakantie 
ben.  En dan is het fijn dat je in een club 
als the Gym terecht kunt. …

Boksen lijkt 
niets met voet:ballen 

te maken te hebben, 
maar bij beide sporten 

is je voetenwerk en 
timing heel belangrijk
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werving en selectie, detachering, interim, assessment, 
coaching en leiderschap en hr-advies. tel.nr 055-3603439.

Smul Apeldoorn 
Hoofdstraat 47
7311 JT Apeldoorn 

Openingstijden:
Di:  12.30 - 19.00 uur 
Woe:  10.00 - 18.30 uur 
Do:  10.00 - 19.00 uur 
Vrij:  10.00 - 19.00 uur 
Za:  09.00 - 17.30 uur 
Zo:  12.00 - 17:00 uur 
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werving en selectie, detachering, interim, assessment, 
coaching en leiderschap en hr-advies. tel.nr 055-3603439.
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KHALID SINOUH
Stellar Performance @ The Gym

Een topsporter helpen optimaal te presteren,  dat 

kost tijd,  geduld en energie.  …We zijn 24/7 met onze 

spelers in de weer.  We regelen personal training,  

fysiotherapie en coaching;  we gaan naar alle 

wedstrijden. …Zo'n seizoen vliegt echt voorbij. …
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Erkan Alkan,  Mohamed Sinouh en khalid Sinouh zijn de gezichten 
van Stellar Group Management Nederland.  …Stellar is opgericht in 
Engeland door Jonathan barnett en fungeert als zaakwaarnemer 
voor profsporters.  Op dit moment begeleiden wij ongeveer 40 
voetbalspelers.  We leren ze omgaan met hun succes maar ook met 
druk die daarmee gepaard gaat.  Naast de vriendschap die daardoor 
ontstaat,  blijven we zakelijk waarnemer.

…

Go Pro with Stellar
khalid Sinouh is oud-profvoetballer en voetbalanalist.  Hij was doelman bij 
diverse topclubs in binnen en buitenland en weet als geen ander hoe aan 
talentvolle spelers wordt getrokken, hoe verleiding en afleiding een grote 
rol spelen en hoe verwarrend het kan zijn.  …Vooral bij jonge spelers treedt 
de vader in eerste instantie naar voren als manager. Logisch, maar ze 
komen er al snel achter dat het voorbereiden van een contract of transfer 
moeilijk en arbeidsintensief is en dat er ontzettend veel bij komt kijken.
 

Daarnaast gaan ze letterlijk van nul 
tot miljonair in 3 seconden – heel 
onwerkelijk.”
Stellar kent geen Jerry McGuire-situaties waarin wordt ingepraat op een 
speler:  …Show me the money! … Ze gaan voor lange-termijn relaties waarin 
ze een voorbeeldfunctie bekleden en altijd het evenwicht bewaken 
tussen de competenties van de voetballer en de opties die hem worden 
geboden.  …We staan onze spelers bij met raad en daad,  proberen ze 
allemaal in hun kracht te zetten.  uiteindelijk geeft het financiële aspect 
toch vaak de doorslag.  En dan kan je hoog of laag springen,  maar 
zeg nou zelf,  wat zou jij doen als je een jaar of 18 bent en je wordt 
miljoenen geboden om te doen wat je leuk vindt? …
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Voetbal is een complexe sport… 
heeft niemand mij ooit horen 
zeggen maar beweert Khalid 
zonder blikken of blozen…”
Jouw reactie is grappig herkenbaar hoor, … lacht khalid.  …Ik vind 
het zelf heel verfrissend om thuis te komen bij mijn vriendin 
die geen verstand heeft van voetbal.  Ik speelde vanaf mijn 
18e tot mijn 40e mee in de top en was op het laatst echt 
voetbalmoe.

…Voetbal is de enige sport die je beoefent zonder dat 
je handen mag gebruiken.  Dat maakt de handelingen 
onnatuurlijk en dus ingewikkeld voor je motoriek. … De 
complexiteit van de sport zit hem niet alleen in het spel en de 
techniek.  …Denk aan de psychologie die werkt op de spelers in 
het team en individueel,  in de wedstrijd en in de competitie,  
op nationaal niveau en als international … en bedenk je dan 
hoe jong de spelers vaak zijn … de druk is enorm!

…Wij zijn dagelijks met voetbal bezig;  personal training 
en fitnessprogramma…s organiseren we met The Gym, 
Erkan…s sporthonk.  Ik wil zelf ook weer sporten,  maar heb 
geen behoefte meer om tot het gaatje te gaan of in de 
schijnwerpers te staan,  die beurt is nu aan de spelers die we 
begeleiden. …
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Je speelt in popgroep 
The Teenz, vertel?
,,The Teenz is een popgroep bestaande 
uit zeven talentvolle tieners die 
supergoed kunnen zingen en dansen!  
Wij maken ook onze eigen nummers 
die je ook kunt beluisteren op YouTube,  
Spotify en iTunes.  The Teenz is een 
hele energieke groep en wat bijzonder 
is aan ons,  is dat wij het zingen en 
dansen tegelijkertijd uitvoeren.  Daar 
heb je dus ook wel een goede 
conditie voor nodig.  De meeste 
popgroepen combineren het zingen en 

Het leven van Leon Liefers (18) bestaat uit zingen,  dansen en 
acteren.  …Het is echt mijn passie!  Ik houd ook van het entertainen 
van mensen,  dit zit gewoon in mijn bloed en zou ook niks anders 
willen doen!  Ik wil gewoon mensen blij maken met de muziek of 
de shows die ik samen met anderen mensen maak of doe. …

dansen dan ook niet samen dus dat is 
wel iets bijzonders aan ons!  Daarnaast 
vloggen wij ook,  dat is ook heel leuk 
om te bekijken! …

Hoe ben je gestart met 
je carrière?
 
,,Ik begon mijn carrière toen ik auditie 
deed voor …bink de Piraat…,  dat was 
een productie van Tim koldenhof 
Producties.  bij die auditie kwam ik 
erachter dat ik zingen,  acteren en 
dansen zo leuk vond.  Joji Na,  van Tim 
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koldenhof Producties,  zei dat ik veel 
talent had wat mij heel erg trots maakte!  
Toen besloot ik om op les te gaan!  Zo is 
mijn carrière eigenlijk begonnen! …

Was je altijd al verzot 
op muziek en dans? 

,,Ja muziek is echt mijn passie,  vroeger 
zong en danste ik al toen ik drie jaar 
oud was.  Ik zou ook echt niet zonder 
muziek en dans kunnen!  Ik voel me 
hier echt gelukkig bij en ben blij dat ik 
dit mag doen! …

Treden jullie vaak op 
met The Teenz?

,,Ja we beginnen steeds meer 
optredens te krijgen,  dus dat is echt 
heel fijn!  We hebben meestal rond de 
vier of vijf shows per maand,  maar in 
de zomerperiode kan het wel eens 
voorkomen dat we zeven tot acht keer 
in de maand optreden!  Wanneer er 
weer veel festivals op het programma 
staan zijn we heel erg druk met 
optredens door heel het land.  Eigenlijk 
zijn we het hele jaar druk met shows. …
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Wat doe jij om ‘in 
shape’ te blijven?

,,Ik moet natuurlijk wel goed …in shape… 
zijn en vooral blijven ja!  Ik heb veel 
danslessen in de week dus daardoor 
blijft mijn conditie top.  Maar ik train 
ook drie keer in de week bij The Gym. 
Hier doe ik aan krachttraining.  Dit  
helpt mij heel erg goed,  ik kan nu veel 
meer verdragen.  Ik heb bijvoorbeeld 
door het trainen veel minder last van 
kleine blessures.  Ook eet ik goed en 
gezond,  The Gym voorziet mij van 
goede voedingsadviezen,  dat vind ik 
heel erg fijn! … 

Is een gezonde leefstijl 
belangrijk voor jou?

,,Ja dit is super belangrijk voor mij!  
Ik moet goed slapen,  goed eten en 
goed trainen.  Als ik dit allemaal niet 
zou doen,  dan kan ik het echt niet 
volhouden!  Als ik bijvoorbeeld drie 
keer per week zou gaan stappen,  dan 
zou ik te moe zijn om de hele week 
volop te kunnen zingen,  dansen en 
acteren!  Dus een gezonde leefstijl is 
heel belangrijk voor mij! …

Een dag niet zingen en 
dansen is... 
…
Dat is echt een dag niet geleefd!  Ik zing 
en dans gewoon elke dag! …

Wat wil je nog graag 
bereiken en hoe pak je 
dat aan?
,,Mijn droom en doel is om mijn eigen 
liedjes te gaan schrijven en daarmee 
een eigen show te maken waar veel in 
wordt gedanst.  Hiervoor moet ik goed 
…in shape… blijven en zoveel mogelijk 
gaan optreden om meer bekendheid 
te creëren en natuurlijk ook mijn eigen 
nummers gaan schrijven. …

254.00.001_Magazine_TheGym P107-188.indd   173 17-12-18   16:25



Zo heeft ‘The Gym’ 
leuke cursussen 
zelfverdediging voor 
jong en oud. 

Zelfverdediging is erg leuk en plezierig 
om te doen omdat stapsgewijs 
bepaalde mentale en fysieke 

vaardigheden eigen gemaakt kunnen 
worden.  Hierdoor ontwikkelt de 
deelnemer meer zelfvertrouwen en 
assertiviteit.

Omgaan met minder leuke dingen in 
het leven is voor iedereen belangrijk 
om verder te komen.  Zelfvertrouwen 
hebben en daarmee voor jezelf op 
durven komen zijn hierbij essentieel.  
Neem bijvoorbeeld het pesten 

Zelf
verdediging
We leven in een drukke maatschappij waarin 

mensen druk zijn met zichzelf en de omgang 

met een ander verhard.  Jong en oud moeten 

tegenwoordig behoorlijk weerbaar zijn om 

zich goed staande te kunnen houden in onze 

snelle samenleving.
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voor 
Jong 
en Oud

op basisscholen wat ondanks de 
inspanningen niet minder word (was in 
het nieuws 24 mei 2018)

Wat doe je als iemand je 
aanvalt? Als iemand je 
aan het bedreigen is? Of 
als je van de fi ets valt? 

Zelfverdediging bevat meerdere opties 
en technieken uit verschillende vecht en 
zelfverdedigingssporten enkele hiervan 
zijn:  kickboksen,  Judo,  krav Maga en 
Jiu Jitsu.  Een ieder kan ervan leren 
en meer vertouwen krijgen door de 
methoden die geboden worden.

Waar het voor kinderen soms iets 
meer spelenderwijs gaat,  is het voor 
volwassenen natuurlijk een serieuze 
zaak.  Zelfverdediging bij …The Gym… is 
een trend,  leuk,  zeer plezierig om te 
doen en super leerzaam.
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is sinds januari 2018 eigenaresse van 

Figuura Apeldoorn en weet als geen 

ander hoe belangrijk het is je fi t, 

energiek en goed te voelen. 

"Bij Figuura begeleiden en coachen 

wij onze klanten naar hun doelen!"

Cristina 
Nestelaar 

Vertel, wat doen jullie bij Figuura?

"Iedereen die binnenkomt bij Figuura 

willen wij op een laagdrempelige 

manier, maar wel met duidelijke 

afspraken, begeleiden en coachen 

naar het doel of doelen die ze voor 

ogen hebben. Dat kan op verschillende 

vlakken van toepassing zijn. Of je 

nou een aantal kilo's wilt afvallen 

op een verantwoorde manier, een 

gezonde verandering van eetpatroon 

wilt realiseren, lekker fi t wilt blijven, 

wilt werken aan fi guurcorrectie of 

huidverbetering... wij coachen en 

begeleiden onze klanten daar optimaal 

bij. Dit betekent een training op maat, 

begeleiding tijdens de training, maar 

ook voedingsadvies, meten en wegen 

en registratie van het traject en de 

geboekte resultaten horen hierbij."

Wat maakt Figuura onderscheidend?

"Ons concept is uniek in Apeldoorn, 

kwa innovatie lopen wij zelfs voorop. 

Wij zijn de enige in Apeldoorn die 

infraroodtrainingen in cabines geven, 

ook wel slimcabs genoemd. De 

combinatie van de infrarood cabines 
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en de intensieve trainingen zorgen voor 

dieptewerking. Wij boeken hele mooie 

resultaten met het gebruik van de 

infrarood cabines. Deze methode is nog 

niet heel bekend onder de mensen en 

daar willen wij heel graag verandering 

in brengen."

Zijn het alleen dames die komen 

trainen?

"Nee zeker niet! Elke dinsdagavond 

hebben wij mannenavond, speciaal 

voor mannen die willen trainen onder 

begeleiding, dus het zijn niet alleen 

dames die hier komen trainen. Wij willen 

de drempel voor zowel mannen als 

vrouwen verlagen, omdat ze bij ons 

begeleiding krijgen om doelen ook 

daadwerkelijk te behalen. Het is bij ons 

gezellig en kleinschalig. Onze klanten 

staan er niet alleen voor, wij zijn hun 

stok achter de deur en willen natuurlijk 

helpen hun doelen te behalen, maar 

daar moet natuurlijk wel voor gewerkt 

worden."

Heeft u zelf ook nog doelen voor ogen?

"Jazeker! Ik ga binnenkort een opleiding 

volgen en mij specialiseren als lifestyle 

coach om onze klanten nog breder 

te kunnen bedienen en vooral om ze 

nog optimaler te kunnen ondersteunen. 

Het trainen om doelen te bereiken en 

het vasthouden van doelen moet een 

'way of life' worden. Dus het lijkt mij erg 

gaaf om klanten nog breder te kunnen 

begeleiden, vandaar de opleiding 

lifestyle coach. Daarnaast zijn we bezig 

een app te lanceren om klanten ook 

thuis of elders te kunnen begeleiden 

en ondersteunen als het gaat om 

voedingsadvies en beweging. Dus hele 

mooie doelen wat mij betreft!" 

Wat doet u zelf om fi t en energiek te 

blijven?

"Ik train in de slimcabs en zit regelmatig 

op de infrarood fi ets. Daarnaast train 

ik bijna dagelijks met onze klanten 

mee, soms werk ik wel 3 tot 4 complete 

trainingen af per dag, dus ik kom zeker 

aan mijn sportiviteiten. Daarnaast 

wandel ik graag met mijn hond Boj 

en fi ets ik regelmatig, ik ben elke dag 

goed in beweging."

Waar kan nog aan gewerkt worden?

"Ik vind het best wel lastig om los te 

weken van mijn bedrijf, mijn kindje, 

haha. Daarin kan ik echt nog leren en 

groeien. Soms lukt het mij wel om het 

even los te laten, stapje voor stapje. 

Als ik bijvoorbeeld een weekendje 

weg ben, dan kijk ik niet meer continu 

naar de mail of app. Dat kan ik wel 

aardig loslaten. Als ik echt heel veel 

van huis ben, word ik zo af en toe 

wel teruggefl oten door het thuisfront. 

Dat is wel goed voor mij. Ik vind mijn 

werk echt heerlijk, het geeft zoveel 

voldoening dat het soms lastig is om los 

te laten, dus daar kan zeker nog aan 

gewerkt worden!" 
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de Fitnessmakelaar.nl
De Fitnessmakelaar 
@ The Gym
Evenals het idee achter dit bedrijf,  is 
werken met Albert Goossen gericht op 
gemak.  …Ik ben simpelweg makelaar in 
alle benodigdheden op het gebied van 
fitness van kettlebelts tot fietsen.
…
…Ik ken alle grote spelers op de markt 
van fitnessapparatuur,  bijproducten 
en sportvoeding en breng vraag en 
aanbod op een makkelijke makelende 
manier bij elkaar.  Ondernemers komen 
bij me met ongeveer een idee van hoe 
het eruit moet zien en samen werken 
we dat uit tot een passende oplossing 
voor het specifieke budget,  de ruimte 
en functionaliteit die zij beogen. … De 
klant betaalt overigens geen meerprijs 
voor de dienstverlening van Albert 

en alle producten kunnen eventueel 
worden gefinancierd.  Zijn verdienmodel 
komt voort uit de bijdragen die de 
leveranciers hem betalen.

Het klappen van de 
zweep
Op 12-jarige leeftijd werkte Albert al 
in de zaak van zijn vader.  …Dat betekent 
dat ik eigenlijk al 20 jaar meeloop in 
die wereld... … Ondernemen zit dus in zijn 
bloed en 2 jaar geleden startte hij met 
Fitnessplace,  dit jaar opgevolgd door 
de Fitnessmakelaar.  …Mijn broer Sander 
voert het dagelijks bewind bij Fitness 
Place;  ik onderhoud de klantcontacten.  
Ik vind mijn voldoening door eropuit te 
gaan en me te verdiepen in de laatste 
trends.
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Fitnesskoning @ The Gym
Toen ik in contact kwam met René had 
hij een heel duidelijke visie voor The 
Gym. Een ontzettend mooie uitdaging,  
moet ik zeggen,  en ik ben er nog 
steeds trots op te kunnen zeggen dat 
ik voor al zijn aanvragen een passende 
leverancier heb kunnen vinden.  Ik 
vind het concept en de stijl echt gaaf 
geworden.  Alles past gewoon bij elkaar 
en de open en ongedwongen sfeer 
vind ik top.

…

Practice what you preach
En zelf? …Tja… Weet je,  bij The Gym 
zeggen ze wat ze doen en doen wat ze 
zeggen.  Alles past bij elkaar.  Niet alleen 

de apparatuur maar ook de mensen,  
de aankleding,  het aanbod en de 
manier waarop zij bezig zijn met sport.  
Daar wijken ze niet vanaf en iedereen 
… klanten en trainers … voelt zich daar 
prettig bij.  Het heeft mij echt aan het 
denken gezet.
…Nog niet zo lang geleden was ik fit en 
daar voelde ik me goed bij.  Afgelopen 
tijd is daar het slop in gekomen.  Je 
kent het vast wel.  Ik zit veel op de weg 
en eet niet altijd op de juiste tijden en 
al helemaal niet gezond.  Van sporten 
kwam niet veel.  Ik kreeg opeens 
last van pijntjes in mijn onderrug en 
schouders,  ik was vaak moe en kreeg 
sneller last van blessures áls ik wat 
deed.  Het sporten heb ik dus serieus 
weer opgepakt,  want zeg nou zelf,  je 
neemt in dit vak toch geen advies aan 
van iemand die nooit een apparaat of 
gewicht aanraakt. …
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NIGEL
van der 
horst
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Voor mij is fit zijn balans houden in 
alles wat je doet in het leven.  
Of het nou sporten is,  voeding,  
muziek luisteren,  je familie zien,  met je 
vrienden om gaan,  werken en tijd voor 
jezelf nemen,  je hobby…s,..
 
Van geen één van de bovenstaande 
moet je teveel willen doen of zien.  
FIT zijn gaat voor mij dan ook verder 
dan alleen sport.  Fit ben je mentaal,  
geestelijk en lichamelijk.  En daar moet 
jij je balans in zien te vinden en te 
behouden.  

Wat 
betekent 
fIt 
zijn 
voor 
jou ?
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Hoe belangrijk is voeding 
bij sport ?
Zoals je vaak ziet omschreven komt je 
kracht & herstel voor 70% uit je voeding,  
10% uit slaap wat ook bijdraagt bij je 
herstel natuurlijk is de rest dan sport. Je 
voeding bepaalt voor een groot deel je 
progressie of juist het in balans houden 
van je gewicht. Als je weet hoe jij moet 
eten (voor jouw doelen of jouw lichaam) 
dan geeft dat een mens ook heel veel 
rust in het koppie. Je hoef je dan niet 
druk te maken wat je moet, hoe je moet 
eten etc. Dus voor mij is voeding zeer 
belangrijk, of ik nou sport of niet.  

Ik raad dan ook iedereen aan zichzelf 
een beetje bij te scholen in voeding. (Dat 
kan ook door mijn boek aan te schaffen,  
los van recepten staat hier in mijn ogen 
ook de basis kennis is die een mens zou 
moeten weten over voeding)

En sporten en bewegen zie ik als 20%, 
5-10% in de gym en de rest lekker 
veel bewegen, wandelen of fietsen 
bijvoorbeeld.

Wat maakt jou de fItste 
chef van Nederland ?
Hahahaha,  Ik ben niet de persoon om 
te beamen,  vind het superleuk om te 
horen maar ik zal dat nooit van mezelf 
zeggen.

Je kookt, bent model, 
fotograaf, infLuenceer, 
auteur succesvol vlogger 
(Ik ben geen vlogger), en 
doet nog zoveel meer....
hoe doe je dat ?

Ik doe inderdaad veel en ben erg druk,  
ik heb geen geheim behalve een erg 
sterkte eigenschap om als ik iets leuk 
vind,  maar dan ook echt leuk vind er 
automatisch een passie voor ontwikkel 
en vanuit daar gaat alles vanzelf (dat 
klinkt makkelijker dan het is...).
Als je een passie hebt voor een 
bepaald iets dan maakt dat je ook 
nieuwsgierig en als je ook nog is een 
tikkeltje perfectionistisch bent dan ga 
je jezelf verdiepen en uren in de dingen 
steken die wilt leren en leuk vind om te 
doen.  En als je maar door blijft gaan 
elke keer meer wilt leren en beter wilt 
worden dan ga je uren steken in je 
passie…s dat je er vanzelf goed in wordt.  

Doet mij gelijk denken 
aan deze quote:
10.000 hours of practice can make you 
an expert in any field

- Malcolm Gladwell
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Je was laatst bij ons 
in The Gym, wat was je 
indruk ?

YES!,  Ja ik was met Arie boomsma en 
hij zei het al onderweg naar The Gym 
dat het een beetje dezelfde feel heeft 
als Vondelgym, waar ik zelf sport.  
En dat klopt ook,  heel huiselijk,  geen 
opgelaten gevoel wat men vaak heeft 
in de gyms van tegenwoordig,  goede 
begeleiding en een familie gevoel.  Ik 
bedoel wat wil je nog meer in een 
sportschool,  je moet je op gemaakt 
voelen in een gym en daar zorgen jullie 
dan ook voor

Heb je een leuk recept 
voor onze sporters die ze 
zeker moeten proberen ? 

Wel meerdere,  die staan in mijn boek!  
Maar ik denk dat jullie dit recept heel 
erg kunnen waarderen!  Het is mijn 
favoriet!
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055-5785298
ergolinesuncenter.nl

LEKKER DAGJE LOENEN
kom gezellig langs!

3 verdiepingen lifestyle

KIEVEEN

Alles voor jezelf,
je kids en je huis.

Naast alle woon en keukeninspiratie kun ook uitgebreid 
snuffelen in John’s Brocante. Drink koffie, smul van de 

heerlijkste taartjes en luchplankjes in Kieveen’s Kafeetje. In het 
delicatessen winkeltje vind je de heerlijkste producten.  Toffe damesmode  

en tienermode vind je in de kelder van SparQelle.

interieuradvies vanaf

€199,00

Hoofdweg 92, Loenen  www.kieveen.nl

LEKKER DAGJE LOENEN
kom gezellig langs!

3 verdiepingen lifestyle

KIEVEEN

Alles voor jezelf,
je kids en je huis.

Naast alle woon en keukeninspiratie kun ook uitgebreid 
snuffelen in John’s Brocante. Drink koffie, smul van de 

heerlijkste taartjes en luchplankjes in Kieveen’s Kafeetje. In het 
delicatessen winkeltje vind je de heerlijkste producten.  Toffe damesmode  

en tienermode vind je in de kelder van SparQelle.

interieuradvies vanaf

€199,00

Hoofdweg 92, Loenen  www.kieveen.nl

254.00.001_Magazine_TheGym P107-188.indd   186 17-12-18   16:27



Wilskracht,  energie en 
doorzettingsvermogen,  dat 
karakteriseert voor mij The Gym, zowel 
de trainers als 
de sporters zie ik met volledige inzet 
en overgave aan de slag.  Ik voel me 
direct energiek en enthousiast als ik 
binnen loop.   Iedereen heeft hier als 
doel fitter worden,  fit blijven of fit zijn.  
Als sportfysiotherapeute ben ik 
gespecialiseerd in het behandelen 
van blessures,  preventie van klachten,  
analyseren van sportspecifieke 
bewegingen en opbouwen naar jouw 
(top)niveau.  
Ik sport zelf ook graag en in ons 
drukke leven waarin gezin,  vrienden,  
leefstijl,  werk en ontspanning elkaar 
opvolgen,  loop ik wel eens tegen het 
feit aan dat er te weinig tijd in de week 
zit om alle dingen te doen die leuk zijn 

of gewoonweg nodig zijn.  Het stellen 
van prioriteiten en doelen in het leven 
helpen mij bij het ordenen en plezier te 
houden.  Wat is er mooier dan van het 
leven te genieten en energie te houden 
en te hebben voor alles wat je leuk 
vindt om te doen.
Het in kaart brengen van jouw leefstijl,  
zoeken naar balans tussen voeding,  
inspanning/ontspanning,  preventie 
van blessures,  en energie hebben en 
houden is een kunst.  Als ik jou daarbij 
kan ondersteunen als EnergieCoach 
spreek me dan eens aan als je me ziet 
bij the Gym.

Sylvia Slijkhuis 
Master sportfysiotherapeute 
EnergieCoach en trainer 

is er niet mee bezig?

Wie
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amazing.nl   apeldoorn   055 526 88 88   

Je business gaat lekker. Maar past de communicatie nog wel bij wie je bent? 

Stiekem weet je: er zit meer in. Zóveel meer. Laat je merk niet indutten. Kies niet 

voor wat er al is, maar verras. Met het juiste verhaal onderscheid je jezelf en boei 

je die doelgroep. Dan val je pas écht op. Een complex communicatievraagstuk 

voor branding, positionering of concept? Kom maar op! Amazing maakt jouw 

merk sterk. We hebben de meest creatieve mixed media minds in huis. 

Sta je stil? Of beweeg je mee en ga je voor verrassen?

 we
  d 
wow

ADVOCATEN VOOR ONDERNEMERS
LL&P advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht met een focus 
op de transactiepraktijk, samenwerkingsverbanden en alles wat daarmee 
verband houdt. Wij worden door onze opdrachtgevers ingeschakeld als er 
echt belangrijke beslissingen genomen moeten worden. 

Onze advocaten en juristen adviseren en ondersteunen u met creativiteit in strategie en uitvoering. 
Of het nu gaat om fusies, overnames, investeringen, samenwerkingsverbanden, herstructurering of 
corporate governance. Bij dergelijke trajecten is naast juridische expertise, timing, vorm en inhoud 
van wezenlijk belang voor het beste resultaat. Een geïntegreerde aanpak brengt u verder.

Laan van Spitsbergen 150
7336 AX Apeldoorn

T +31 (0)55 303 19 50
M +31 (0)6 543 614 38 llplaw.nl

HAUTE CORPORATE ADVIES.

VELUWSE PRIJS.
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