Kan je dit bericht niet goed lezen? Klik dan hier.

#vb:aanhef#,
Was de winter echt een winter? Ja, we hebben wel een enkele sneeuwbui en wat
vriezend weer gehad, maar zo extreem als men het ‘voorspeld’ had eind 2018, is (tot
nu toe) niet uitgekomen. Integendeel, het leek soms wel voorjaar! Moeten we dan
nog rekening houden met ‘roerende staarten’ en een maand die ‘een eigen wil’
heeft? Zal er nog een code rood komen?
Ik spreek de verwachting uit dat we hoogstwaarschijnlijk de komende tijd geen
extreem (winter)weer zullen krijgen. Ik denk dus dat we als sportvereniging onze
handjes (met of zonder handschoenen) mochten dichtknijpen de afgelopen tijd.
Onze leden zetten in ieder geval hun laatste beste beentjes dit winterseizoen voor in
de Amsterdamse Waterleidingduinen en in de gymzaal van het Coornhert Lyceum.
Als afzwaaiend voorzitter is dit mijn laatste nieuwsbriefstukje. Binnenkort geef ik het
stokje over aan…? We hopen de komende Algemene Ledenvergadering
(donderdag 9 mei) hier een en ander over te mogen zeggen.
Ik wil je graag vragen naar deze ALV te komen, want we gaan een zeer interessante
presentatie geven over mentale veerkracht en de invloed van stress en burn-out op
Alzheimer/dementie. Ook hoop ik het wel en wee van mijn werkzaamheden als je
voorzitter in de laatste zes jaar te mogen voordragen.
Hieronder vind je ons zomerprogramma. Je kunt direct doorlinken naar de website
(meer informatie), ook om je in te schrijven.
Als je het zomerprogramma wilt printen, open dan de PDF in de bijlage.
Ik hoop ook dat we door je mond-tot-mond reclame nieuwe mensen kunnen
verwelkomen om een keer een proefles te komen volgen. Ken je iemand die dat zou
willen? Meld hem of haar aan.
Elk lid dat met een nieuw lid komt, krijgt 10% korting op zijn/haar trainingsactiviteit
komend zomerseizoen.
Marcel van Wonderen,
voorzitter SV KennemerRand (tot 9 mei)

Zomerseizoen 2019

Sinds 1966

GA JE DEZE ZOMER WEER AAN JE CONDITIE WERKEN?

In het onderstaande zomerprogramma staan weer alle trainingen voor het nieuwe seizoen.
Je kunt meteen doorklikken naar het inschrijfformulier. Natuurlijk staat op onze website veel
meer informatie, ook daarnaar kun je makkelijk doorklikken.

Hardlopen
Het terrein daagt je uit! Hardlopen, afgewisseld met loopscholing, krachtoefeningen en
rompstabiliteitstraining.
Kies het niveau dat bij je past.
Op woensdagavond op meerdere niveaus.
Op zondag- en woensdagochtend een groep van gemengd niveau.
Prijs € 89,Start woensdag 3 april

Sportwalk
Stevig wandelen, afgewisseld met diverse oefeningen. De natuurlijke hindernissen van het
terrein en de oefeningen maken het een pittige wandeltraining.
Goed voor de conditie en de beweeglijkheid.
Op dinsdag- en woensdagavond en op zondagochtend.
Prijs € 89,Start dinsdag 2 april

Low Impact training
Sporten met iets lager intensiteit? Dat kan! In conditie blijven door een uur lang lekker te
sporten in een rustig tempo.
Ook geschikt voor sporters met of herstellend van een blessure.
Op dinsdagochtend.
Prijs € 72,Start dinsdag 2 april

Nordic walking conditietraining
In een stimulerende groep met een deskundige nordic walking trainer wekelijks werken aan
je conditie. Meer dan alleen maar met stokken lopen!
Op vrijdagochtend en op woensdagavond.
Prijs € 89,Start woensdag 3 april

Cursus Nordic walking
Gewoon gaan lopen met stokken is simpel. Maar wil je echt nordic walking leren, met de
juiste techniek, het goede ritme en het meeste effect, dan is wel degelijk les nodig!
Prijs € 95,Start zaterdag 6 april (onder voorbehoud voldoende aanmelding)
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