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2e Paasdag Marathonlaan geopend 

 

Ook nu weer zal Van Rheenen Sport (locatie Marathonlaan) geopend zijn voor onze 
leden op 2e Paasdag. Het volgende programma is voor u bedacht: 
 
Tijdschema zwembad: 
08:00-09:00 Banen zwemmen 
09:15-10:00 Aqua Easter 
10:15-10:45 Baby zwemmen 0 t/m 2 jaar 
10:45-11:30 Vrij zwemmen 3 tot 5 jaar 
11:30-12:15 Vrij zwemmen 5 tot 7 jaar 
 
Tijdschema Sport: 
08:00-12:00 Vrij fitness 
09:15-10:00 Funxtion 
10:15-11:15 Bootcamp 
11:15-12:15 Bootcamp 
 
(geef je op bij de receptie want vol=vol) 
 
Wij nodigen u en uw kind van harte uit om op 2de paasdag gezellig te komen spelen in 
het zwembad op de Marathonlaan. Het is belangrijk dat er 1 ouder mee het zwembad in 
gaat voor de begeleiding, plezier en veiligheid. Heeft uw kind nog geen zwemdiploma, 
dan dient u zwembandjes mee te nemen. Natuurlijk zien wij jullie graag. Dus meld je 
gauw aan bij onze receptie. 
 
Naast het programma in het zwembad kunt u ook terecht in onze fitnessruimte voor vrije 
fitness. U kunt dan gebruik maken van onze nieuwste trainingsapparatuur. Er zal ook 
een doorlopende virtual Spinning Marathon zijn waar u geheel of gedeeltelijk aan kunt 
meedoen. Maar ook voor een leuke Funxtion of Bootcamples bent u welkom in onze 
speciaal daarvoor ingerichte ruimte. Voor de vrije fitness hoeft u zich niet op te geven 
maar voor de Spinning, Funxtion en Bootcamp wel. Veel sport en spetter plezier 
gewenst op 2e Paasdag. 
 
Let op! 1e Paasdag zijn beide vestigingen gesloten, op 2e Paasdag is alleen de 
Marathonlaan geopend volgens bovenstaand schema. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

  



  

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor de snelzwemcursus 
in de meivakantie  

 

Heeft u een kind van 5 jaar of ouder, en wilt u hem of haar iets te doen geven in de 
schoolvakantie? Dan kunt u wellicht denken aan onze A-diploma snelzwemcursussen bij 
Van Rheenen Sport. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. 
 
Tijdens de A-diploma snelzwemcursussen van van Rheenen Sport Almere leren jonge 
kinderen in een hoger tempo zwemmen. Zo hebben zij tijdens de vakantie iets leuks te 
doen, en leren zij tegelijkertijd belangrijke vaardigheden. 
 
Na afloop van de cursus is de kans groter voor uw kind om versneld doorstromen naar 
de (af)zwemgroep voor het A-diploma. Door het snelle traject is uw kind dus sneller 
compleet zwemvaardig, en het meer intensieve karakter van de A-diploma 
snelzwemcursussen bij Van Rheenen Sport zorgt ervoor dat de lesstof goed blijft 
hangen. 

Klik hier voor inschrijven 

  

     

  
 

  

  

Les Mills Releases met als thema Ladies Night 

 

Trouwe deelnemers aan onze Les Mills groepslessen zijn gewend om ieder kwartaal de 
presentatie van de nieuwe lessen te krijgen. Dit gebeurt altijd met een zogenaamde 
release. Er staat dan een bepaald thema centraal Op vrijdag 17 april vanaf 19.30 uur is 
het thema Ladies Night. Naast de presentatie van de lessen Body Pump, Body Step en 
Body Balance, lanceren we ook het nieuwe Zumba Step.  
 
Op deze avond zijn er ook diverse presentaties met o.a. Stoelmassage, 
Voedingsadviezen, Schoonheidsspecialiste, Wimper Extensions, Kleding en Sieraden.  
Er is nog veel meer. Laat je verrassen! 

  

https://webmail.kpnxchange.com/OWA/redir.aspx?C=725d9ff494ab4e3f9cba005dd77d2ab8&URL=http%3a%2f%2fzwemlesalmere.nl%2finschrijven%2f


     

  
 

  

  

Doe mee met onze Bootcamp club 

Het voorjaar zit weer in de lucht. Onze Bootcampbaan wacht op u om eens lekker buiten 
te sporten. Onder leiding Djoenie Steenvoorden is het mogelijk om verantwoord deel te 
nemen aan deze lessen. De Bootcampbaan is gelegen achter het zwembad aan de 
Marathonlaan. Meer informatie kunt krijgen bij een van onze receptionisten. 

voor een impressie klik hier 

  

     

  
 

  

  

Judoka's actief bij Van Rheenen Sport 

 

Van Rheenen Sport is actief bezig om bij verschillende basis-scholen Judo Clinics te 
verzorgen, met het doel kinderen enthousiast te maken voor bewegen door middel van 
Judo. Dit doen we zowel op locatie als in de sportschool zelf. 
 
Op zaterdag 6 juni komt er weer een Judo Examen, waarbij 300 kinderen hun best doen 
om een hogere slip of zelfs een band te halen! Ouders, broertjes en zusjes, opa’s en 
oma’s, iedereen is natuurlijk weer welkom om de Judoka’s te steunen. Traditiegetrouw 
is de EERSTE LES NA HET EXAMEN de bedoeling dat de ouders meedoen in de les 
van hun kinderen!! Dit is altijd een fantastisch gezicht. 
 
Op 27 juni gaan er van Van Rheenen Sport Julia vd Voort en Robin van Brugge examen 
doen voor hun 1e zwarte band. Ook Louis van Amerongen gaat op voor zijn 2e zwarte 
band. Op deze dag gaat judomeester Ben vd Luitgaarden examen doen voor zijn 3e 
zwarte band!! De afgelopen maand is Tang Trang geslaagd voor zijn 2e zwarte band.  
Deze examens worden niet meer bij Van Rheenen Sport gedaan, maar worden verplicht 
afgenomen door de JudoBond (waar wij als sportschool lid van zijn). 
 
Tot nu toe hebben de eigen Judoka’s prachtige resultaten gehaald bij alle 
Judotoernooien. Een mooie uitschieter is de derde plaats Van Richairo Emanuels tijdens 
het NK Judo in de leeftijdscategorie -15 jaar. Ook waren we uitgenodigd voor een 
toernooi in Rendsburg (Duitsland). Met 9 Judoka’s werden er maarliefst 8 prijzen 
binnengehaald: 6 eerste plaatsen, 1 tweede plaats en 1 derde plaats. 

  

https://webmail.kpnxchange.com/OWA/redir.aspx?C=725d9ff494ab4e3f9cba005dd77d2ab8&URL=http%3a%2f%2fplayer.vimeo.com%2fvideo%2f74612132%3fautoplay%3d1


 
Binnenkort staan er nog een paar mooie toernooien in de planning. 18 april het Open 
Flevolands Judotoernooi, 17 mei het Fuyiamatoernooi in Amsterdam en nog 2 
toernooien in Friesland op 20 en 21 juni a.s. 
 
Gratis deelnemen aan kleuterjudo is bij Van Rheenen Sport mogelijk voor alle kinderen 
die op zwemles zitten bij Van Rheenen Sport. Voorwaarde is dat je 4 of 5 jaar bent en je 
zwemnivo kikker 3 hebt behaald. Deze actie duurt tot het behalen van je A-diploma. 
Deelnemers kunnen tegen een gereduceerd bedrag een judopak aanschaffen. De 
kleinste maat kost € 19,95 

Klik hier voor meer info 
     

  
 

  
  

Rie Mastenbroek Sportpark 
Rie Mastenbroek Sportpark 2 
1314 AZ Almere 
Tel. 036-5347131 
 

 

Fanny Blankers-Koen Sportpark 
Marathonlaan 10 
1318 EE Almere 

Tel. 036-8700060 
 

 

 

https://webmail.kpnxchange.com/OWA/redir.aspx?C=725d9ff494ab4e3f9cba005dd77d2ab8&URL=http%3a%2f%2fwww.vanrheenensport.nl%2fbudo-sport-almere%2fjudo-almere%2f

