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HOE DAN?W E R K E N  &  K I D S

WERKEN & KIDS JANUARI  2021

Door Dennis Gerritzen
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En vervolgens Pim en Raf een beker drinken te
geven en te horen hoe het was. Dat vriendje waar
ze t zo vaak over hebben, ook eens in het echt te
zien. Om ze te knuffelen als ze turbo-moe zijn van
de eerste week na de vakantie. Of om de
kerstlunch echt voor te bereiden en niet met een
pak koekjes en een pak dubbelfris ze rijdend uit
de auto te gooien op de laatste ochtend voor de
kerstvakantie.

We maakten keuzes… niet altijd de makkelijkste.
Geen 4 vakanties per jaar voor ons. Maar het
gekke is; we werken dusdanige uren en met
dusdanige vrijheid dat we ook nooit zo intens aan
vakantie toe zijn. Het is over t algemeen best chill.
 
We werken om en om en ik heb mijn eigen
trainings-en voedingsadviesbedrijf wat ik run in
de tijd dat de kids op school zijn of in bed liggen.
En in het weekend traint de oudste soms gewoon
mee.

Wat zeker meehelpt, is dat als je ooit de vangrail
van je carrière hebt geraakt, je extra voorzichtig
bent. Inmiddels ken ik de signalen van een
opkomende burn-out maar al te goed. En trap ik
(nagenoeg) nooit meer in de valkuilen. ‘Nee
zeggen’ is daar een belangrijk onderdeel van
geworden. En niet overal maar blind ja op
zeggen… Niet op je werk of naar je klanten, maar
ook zeker niet naar de verplichte figuren van het
leven. De verplichte etentjes met familie. De kerst
bij je schoonouders. Of je verjaardag vieren…
omdat het in de regel toch vaak neerkomt op
heen en weer lopen met voer en drank, zorgen
dat de ene gast de ander niet te lijf gaat vanwege
dat de ene van Jesse Klaver houdt en de ander
Trump een goeie gast vindt. En als iedereen dan
weg is, dat ik de stukadoor en schilder moet
bellen omdat de kids die meekwamen de muren
en vloeren bewerkt hebben met stoepkrijt, vieze
taarthandjes en meer van die ongein.

Dus de vraag was… Hoe deal je met kids, een
eigen zaak, het werk bij Indoor, vrienden en
verplichtingen? Voor mij is het antwoord; snoeien
in al die activiteiten en vooral kiezen voor
datgene wat voor mij, mijn vrouw en kids écht
belangrijk is… Misschien komt het omdat ik
volgende week 42 word. Maar prioriteiten stellen,
keuzes maken en dealen met de uitkomsten lijkt
me steeds beter af te gaan...

WERKEN & KIDS JANUARI 2021

“ P A P A . . . ! ! ? ”

Ik sta op vanachter mijn iMac en loop mijn
kantoor uit naar de woonkeuken waar Pim en Raf
samen aan de grote eettafel een megaset van
Lego Technic aan het bouwen zijn. Pim
(inmiddels 10 jaar) helpt zijn broertje met het
zoeken naar een specifiek onderdeel… Blijkbaar
kunnen ze het niet vinden, dus papa moet even
meehelpen.

Vroeger kon ik dan een beetje geïrriteerd raken.
Maar nu neem ik het voor lief. Ik werk veel vanuit
huis dus ja… Hoe groot is het cadeau voor je kids
en voor jezelf dat ze daardoor niet naar de BSO
hoeven?

Inmiddels ben ik me ervan bewust dat dit luxe is.
Maar ook een optelling van keuzes uit het
verleden. Een jaar of 4 geleden raakte ik op volle
snelheid in mijn carrière de vangrail en sloeg
tientallen keren figuurlijk over de kop… Diagnose:
burn-out en misschien wel nooit meer werken

Als ik er nu op terugkijk; een van de betere
dingen in mijn leven. Alles stond op z’n kop…
Want daar ga je… van dikke carrière als manager
in de top van een groot internationaal bedrijf naar
thuis turend naar de auto's die ’s ochtends
allemaal wegrijden uit de wijk om ze ’s avonds
weer terug te zien komen...

Een pittige twee en een half jaar van heruitvinden
van mezelf en ons als gezin leidde tot een
carrièreswitch voor mij, maar ook voor mijn
vrouw. Voor haar van “gouden kooi” baan bij de
bank naar office manager van een klein startend
trainingsbureau. Met als eerste op haar
onderhandelingstafel: indeling van haar
werkuren, zodat óf zij of ik elke dag om twee uur
thuis konden zijn om de kids van school op te
halen.

“ P A P A . . . ”
“ J A A H H A A ,  I K  B E N  E V E N
B E Z I G  V R I E N D J E ,  I K  K O M
E R A A N ! ”

Kids druk met lego en ik zit nog even mijn
lesprogrammering te maken voor de komende
week. De administratie moet ook nog even
bijgewerkt worden… Ik geloof dat er nog van een
maand of twee facturen in te boeken ligt.
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STUDENTENVOER
Het is ook niet makkelijk, het leven van een
student. Ook ik kan het weten, met al zes jaar
studie-ervaring achter de rug. Vanaf het begin
vond ik het al lastig om alle balletjes hoog te
houden; studeren, mijn sociale leven
onderhouden, werken en zorgen dat het
huishouden aan kant is. Daarnaast groeide mijn
buik door mijn slechte gewoontes bijna net zo
snel als mijn studieschuld. Net als de gemiddelde
student ging ik vaak stappen en op de avonden
die ik thuis zat, keek ik een film met een zak
chips. Beschamend, aangezien ik een
sportopleiding volgde. Schrale troost; ik was niet
alleen. Om me heen zag ik dat de meerderheid
van mijn medestudenten in hetzelfde patroon
zat. Het is algemeen bekend dat de kilo’s eraan
vliegen zodra je op kamers gaat. Maar gelukkig
kan het ook anders.

Een gemiddelde student staat er niet echt om
bekend een solide eetpatroon te hebben. Een
college dag draait om de snelle hap vanwege een
tekort aan tijd en het moet allemaal zo goedkoop
mogelijk. Kant-en-klare broodjes, pasta, pizza of
friet, frisdrank en alcohol zijn dan ook
consumpties die erg populair zijn onder
studenten. Niet zo gek ook; het is goedkoop,
makkelijk en geeft je op de korte termijn veel
energie. Helaas bevatten deze producten
nauwelijks nuttige voedingsstoffen en zitten ze
boordevol suikers. Dit leidt tot extra kilo’s, en dit
kan op de lange termijn ook resulteren in hart- en
vaatziekten, obesitas en diabetes type 2. Een
behoorlijke domper naast je flinke studieschuld.
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Nu we het toch over geld hebben; gezonde
voeding is ook nog eens hartstikke duur. Is dit als
student überhaupt wel te betalen? Het antwoord
hierop is vrij simpel: ja, maar je zult wel moeten
inleveren. Vervang die zak chips met een pot
pindakaas, die corona’s met een zak avocado’s en
die pizza voor echte groentes. Kies daarnaast voor
bevroren fruit. Dit is een stuk voordeliger dan vers
fruit en erg geschikt voor een snelle smoothie on-
the-go. Zorg er ook voor dat je gezonde basics in
huis hebt die je lekker vindt. Zo kan je
bijvoorbeeld veel combineren met hummus, rijst
en blikken kikkererwten en bonen. Ook zijn er
heerlijke sauzen te maken met knoflook en
yoghurt die je ook weer een paar dagen kan
gebruiken.

Nu je je voedingspatroon wat meer op een rijtje
hebt, wil je natuurlijk ook nog sporten. Om het
optimale uit je work-out te halen, zijn er
bepaalde eetregels. Zo is het verstandig hooguit
4 uur voor je work-out je laatste grote maaltijd te
nuttigen, en een uur voor je work-out nog een
banaan te eten. Op deze manier sport je niet met
een volle maag, maar krijg je nog net die
energieboost die je nodig hebt. Wil je echt alles
uit je work-out halen? Drink er nog een kop
koffie bij zonder suiker. De cafeïne in de koffie
zorgt voor een effectievere work-out doordat het
vrije vetzuren mobiliseert. Dit houdt in dat je
sneller op je vetverbranding komt te zitten. Voor
de meeste cafeïne kan je het beste kiezen voor
een filterkoffie in plaats van een koffie op
espresso-basis. Zorg er tot slot voor dat je op een
sportieve dag genoeg water drinkt en door de
dag heen eiwitrijk eet om het spierherstel te
bevorderen.

Na jaren ervaring en veel leren over voeding en
sport leef ik gelukkig al een stuk gezonder. Mijn
avondjes stappen kan ik me tegenwoordig wel
herinneren en bij de film sabbel ik een hele
meloen weg. In tegenstelling tot de
eerdergenoemde studieschuld is dat buikje wel
weer geslonken. Ik ben een stuk energieker en
heb, geloof het of niet, zelfs meer geld over aan
het einde van de maand. Dat kan ik lekker
besteden aan dat heerlijke biertje op het terras.
Want we moeten ook niet vergeten te genieten.

snelle
choco
smoothie

BRRRRRRBRRR
BRRRR 
BRR

1 banaan
1 eetlepel rauwe cacao
1 eetlepel 100% pure pindakaas
1 groot glas sojamelk
(extra: 1 schep proteïnepoeder)

Naar smaak meer of minder van alles toevoegen
of de melk aanpassen naar een andere
plantaardige melk

Doe het op volgorde in de blender en dan 

TO GO
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WORKOUT

Gaatje
T O T  H E T

S PO T I F Y

FUN S& GOOD MUSIC

MUSIC JANUARI 2021
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555 Horny 
Mouse T, Hot 'N' Juicy

888 Soul Connected
Keizer Jelle

333 3am - Low Steppa Remix
Bobby Blanco, Miki Moto, Low Steppa

666 Im Gonna Hold On - Angelo Ferrari Remix
Peter Brown, Angelo Ferrari

111 The Shrimps

444 Forever Love (feat. Viiq)
Bingo Players, DIsco Fries, Viiq

777 On You - Aevion Radio Edit
Michael Calfan, Aevion

PRESS PLAYPRESS PLAYPRESS PLAY
MUSIC JANUARI 2021
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Live Without Your Love
Love Regenerator, Steve Lacy, Calvin Harris

Vertigini

111111 Bum
Curtiba

141414 Help
ANOTR

121212 Ain't No Fun
Keizer Jelle

151515 Your Love
Dale Howard

101010
999

Feel My Needs (Gorgon City Remix)

From Me to You - Low Steppa Edit

WEISS, Gorgon City

Ludo Lacoste

131313 Fat Cut
Hector Couto

161616 Crystal Clear
CamalPhat, Rivar Starr

SCAN DE SPOTIFYCODE EN LUISTER NAAR DE LEKKERSTE

& SWINGENSTE HOUSE TRACKS

OF ZOEK OP: INDOOR ACTION MUSIC #1

Door Floris van Velthoven



NETFLIESPLEZIER JANUARI 2021

3 WARRIOR
FILM ACTIE/DRAMA/SPORT

IMDB 8.2 2 CHEER
DOCU SPORT/REALITY-TV

IMDB 8.2

Mixed Martial Arts is voor sommigen een
vreemde gewaarwording omdat grote sterke
mannen proberen te laten zien aan elkaar wie de
sterkste is door elkaar het ziekenhuis in te slaan.
In deze film volg je twee broers die moeten
vechten om hun eigen problemen op te lossen.
De ene broer is een leraar in natuurkunde en de
andere broer komt beladen terug uit Irak. Toen ze
nog jong waren werden ze getraind door hun
vader, waardoor de verhoudingen in de familie
niet meer kloppen. Beiden kiezen er weer voor
om het boksen op te pakken en hun vader te
vragen als trainer. Waar ze uiteindelijk oog in oog
met elkaar in de finale staan. Dit is een film
waarin motivatie en wilskracht tot succes leiden.

NETFLIESPLEZIER
De afgelopen maanden waren er meer momenten dat je tijd had om eens goed op te bank te ploffen dan
normaal. Een goed moment dus voor een avondje Netflix, maar wat moet je dan kijken? Het overzicht
behouden over wat nou goede films of slechte docu’s zijn, is niet erg duidelijk. Netflix puilt uit en daarom
geven we jou drie sportgerelateerde tips die de moeite waard zijn om te checken.

Cheerleading is in Nederland niet echt bekend,
maar na het zien van deze serie kan ik één ding
concluderen: dit is topsport. In deze mini docu
volg je een team dat zich klaarmaakt om het
beste team van America te worden. Een team wat
er is gekomen door veel te vallen,
levensgevaarlijke stunts uit te voeren, elkaar te
motiveren en elke dag hun eigen grens op te
zoeken terwijl ze daarnaast nog studeren. Het
team wordt geleid door Monica die haar eigen
eisen stelt waar niet iedereen het mee eens is,
maar ze klaart de klus wel

12

Door Floris van Velthoven
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1 ICARUS
DOCU SPORT/REALITY-TV

IMDB 8.2

Dit is een documentaire die een Oscar heeft
weten binnen te halen. Want wat begint als een
onschuldig verhaal ontvouwt zich in een bizar
spektakel. Het start met Bryan Fogel die de
effecten van doping op zichzelf onderzoekt als
wielrenner. Bryan komt in aanraking met de
Russische arts Grigory Rodchenkov die bereid is
om hem te helpen. Tijdens hun avontuur vertelt
Grigory dat hij betrokken is bij een gigantisch
dopingverhaal rondom Russissche atleten. Een
verhaal wat in de doofpot is gestopt door Poetin
en waarvoor moorden zijn gepleegd om het
geheim te houden. Tijdens het filmen wordt het
wereldnieuws en breekt de pleuris uit. Grigory
moet vluchten voor zijn eigen leven uit Rusland
en beland bij BryanBryan.

fris,
gezond &
filmsnack
TZATZIKI DIP

Bereidingstĳd: 10 min 
Groente met zelfgemaakte tzatziki   

1. Een goede fijngehakte teen knoflook 
2. 1/2 geraspte komkommer zonder schil 
3. 250 ml magere yoghurt, magere kwark, volle
kwark of roeryoghurt 
4. Snufje peper en zout 
5. Roer en meng alles goed door elkaar 
6. Voor de echte spicylovers? Voorzichtig wat chili
peper toevoegen

13
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Buitensporten: er ligt een wereld voor je open!
Geen beperkingen van muren, plafonds of
meubels waar je overheen kan struikelen.
Buitensporten is fijn. Maar het heeft ook een
keerzijde. Soms is het koud, of nat. Of allebei. Het
gezegde van de doorgewinterde buitensporter
luidt dan ook: er bestaat geen slecht weer, er
bestaat slechts de verkeerde kleding. Net zoals je
in de zomer niet in je donsjack gaat hardlopen
heb je in de winter passende kleding nodig. Dat
hoeft zeker niet absurd duur te zijn. Goede
onderkleding zoals een thermo ondershirt met
lange mouwen en een muts gaan je al enorm
helpen. Wist je dat tot wel 60% van je
lichaamswarmte ontsnapt via je hoofd? Draag
daarom een muts en je bent beschermt tegen
afkoelen of een drupje regen. Wat heb je nog
meer nodig om gezond en fijn buiten te sporten?
Een paar goede hardloopschoenen als je meer
dan 1 kilometer aan één stuk wilt gaan hardlopen
mogen zeker niet ontbreken. Kies niet de
aanbieding of de mooiste kleur maar laat je
adviseren door een expert  bij Runnersworld.
Het grootste voordeel van buitensporten is
misschien nog wel dat je overal goed
trainingsmateriaal kan vinden. Een trap in het
park om op te sprinten of dips op te doen. Een
speelrek in de speeltuin om pullups te doen. Een
stuk gras waar je situps kan doen.  Vind je het
toch lastig om aan de slag te gaan? Onze  trainers
kunnen je goed op weg helpen!

Als eerste; voorkom sporten in je slaapkamer.
In je onderbewustzijn zal het sporten  gekoppeld
worden aan deze ruimte en inslapen kan op
termijn lastiger worden. Houd je slaapkamer
gereserveerd om te slapen. Maar hoe pak je het
dán aan? Kies het liefst voor een lege
overzichtelijke ruimte. Een ruimte waar je niet
eerst tafels en stoelen aan de kant moet schuiven.
Die dingen maken de drempel om aan de slag te
gaan alleen maar hoger. Koop ook een goed
matje om op te kunnen sporten. Anti slip en liefst
1,5 cm dik. Dat is een stuk prettiger voor je
onderrug! Daarnaast nog wat klein materiaal
zoals resistance bands en je komt al heel erg ver.
Er zijn tegenwoordig wel honderden workouts
online te vinden om hiermee zowel je kracht,
cardio, balans en explosiviteit op peil te houden
en te verbeteren. Uiteraard vind je in de Indoor
Action app ook nog de nodige inspiratie. En blijkt
nu dat het toch nog vies tegenvalt om aan de
slag te gaan? Plan dan een online meeting met
één van onze trainers. Ze helpen je graag verder!!

BINNEN EN BUITEN SPORTEN januari 2021

S P O R T E N
b i n n e n  &  b u i t e n

Hoe houd je je vetpercentage op redelijk niveau in
corona tijd? Op sportgebied heb je in principe
twee opties: thuis binnen sporten, of buiten
sporten. Ik geef  je een aantal simpele tips die je
op weg gaan helpen. Niet in de laatste plaats om
te voorkomen dat je met je springtouw de
hanglamp van het plafond slaat en de salon tafel
aan stukken gooit met een misschien toch iets te
zware barbell...

BRRBRRR
KLAPPERTANDEN
WAT IS HET KOUD!



Workout 

Eat
Instapose

Repeat

Als ik gisteren één minuut eerder was vertrokken
vanuit huis, stond ik nu niet helemaal vooraan in
de tent… Na een kwartiertje voelde ik de
zweetdruppels over mijn rug naar beneden
stromen. Alles werd warm. Alles. Ik voelde mijzelf
met de minuut ongemakkelijker worden en trok
mijn shirtje nog maar een keer naar beneden.
Toen kwamen de burpees. Borst op de grond,
voeten weer neerzetten, ojee mijn achterwerk is
nu goed te zien – sprong. Shirt omhoog, shirt
naar beneden

Voordat ik thuis vertrok, voelde ik mij er echt
goed in. Ik plaatste een selfie op Insta, kreeg een
paar likes, wisselde mijn crop top toch last-
minute nog even in voor een langer shirtje –
eentje die mijn vriend ook goed zou keuren. En
vertrok met goede zin. Die gloednieuwe broek
zat namelijk als gegoten, het enige probleem: hij
is grijs

En daar stond ik dan in de tent, mijzelf letterlijk
uit de naad te zweten. De broek begon aan mijn
benen te plakken en squats maken voelde nog
nooit zo ongemakkelijk. Snel vroeg ik aan een
vriendin of ze al zweet boven mijn billen zag. Ik
trok mijn shirtje iets omhoog en draaide. Ze zei
‘ja’. Goudeerlijk. Dat zijn de betere vriendinnen.
Maar toch had ik liever iets anders gehoord. Of de
broek squat-proof was, durfde ik niet eens meer
te vragen. Wat een nachtmerrie, dacht ik. De les
duurt nog zeker 25 minuten en ik kon ook niet
zomaar stil gaan staan. 

Angelique (30) komt uit Arnhem en sport al 4 jaar frequent bij Indoor Action. Ze heeft een kantoorbaan en in
de weekenden kijkt ze graag Netflix met haar vriend of gaat ze uiteten met vriendinnen.

Er zat niets anders op: doorgaan met mijn leven
(en de work-out). Vandaag kwam de grijze broek
uit de was. Tijdens het ophangen vroeg ik mij af
wat ik met de broek ga doen. Zoals we allemaal
weten is grijs niet per se de meest sweat-proof
kleur. Niet dat mijn sportkleding dat moet zijn
want iedereen weet dat je gaat zweten als je naar
de sportschool gaat. Is het niet van het sporten
dan is het wel van alle gespierde, goed-uitziende
mensen om je heen. Ik kan er nou eenmaal niets
aan doen dat ik er na het sporten uitzie alsof ik
door de regen heb gelopen en daarna
tomatenpuree op mijn wangen heb gesmeerd.

Ik zet het van mij af, hoop stiekem dat niemand
het gezien heeft en zeg nog een keer tegen
mijzelf dat zweten de normaalste zaak van de
wereld is. Ik mag mijzelf een schouderklopje
geven voor het harde werk en besef dat ik blij
moet zijn dat ik nog nooit een scheet heb gelaten
tijdens yoga.

RUBRIEK JANUARI 2021

ANGELIQUE'S
RUBRIEK
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Vakantie, de periode van een onregelmatig
leven met vaak extreme temperaturen,
gezelligheid en een andere (vaak ongezondere)
leefstijl. Dit zijn de spelbrekers die ervoor
zorgen dat je sneller uit vorm raakt. Toch is de
vakantie ook een moment van fysieke- en
mentale rust die het lichaam nodig heeft om te
kunnen herstellen, voor de een moeilijk om los
te laten en voor de ander een ‘cadeautje’. Maar
hoe kom je weer in het ritme met de juiste
motivatie na je vakantie?

Door Kim Verborg
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Wanneer je een aantal weken stil hebt gezeten
met sporten, is het belangrijk dat je niet direct te
hard van stapel loopt. Dit omdat onder andere je
energieverbruik in de vakantie lager ligt dan
normaal. Je lichaam past zich razendsnel aan. Laat
je lichaam dus even wennen aan je (nieuwe)
sportroutine: begin wat lager in gewicht en hoger
in herhalingen. Kijk vanuit hier verder waar je
naartoe wilt werken. Stel voor jezelf doel(en) op,
dit hoeven niet altijd fysieke en- of
prestatiedoelen te zijn zoals gewichtsverlies of een
verbeterde conditie. Denk breder zoals: vaste
sportdagen, gezondere voeding en probeer eens
nieuwe of andere sporten uit. Natuurlijk willen wij,
trainers van Indoor Action, je helpen met het
zoeken naar jouw persoonlijke doel!

Wanneer wij onze voelsprieten uitzetten voor de
dagelijkse prikkels, merk je vaak pas hoe hard je
lichaam toe was aan rust. Wist je dat het lichaam
ruim een week nodig heeft om te herstellen en je
geheel tot rust bent? Het is dus geheel logisch dat
je jezelf de eerste vakantiedagen vaak vermoeider
voelt dan daarvoor. Om te voorkomen dat je de
eerste collegeweken moe en futloos achter je
laptop zit, is het belangrijk om direct na je
vakantie weer ritme en regelmaat te vinden. Dit
vind je bijvoorbeeld in vaste tijden om naar bed te
gaan, op te staan, te eten en te sporten.

Langzame koolhydraten (o.a. havermout, volkoren
producten en peulvruchten) vertragen de
opname van suiker in het bloed. Producten zoals
groente en fruit bevatten vezels en andere
voedingsstoffen die je bloedsuikerspiegel op een
natuurlijke manier constant houdt. Dus vervang je
ongezonde snacks voor groenten op het vuistje!

Daarnaast zorgt een vast ritme voor meer energie,
het lichaam hoeft zich namelijk niet elke dag aan
te passen aan een ander patroon. Deze energie
kun je dus weer mooi gebruiken in je training of
studie. Ook de juiste voeding helpt om je
energieker te voelen. Voeding is benzine voor je
lichaam en alles wat je in je mond stopt, heeft een
directe invloed op het lichaam. Met de inname
van producten die direct je suikerspiegel laten
stijgen zoals bijvoorbeeld snoep, koek en
frisdranken, krijg je vaak een suikerpiek. Door
deze suikerpiek kunnen de rode bloedcellen, die
je zuurstof vervoeren, minder zuurstof opnemen
waardoor je je vermoeider voelt-

De invulling van je dag verschilt natuurlijk
dagelijks, daarom is het belangrijk om voor jezelf
te kijken wanneer het trainingsmoment schikt
voor jou, planning is the key. Beginnen je colleges
vroeg of juist laat? Probeer het moment te vinden
waarop je zeker de tijd hebt en maak van deze tijd
je wekelijkse sportmoment en wijk hier zo min
mogelijk van af, consistentie is alles. Heb je moeite
om alleen te gaan en jezelf te motiveren? Zoek
een sportmaatje! Hij of zij rekent op je, dus
vergeet alle excuses die je gebruikt om een
sportsessie over te slaan. Daarnaast is het
natuurlijk gezellig en kun je elkaar motiveren.

DOEL(EN)

PLANNING

ENERGIE, RITME &
REGELMAAT



“There’s no school like the old school”

OLD SCHOOL FIGHTGEAR

1916 FIGHTING GEAR

OLB SPORTS JANUARI 2021
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OLB is het familie bedrijf van Bas Broekhuizen;
vierde generatie van het bedrijf aan de
Steenstraat in Arnhem.  Een bedrijf met een
enorme historie. De zaak werd opgericht in 1916
op de Hommelseweg in Arnhem als
schoenmaker. Langzaam maar zeker verschoof
het de assortiment onder leiding van de tweede
generatie van schoenen voor Jan en alleman over
op een wat specifiekere richting; de fitness.  Als
een van de eerste specialistische zaken in de regio
bleek dit al snel een goede keuze. Mensen
kwamen van ver voor het specialistische
assortiment naar Arnhem. Mede ook vanwege het
brede assortiment in vechtsport kleding en
vechtsport accessoires.

Werken met vast personeel met ieder zijn eigen
ervaring, is een van de pijlers die het bedrijf
succesvol hebben gemaakt en tot op de dag van
vandaag succes brengen. Zo worden bezoekers
van de winkel altijd geholpen door iemand met
verstand van zaken. Alle jongens die bij OLB
werken zijn zelf actief vechtsporter of actief in de
fitness.

Vanwege het feit dat topsporters in de vechtsport
scene OLB vanuit alle windhoeken van Nederland
opzochten was de stap naar een eigen vechtsport
merk vlot gemaakt. Na avonden brainstorm
sessies over een pakkende naam werd het 1916.
Bas had hier direct een goed gevoel bij… Het jaar
waarin zijn overgrootvader de zaak oprichten.

OLB SPORTS JANUARI 2021

Als je wel eens een BOXX lesje bij Indoor hebt
gevolgd en goed hebt opgelet zag je het logootje
van OLB sports op de mouw van onze trainers
staan…

1916 FIGHTING GEAR
WAS GEBOREN

Het bekt lekker en hoe mooi is het om te kunnen
zeggen 100 jaar ervaring in vechtsport?
Eigenlijk vat de slogan van 1916 het erg mooi
samen “there’s no school like the old school”

1916 Fight Gear, Bas en zijn collega's, werden door
de jaren heen nauw betrokken in de ontwikkeling
van bokshandschoenen. Vooral door de feedback
die zij weer kregen van trainers en klanten.
Hierdoor heeft het team van OLB nog niet zo lang
geleden met trots hun eerste lijnen
bokshandschoenen en scheenbeschermers
mogen presenteren.

WE ZIJN  100 JAAR EN 
SPRING LEVEND!
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BETWEENBETWEEN
TWO FERNS

Mijn eerste varen heb ik eigenlijk al meteen dood
laten gaan. Ik was razend enthousiast over dit
friemelige groene plantje en heb er, zonder er te
veel over na te denken, direct eentje aangeschaft.
Ergens online had ik gelezen dat varens van
schaduw hielden, waarna ik mijn tedergeliefde
nieuwe aanwinst in onze badkamer zonder
ramen had gezet. Helaas bleken dit geen optimale
omstandigheden voor een plant. Toen na een paar
weken duidelijk werd dat hij het daar in het
donker niet echt ging redden, zette ik hem in de
zomer op ons dakterras in de volle zon om een
beetje te herstellen. De omslag was te radicaal.
Binnen enkele dagen was mijn varen zo krokant
als een bitterbal die je op een iets te gezellige
avond was vergeten in de frituur en kon ik hem
zo de gft in mieteren. Ik was erg ontdaan.
Sindsdien heb ik me toch iets beter ingelezen in
de verzorging van een plant voordat ik er een
aanschafte

BETWEEN TWO FERNS JANUARI 2021
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Door Sarah Peters



Mijn fascinatie voor planten zorgt ervoor dat
mensen om mij heen vaak denken dat ik
verstand heb van de verzorging van
kamerplanten. Mede hierdoor heb ik de fijne taak
gekregen om het groen van Indoor Action te
mogen verzorgen. Met veel liefde hebben we de
grote Monstera in de lounge om gepot en het
geeft een voldaan gevoel om te zien dat hij bijna
elke week bovenin weer wat nieuw blad
genereert. Ondanks dat er tijdens de lockdown
een paar plantjes licht verdroogd waren en we
hier en daar wat ongewenste beestjes hadden
gespot, zijn we ondertussen toch weer goed op
de rit om de planten gezond en gelukkig te
houden.

Een kamerplant in leven houden, hoeft niet
moeilijk te zijn. De beste tip die ik ooit van de
moeder van een vriend heb gekregen, is dat je
beter wat nonchalant met je planten kunt
omgaan. Te veel liefde maakt je plant dood.
Vooral in de winter. Eindeloos tegen je planten
kletsen, twee keer per week je plant bijna
verdrinken met een flinke plens water en non
stop klassieke muziek voor je groene liefjes
draaien; zoveel aandacht werkt gewoon niet voor
elk exemplaar. Laat je plant met rust. Een iets wat
spartaanse opvoeding hoeft niet slecht te zijn. Je
mag je plant best een keer een weekje negeren
en af en toe de aarde wat laten uitdrogen, doet
de meeste planten geen kwaad. Zet tussen al die
klassieke meuk eens een lekker technoplaatje
aan of zing zelf een liedje, dat stimuleert de groei
ook wel hoor. Je plant zal je dankbaar zijn.
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CARDCARD
MEMBER
Krijg korting met de

 

BIJ ONZE PARTNERS



JE BENT ALTIJD WELKOM BIJ

OOK BIJ ONS SPORTEN?

026- 4461186

Bel ons om een afspraak te maken


