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Hi MIX’ers!
Het thema van deze editie van DeMIX Magazine is
“MEET THE TEAM”. We geven je een kijkje achter de
schermen, vertellen je meer over ons team, delen onze
quarantaine-tips met je en laten je meegenieten van de
kookkunsten van onze collega’s.
Het team dat jullie supporten is een stuk groter dan je
op het eerste gezicht zou zeggen. Achter de schermen
zijn bijvoorbeeld onze vormgeefster, systeembeheerder,
clubmanager, administratie, personeelszaken en het
onderhoudsteam keihard aan het werk om alles op
rolletjes te laten lopen. In totaal bestaat Team DeMIX
Nieuwegein uit 62 vaste krachten en een flinke lijst
vaste invallers. Vaak zijn dezelfde mensen zichtbaar,
maar deze keer hebben we de boel eens omgedraaid.
We hebben om te beginnen de verstopte teamleden
voor je geïnterviewd.
Veel leesplezier!

Roxanne
Clubmanager
Op welke manier manage je een club
in een tijd waarin het team en de leden niet fysiek aanwezig zijn?
“Als clubmanager met een voorliefde voor communicatie
en marketing zoek ik altijd naar manieren om in contact
te blijven met onze leden. In de periode is het niet alleen
belangrijker dan ooit, we krijgen er als cadeautje ook nog
eens wat extra tijd voor die we normaal gesproken niet
hebben. Daarom hebben we naast onze nieuwsbrieven, ons
YouTube-kanaal en onze social media kanalen een digitaal
magazine voor je gemaakt.
Met het team hebben we in beperkte mate nog contactmomenten (op gepaste afstand) in de club en met de rest
van het team gebruiken we Zoom, maar met name om samen spelletjes te doen.”
Waar ben je het meest trots op?
“Mijn team. Dat ben ik altijd wel en ik schep er ook graag
over op, maar ze hebben me ook in deze periode weer verbaasd. Iedereen draagt zijn of haar steentje bij, of het nu
gaat om een thuisworkout, het schrijven van een artikel of
het schoonmaken van de club. Het gevoel dat we dit samen
doen is heel waardevol. Er worden onderling cadeautjes
naar elkaar gestuurd, er wordt voor elkaar gekookt en we
spelen via zoom dus spelletjes met een groot deel van het
team. Ik besef dat het bijzonder is om in zo’n hecht team te
werken dat ook vrijwillig graag met elkaar in contact blijft
en ik koester daarom ook deze periode (en de gehaktballetjes van Annemiek, de pasteitjes van Sheila,
de sateetjes van Sandy en de saucijsjes van Ben).
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Ben
Directeur & eigenaar
Welke invloed heeft de
coronacrisis situatie op jou,
als directeur van
DeMIX Fitness & Leefstijl?
“Ineens zijn er veel dingen niet meer zo vanzelfsprekend.
Er is onzekerheid over hoe gezond onze bedrijfssituatie
zal zijn als we weer open mogen. En hoe ons werk moet
veranderen als we voorlopig in een 1,5 meter samenleving
verder moeten en wanneer we dan weer kunnen werken
zoals we gewend zijn. Die onzekerheid maakt me wel wat
onrustig.
Tegelijkertijd weet ik ook dat we samen met de medewerkers een sterk bedrijf hebben gebouwd en ben ik optimistisch over dat we deze storm kunnen doorstaan.”
Wat zijn dingen waar je op dit moment
extra dankbaar voor bent?
“ Deze situatie maakt me ook eens te meer bewust hoe
goed we het met z’n allen hebben in Nederland. Hoe
waardevol de relaties zijn met de mensen om je heen.
Hoeveel prachtige voorbeelden je ziet van mensen die iets
bijzonders doen voor andere mensen, belangeloos, alleen
maar omdat het goed voelt om iets voor een ander te
kunnen doen.”

Annemiek
Frontoffice manager
Hoe heb je eerste weken
ervaren van de gesloten club?
“De eerste weken waren heftig.
De mailbox ontplofte natuurlijk.
Gelukkig konden we snel communiceren dat er geen
incasso plaats zou vinden, zo konden we veel mensen
geruststellen. Naast de vervelende mailtjes hebben we
gelukkig ook ontzettend veel lieve berichten ontvangen
van leden die ons een hart onder de riem wilden steken.
Ik ben blij dat ik in een team werk dat er echt alles aan
doet om ook straks nog DeMIX te zijn die onze leden van
ons gewend zijn en dat ik bij een van de weinige clubs
werk die deze periode niet incasseren, wij kunnen blijven
werken vanuit service naar de klant in plaats van conflicten op te lossen.”
Wat heeft je het meest geraakt?
“Ik stond vorige week met tranen in mijn ogen te kijken
naar de allereerste budo (jeugd)lessen. Een trotse, maar
gespannen meester Barry en een hele groep kinderen die
eindelijk weer konden doen wat zij het leukste vinden om
te doen; samen sporten. Verder hebben we meermaals
reacties van leden rondgestuurd binnen het team, om de
moed erin te houden. Sommige mensen stuurden zulke
lieve woorden, dat raakt je op het moment dat je alleen,
in een lege club achter de receptie staat extra. De mensen die ondanks alles hun lidmaatschap zijn blijven betalen om ons te steunen vergeet ik natuurlijk ook nooit.”

Henk Engelsman
Fitplan coach

@DEMIX.NL

Wat doe jij nu nog op de club in
deze bijzondere tijd?
“Ik doe veel onderhoud en loop
het hele Fitplan circuit na. Alle
apparaten worden van buiten en ook van binnen volledig
schoongemaakt. Verder zijn we al heel ver met de 1,5 meter indeling en routes door het pand om, zodra we weer
open kunnen, veilig te kunnen trainen.”
Wat mis je nu het meest tijdens de sluiting?
“Het meest mis ik het contact met de mensen. Het is
vooral heel vreemd dat je nu niet weet hoe het met iedereen gaat. Daarnaast mis ik momenteel natuurlijk ook
mijn inkomsten.”
Wat kunnen Fitplan leden nu doen
om in beweging te blijven?
“Samen met Barry heb ik twee online lessen gemaakt
voor DeMIX Thuis. De eerste was een groot succes en de
tweede staat binnenkort ook online. Je kunt deze vinden
op ons YouTube kanaal. Deze lessen kan je gewoon thuis
doen. Verder is mijn advies veel wandelen of andere
buitensporten maar wel volgens de regels uiteraard.
Hou allemaal vol en ik hoop jullie weer snel te mogen
begroeten in de trainingszaal. Weet dat we er alles aan
doen om veilig te kunnen trainen.“

Jacoline
Vormgeving
Hoe zijn je werkzaamheden
veranderd, wat is het verschil
tussen voor- en tijdens deze
coronacrisis?
“Ik werkte al veel vanaf huis, dat is voor mij op dit moment echt een voordeel, ik heb hier mijn eigen plekje.
Maar om alleen nog maar thuis te zijn zonder mijn
collega’s te zien, blijft gek en ik mis het directe contact
enorm.
Normaal zijn we bezig met promoten van toffe activiteiten op de club zelf.
Nu maken we veel digitale uitingen, (denk aan de
sportspellen, filmjes op YouTube en dit magazine) zodat
we onze leden aangepaste mogelijkheden kunnen blijven
bieden en we ze kunnen inlichten over de laatste veranderingen. Het is fijn om lekker bezig te blijven en gave,
nieuwe plannen uit te werken. Ik vind het mooi om te
zien hoe flexibel we hiermee als club omgaan en doorgaan in plaats van te stoppen.”
Wat zijn dingen waar je nu extra dankbaar voor bent?
“Fijn is het om te beseffen hoe belangrijk een gezellige/
stabiele thuissituatie, tof werk en een goede gezondheid
zijn. Een rondje rennen, buiten, is voor mij ultieme vrijheid. Al kan ik niet wachten op het moment dat we weer
een ‘GO’ hebben om samen te sporten.”

Sheila
Financiële administratie
& PZ
Zijn je werkzaamheden veranderd
tijdens de coronacrisis?
“Mijn werkzaamheden zijn niet
veranderd, maar mijn werkplek
wél. Ik werk normaal gesproken op beide DeMIX locaties,
maar ik werk nu vooral thuis.
Het thuiswerken is een stuk saaier zonder mijn collega’s
om mij heen. Normaal gesproken ben ik op kantoor ook
vaak alleen, maar dan ga ik naar beneden (horeca) om
koffie te halen en zie ik de collega’s en leden waarmee ik
dan een praatje kan maken (Dit maakt het ook weer
lastiger om terug naar boven te gaan). Mijn zoon werkt op
het moment ook thuis, dat maakt het wel een stuk
gezelliger.”
Was het zo eenvoudig als je dacht om steun van de
overheid te ontvangen?
“Na gemaakte berekeningen en prognoses viel het mee
om de uiteindelijke aanvraag in te dienen. Het was uiteraard reuze druk op de site van de Rijksoverheid, maar toen
ik er eenmaal op zat was de aanvraag zo ingevuld. Ook de
toezegging met betrekking tot een voorschot en het ontvangen daarvan is vrij soepel gegaan, er komt uiteraard
nog wel een definitieve berekening van de overheid, daar
moeten we nog even op wachten.”
Wat zijn dingen waar je nu extra dankbaar voor bent?
“Ik ben eigenlijk altijd wel dankbaar voor alles wat ik heb
en de mensen die ik om me heen heb. Ik kan ook genieten
van de kleine dingen, van een nieuw dekbedovertrek kan
ik soms zo gelukkig worden. Toch ben ik nu extra dankbaar voor de leuke baan die ik heb, mijn collega’s, mijn
vrienden en mijn familie. Het belangrijkste is dat we gezond zijn en kunnen genieten van elkaars gezelschap, ook
al is dat nu op afstand, niets is vanzelfsprekend. Koesteren wat ik heb en genieten van alles om mij heen.”
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We hebben de afgelopen weken

512 handgeschreven
				kaarten gestuurd.

RIDDER
BARRY

MEET THE TEAM:
CAROLL (BODYPUMP, BODYATTACK, CXWORX)
IS NIET ALLEEN EEN GROEPSFITNESSTOPPER, MAAR OOK TANDARTS.
3% VAN ONZE LEDEN HEBBEN AFGEZIEN VAN COMPENSATIE
EN BETALEN HUN LIDMAATSCHAP IN DEZE PERIODE.

77%% van alle sportclubs
in Nederland
blijft incasseren deze periode.

OP 24 APRIL JL. WAS HET NA
MAANDENLANGE GEHEIMHOUDING VAN ZIJN DIRECTE
OMGEVING DAN EINDELIJK ZOVER; EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR ONZE EIGEN
MEESTER BARRY.
Een onverwacht telefoontje van de
burgemeester van Nieuwegein, Frans
Backhuijs, zorgde voor een totaal verraste meester Barry. De burgemeester
mocht hem, nu nog op afstand, een lintje
opspelden wat Barry ridder in de orde
van Oranje Nassau maakt. Uiteraard
krijgt Barry op een later tijdstip het
daadwerkelijke lintje ook opgespeld.

HET JURY RAPPORT

Vanwege zijn grote verdiensten voor de
jiu-jitsu sport. Zelf 27 keer Nederlands
kampioen in diverse klassen en ook op
mondiaal niveau enkele keren goud,
zilver of brons behaald voor Nederland.
Ook bijgedragen aan grote successen
van zijn pupillen die ook op nationaal
en internationaal niveau titels hebben
behaald.
In de periode als bondscoach vele senioren, junioren en aspiranten begeleid bij
nationale en internationale wedstrijden,
waarbij vele titels zijn behaald.

VRIJWILLIGER

Barry v Bommel is al 23 jaar als vrijwilliger bij de Judo Bond Nederland (waar
de jiu-jitsu sport onder valt) Hij was
onder meer examinator bij zwarte band
examens, docent bij de jiu-jitsu leraren
opleidingen en bondscoach.
Ook zette hij wedstrijdtrainingen op voor
de jeugd.
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DeMIX BESTAAT
AL 23 JAAR.

					
Meet the team: Miluska (receptie)
						
is ook zelfstandig vertaler NL-EN
						
van academische teksten.

ER MOGEN RUIM 300 BUDOKIDS
WEER AAN DE SLAG PER 1 MEI BIJ DEMIX.

Hij is inmiddels 7 dan houder jiu-jitsu en
lid van verdienste bij de Judo Bond
Nederland. Die zeer veel waardering
heeft voor hem.
Hij zet zich volledig in om anderen te
helpen en draagt nog altijd bij aan de
trainingen van jiu-jitsuka’s
De mensen om hem heen kennen Barry
van Bommel als een verantwoordelijke,
deskundige en betrokken vrijwilliger.
e

De aanvraag zelf is gedaan door Costa
van Eck, man van Marieke van Eck en
papa van Kylian en Keano (allen ook
sportend bij DeMIX).
Er moet hier een aantal aanbevelingsbrieven aangeleverd worden. Collegatrainers hebben dat gedaan, alsmede een
aanbeveling van de Judo Bond Nederland.
Barry: “Ik vind het een enorme eer
natuurlijk en ben ook blij dat ik dat
allemaal heb mogen en blijven doen.
Uiteindelijk probeer je als trainer altijd
het beste uit anderen te halen.
Ik hoop ook dat ik dat nog lang mag
blijven doen. Met een gezellige club leden
en DeMIX is dat hartstikke fijn.
Ik ben ook blij in deze tijd dat ondanks
de coronamaatregelen we met de jeugd
weer wat kunnen gaan starten.”

		Meet the team::/
Annemiek (frontoffice manager) maakt de aller- allerbeste
knoflooksaus in the history of knoflooksauzen.
			
ER ZIJN OP DIT MOMENT 59.127 VIEWS

OP ONS YOUTUBE KANAAL.

MEET THE TEAM:

MARTIJN (BODYPUMP, BODYATTACK) IS APOTHEKER.

Team DeMIX Nieuwegein
bestaat uit
62 mensen.
MEET THE TEAM: JACOLINE (VORMGEVING)
TRAINT VOOR HET NK HARDLOPEN.

10% VAN ONS TEAM BESTAAT UIT ZZP’ERS.

Wij maken in een “normale” maand
516 EIWITSHAKES.
IN 1 ONLINE WORKOUT
ZIT ONGEVEER 6 UUR WERK (OPNEMEN, EDITEN, UPLOADEN).

ER ZITTEN 400 X MEER BACTERIËN
OP JE TOETSENBORD DAN OP EEN WC-BRIL.
DAT IS DE REDEN IS DAT WIJ 400 X PER DAG EEN DETTOLDOEKJE
OVER ONS TOESTENBORD HALEN

Meet the team:: Shara (BODYJAM, BODYSTEP, CXWORX,
BRN, XCORE, BXB) is afgestudeerd aan het conservatorium
					
en is zangdocent.
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#DeMIXTHUIS

GASTSCHRIJVER ANOUK

#SUPPORTYOURCLUB
WIE DIT LEEST ZAL VOOR EEN DEEL WETEN WIE IK BEN. ALS STUDENTE HEB IK VAN 2013 TOT 2017 BIJ DEMIX GEWERKT ACHTER
DE RECEPTIE. AL EVEN GELEDEN, MAAR MIJN HART HEEFT DEZE
CLUB NOOIT VOLLEDIG VERLATEN (MIJN LIJF AF EN TOE WEL IETS
TE LANG, OM VERVOLGENS WEER VOLLE BAK TERUG TE KOMEN).
Mijn sportritme had ik weer helemaal
te pakken, tot ineens de corona toch redelijk plotseling insloeg en DeMIX haar
deuren moest sluiten. Hoe deze gym
communiceert omtrent te maatregelen
en alles op alles zet om zoveel mogelijk
aangepaste mogelijkheden te bieden
aan leden, vind ik simpelweg de bom.
Daarom stuurde ik een appje naar mijn
ex-collega’s om de club mijn hulp aan
te bieden en werd ik gevraagd wat van
mijn gedachtes op papier te zetten.
Nu zijn er natuurlijk tal van redenen te
noemen waarom corona gewoon ruk is.
Familie en vrienden minder zien, geen
knuffels, festivals of terrasjes én geen
DeMIX. Maar een beetje luchtigheid en
dankbaarheid is ook best eens lekker.
De thuisisolatie brengt namelijk ook
wat mooie dingen teweeg. Er volgen een
aantal clichés en open deuren maar hey,
niet minder belangrijk om af en toe eens
bij stil te staan. Tot slot nog een aantal
to do tips, voor als je het echt even niet
meer ziet zitten.
Waar we normaal gesproken na het
werk direct naar de keuken vlogen om
te koken en eten, om vervolgens met
een te volle buik je wekelijkse deadlifts
te doen, is er nu minder om voor te
vliegen. Hierdoor ervaren we een hoop
meer rust sinds we zoveel mogelijk thuis
moeten blijven. Het gejaagde gevoel
en telkens van alles ‘moeten’, vallen
in deze tijd een beetje weg. Soms best
even fijn, toch? De focus ligt wat meer
op de kleine dingen. Een keer écht werk
maken van het avondeten, of keihard
je lievelingsserie bingewatchen zonder
schuldgevoel. Want. Je hoeft. Niets!
Of weinig. Het valt mij persoonlijk ook
meer dan ooit op hoe mooi Nieuwegein
eigenlijk is.

Een wat minder leuke noot waarmee ik
mezelf af en toe streng toespreek als ik
zeur over het missen van een feestje, is
dat er tal van mensen zijn die deze tijdelijke eenzaamheid al jarenlang met zich
meedragen. Onze sociale kring maakt
ons aan het eind van de dag toch het gelukkigst. Laten we er het beste van maken en waarderen wat we wél hebben
en kunnen. Mocht je je inspiratie ergens
héél ver weg zijn kwijtgeraakt (in DeMIX
bijvoorbeeld), hier een lijstje met dingen
om te doen: Waar we nu ein-de-lijk de
tijd voor hebben
Iets sportgerelateerds mag hier niet
missen. De ritjes naar de sportschool
worden je nu verplicht ontnomen, dus
de smoes “geen zin om op de fiets te
springen” telt niet meer (tenzij je nèt
wilde gaan fietsen natuurlijk). Nog
steeds sociaal willen sporten? Organiseer wedstrijdjes of challenges met je
normaal gesproken sportbuddies. Wie
heeft het snelste jullie workout van de
dag afgerond? Of probeer ieder hardlooprondje sneller te zijn dan de ander
of je vorige loop.
Als echte diehard kun je de lat wat hoger leggen en een (kwart, halve, hele?!)
marathon rennen binnenshuis. Op de
trappen bijvoorbeeld! (picture or didn’t
happen)
Doe de dingen-die-je-ooit-nog-moetdoen nu écht een keer. Je cv/LinkedIn
updaten, het fotoboek Canarische eilanden 2015 eindelijk eens maken of de
foto rol van je telefoon opschonen.

Spelletjes! Genoeg online pub quizzen
te vinden, digitale escape rooms óf
speel het DeMIX bordspel!
Dat we nu niet net iets te vaak uit eten
kunnen, is inderdaad reuze jammer (en
een luxeprobleem). Maar een 8-gangen
sterrendiner kun je ook gewoon zelf
maken! Om het zo echt mogelijk te maken, kun je natuurlijk mooie servetten
neerleggen en je tafel restaurantwaardig dekken. Wat kook- en bakinspiratie
van wat Mixers vind je verderop...
Niet zo’n topchef?
#supportyourlocals. Een bierproeverij
in huis halen of online wijncursus kan
natuurlijk ook.
Een mozaïek van stoepkrijt maken.
Gewoon met afplaktape als mal!
Buitenspelen tijdens Corona crisis.
Ook te doen met stoepkrijt, maak een
speurtocht voor de (buurt)kinderen met
opdrachten. Kun jij ondertussen even
iets voor jezelf doen.
Sorteer al je apps op kleur en je bent
ook weer wat tijd verder.
Een geniale tip vond ik om alvast je
kerstkaarten of sinterklaasgedichten te
gaan schrijven.
Nog niet genoeg?
Leer een nieuwe taal, bezoek online een
museum of maak je bucketlist voor als
alles straks weer normaal is en deze
dingen weer op je wil-ik-ooit-nog-doen
lijstje belanden. Tot slot natuurlijk ongegeneerd Netflixen, boeken lezen en
slapen!
Bij al dit bovenstaande een lekker
muziekje nodig? Hier vind je een afspeellijst met DeMIX workout hits.

Buitensporten is nog nooit zo populair
geweest. De skeelers zijn overal uitverkocht, touwtje springen is weer hip en
volledige thuis- of tuingyms worden
gebouwd. Mijn eigen hardloopschoenen
zijn inmiddels aan vervanging toe en
hebben het Oudegeinse park al van alle
kanten bekeken. En even.. hoe lekker is
het om dit al weken in de zon te kunnen
doen?!
Welke lessen we hieruit halen, kan iedereen volgens mij prima voor zichzelf
bepalen. Ik vind het vooral mooi om
te zien hoe iedereen zijn of haar ‘inner
circle’ weer heel helder voor zich heeft.
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LEDEN IN DE
SPOTLIGHT

#SUPPORTYOURCLUB

WE HEBBEN ENKELE LEDEN GEÏNTERVIEWD DIE ONS ZIJN BLIJVEN STEUNEN TIJDENS DEZE PERIODE. WIE ZIJN ZE, WAAROM
STEUNEN ZE ONS EN WAT DOEN ZIJ NU OM THUIS FIT TE BLIJVEN?
STAN VAN VEENENDAAL
Ik ben Stan van Veenendaal en ik sport
al meer dan 10 jaar bij DeMIX. Ik hou
erg van de klasjes die bij DeMIX gegeven
worden, vooral BODYSTEP en BODYPUMP. Zo’n 3 keer per week probeer ik te
komen.

in alle filmpjes die #demixthuis op YouTube zet. Ik blijf DeMIX dan ook graag
steunen in deze tijd, zodat als we weer
naar de sportschool mogen DeMIX en
de instructeurs er nog gewoon voor ons
zijn.
Wat ik leuk vind aan deze tijd, is dat als
mijn dochters thuis zijn zij gezellig met
mij mee sporten. Ook zij zijn heel enthousiast over de lessen. De dumbbells
zijn ook door hen aangeschaft. En verder
klagen we natuurlijk niet over het weer.
Na het werk is het heerlijk toeven in de
tuin met een klein glaasje wijn om de
overgang van werkdag naar vrije tijd te
markeren.

KARIN WOLLESWINKEL
Hoi, ik ben Karin Wolleswinkel, 39 jaar
en sport geloof ik inmiddels 21 jaar bij
DeMIX. Exact aantal jaren weet ik eigenlijk niet precies.
Op dit moment mis ik vooral mijn collega sporters die ik al jaren tegen kom en
het enthousiasme van de instructeurs,
de gezelligheid en de motiverende aanmoedigingen. Het gaan naar de vaste
uurtjes zit in mijn wekelijkse ritme, niet
nadenken maar gaan.
Gelukkig zijn er nu de lessen van #demixthuis. Zo’n 3 keer per week volg ik
een lesje met als voorkeur de dumbell
workout of de UPX. Best zwaar om dit
thuis in je eentje met de iPad te doen.
Verder wandel ik elke dag een flink stuk.
Ik woon aan park Oudegein, dus dat is
in ieder geval een aantrekkelijke route.
Ramona en Merijn van DeMIX ben ik hier
ook al een aantal keren tegen gekomen.
De 10.000 stappen per dag is moeilijker
te halen dan ik dacht. Er moet uiteindelijk ook gewoon gewerkt worden vanuit
huis.
Als ik een keer minder zin heb denk ik
vooral aan alle effort die ik de laatste
jaren in een goede conditie en een “gespierd” lijf heb gestoken en het zou jammer zijn om dat nu in een korte tijd te
verpesten. Dus gewoon doen.
Ik ben al deze jaren al zeer tevreden over
DeMIX en dat wordt bevestigd door alle
energie die ook nu weer gestoken wordt
8

VERVOLG:
LEDEN IN DE SPOTLIGHT

Om toch in beweging te blijven, doe ik
thuis veel BODYBALANCE lessen, volg
ik de yogalessen op YouTube van DeMIX,
doe mee met wat livestreams van DeMIX
en heb ik mijn racefiets en MTB afgestoft
en ben weer de weg op gegaan.
Bewegen en sporten is voor mij puur
fun en ontspanning. Daarom is het niet
lastig om dit nu ook vol te houden en
bovendien heb ik na een workout een
heerlijk voldaan gevoel. Dit is motivatie
genoeg lekker aan de slag te blijven. Al
mis ik het wel dit met anderen te delen
en de dynamiek van de lessen te ervaren.
Op de vraag om DeMIX blijven steunen
in deze bijzondere tijd lijkt me simpel te
antwoorden; ik geloof dat iedereen wel
weet dat DeMIX mijn tweede thuis is en
ik zou graag zien dat ik daar straks weer
terecht kan. Nog belangrijker vind ik dat
de mensen die bijdragen aan het plezier
wat ik heb van het sporten bij DeMIX ook
nu ondersteund moeten worden. Dat
verdienen jullie!
Mijn ultieme tip om het ook thuis gewoon nog gezellig te hebben nu is;
vooral berusten in de situatie, goed voor
jezelf zorgen, sporten, een wandeling
(door de natuur), lekker eten, doe wat
mindfulness, lees een boek (ik moet
nog beginnen) en veel videobellen met
vrienden.

Het meeste mis ik de contacten met de
andere leden, de energie van de instructeurs die de lessen zo fijn kunnen geven
en ook de andere medewerkers. Het is
al een warm gevoel als je de club binnen
ESTHER GROENENBERG
komt lopen. Bovenal is dit bij elkaar een
fijne uitlaatklep die ontspanning en posiIk ben Esther Groenenberg, ik woon in
tieve energie geeft.
Fokkesteeg (lekker dicht bij DeMIX) en
ik kom meestal sporten met mijn vriendin Geke en mijn dochter Enya. Dansen
is altijd mijn grote hobby geweest en
sinds 2008 doe ik dat onder andere in
de BODYJAM bij DeMIX. In de loop der
jaren is DeMIX overigens hofleverancier
geworden van sport binnen mijn gezin,
want mijn man, zoon en beide dochters
sporten er inmiddels ook.

Nu DeMIX gesloten is, mis ik de regelmaat van het sporten en natuurlijk
de enthousiaste aanmoedigingen van
Shara. Toch nog even doorgaan terwijl je
eigenlijk niet meer kan, is minder moeilijk als iemand je er doorheen praat en
juicht. Geke en ik houden in ieder geval
de regelmaat van het sporten nog een
beetje vast door op onze BODYJAM-dag
samen te gaan wandelen (met anderhalve meter er tussen uiteraard). Daarnaast
ga ik af en toe skeeleren, maar eerlijk
gezegd vind ik dat naar mate ik ouder
wordt wel steeds enger. Ik ben verder

voortdurend van plan om het Figure-8
programma dat ik ooit online heb aangeschaft, nu echt eens serieus te gaan
volgen, want dansen en fit worden zijn
een prima combinatie voor mij. Maar op
een of andere manier komt het nooit uit:
er zijn andere gezinsleden in de woonkamer, het is er te warm, ik moet werken,
ik heb geen zin…
Mijn motivatie om zelf te gaan sporten
is niet altijd even groot, hoewel mijn
strakker wordende kleding mij wel in de
goede richting stuurt. Als ik voldoende
moed bijeengeraapt heb om wat te gaan
doen, is er gelukkig altijd wel iemand
hier in huis die mee wil (doen) en dat is
fijn.
Dat we in deze periode gewoon ons
abonnement bij DeMIX doorbetalen, was
voor ons vanzelfsprekend. Mijn man en
ik werken beiden in de onderwijssector.
Ons werk gaat in deze periode gelukkig
door en ons inkomen is onveranderd. We
kunnen het bedrag dus net als anders
missen. Dat daar nu even geen sportfaciliteiten tegenover staan, is overmacht.
De medewerkers van DeMIX zitten in
een onzekere situatie nu DeMIX gesloten
is en ik draag graag mijn eigen kleine
steentje bij om de organisatie overeind
te houden en de medewerkers behoeden
voor inkomensverlies.
Mijn ultieme thuisblijftip: wees een
beetje lief voor jezelf, laat je niet gek
maken door het nieuws en zoek de leuke
kanten van het thuis zijn; lekker lunchen
bijvoorbeeld, pauze houden in de zon,
de hele dag op slippers lopen, dat soort
dingen. En blijf gezond!
Tot ziens in DeMIX.

RECEPT

VOORRAADKAST-

KOKEN
MET BEA

SNELLE BONENSALADE
INGREDIËNTEN
- blik van 400 gram rode kidney bonen
- blik van 400 gram cannellini bonen
- 2 rode (punt)paprika’s
- komkommer
- bosje radijs
- rode ui
- witte wijnazijn
- venkelknol
- olijven
DRESSING

- 75 ml olijfolie
- 25 ml witte wijnazijn
- peper en zout
- Extra optie: honing(agavesiroop)-mosterd dressing:
voeg 1 tl mosterd en 1 tl honing(agavesiroop) toe.
BEREIDING

Doe de uitgelekte bonen in een grote schaal en voeg de gesnede paprika, komkommer, radijs en de venkel er aan toe.
De rode ui halveren en in dunne reepjes snijden, beetje witte
wijnazijn erover gieten en ongeveer 10-15 min. laten staan
totdat de ui mooi roze is geworden. Laat de ui uitlekken in
een vergiet en doe deze dan bijde rest van de ingrediënten.
Snijd het loof van de radijsjes in reepjes en meng 2/3 door de
salade. Giet ongeveer de helft van de dressing over de salade
en meng alles voorzichtig (met je handen) door elkaar. De
rest van de dressing bewaar je voor een volgende salade.
Garneer de salade met de rest van het loof en de olijven.
Eventueel kan je er ook nog 100 gr. Feta of een andere (vegan) kaas over verkruimelen. Deze salade is voor 4 personen
en smaakt ook prima met andere bonen, linzen of
kikkererwten.
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RECEPT

VOEDING & MINDSET

Blijf je ook in Corona tijd
‘gewoon’ eten?

NU WE VEEL MEER THUIS WERKEN EN NIET
MEER NAAR DE SPORTSCHOOL KUNNEN, ZIJN
WE AL SNEL MINDER IN BEWEGING. WAAR
OOK JIJ WAARSCHIJNLIJK DE EERSTE TIJD NOG
VOL GOEDE MOED AAN HET THUIS SPORTEN
BENT GESLAGEN, WORDT HET NAARMATE HET
THUISZITTEN LANGER DUURT NU WELLICHT
OOK STEEDS LASTIGER OM DE MOTIVATIE TE
HOUDEN. MISSCHIEN MAAK JIJ JE NU ZORGEN
DAT DE “CORONAKILO’S” ER HARDER AANVLIEGEN DAN OOIT EN ZIE JE JEZELF STRAKS ALWEER TERUGROLLEN NAAR DE SPORTSCHOOL.
Grote kans dat ook jij nu denkt dat het verstandig is om veel
minder te eten omdat je ook minder sport. En daar maken
veel de fout. Wanneer je nu minder gaat eten dan je eigenlijk
nodig hebt, zal jouw lichaam spiermassa gaan afbreken om
toch aan zijn energie te komen. Dit verlies van spiermassa
zorgt ervoor dat jouw metabolisme omlaag gaat, waardoor
je dus juist minder calorieën gaat verbranden. Hierdoor kom
je al snel terecht in een negatieve spiraal van te weinig eten,
honger krijgen, waardoor je juist weer gaat eten (en vaak niet
wat je lichaam op dat moment nodig heeft maar suiker en
vethoudende snacks) en je uiteindelijk blijft zitten met een
schuldgevoel.
Nu is niet de tijd om je daarover extra zorgen te maken!
Wees niet bang om ‘gewoon’ te eten. Het helpt absoluut als
daarbij in de gaten houdt dat je je lichaam voedt met de juiste
ingrediënten en blijft genieten van wat je eet. En als je dan nu
toch minder beweegt dan je eigenlijk zou willen en je komt
iets aan; straks gaat de sportschool echt weer open en heb je
weer alle tijd om hiermee aan de slag te gaan.

Het belangrijkste nu is dat het oké is om het te doen hoe jij
het wilt. Er is genoeg tijd later om eerder gestelde doelen te
behalen.
Take your time and be okay!
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VAN MARCHA
‘BAK ME SUF’
IN DE CATEGORIE ‘BAK ME SUF’.
OOK LEKKERE DINGEN MAKEN EN RECEPTEN UITPROBEREN HOORT TOCH WEL EEN BEETJE BIJ DEZE TIJD. HIER
EEN RECEPT VOOR HEERLIJKE KOEKJES. DE KOEKJES ZIJN
LOW-CARB, GLUTENVRIJ, VRIJ VAN GERAFFINEERDE SUIKERS EN PASSEN GOED IN PALEO. MAAR BOVENAL ZIJN
ZE GEWOON SUPERLEKKER!
Voor deze geluksmomentjes uit de oven geldt wel als je er
veel van eet, je wel even lekker lang kan gymmen daarna.
Ren je ze er zo weer af, no problem.

Bron: @thefitnesschef (volgtip!!)

Marcha is niet alleen
fitness-goeroe, maar ook Barista
geweest, dat vinden we bijna net
zo belangrijk.
Als we dan voorlopig niet op
vakantie kunnen, halen we de
vakantie lekker naar huis.
Deze recepten zijn zo simpel dat
iedereen een heerlijke koffiespecial
op tafel kan zetten.
AFFOGATO

INGREDIËNTEN
- 55 g kokosolie gesmolten
- 1 el citroenrasp
- 80 g maple siroop of agavesiroop,
dadelsiroop, honing
- 1,5 tl citroensap
- 135 g amandelmeel
- 15 g kokosmeel
- 0,5 tl baking soda
- snufje zout

INSTRUCTIES
- Meng de kokosolie, citroenrasp, citroensap en
siroop of honing. Voeg het amandelmeel, kokosmeel, baking soda en zout toe en meng tot
een geheel. Het deeg blijft wat aan de natte
kant.
- Zet het het koekjesmengsel minstens
30 minuten in de koelkast.
- Verwarm de oven voor op 180 graden en
bedek een bakplaat met bakpapier.
- Rol 10 koekjes van het deeg en druk ze lichtjes
plat. Bak in 10 minuten af en laat ze volledig
afkoelen voordat je ze op gaat eten!

Wat je nodig hebt?
Vanille ijs en
een vers gezette espresso.
Schep een bolletje vanille ijs in een
glas, of kopje. Giet daar de espresso
overheen.
Zoek een mooi plekje op in de tuin
of op het balkon en ga lekker genieten van die overheerlijke ‘affogato’.
CAFFÈ SHAKERATO

Hier heb je een shaker voor nodig,
ijsblokjes en een shot espresso.
Doe het espressoshot en een handje vol ijsblokjes in de shaker, schud
tot de espresso helemaal koud is en
een laagje schuim heeft.
Giet de inhoud in een mooi glas en
ga lekker genieten van een stukje
Italiaanse vakantie thuis

Met deze koekjes kun je eindeloos variëren,
laat bijvoorbeeld de citroen weg en voeg wat sinaasappelrasp toe en (pure) chocoladeschaafsel.
Of voeg eens nootjes toe aan het deeg etc.
Let wel op met ingrediënten toevoegen, dan zijn
ze natuurlijk niet meer zo low-carb, glutenvrij,
vrij van geraffineerde suikers etc.
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Photo by Ross Parmly on Unsplash

Wil je in beweging blijven, maar heb je geen tijd voor een
complete workout omdat je naast thuiswerken ook moet zorgen dat de kinderen hun schoolwerk doen, de boodschappen
gedaan zijn en het huis schoon is? Dat kan echt! De meeste
DeMIX thuisworkouts zijn maar 30 minuten (en die tijd mag
je even lekker helemaal aan jezelf besteden) en hebben niet
veel ruimte nodig. Ook een goede wandeling aan het begin
van de dag kan helpen en geeft je alvast de energie die je de
rest van de dag nodig hebt. FaceTimen met vrienden kan natuurlijk ook lopend en levert je toch weer wat extra beweging
op!

DE KOEKJES

DeMIX MAGAZINE

VIERKANTE
OOGJES

Gelukkig is er Netflix, Videoland en Disney+, zo
hoef je je nooit te vervelen. Ben je Frozen inmiddels een klein beetje zat en wil je je laten inspireren om na deze periode weer in shape te komen?
Of gewoon lekker naar sportieve lijven kijken
met een zak chips ernaast, check dan de Netflixtips van onze fitnessmanager, Marcha.
THE REDEEMED AND THE DOMINANT

Een rete-interessante documentaire over kracht en uithoudingsvermogen. Een prachtige kijk in de wereld in Crossfit
(ja... sorry... ik ben echt fan).

THE MAGIC PILL

Deze documentaire krijgt zeker 5 sterren. Gooi overboord wat
je weet of denkt te weten over voeding. Hoe kritisch kijk jij
naar wat er op jouw bord komt? En wat de invloed daarvan is
op je gezondheid? Ga zitten voor deze docu en laat je verbazen.
Iets minder sportieve series en films kijken? We hebben het ook
aan andere team-leden gevraagd

KIJKTIPS VAN TEAM DeMIX
Roxanne (clubmanager)
Suits (Netflix), Homeland (Netflix), Why Woman Kill (videoland), lekker afwisselen met zoetsappige films zoals Wat is
Dan Liefde (Videoland). En natuurlijk alle Disney klassiekers
met de kids (dat is tenminste mijn excuus).
Charissa (groepsfitnessmanager)
Casa de Papel, Elite en vooral op Spaanstalig laten staan!
Ben (directeur)
Een Netflixtip houden jullie nog van me tegoed, maar ik heb
net een mooi boek uit. Het heet “De meeste mensen deugen”
van Rutger Bregman. Dat wist ik al, dat de meeste mensen
deugen, maar wat heerlijk om zo heel veel prachtige voorbeelden te lezen van mensen die fantastische dingen voor
andere mensen doen en hebben gedaan.
Een absolute aanrader, besteed daar je tijd maar aan in plaats
van al die paniekjournalistiek te volgen die je de hele dag via
sociale media over je heen gegoten krijgt.
Zo’n boek geeft me rust, een gevoel dat het allemaal wel
goedkomt met ons allemaal.
Doe eens gek, kijk een Bollywoodfilm. Je moet er even de tijd
voor nemen (sommige films duren 3,5 uur, maar hé, je hebt
nu de tijd!) maar je waant je echt in een andere wereld. De
dans, de kleuren, het voorspelbare verhaal en we beloven dat
er wordt gedanst in de regen. Dit zijn de Bollywood Netflix
aanraders van de kenner:
Sheila (Financiële administratie en PZ)
Kahbi Khusi Kabhie Gham, Kal Ho Naa Ho, Channi Express,
Main Hoon Na en Zindagi Na Milega Dobara.
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Q&A

Al jullie prangende vragen
WE HEBBEN DE AFGELOPEN WEKEN VRAGEN VERZAMELD
EN BEANTWOORD EN DELEN ZE HIER MET JOU!
WAAROM INCASSEREN JULLIE NIET?

WAT MISSEN JULLIE TEAMLEDEN HET MEEST?

Meer dan 77% van de sportclubs in Nederland incasseert deze
periode gewoon de contributie van haar leden. Wij hebben
er bewust voor gekozen om dit zo lang mogelijk uit te zingen
zonder onze leden hiermee “lastig te vallen”. Er komt op dit
moment niets bij ons binnen behalve de contributie van de leden die ons blijven steunen en afzien van compensatie. Onze
vaste lasten lopen gewoon door en het team moet natuurlijk
betaald worden. We hebben steun gevraagd bij de overheid en
een NOW aangevraagd. Iedere euro is welkom en het is een
kwestie van tijd tot we dit ook op deze manier niet meer uit
kunnen zingen, dus we duimen heel hard dat we in juni gefaseerd weer open kunnen.

Dit is een inkoppertje… jullie natuurlijk! De interactie. De
energie die de instructeurs krijgen van de deelnemers in de
les. De gesprekken bij het koffiezetapparaat.

KUNNEN WE MATERIAAL HUREN VAN JULLIE?

WAT DOET JULLIE PERSONEEL OP DIT MOMENT?

We zouden niets liever willen en hebben de mogelijkheden
onderzocht maar met de hoeveelheid leden die we hebben,
de gesloten club en de verantwoordelijkheid voor (vaak dure)
materialen komen we niet tot een goede oplossing.

KUNNEN JULLIE NIET OPEN VOOR EEN
BEPAALD AANTAL MENSEN EN DIT ROULEREN?

Ook dit zouden we graag willen, maar we zijn gedwongen gesloten en riskeren een hoge boete wanneer we mensen in de
club zouden laten trainen. Dit geldt ook voor het team en de
personal trainers. Niemand mag bij ons trainen. Voor kleine
studio’s of openbare ruimtes wordt soms oplossing gevonden,
voor ons is dat helaas niet van toepassing.

GAAN JULLIE BEPAALDE
INHAALPROGRAMMA’S DOEN VOOR MENSEN
DIE STRAKS MAANDEN
NIET/WEINIG/ANDERS GESPORT HEBBEN?

We denken hier hard over na. Hoe kunnen we je straks, als het
weer mag, het beste begeleiden. We kijken naar voedingsprogramma’s, online coaching en small group lessen.
We zijn iedere dag met een select groepje aanwezig in het
pand. We maken schoon, doen de administratie, nemen
thuisworkout video’s op en werken aan de nieuwsbrieven en
de communicatie met leden. Soms via de mail, maar zelfs via
handgeschreven kaartjes.

WAAR ZIJN JULLIE HET MEEST
DANKBAAR VOOR?

Gezondheid staat natuurlijk op nummer 1, maar we hebben
meermaals met tranen in onze ogen de mailtjes gelezen van
leden die ons een hart onder de riem steken. Lieve berichten,
kaartjes en berichten op social media worden meer gewaardeerd dan we je hier kunnen vertellen.

WAT KUNNEN LEDEN DOEN OM
ERVOOR TE ZORGEN DAT JULLIE
NA DE CORONATIJD NOG BESTAAN?

Er zijn verschillende vormen van steun te bedenken. Sommige
leden laten hun contributie doorlopen omdat ook hun inkomsten onveranderd zijn. We begrijpen dat dit niet voor iedereen
haalbaar is, maar we kunnen niet genoeg benadrukken hoe
hard we jullie nodig hebben. Je kunt ons ook steunen door een
van onze clubkleding items te kopen.

HOE BLIJFT JULLIE EIGEN TEAM FIT?

We sporten veel thuis, we wandelen, suppen en er wordt zelfs
gekanood.

WELKE (KLEINE)
VERBOUWINGEN/VERBETERINGEN
VOEREN JULLIE MOMENTEEL UIT?

Alles is erop gericht om in juni (fingers crossed!) weer open te
kunnen. We passen de club aan aan de 1,5 meter protocollen.
Je kunt je voorstellen hoeveel werk dit met zich meebrengt.
De groepsleszalen moeten in vakken worden verdeeld, de
apparatuur verplaatst, looprochtingen worden aangegeven
enzovoorts.
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#SUPPORTYOURLOCALS

We hebben ondernemers uit de omgeving gevraagd
naar hun creatieve oplossingen om tijdens de sluiting
van hun onderneming toch deels in bedrijf te kunnen
blijven.

DAT WIJ NIET DE ENIGE ONDERNEMING
ZIJN DIE HET ZWAAR HEEFT IN DEZE PERIODE
MAG DUIDELIJK ZIJN.

Het is niet alleen heel erg fijn om je steentje bij te
kunnen dragen door ze te steunen, maar je hebt er
zelf ook iets (lekkers of leuks) aan, beloofd!

WE HEBBEN ENKELE LEDEN GEÏNTERVIEWD
DIE ONS ZIJN BLIJVEN STEUNEN TIJDENS
DEZE PERIODE. WIE ZIJN ZE, WAAROM
STEUNEN ZE ONS EN WAT DOEN ZIJ NU OM
THUIS FIT TE BLIJVEN?

BRASSERIE 1560
#SUPPORTYOURLOCALS

DeMIX SUPPORT HAAR LOCALS

IJSSELSTEIN
Stel je eens voor... de lekkerste gerechtjes van Brasserie
1560 bij jou thuis. Klinkt goed toch? Eerlijk is eerlijk, 1560
ontvangt je liever in de brasserie waar ze jou een lekker
hapje en drankje serveren. Helaas het kan en mag niet. Om
toch van hun keuken te kunnen genieten, hebben zij een
dinerbox gevuld met de favorieten van de menukaart. Bestel jouw box voor donderdag 17.00 uur en ga in het weekend lekker thuis-uit-eten!

Weidstraat 1-3 | 3401 DL IJsselstein | 030 6871560 |
T 06-46170711 | www.brasserie1560.nl |

#SUPPORTYOURLOCALS

SHARA - ZIN
ZANGLES IN NIEUWEGEIN
MOEDERDAG 2020

#SUPPORTYOURLOCALS

FRANKY’S

BOWLINGBAAN IN NIEUWEGEIN
IN DEZE BIZARRE TIJD WORDEN WE ALLEMAAL GEDWONGEN
OM CREATIEF OM TE GAAN MET DEZE UITDAGING.
EEN MOOI VOORBEELD IS BOWLINGBAAN FRANKY’S.

Zij bieden pakketten aan rond de feestdagen, zo kon je
gourmetschotels bestellen tijdens de paasdagen en hebben
ze heerlijke pakketten samengesteld voor Moederdag.
Je kunt de pakketten afhalen of laten bezorgen. Kies uit een
verwenpakket met o.a. champagne en Toblerone, of een verrassingsontbijt met huisgemaakte lekkernijen.
Bij beide pakketten ontvang je een tegoedbon om in te leveren
bij Franky’s wanneer er weer gebowld mag worden.
Je hebt een te gek cadeautje voor je moeder, vrouw of oma,
steunt een lokale ondernemer én misschien mag je ook nog
mee bowlen als Franky’s weer open is.
Wij vinden het een win-win-win.
BESTEL JE PAKKET ONLINE!

KENDE JE SHARA NOG NIET VAN DE GROEPSLESSEN,
DAN HEB JE HAAR DEZE PERIODE ZEKER WETEN VOORBIJ
ZIEN KOMEN OP ONS YOUTUBE KANAAL.
SHARA IS NIET ALLEEN AL JAREN WERKZAAM IN DE
GROEPSFITNESS, VOORHEEN BIJ DE RECEPTIE VAN DEMIX
EN OP ONZE ADMINISTRATIE AFDELING, BOVEN ALLES IS
ZIJ ZANGDOCENT.

Deze periode heeft zij ook voor haar eigen bedrijfje ZIN
(Zangles in Nieuwegein), alles op alles gezet om toch nog
deels aan het werk te kunnen blijven. De eerste week was
het even wennen voor Shara én haar zangleerlingen, maar
inmiddels verlopen de online zanglessen bijna net zo natuurlijk als de live-lessen en volgen er zelfs mensen van
buiten de regio lessen, terwijl zij normaal gesproken net
iets te ver wonen om langs te komen voor een les.
We hebben allemaal wat meer tijd én we zijn op zoek naar
manieren om onszelf te ontwikkelen. Online zangles is een
hele welkome afleiding en een kans om eindelijk eens (in
de veilige omgeving van je eigen huis) te onderzoeken of
zangles iets voor jou is.

Volg zelf een zangles of geef er eentje cadeau via
www.zanglesinnieuwegein.nl of app naar 06-42441477.

www.frankysnieuwegein.nl
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REKKEN &
STREKKEN

ALGEMENE
STRETCHES:
VOOR HET HELE LICHAAM
MET EXTRA FOCUS OP RUG EN NEK:
Maak 1 of 2 keer per week tijd vrij voor onderstaande stretches en voel hoe jouw lichaam meer mobiliteit krijgt en minder vaak (lage-) rugklachten en een stijf gevoel in de nek. Een
regelmatige stretch is natuurlijk een perfecte aanvulling op
jouw reguliere sportschema. Daar waar je spieren traint en
dus onder spanning brengt, zullen stretches jou helpen sneller te herstellen en voor te bereiden op de volgende training.

NU WE MASSAAL THUISWERKEN EN NOG MINDER IN BEWEGING ZIJN, WORDEN WE OOK
MET DE DAG MINDER MOBIEL EN NEMEN JUIST STIJFHEIDSKLACHTEN TOE. HET IS NU DAN
OOK EXTRA BELANGRIJK OM REGELMATIG TE BLIJVEN BEWEGEN; PLAN DAT LOOPJE THUIS
IN WELKE JE NORMAAL ZOU HEBBEN VAN EN NAAR HET WERK, DE SPORTSCHOOL OF
VRIENDEN. NATUURLIJK DOE JE JE BEST OM OOK JOUW SPORTMOMENT IN TE PLANNEN,
MAAR ZORG JE OOK VOLDOENDE VOOR JE HOUDING?

Voer iedere stretch voor 1 minuut uit en vergroot de rek wanneer je kunt. De gehele ronde mag je 2 tot 4 keer herhalen.
VUL DE EERDER GENOEMDE
STRECHTES AAN MET:

STRETCHEN VOOR HOUDINGSVERBETERING:

Houd elke stretch ongeveer 1 minuut vast; vergroot de stretch
in die tijd wanneer je merkt dat de ‘trek’ vermindert. Herhaal
de gehele ronde van vier stretches 2 tot 4 keer. Voor het beste
resultaat kun je dit elke dag herhalen.

1

Heupflexor stretch;
stap een been ver vooruit
en duw de heupen zo ver
mogelijk naar voren voor rek
boven het been bij de heup.
Wanneer je de juiste diepte
hebt gevonden, breng de andere arm boeven het hoofd
opzij en vergroot de rek.

1

Dislocaties;
gebruik hiervoor een bezem
of een handdoek en hou de
handen zo wijd dat het op een
soepele manier over het hoofd
naar achteren kan draaien.

2 Butterfly stretch;
zit met een rechte rug tegen
de muur. Breng de voetzolen tegen elkaar en laat de
knieën naar buiten vallen.
Vergroot de rek door de handen op de knieën te zetten
en de benen even er tegenaan omhoog te duwen om
vervolgens verder naar buiten te laten vallen. Herhaal
dit binnen de minuut.
3

Ischias nerve flos;
dé manier om die vervelende
zenuw op rek te brengen.
Het rekken mag wat zeer
doen maar niet te vervelend
worden. Geschikte stretch
voor lage rug en mobliteitsuitdagingen.

2 Oor naar schouder;
hand mag op het hoofd
geplaatst worden maar niet
aan het hoofd trekken.

4 90/90 spine twist;
probeer de knieën in een
hoek van 90 graden op te
houden en beweeg deze
beide naar 1 kant terwijl
beide schouders aan de vloer
blijven. Herhaal dit aan de
andere kant.

3 Lat stretch;
gebruik hiervoor een
verhoging zoals het bed,
de bank of iets waarvoor je
op de knieën op de juiste
hoogte kunt zitten en de ellebogen erop kunt plaatsen.
Start in een neutrale positie
en duw vandaar uit de borst
richting de vloer en de
handen naar de bovenrug
waardoor de rek op de
achterzijde toeneemt.

16

17

BEHIND the
SCENES
TIJD VOOR EEN MOMENTJE PAUZE VAN DE MALAISEPOLONAISE. EEN GESLOTEN CLUB IS
NIET UITSLUITEND ELLENDE. WE MAKEN ER HET BESTE VAN EN NEMEN JE MEE VOOR EEN
KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN.

CHEF YOUTUBE

Op zondag 15 maart sloten wij onze deuren
en de allereerste DeMIX Thuis workout werd,
jawel, 16 maart al opgenomen! We stellen je
voor aan de man achter de camera; Tim.
Tim is niet alleen onze cameraman, geluidstechnicus en chef YouTube maar tussendoor
ook nog clubmanager van DeMIX Almere.
Hij verzamelde een complete installatie om
kwalitatief goede opnames te kunnen maken
en is sinds de sluiting niet meer gestopt met
“renderen”.

GROEPSFITNESS

Met inmiddels meer dan negenenvijftigduizend (59.000) views op de workouts is dit
natuurlijk een hele dankbare job. Dat geldt
voor Tim, maar ook voor de instructeurs

Voor de instructeurs die normaal gesproken in de zaal staan tussen de deelnemers
is het wennen om voor de camera te staan.
We vroegen Shara (BRN, XCORE, CXWORX,
BODYJAM, BODYSTEP, BXB en meer) hoe dit
voor haar is.

en degene die de planning maakt; Charissa
(groepsfitnessmanager). We hebben haar gevraagd hoe het opnemen in zijn werk gaat.

CHARISSA

“Om te beginnen wordt een choreografie
bedacht en muziek uitgekozen, omdat het
gebruiken van onze reguliere lessen vaak niet
is toegestaan i.v.m. de auteursrechten. Dit is
soms een hele uitdaging! Vervolgens wordt
de les geoefend en doorgesproken. Als alles
goed is, wordt een opnamemoment gepland.
We zorgen dat we met zo min mogelijk mensen een goede opname kunnen maken en
waarborgen de RIVM maatregelen. Dit is met
de bewegingen soms een uitdaging, maar we
worden er steeds beter in! De workouts worden in één keer opgenomen en vervolgens bewerkt en geupload naar ons YouTube kanaal”

SHARA

“Ik mis de gezelligheid, het enthousiasme en
de energie van de deelnemers ontzettend. Ik
kan niet zien hoe mijn grapjes vallen, of ik de
deelnemers voldoende enthousiasmeer en
of ik ze motiveer om alles uit de workout te
halen. Dat laatste is juist extra hard nodig bij
de thuisworkouts. Dat merk ik ook wanneer
ik zelf thuis een workout doe voor de tv; dat
is toch heel anders.”

leeg is, hebben wij meer dan genoeg ruimte
en vooral tijd om alles, maar dan ook echt
álles, helemaal schoon te maken en voor te
bereiden op de dag dat wij de deuren weer
mogen openen.
Alle vloeren, trappen, fitnessapparatuur,
matjes, dumbbells, zalen, spiegels, vensterbanken, stoelen, steps, deuren, trapleuningen, balies, stootkussens, matten en alle lockers van binnen en buiten zijn al helemaal fris
en schoon. Zelfs de blaadjes van de (kunst-)
bomen zijn stofvrij inmiddels.
De dames van de receptie zijn lekker bezig
met de communicatie met ledendoor middel
van e-mail, bellen en handgeschreven bedankkaartjes.

Er zijn natuurlijk meer dingen te doen dan
workouts opnemen. Nu de club helemaal

CHEF YOUTUBE: TIM

OPNAME: CORE

CHEF KLEEDKAMER
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RECEPT

BIEFSTUK

MET CHAMPIGNONS
& SPINAZIE
VAN NOEWARA
GEZOND, SNEL EN LEKKER WAS DE OPDRACHT. NOEWARA (MASSAGE, SPINNING
EN RECEPTIE) DEELT MET ONS HAAR LEKKERSTE BIEFSTUKRECEPTJE.
SCHENK EEN COCKTAILTJE VOOR JEZELF IN,
ZET EEN LEKKER MUZIEKJE OP EN ZET DE
PANNEN OP HET VUUR. ENJOY!

RECEPT

VOORRAADKASTKOKEN 2
MET BEA

BEWUSTE
QUARANTAINECOCKTAILS

ZOETE

CARAÏBISCHE

‘VLA’

LICOR 43 FAN?

(wij wel!) Maak er een cocktail van!
Neem een longdrinkglas en begin met een scheutje licor 43.
Vul de rest van het glas met spa rood, voeg een paar schijfjes
limoen toe, een stampertje en een parasolletje natuurlijk!
Een glas levert 100 calorieën.

INGREDIËNTEN
- 1 blikje gezoete, gecondenseerde kokosmelk
- Het uitgelekte vocht van 1 blikje kikkererwten of
witte bonen (400 gr) = “aquafaba”
- 1 mango, geschild, ontpit en gepureerd
- het sap van 2 uitgeperste limoenen
- 1 kleine verse ananas in stukjes

VODKA CRANBERRY
SUNSHINE
INGREDIËNTEN

INSTRUCTIES

Voor een extra volwassen toetje kan je samen
met hetlimoensap een borrelglaasje witte rum
toevoegen.

Photo by Alexander Mils on Unsplash

- Laat de kikkererwten (of de witte bonen) 10
minuten uitlekken en vang het vocht op.
- Klop de gezoete gecondenseerde kokosmelk
samen met de aquafaba +/-5 minuten op.
- Voeg de gepureerde mango toe en klop totdat
het goed gemengd is. Voeg hetlimoensap toe
en klop dit nog heel even door.
- Verdeel de vla,die nog vrij dun zal zijn,
over vier tot zes dessertglaasjes of
maak één grote schaal.
- Zet dit minstens 2 uur in de koelkast
zodat het dikker wordt.
- Voor het serveren garneer je de
schaaltjes met stukjes ananas.

- 1 biefstukje (ca. 130 gram)
- 2 plakjes serano ham
- 1 teentje knoflook, geperst
- 1 eetlepel olijfolie
- 1 rode (punt) paprika,
in blokjes gesneden
- ½ bakje champignons, gehalveerd
- 150 gram verse spinazie
- 1 eetlepel zuivelspread light
- Peper
- Olijfolie
- Aluminiumfolie

Met slechts 2 ingrediënten is de wodka cranberry een slanke
cocktail. Neem een cocktailglas, een scheutje cranberrysap,
crushed ijs en wat wodka. Wil je hem nog iets frisser maken?
Voeg wat schijfjes limoen toe.
Een glas levert 65 calorieën.

WIJNTJE?
Probeer onze favoriet eens… witte wijn met spa rood en
bevroren fruit! Gebruik het fruit in plaats van ijsklontjes.
Het bevroren fruit vind je in het diepvriesvak in de supermarkt. Kies eens voor meloen, of iets anders lekkers!

INSTRUCTIES
- Wikkel de biefstuk in twee plakjes serranoham.
Zet het eventueel vast met een cocktailprikker. Bestrooi met peper.
- Verhit olijfolie in een koekenpan en bak het vlees
op hoog vuur 3 minuten per kant. Laat het op een
bord onder aluminiumfolie 5 minuten rusten.
- Verhit de jus van de biefstuk en voeg er nog een
eetlepel olijfolie bij en roerbak hierin de knoflook.
- Voeg na een minuut de paprikablokjes en champignons toe.
- Voeg de spinazie in delen toe, totdat het geslonken
is.  
- Voeg als laatste de zuivelspread toe, totdat deze
goed is opgelost.
Serveer de groente met het biefstuk.

20

21

Quarantaine

QUIZ

HOE GOED KEN JIJ DeMIX?

1 IN WELK JAAR IS DeMIX
OPGERICHT?
A 1995
B 1 997
C 1 999

2 H OEVEEL EIWITSHAKES WORDEN
ER PER WEEK VERKOCHT?
A 95
B 1 20
C 1 65

3 H OE HEET ONZE

FRONTOFFICE MANAGER?
A Annemiek
B M
 argreet
C D
 aisy

4 U IT HOEVEEL M2 BESTAAT DE HELE

12 H OE NOEMEN WE DE WORKOUTS

@pbpmetjoyce in de categorie lokale
toppers. Joyce maakt de allerlekkerste
gezonde gerechtjes, deelt haar
recepten, voorziet je waar nodig van de
lekkerste toppings en is voor ons een
inspiratie.

THUIS WORKOUTS OPGENOMEN?
A Op de begane grond
B I n de groepsleszaal
C F itnessvloer level 1

16 W
 ELKE KLEUREN DEMIX HOODIES
VAN DE #SUPPORTYOURCLUB
ZIJN ER TE KOOP?
A Burgundy, Bottlegreen, Charcoal
B R
 ed, Blue, Green
C A
 quablue, Strawberry, Ashgrey

17 W
 AT KOST EEN ADD ON PER

Instagramaccounts
& YouTube kanalen
die je eigenlijk niet
mag missen:

YOUTUBETOPPERS

Chris Heria -

https://www.youtube.com/channel/
UCaBqRxHEMomgFU-AkSfodCw

VIDEO’S:
CROSSFIT®️ TIPS FOR BEGINNERS:
5 MAJOR MISTAKES TO AVOID

De vijf fouten die je niet moet maken als
beginnende crossfitter.

INSTA

14 O P WELKE VERDIEPING ZIJN ONZE

ZUSTERVESTIGING?
A Almelo
B A
 lkmaar
C A
 lmere

VOLGEN

@thefitnesschef
Een interessante kijk op voeding en
fitness, echt een aanrader.

BRUIKEN VOOR ONZE UITINGEN?
A #beabetteryou
B #
 addlifetoyears
C #
 absarelife

DeMIX NIET ALLEMAAL GEHAD?
A Squashbanen, vergaderzalen,
dakterras, catering
B S
 quashbanen, klimwand, uitgebreide
horeca, buitenspeeltuin
CV
 ergaderzalen, dakterras, klimwand,
bittergarnituur op menukaart
TEN GROEPSLESSEN BIEDEN WIJ?
A 29
B 3 4
C 3 7

(familieleden) elke keer jouw lunch
opeten?
02. Eitje pellen... the easy way

13 W
 AT IS DE # DIE WE ALTIJD GE-

15 IN WELKE PLAATS VIND JE ONZE

6 H OEVEEL VERSCHILLENDE SOOR-

01. B en je het ook zat dat je huisgenoten

DIE ONLINE WORDEN
AANGEBODEN?
A DeMIX mini workout
B D
 eMIX at home
C D
 eMIX thuis

SPORTCLUB?
A 2800m2
B 3 000m2
C 3 600m2

5W
 ELKE VOORZIENINGEN HEEFT

LIFE HACKS

Quarantaine

FITNESS HACKS

Bezemstelen met zakken aardappelen, rugzakken gevuld met boeken en zelfs compleet zelfgemaakte gewichtjes. We worden steeds creatiever
met alternatieve fitnessmaterialen.

Deze bidons worden gebruikt in plaats van
BRN shakers, half gevuld met water – voor
de weerstand - maar wel veilig dichtgeplakt!

Athlean-X -

https://www.youtube.com/user/
JDCav24
Met meer dan 10 miljoen abonnees
zijn de workouts en techniekvideo’s
toonaangevend.

CAN’T DO PUSH UPS? (JUST DO THIS!)

Altijd al goede (en veel) push ups willen
kunnen doen? Kijk dan dit filmpje eens.

@fitchick2punt0 onder het motto
“je karakter is eindeloos, je looks niet”
geeft ze een nuchtere kijk op fitness en
leefstijl. Maaike is een van de bekendste
groepsfitness presenters van Nederland
en vooral heel grappig (vinden wij).
@Ginnyranu vinden wij niet alleen
uitzonderlijk grappig maar is ook een
tip om te volgen in deze periode wanneer je niet zeker bent van je baan of
op zoek wil gaan naar iets heel anders.
Ze schreef het boek “Ginny Werkt” en
geeft je de beste tips op dit gebied.

25+ SPORT LIFE HACKS YOU NEED TO
KNOW

Leuk om te kijken!

MAAND VOOR ONBEPERKT
GEBRUIK VAN YANGA?
A €5,00
B €
 7,50
C €
 10,00

7W
 AT IS DE NAAM VAN ONZE MEEST 18 M
 ET WELKE METHODE VERSTERKT
RECENT GELANCEERDE LES?
8 H OE HEET HET FITNESSAPPARAAT
WAARBIJ JE MET DE VOETEN EEN
PLATEAU WEGDUWT?
A L eg extension
B L eg press
C G
 lute developer

9W
 ELKE 2 BEKENDE COLLEGA’S ZIJN
SINDS KORT OOK ALS COACH OP
DE FITNESSVLOER TE VINDEN?
A Isabella & Sandy
B R
 amona & Mandy
C S
 andy & Ramona

10 H OE HEET DE SIDEKICK
VAN MEESTER BARRY?
A Meester Edwin
B M
 eester Erwin
CM
 eester Bart

11 W
 ELKE LESSEN HEBBEN WIJ LIVE
GESTREAMD OP KONINGSDAG?
A BRN & BODYATTACK
B B
 ODYPUMP & BODYCOMBAT
CB
 RN & BODYPUMP

ONS FYSIOTEAM DE RUG?
A Origene
B O
 rigami
CO
 ragora

19 W
 AAROM HEET DE BURPEE

EEN BURPEE
A Na het doen van minstens 50 burpees
moet je altijd boeren
B N
 aar de ontwikkelaar Royal H. Burpee
CV
 olledig heet de oefening bent over
and repeat

20 W
 AAROM NOEMEN WIJ ONZE

CLUB DE MEEST ROZE CLUB VAN
DE REGIO?
A Onze reclame-uitingen zijn meestal
roze
B M
 instens 25% van ons personeel is
niet heteroseksueel
CH
 et hele team vaart ieder jaar mee tijdens de gaypride Amsterdam

Antwoorden 1B 2B 3A 4C 5B 6B 7B 8B
9C 10A 11C 12C 13B 14C 15C
16A 17A 18A 19B 20B

A Run & Row
B H
 IIT & Row
C R
 ow battle

CHALLENGE
Bron: facebook Evelien Kenbeek

Dit is next level. PVC buis, grip tape en zelfs
handgrepen. Deze verdienen echt een fitnesshack award!

GPS-KUNST

EEN TOPSPORTER HOEF JE HIER NIET VOOR
TE ZIJN, CREATIEF WEL.
Fiets/loop/ren/skeeler de woorden ‘DeMIX’,
onze fameuze X, een hartje of iets anders
tofs en mail je creatie naar receptie@demix.nl
of stuur hem in een privébericht naar één van
onze social mediakanalen.
De winnaar sport als we weer open mogen
een maand lang gratis!

Bron: facebook Jany van Raaij
23

BXB

BINNENKORT bij DeMIX

#SUPPORTYOURCLUB

WE HEBBEN ENKELE LEDEN GEÏNTERVIEWD
DIE ONS ZIJN BLIJVEN STEUNEN TIJDENS
DEZE PERIODE. WIE ZIJN ZE, WAAROM
STEUNEN ZE ONS EN WAT DOEN ZIJ NU OM
THUIS FIT TE BLIJVEN?

DEMIX.NL

24

Ondanks de zorg en aandacht die DeMIX heeft besteed aan de samenstelling van dit
magazine, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q.
onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen in dit
magazine zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van DeMIX.

