“Beweging verrijkt mijn
leven en zorgt voor rust
in mijn kop.”
“Tijdens de seniorendag
bij V.V. Rijsoord bedienden
mensen van Walking Football
de ouderen. Grandioos! ”

Jan Jansen
Voldoende beweging is belangrijk voor een gezonde leefstijl. Zo weet ook
Jan Jansen, initiatiefnemer en (mede)oprichter van Walking Football in
Ridderkerk. “Bewegen is niet alleen goed voor je gezondheid, maar ook
juist voor sociale contacten. Het verrijkt mijn leven en zorgt voor rust in
mijn kop.”
Walking Football is een nieuwe voetbalvorm
voor 60-plussers die op hun oude dag nog
lekker bezig willen zijn. Bij deze voetbalvorm
wordt in wandeltempo op een kwart veld
gespeeld. Er wordt niet gerend, er worden geen
slidings gemaakt en de bal mag niet boven
heuphoogte komen. Twee en een half jaar
geleden is Jan zich gaan verdiepen in de sport.
“Ik heb de website van de KNVB bekeken en
ook de voorwaarden doorgelezen, want je kunt
natuurlijk niet zomaar beginnen.”
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Hij besloot Walking Football ook in Ridderkerk
op te zetten en verzamelde twee mensen om
zich heen: Dirk Plaisier, de trainer, en Wim
de Jong, de verzorger en materiaalman. Ze
kwamen in contact met Facet en zij hielpen bij
de opstart. De mannen kozen voor V.V. Rijsoord
als trainingsplek. “We hebben er bewust voor
gekozen om het op één plek in Ridderkerk
aan te bieden; Rijsoord. Niet omdat ik er zo
dichtbij woon, maar omdat het een hele sociale
vereniging is. We voelen ons er thuis.”
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“Wanneer we in beweging zijn
voel je gewoon het plezier.”
Positieve effecten

Jan ervaart bewegen als een verrijking van
zijn leven. “Als het drie dagen regent en ik
drie dagen binnen moet zitten, voel ik mij niet
lekker. Als ik dan Walking Football doe, ga
fietsen, golfen of een wandeling maak met mijn
vrouw in het Waalbos, dan ben ik weer lekker
ontspannen en heb ik ’s avonds een tevreden
gevoel. Ik heb echt rust in mijn kop.”
Jan is er van overtuigd dat bewegen ook op
medisch vlak voordelen heeft. “Als je ouder
wordt, heb je gauw ouderdomssuiker, Diabetes
Type 2. Ik voel gewoon dat wanneer ik niets
doe, mijn lichaam en hoofd vast zitten. Als
je beweegt, dan denk ik ook dat het voor je
spieren, suiker en ontspanning beter is.”
Ook het sociale aspect is belangrijk. Want
mensen die alleen thuis zitten, dat kan hij
zich niet voorstellen. “Tegen die mensen wil
ik eigenlijk zeggen: probeer het, doe het. Er
is genoeg te doen; tennissen, gymnastiek,
(midget)golf, yoga. Je zal zien dat je je na een
aantal weken veel lekkerder voelt. Daar ben ik
van overtuigd. En je merkt het niet alleen aan
je gewicht, maar je doet het juist ook voor de
sociale contacten.”

Sociale contacten

Walking Football staat gelijk aan lol en
blijdschap, maar ook aan vriendschap. Het
succes van Walking Football zit in de

saamhorigheid, het plezier wat de leden
uitstralen en het opkomstpercentage. “We
dollen elkaar, maar we zijn ook bloedserieus.
Want in de leeftijd van 60 tot 80 jaar hebben
we natuurlijk ook mensen die blessuregevoelig
zijn.” Ook dan blijkt de club ontzettend
betrokken. “We zijn er voor elkaar wanneer
het minder goed gaat, maar ook wanneer
het juist wel goed gaat; we versturen elkaar
verjaardagskaarten en helpen anderen wanneer
dat nodig is, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
Ook lunchen we gezamenlijk na de activiteit. De
kosten voor de lunch worden gesponsord door
het Ridderkerkse bedrijfsleven. Prachtig toch?”

“Je bent zo jong als je jezelf
voelt en nooit te oud
om te leren - KNVB.”

Iedereen moet mee kunnen doen

Bovendien hoeft bewegen ook niet duur te
zijn. Bewegen kan in teamverband, maar ook
op eigen initiatief en ongeorganiseerd. “Het
moet voor iedereen financieel te doen zijn. Voor
Walking Football betalen deelnemers € 5,00
per maand. Deze bijdrage gaat dan in het liefen leedpotje.” Vandaag de dag heeft Walking
Football 27 deelnemers uit alle wijken van
Ridderkerk. Ook zijn er leden uit Barendrecht.
Iedereen is er welkom om mee te doen. “Maar
als je een keer niet kunt komen, verwachten we
wel dat jij je afmeldt via de groepsapp. Want
anders zit ik met een lunch die niet opgegeten
wordt.”
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Meedoen?

Ook een leven lang genieten van voetbal en
laten zien dat u uw voetbalkunsten nog niet
bent verleerd? Neem eens een kijkje bij Walking
Football in Rijsoord. U kunt vrijblijvend een keer
mee trainen om te zien of Walking Football
iets voor u is. Neem vooraf contact op met de
bestuursleden van Walking Football in Ridderkerk.

Iedere dinsdagochtend

De trainingen vinden plaats op dinsdagochtend.
De groep verzamelt om 10.00 uur op het
sportpark aan de Vlasstraat. Rond 10.30 uur start
de warming up. Na de training is er genoeg tijd
voor de ‘derde helft’ onder het genot van een
drankje en lunch in het ‘kraaiennest’.

.
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Meer informatie:

Bekijk de website van VV Rijsoord:
www.vv-rijsoord.nl/walking-football.
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