Sportaanbod in Zuidoost

 Jeugd en Zwemles
 Volwassenen en Senioren 55+
 Aangepast Sporten

Sportaanbod Jeugd
In Zuidoost worden ruim 50 verschillende sporten aangeboden voor de jeugd van het
stadsdeel. De meeste aanbieders zijn sportverenigingen. Deze vragen standaard een
contributiebedrag en veelal een kleine ondersteuning van ouders bij het vrijwilligerswerk.
Daartegenover staan vergoedingen in de vorm van het Jeugdfonds Sport en de Stadspas.
Atletiek: de atletiekvereniging Feniks biedt een breed scala aan atletiekvormen. Motto van
de vereniging is: “Met plezier, sterk en vooruitstrevend”. Feniks biedt zowel recreatiesport
als wedstrijdsport. De blauwe baan in het Bijlmer Sportpark is de thuishaven van av Feniks.
American Football: The Amsterdam Panthers doen aan American Football. Een sport dat
geschikt is voor elke sporter. De club kent een aparte groep met Cheerleaders (De Brink).
Badminton: jeugd met interesse voor badminton kan terecht bij BC Gaasperdam. Credo bij
de club is: “De leukste en gezelligste bandmintonvereniging van Amsterdam Zuidoost”.
Basketbal: het Bijlmer Sportcentrum is de thuishaven van de basketbalvereniging
Amsterdam Warriors. De Warriors zijn op meerdere fronten actief en betrokken in de wijk.
Beebal/Honkbal/Softbal: Ban Topa Future Stars is actief sinds 1992 met meerdere vormen
van honkbal. De varianten die beoefend worden naast honkbal zijn beeball en softbal.
Bokslessen: bokslessen kunnen worden gevolgd bij Boksschool ABC (Holendrecht) en
Concrete Conditions (sportschool Groeneveen, Sportinstituut Sloote & Thompson).
Freerun: Jump Freerun biedt mogelijkheden om kennis te maken en je verder te ontwikkelen
in freerunnen. Jump Freerun heeft een eigen Freerun hal in Amsterdam Zuidoost.
Golf: twee golfclubs geven golflessen aan jeugd: AOC (Amsterdam OldCourse) ten noorden
van de Johan Cruyff Arena en bij de Open Golfclub Olympus (spelend op De Hoge Dijk).
Gym: bij FDO (Fit Door Oefening) en Turnz kun je de beginselen van turnen ontwikkelen.
Hockey(Urban): sinds 2019 ligt er een hockeyveld op het Bijlmer Sportpark. Beoefenaar is de
vereniging Amsterdam Dynamics. Er worden trainingen en clinics voor de jeugd gegeven.
Judo: judolessen worden gegeven bij sportschool Pleizier (Gaasperdam) en bij Concrete
Conditions (sportschool Groeneveen, Sportinstituut Sloote & Thompson).
Martial Arts: Pencak Silat kan gevolgd worden bij Perguruan Pencak Silat Asembagus (zaal
Tamboerijn). Shaolin Kungfu en Qi Gong kan gevolgd worden bij Shaolin Wuhun Helan, een
sport om lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren (zaal Klaverblad). Ook de
stichting Koryo (zaal Egoli) biedt diverse vormen van Martial Arts.
Schaken: schaken en steeds beter leren schaken kan bij twee schaakverenigingen:
Chaturanga en Isolani. Bij de jeugd werken ze samen onder de naam Zuidoost United.
Surfen: bij Gaasperplas Windsurfing wordt een variëteit aan watersporten aangeboden
waaronder surfen. Daarnaast kan er ook gesupt worden en wordt gedaan aan open water
zwemmen. De club heeft een eigen clubhuis aan de zuidzijde van de Gaasperplas.
Zeilen: bij de Zeilvereniging Gaasperplas is de jeugd welkom om te leren zeilen.

Sportaanbod Jeugd, Zwemlessen en Aangepaste Sporten
Sport en Spel: vanuit de gemeente en het stadsdeel worden op tijdelijke basis activiteiten
aangeboden zoals: Midzomer Mokum Sportweken, Sportbuurtwerk en de Sport- en Funtoer.
Er zijn meerdere aanbieders van deze activiteiten. Het zijn gratis activiteiten voor de jeugd,
meestal in vakantieperiodes. Doel is dat kinderen bezig zijn, kennismaken met sporten en
mogelijk doorstromen naar een sportvereniging in Zuidoost. Bekende sportaanbieders:
stichting K-Zone Sports (sportpark Kraaiennest), stichting Koryo (DE-buurt en Cruyff Court
Egoli), Funtrax, Sport & Groei, Team Fyeet, Talent in Opleiding en Sciandri Sportstimulering.
Suppen: de vereniging Gaasperplas Windsurfing biedt naast surfen ook suppen aan.
Tennis: er zijn drie aanbieders in Zuidoost: TV Geinburgia (spelend in Driemond), de stichting
Jeugdtennis (o.a. Sporthal Gaasperdam en Richard Krajicek Court Reigersbos) en tot slot bij
LTC Strandvliet. LTC verhuist de komende jaren naar een nieuw tennispark rondom de A9.
Turnen: FDO (Fit Door Oefening) en Turnz geven turnlessen in Amsterdam Zuidoost.
Voetbal: veldvoetbal is mogelijk bij Zuidoost United (Bijlmer Sportpark), bij sv Robinhood
(Bijlmer Sportpark), bij sv Geinburgia (Driemond) en FC Amsterdam (sportpark Strandvliet).
In de regel is er aanbod van 6 t/m 18 jaar. Geinburgia heeft voetbal voor alle leeftijden en
daarnaast specifiek een meidenteam. Zaalvoetbal is mogelijk bij de Lesley Boys en de
Amsterdam Warriors. Zuidoost United (ZOU) speelt sinds 2010 op het Bijlmer Sportpark.
Volleybal: vanaf de peuterleeftijd kent sv CTO’70 (Dorpshuis/sporthal Duivendrecht) al
mogelijkheden voor de jeugd. Daarnaast is voor elke leeftijdsklasse volleybal aanbod.
Zwemmen: naast zwemlessen kun je bij de zwemvereniging Kon.AZ’ 1870 terecht voor
trainingen en competitie-wedstrijdzwemmen. KonAZ bestaat al 150 jaar en is een vereniging
voor iedereen, prestatief maar geen topsport. KonAZ maakt o.a. gebruik van het badwater
van het Bijlmerbad (Bijlmer Sportcentrum). Naast elementair zwemmen voor een diploma is
er ouder- en kindzwemmen, recreatief trainen en wedstrijdzwemmen voor de jeugd.
Zwemlessen: er zijn zes sportaanbieders die zwemles aanbieden in Zuidoost:
Koninklijke AZ’1870 (Bijlmer Sportcentrum)
Optisport (Bijlmer Sportcentrum)
Zwemschool Anemoon (bad Drostenburg en Bijlmer Sportcentrum)
Zwemschool Bubbels (bad Drostenburg)
Zwemschool De Reddertjes (Bijlmer Sportcentrum)
Zwemschool De Zwaantjes (bad Drostenburg)
Aangepast Sporten:
G-voetbal bij Zuidoost United, elke maandag training (Bijlmer Sportpark).
I-Sport Special heeft aangepast sportaanbod op projectbasis (ZuidoostBeweegt.nl).
Bij de Prins Willem Alexander manege kunnen jongeren met en zonder beperking
paardrijden. De faciliteiten zijn ingericht voor deelname aan aangepast sporten.

Sportaanbod Volwassenen
Badminton: er zijn twee aanbieders van het badminton spel. BC Gaasperdam speelt in de
sporthal Gaasperdam. In dezelfde hal spelen ook de leden van BC The Flying Eagles.
Boksen: voor Bokslessen kunt u terecht bij Boksteam ABC (met zetel in Holendrecht).
Bowls: in sporthal Gaasperdam is de lokale Bowlsvereniging actief. U kunt vrij kennismaken.
Conditietraining: voor conditietraining en bewegen kun je terecht bij in sporthal
Gaasperdam. Er zijn daar twee verenigingen: ACG Zuidoost Fit (actief) en de vereniging
Conditietrainen Gaasperdam. Motto van ACG Fit ZO is: “Lekker met elkaar sporten”. Bij
Conditietrainen Gaasperdam is het doel om via conditietraining een spierversterkend en
krachtig lichaam te verkrijgen. Ook bij de stichting Curazo kan men aan conditietraining
doen. Curazo sport en beweegt voor buurtbewoners in de buurtwinkel in de G-buurt.
Cricket: de vereniging Groen-Wit speelt cricket op het Bijlmer Sportpark.
Drakenbootraces: kennismaken met Drakenbootracen kan via de EHDC (Eerste Hollandse
Drakenbootclub) het boothuis ligt aan de westelijke oevers van de Gaasperplas.
Fitness: al vele jaren is sportschool Pleizier maatschappelijk en sportief actief in Zuidoost.
Daarnaast zijn er nog een reeks (met name landelijke) sportscholen in Zuidoost actief.
Golf: op sportpark Strandvliet liggen de 9 holes van de Amsterdam Old Course (AOC). Op De
Hoge Dijk speelt de Open Golfclub Olympus. Sleutelwoord op bij Olympus is gezelligheid.
Kanovaren: leren peddelen kan bij de KV Gaasperplas. Ook Suppen zit in het aanbod.
Schaatsen en Skeeleren: bij de ijsclub in Driemond kun je schaatsen en skeeleren. Voor
schaatsen wordt gebruik gemaakt van de Jaap Edenbaan in Amsterdam Oost.
Schaken: het spel met Schaak en Mat kan gespeeld worden bij twee schaakverenigingen. Bij
Chaturanga (buurthuis Gein) en bij Isolani (collectieve ruimte Groenhoven).
Tafeltennis: sinds 1993 is de tafeltennisvereniging Holendrecht actief. Tafeltennis wordt
gespeeld door TTV Holendrecht in sporthal Gaasperdam.
Tennis: tennis is mogelijk bij LTC Strandvliet, nu nog spelend op sportpark Strandvliet, maar
later naar de nieuwe tennislokatie boven op de Gaasperdammertunnel (op de A9). Verder
ook bij TV Geinburgia in Driemond.
Voetbal: seniorenvoetbal wordt aangeboden door een drietal verenigingen uit Zuidoost: sv
Geinburgia (Driemond), Zuidoost United (deze kent ook Veteranenvoetbal) en sv Robinhood
(beide spelen op het Bijlmer Sportpark). Buiten Zuidoost is aanbod bij CTO’70 en Abcoude.
Volleybal: het spel volleybal staat centraal, maar zo belangrijk is het sociale aspect binnen
de volleybalvereniging Arena (in sporthal Gaasperdam). Kennismaken kan altijd.
Wandelen: Zuidoost kent niet alleen prachtige wandelroutes, maar ook wandelclubs met
een gevarieerd en attractief wandelaanbod. Wandelen is mogelijk bij de verenigingen
Wandelen & ZO en bij Voetje voor Voetje (tevens fietsen op de kalender) en bij de club
Curazo. Ook is wandelen mogelijk bij BeStrong2gether en wandelvereniging de Verbinding.

Sportaanbod Senioren en 55+ sportaanbod
Yoga: ontspannen kan bij: ACG ZO Fit, DriemondFit, Natural-Flow en Yogashram.
Zeilen: de Gaasperplas is een prachtlocatie om met de wind in de zeilen te varen. De
zeilvereniging Gaasperplas heeft haar uitvalsbasis op de westzijde van de Gaasperplas.
Zwemmen: zwemlessen voor ouderen, trainingen en competitie-wedstrijdzwemmen, kan bij
KonAZ; zijn maakt gebruik van het badwater van het Bijlmerbad (Bijlmer Sportcentrum).
Tevens: aquarobics, ouder- en kindzwemmen, recreatief trainen en wedstrijdzwemmen.
Zwemmen (open water): wordt aangeboden door de Windsurfvereniging Gaasperplas.
Zwemlessen (volwassenen): aanbod zwemles voor volwassenen in Zuidoost:
Koninklijke AZ’1870 (Bijlmer Sportcentrum).
Optisport (Bijlmer Sportcentrum).
Zwemschool Anemoon (bad Drostenburg en Bijlmer Sportcentrum).
Zwemschool Bubbels (bad Drostenburg).
Zwemschool De Reddertjes (Bijlmer Sportcentrum).
Zwemschool De Zwaantjes (bad Drostenburg).
ZIE VOOR HET ACTUELE SPORTAANBOD EN ALLE CONTACTADRESSEN:
WWW.ZUIDOOSTBEWEEGT.NL
55+ sportaanbod
 ACG ZO Fit en Conditietrainen Gaasperdam
 Buurtvereniging Nellestein (Frans Somers)
 OldStars Zuidoost / Walking Football
(Gilbert Williams; ma. middag Bijlmer Sportpark)
 Fysiotherapie Gooioord (conditie lessen)
 MBVO Amsterdam (afdeling Zuidoost)
Check ook de mogelijkheden van het Seniorenfonds Zuidoost.

SPORTLOKET ZUIDOOST: I AM YOUNG GEBOUW AMSTERDAMSE POORT
TEL: 06-34450866. MAIL: SPORTLOKET@ZUIDOOSTBEWEEGT.NL

Contactgegevens Sportaanbieders Zuidoost
Atletiek: www.avfeniks.nl / Hardlopen: www.driemondfit.nl
American Football: www.amsterdampanthers.nl
Badminton: www.bvgaasperdam.nl / www.flyingeagles.nl
Basketbal: www.amsterdamwarriors.nl / www.3x3unites.com
Beebal / Honkbal en Softbal: www.ZuidoostBeweegt.nl
Boksen: www.abcboxingjoval.nl / www.concreteconditions.com
Bootcamp: www.fyeet.online / www.arenagym.nl /
https://ericneslo.wixsite.com/website-4
Bowls: www.bowlsclubgaasperdam.nl
Calisthenics: www.bartendaz.eu
Conditietrain ing: www.acgzofit.nl / www.conditietrainen-gaasperdam.nl + Curazo + MBVO
(www.ZuidoostBeweegt.nl)
Drakenbootracen: www.ehdc.nl
Duiken: www.duikcursussen.nl
Fitness: www.athleticsfitness.nl / www.sportcentrumpleizier.nl
Freerun: www.jumpfreerun.nl
Golf: www.amsterdamoldcourse.nl / www.dehogedijk.nl/golfclub-olympus / www.borchland.nl
Gym / Turnen: www.gvfdo.nl / www.turnz.nl
Hockey: www.amsterdamdynamics.nl
Judo: www.concreteconditions.com / www.sportcentrumpleizier.nl
Kano: www.kvgaasperplas.nl
Karate: www.evolutionsports.nl / www.kaizenkarate.nl + Black Eagle (www.ZuidoostBeweegt.nl)
Martial Arts: www.stichtingkoryo.nl / www.evolutionsports.nl / www.concreteconditions.com
Paardrijden: www.pwamanege.nl / www.apcwaveren.nl
Schaatsen: www.geinenomstreken.nl
Schaken: www.chaturanga.nl / www.isolanischaken-wordpress.com
Surfen en Suppen: www.gaasperplaswindsurfing.nl
Taekwondo: www.facebook.com/tkdkkamagwi
Tafeltennis: www.ttvholendrecht.nl
Tennis: www.strandvliet.nl (LTC) / www.tenniszuidoost.nl (TV Geinburgia) /
www.jeugdtenniszuidoost.nl (SjTAZ)
Voetballen: www.ZuidoostUnited.nl / www.geinburgia.nl / www.fc-amsterdam.nl /
www.svrobinhoodamsterdam.nl
Volleybal: www.volleybalverenigingarena.nl (senioren) / www.svcto70.nl (jeugd en senioren)
Wandelen: www.wandelenenzo.nl / Voetje voor Voetje / Wandelclub BeStrong2gether
(www.ZuidoostBeweegt.nl)
Yoga: www.acgzofit.nl / www.driemondfit.nl / www.yogashram.nl / www.naturalflow.yoga
Zaalvoetbal: www.AmsterdamWarriors.nl / Lesley Boys (www.ZuidoostBeweegt.nl) .
Zeilen: www.zeilvereniging-gaasperplas.nl
Zwemmen (en aquarobics): www.konaz.nl

