
 

 

Beste fysiofitters, 

 

Ook langs deze weg willen wij iedereen een gezond en sportief 2018 wensen! 

Al  vroeg in het jaar ontvangen jullie deze nieuwsbrief omdat er 2 belangrijke wijzigingen voor dit jaar 
zijn. Het betreft 1. De spelregels en 2. Ronald. 
 

In de spelregels wordt o.a. het inhalen van gemiste trainingen beschreven. Helaas wordt daar meer 

en meer op een verkeerde maner gebruik van gemaakt. Vanaf 2018 geldt nu als regel: 

- Kan men een keer niet op zijn/haar eigen tijd dan kan er gekeken worden of die week ervoor, 

dezelfde week of de week erna ruimte is in een andere groep of tijd. 

- Lukt dat niet dan vervalt de mogelijkheid tot inhalen. Het meenemen van niet getrainde uren 

naar later is, helaas, niet meer mogelijk per 1-1-2018 

En dan over Ronald. In 2005 heeft hij als stagiair vanuit het ROC Sport en Bewegen een jaar 

meegelopen met de fysiofit en eigenlijk vanaf dat moment heeft hij die niet meer losgelaten. Hij 

heeft de fysiofit zoals die er nu is, mede vorm gegeven. Vanuit zijn betrokkenheid met de mensen en 

zijn liefde voor bewegen, heeft hij in de aflopen 12 jaar menigeen begeleid. Daarbij heeft hij een 

luisterend oor, stimuleert hij mensen, enzovoort! Nu is het voor hem tijd voor wat anders. Per 1 

februari 2018 heeft hij een andere baan gevonden en gaat hij ons verlaten. Wij, maar ook velen van 

jullie, zullen hem missen, vertrouwd als het is om als je boven komt Ronald al weer klaar te zien 

staan. Een vertrouwd gezicht verdwijnt en een nieuw gezicht verschijnt. In Collin van Verseveld 

hebben we een volwaardige vervanger gevonden. Ook hij is als stagiair bij ons begonnen en door 

Ronald begeleid. Collin is na zijn examen fitnessinstructeur A en B verder gegaan met de opleiding 

personal trainer, met als specifieke interesse voeding en sport. Lopend dit jaar zullen jullie hier meer 

over horen. De komende 2 weken zullen jullie ze regelmatig samen aantreffen. Ronald zal zo Collin 

verder inwerken, zodat de overgang voor allen soepel verloopt. 

We wensen Ronald en Collin veel werkplezier in hun nieuwe banen! 

 

Een sportieve groet, 

Jan en Margreet Moggré 


