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Met zonneschermen of screens be-
spaar je energie en creëer je een 
stuk comfort. Daarbij zijn de nieuw-
ste modellen echte sfeermakers, 
met in het zonnescherm geïnte-
greerde ledverlichting, voor zwoele 
zomeravonden op het terras. 

Steeds meer mensen kiezen voor 
zonwering. Ze kunnen worden ge-
plaatst in een nieuwe woning, maar 
ook tijdens een renovatie. Want bij 
het bouwen en verbouwen draait 
tegenwoordig alles om energie-
beheer. Onze zomers worden war-

mer, de woning krijgt te maken met 
oververhitting en zonwering maakt 
daarom integraal deel uit van een 
energiezuinige woning. Nieuwe in-
novaties zorgen voor steeds betere 
thermische en akoestische isolatie. 
Vooral screens passen in deze ge-
dachte. Ze zijn goed toe te passen 
bij bestaande ramen. Het aardige is 
dat ze onzichtbaar in de spouw ver-
borgen kunnen worden. Zonder in-
vloed te hebben op het pleister- of 
schilderwerk. Opvallend handig is 
een clipsysteem om eventueel een 
hor te plaatsen. 

  Nieuwe desigNtreNds geveN eeN positief gevoel 

Kleuren van
optimisme
de komende jaren zien we in ons interieur vooral kleuren die opti-
misme uitstralen. de designers reageren met de nieuwste kleuren-
trends vooral op de crisis van de afgelopen jaren.

“Mensen zijn toe aan het positie-
ve en hebben ruimte nodig om tot 
zichzelf te komen”, zegt Fabien-
ne Bruyninckx, kleurontwerper van 
Sigma Coatings. “Dat zie je terug in 
materialen, ontwerpen en kleuren.” 
De kleurexperts van diverse inter-
nationale merken komen ieder jaar 
samen om de trends op het gebied 
van productdesign, architectuur en 
interieur te analyseren en te ver-
talen naar nieuwe trends. Deze la-
ten een duidelijke reactie zien op de 
economische crisis en de digitalise-
ring van de samenleving.

De belangrijkste trends zijn gere-
lateerd aan optimisme en levens-

lust. Vrolijkheid, durf en persoonlij-
ke expressiviteit voeren de boven-
toon. Het kleurenpalet dat hierbij 
hoort, bestaat uit intense rode en 
blauwe kleuren, oranje, aqua, geel 
en enkele warme aardkleuren om 
al deze accentkleuren te temperen.
Ook de trend ‘nieuwe energie’ is 
een duidelijke reactie op de huidige 
tijdsgeest. Mensen willen woningen 
met licht en ruimte om tot rust te 
komen en samen te zijn met vrien-
den en familie. Nieuwe materialen 
en verrassende kleuren geven hier-
bij energie. Denk aan zachte pas-
tels, zowel helder als vergrijsd, maar 
ook aan koele en warme tinten met 
meer verzadiging en helderheid.

  ZoNweriNg houdt het huis lekker koel

Wapen je tegen 
warme zomers
Niets zo zalig als een lange, warme zomer! Maar hoe hou je het bin-
nen lekker koel, zonder fortuinen te besteden aan airco of actieve 
koeling? de nieuwe generatie zonwering biedt de oplossing.

Met zonwering bespaar je energie en krijgt je een stuk comfort.
foto’s: harol

Een interieur met heldere kleuren zorgt voor nieuwe energie.
foto: sigma Coatings

Je markeert er als het ware een 
bepaalde plek mee, die contras-
teert met de rest van de woonka-
mer. Vaak is dat het gedeelte waar 
je graag gezellig met elkaar voor de 
televisie zit. 
Het vloerkleed is bijna altijd de fi-
nishing touch in huis. Ongeacht de 
vloer. De terugkeer van het vloer-
kleed in huis, is in volle gang. 
Steeds meer mensen kiezen voor 
een kleed. De keuze is groot. De 
nieuwe collecties zijn uitgevoerd in 
verschillende materialen en voor elk 
interieur beschikbaar. 

Prachtige vloerkleden met een na-
tuurlijke look zorgen voor rust en 
balans. Een grijs katoenen patch-
work vloerkleed is een verrassende 
variant. Kleurrijke gestreepte vloer-
kleden geven een Zuid-Amerikaans 
tintje aan het interieur. Als vrolij-
ke afwisseling zorgen kleine ron-
de vloerkleden in diverse kleuren en 
patronen voor een speels effect.
Een vloerkleed bepaalt als het ware 
de uitstraling en sfeer van je kamer. 
En je kunt gerust voor een kleurrijke 
uitvoering gaan. Dat maakt de ruim-
te spannender.

  struikeN haleN de Natuur Naar je toe

Genieten van
vrolijke vlinders
in de zomer kun je met een beetje geluk vaak tot ’s avonds laat bui-
ten zijn. de tuin staat volop in bloei en veel bloemen geven prettige 
geuren. een plant die eigenlijk niet mag ontbreken in de zomertuin 
is de vlinderstruik. 
Met die plant geniet je namelijk niet 
alleen van indrukwekkende bloem-
trossen, maar ook van... vlinders! De 
vlinderstruik (Buddleja) is een beto-
verende verschijning met opvallen-
de bloemtrossen, die per soort vari-
eren qua kleur. Zo zijn er witte, roze, 
blauwe, lila, dieppaarse en purper-
rode vlinderstruiken. De bijzonde-
re bloemtrossen en doordringende 
geur hebben een enorme aantrek-
kingskracht op vlinders. 
De vlinders doen zich tegoed aan 
de nectar. Een boeiend schouw-
spel waar je haast eindeloos naar 

kunt kijken! Doordat de vlinder-
struik bloeit vanaf de nazomer is de 
maand juli een uitstekende periode 
om de struik te planten. Zet de plant 
op een zonnige plekje en geef de-
ze vervolgens flink water. Zo zorg je 
ervoor dat de struik snel ‘aanslaat’. 
Ook tijdens de bloei hebben ze re-
gelmatig water nodig, dat je aanvult 
met plantenvoeding. De beloning is 
een extra rijke bloei! Tip: Door uit-
gebloeide bloemen weg te knippen 
stimuleer je de plant om langer door 
te bloeien.

  ZaChte oNdergroNd Maakt de wooNruiMte geZelliger

Vloerkleed
bepaalt sfeer
vloerkleden zijn essentieel voor een sfeervolle woonkamer. ook be-
kend als tapijt of karpet, heeft het vloerkleed meerdere functies in 
het interieur. Behalve dat het een zachtere ondergrond is voor je voe-
ten, maakt het vloerkleed de woonruimte gezelliger.

Stijlvolle vloerkleden maken de ruimte spannender.
foto’s: kwantum

  Nieuwe douCheproduCteN overtuigeN door eeNvoud 

Huiselijkheid 
in de badkamer 
de grenzen tussen verschillende ruimtes in huis zullen meer en meer 
vervagen. Zelfs de douche gaat de komende jaren meer huiselijkheid 
uitstralen. dat voorspellen de designers.

Dat de badkamer aan verandering 
onderhevig is, merkten we de af-
gelopen jaren al. Deze ontwikke-
ling lijkt niet te stoppen. Wat opvalt 
is dat tegenwoordig alles om een-
voud draait. 

Tijdens de laatste designerbeurzen 
in binnen- en buitenland werden 
de nieuwe trends gepresenteerd. 
Op elegante wijze werd de aan-
dacht gelegd op de verborgen es-
thetiek van technologie. Leidingen, 
verbindingen, kranen en fittingen 
worden zichtbaar omgezet in een 
sfeervol designobject. Zo ontstond 

uit een eenvoudige trechter een bij-
zondere hoofddouche. Het moder-
ne design van Axor viel tijdens de 
beurs in Duitsland in de smaak. De-
ze is geïnspireerd op de vorm van 
een lampenkap en staat voor meer 
huiselijkheid en sfeer in de badka-
mer. De combinatie van licht en wa-
ter geeft de douche een bijzonde-
re zinnenprikkelende dimensie. De 
nieuwe doucheproducten laten zo-
als gezegd de gebruikelijke gren-
zen tussen ruimtes verdwijnen en 
kunnen eenvoudig met al aanwezi-
ge douche- en badkamerproducten 
gecombineerd worden. 

De maand juli is een geschikt om de vlinderstruik te planten.
foto: pokon Leidingen, verbindingen en kranen worden omgezet in een designobject. 

foto’s: axor 

Dat biedt nieuwe kansen voor de 
creatievelingen onder ons. Je kunt 
het zo gek niet bedenken of het is 
mogelijk. Veel winkelketens en tuin-
centra springen hier op in met grap-
pige en kleurige producten in nieu-
we kleuren. Vredig groen, spette-
rend rood, rustgevend blauw of 
stralend geel. Het mag allemaal. Het 
is juist leuk om te experimenteren 
met kleurrijke  meubels en acces-

soires. Deze producten zorgen voor 
nieuwe vrolijkheid in je tuin, wo-
ning of op het balkon. Want ook als 
je in de stad woont, kun je met de-
ze nieuwe trend aan de slag. Creëer 
bijvoorbeeld met groene meubelen 
en accessoires een groene oase op 
het balkon. Combineer met bloem-
potten, stoelen, tafels. Zet ze op de 
grond of hang ze op. Wees creatief. 
Succes verzekerd.

  je kuNt het Zo gek Niet BedeNkeN of het is Mogelijk

Durf met kleur te 
spelen in je tuin
een stukje gras, een paar groene planten, bloeiende bomen en mooie 
bloemen. tuinen zien er met al haar planten vaak al vrolijk uit. een 
nieuwe trend is om een stap verder te gaan en nog meer kleur te be-
kennen in je tuin. 

Het is leuk om kleurrijk te experimenteren.
foto’s: ikea
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  Print je eigen foto oP een groot Paneel

Houten kunst
aan de wand
We schenken graag aandacht aan ons interieur. Het valt niet altijd 
mee om origineel voor de dag te komen. Wil je eens iets heel anders? 
Kies dan voor hout!

Het printen van foto’s op houten pa-
nelen is helemaal trendy. In Ameri-
ka wordt al jaren geprint op hout 
en deze trend is in een sneltrein-
vaart ook naar Nederland gekomen. 
Begrijpelijk. Met hout breng je een 
stuk karakter in de woning. We kie-
zen niet voor niks steeds vaker voor 
houten meubelen of vloeren.
Nu mag je dus een stap verder gaan 
en ook hout aan de wand hangen. 
Hout zorgt voor sfeer en warmte. 
Het aardige aan printen op hout is 
dat foto’s door de robuuste onder-
grond beter tot hun recht komen. 

Ze spreken meer tot de verbeelding 
dan de traditionele foto’s op canvas.
Het printen op hout heeft inmid-
dels zo’n vlucht genomen dat je 
niet meer alleen houten decowan-
den kunt laten beprinten, maar ook 
speelgoedkisten, wijnkisten, dien-
bladen, fietskisten of picknicktafels 
en salontafels. Niets is meer on-
mogelijk. Zeker niet als je voor am-
bachtelijke productie kiest. Geef je 
op deze manier je eigen foto’s een 
nieuwe leven, dan scoor je met jouw 
kunstwerken in de huiskamer. Ge-
nieten!

  nieuW bedlinnen geïnsPireerd oP art-decostijl 

Slaapkamer met
een royaal tintje
sober en tijdloos, zonder een accent glamour te vergeten. dat kan 
gezegd worden van de nieuwe collecties bedlinnen. deze zijn geïn-
spireerd op de art-decostijl. Met een gouden glans en een satijn-
zacht comfort.

We verblijven steeds langer in de 
slaapkamer. Het is een verleng-
stuk van de huiskamer geworden. 
Om rustig een boek te lezen of ge-
zellig een goede film te bekijken. 
De slaapkamer is uitgegroeid tot 
de relaxruimte bij uitstek. Dat be-
tekent dat we meer aandacht mo-
gen schenken aan uitstraling en 
sfeer. En dus ook aan het bedlinnen. 
Dat moet comfortabel zijn, maar er 
vooral ook trendy uitzien.
De nieuwe collecties bedlinnen blij-

ven trouw aan de nuchtere stijl van 
de afgelopen jaren. Ze stralen in al 
hun eenvoud luxe uit. Met een sim-
pel gouden lijnenspel geef je jouw 
slaapkamer al een royaal tintje. 
Vaak wordt dit gedaan met verfijnd 
borduurwerk, wat de prinselijke uit-
straling ten goede komt. Bij bedlin-
nen draait het nog altijd om het ge-
voel. Je moet je er lekker in voelen. 
Dat speciale gevoel creëer je met 
mooie stoffen, maar ook door een 
uitgekiend kleurenspel te kiezen.

Hout geeft karakter aan de woonkamer.
foto: Printjehout.nl

De trend: sober en tijdloos, met een beetje glamour.
foto’s: Mirabel slabbinck

Producenten springen er massaal 
op in en komen met verrassende, 
nieuwe ontwerpen in allerlei stij-
len. De keuken leent zich bij uit-
stek voor een spannend lijnenspel 
en een combinatie van materialen. 
Hierdoor ontstaat er een uitgeba-
lanceerde keuken. 
Natuurlijk is er veel aandacht voor 
de fijne details. Want die maken het 
verschil. Zoals bij de keuken van 
Culimaat. De speciale aansluiting, 
die het werkblad met het tafelblad 
verbindt, is vervaardigd uit het ma-
teriaal corian. Door middel van een 
speciale constructie zweeft het ta-
felblad, zonder onderstel of poot. Dit 
geeft een ruimtelijk effect. Heel fraai 

zijn de verzonken bedieningsknop-
pen van de kookplaat, die niet uit-
steken aan de zijkant van de keu-
ken, maar onzichtbaar in het werk-
blad zijn verwerkt. De geïntegreerde 
inbouw van de kookplaat, de afwer-
king van het blad en fronten en de 
bijzondere handgrepen vormen één 
geheel met dit moderne ontwerp. 

Tip: overweeg je een nieuwe keuken 
aan te schaffen, dan moet je zeker 
aandacht schenken aan apparaten. 
De moderne keuken is van alle ge-
makken voorzien. Naast een koel-
kast en magnetronoven, kun je een 
wijnklimaatkast en tv-kast overwe-
gen.

  gordijnen laten je sPelen Met binnenvallend daglicHt

Breng warmte 
en rust in huis
Met gordijnen breng je rust, warmte en intimiteit in huis. door te spe-
len met binnenvallend daglicht, leg je de basis voor lichte en prettige 
leefruimtes, die elk hun eigen specifieke sfeer hebben.

Gordijnen vervullen een hoofdrol in 
het bepalen van sfeer in huis. Daar-
om komen veel ontwerpers regel-
matig met nieuwe collecties. Be-
langrijk is dat je in iedere ruimte 
voor een goede kleurenbalans kiest. 
Gordijnen zijn namelijk beeldbepa-
lend. Een afgewogen keuze zorgt 
voor evenwicht. Of het nu gaat om 
de woon-, werk- of slaapkamer. 
Opvallend is dat gordijnen steeds 
vaker kant-en-klaar verkrijgbaar 
zijn. Ideaal voor als er weinig tijd 
is om stoffen uit te zoeken, ma-
ten op te nemen en te wachten tot-

dat ze eindelijk klaar zijn. Kant-en-
klaar gordijnen zijn in de basis ge-
schikt voor elke ruimte en elk inte-
rieur. Wel moet je goed kijken naar 
materialen, kleuren en dessins. Het 
aanbod is groot.
Verder moet je de functie van gor-
dijnen voor ogen houden. Gordijnen 
kun je gebruiken om sfeer te bepa-
len, maar ook om ruimtes te ver-
duisteren. De keuze die je maakt, 
heeft effect op de uitstraling en 
functionaliteit. Want misschien wil 
je alleen maar vitrage voor de sfeer 
en inkijk? 

  ruiMtelijK effect door zWevende tafel

Keuken moet
spannend zijn
de tijd dat we de keuken alleen voor een maaltijd gebruikten, ligt ver 
achter ons. Het is een volwaardige leefplek in huis geworden. dat 
betekent dat we steeds meer aandacht schenken aan het ‘uiterlijk’ 
van de keuken.

De keukens zijn tegenwoordig van alle gemakken voorzien.
foto’s: culimaat

  Met Kussens sPeel je voloP Met Kleur 

Meer textiel 
in het interieur
Het interieur maakt zich op voor een opvallende terugkeer van tex-
tiel. vooral de vraag naar kussens, in alle soorten, maten en kleuren, 
neemt opvallend toe. 

Met textiel geef je een gevoel aan 
het interieur. Vooral als jouw in-
terieur is ingericht met basiskleu-
ren, maak je met kussens een mooi 
statement. En dan hebben we het 
niet over traditionele modellen in 
standaard effen kleuren. Nee, het is 
vele fraaier om voor kussens te kie-
zen in uitgesproken designs en op-
vallende kleuren. Ze geven je interi-
eur een exclusieve touch en zorgen 
voor een stuk inspiratie voor de be-
woner en bezoeker.
Steeds meer specialisten richten 
zich alleen nog maar op kussens. 

Hierdoor groeit het aanbod in aller-
lei stijlen. Van moderne uitvoerin-
gen voor een strak interieur of vin-
tage stoffen, breipatronen en vijfti-
ger design voor wat meer retro in-
richtingen. Het is grappig om de de-
signs van de kussens terug te la-
ten komen in andere textielelemen-
ten. Daarbij laat je natuurlijk jouw 
eigen creativiteit de vrije loop. Een 
kussen hoeft overigens niet speci-
fiek op een bank of stoel te liggen. 
In de hoek in een kamer of op een 
tafeltje worden het pas echte stijl-
elementen. Probeer gerust eens uit!

Gordijnen vervullen een hoofdrol in het bepalen van sfeer in huis.
foto: Kwantum

Met textiel geef je een gevoel aan het interieur.
foto’s: de kussenwinkel.nl

  ga Het gevecHt Met Mos aan en strooi KalK 

Het geheim van
een groen gazon
in de zomer willen we genieten van een groen gazon. om op te spe-
len, lekker te luieren of om gewoon naar te kijken. dat betekent dat 
je aan de slag moet.

Veel gazons hebben last van mos. 
Daar is prima wat aan te doen als 
je de juiste maatregelen neemt. Tui-
nieren is namelijk vooruitzien. Van-
af het vroege voorjaar, als de tem-
peratuur wat aangenamer wordt, 
gaat het gras groeien. Ligt een ga-
zon in de schaduw van bomen en 
struiken, dan is de kans op mosvor-
ming groot. 
Dit gebeurt ook als het gras niet vi-
taal genoeg is om mosgroei te over-
treffen. Pak mos aan door vroeg in 
het jaar kalk te strooien of gebruik 
speciale meststof tegen mos. Je ziet 
dan vaak binnen een week al resul-
taat. Als het gras snel groeit, is het 
de tijd voor extra voeding. Hoe beter 

de conditie van het gras des te klei-
ner de kans op onkruid. 
Heeft het gazon in de zomer toch 
nog wat last van onkruid, dan kan 
dit probleem binnen een week ver-
holpen worden met een goede on-
kruidbestrijder. Ook in de zomer 
groeit gras snel en is voeding zeker 
geen overbodige luxe. Het strooien 
van gazonmest is in deze periode 
een absolute must. Het is het bes-
te om de grasmat ‘eten te geven’ bij 
bewolkt en wat regenachtig weer. 
De meest ideale tijd voor dit klusje, 
is tegen de avond, want dan schijnt 
de zon niet meer zo fel. Regent het 
niet? Zet dan na het strooien een 
tijdje de tuinsproeier aan.

Geniet van een onkruidvrij gazon.
foto’s: Pokon
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Origami voor kinderen

Zoë eindigd op zevende 
plaats op NK dressuur 

Amstelland – In samenwerking 
met de Japanese Women’s Club die 
dit jaar 25 jaar bestaat organiseert 
de Bibliotheek Amstelland op zater-
dag 5 april vanaf half twee tot half 
vijf elk half uur een unieke work-
shop Origami. Onder deskundige 
Japanse begeleiding maken kinde-
ren van 6 tot en met 12 jaar ken-
nis met deze prachtige vouwkunst. 
Van een gekleurd vierkant blaad-
je zijn de mooiste vormen te vou-
wen. Wil jij leren hoe je bijvoorbeeld 
een kikker vouwt, een 3D-hart of 
een tulp? Kom dan langs op zater-
dag 5 april en schuif aan. Deelna-
me is gratis. De laatste inloop is om 
vier uur. Vaders en moeders mogen 
natuurlijk helpen, maar ze mogen 
ook lekker met een kopje koffie en 
een tijdschrift of krant in de biblio-

theek gaan zitten. Als je klaar bent 
met je Origami-kunstwerk krijg je li-
monade en een kleine Japanse ver-
rassing. De workshop wordt gege-
ven in de bibliotheek Stadsplein. Via 
de website www.debibliotheekam-
stelland.nl lees je meer over deze 
workshop en de overige evenemen-
ten van de bibliotheek.

Aalsmeer - De KNHS organiseert 
elk jaar indoorkampioenschappen 
springen en dressuur. Door het he-
le land vinden selectiewedstrijden 
plaats waar honderden enthousias-
te ruiters en amazones alles op al-
les zetten om zich te kwalificeren. 
Maar liefst vier weekenden lang ko-
men de beste ruiters en amazones 
uit heel Nederland in de klassen L, 
M en Z in actie in Ermelo. Zoë Kuin-
tjes uit Aalsmeer, lid van vereniging 
Funny Horse, was regio kampioen 
Noord Holland in de klasse Z2 dres-
suur pony’s. 
Zij reisde zaterdag 15 maart af naar 
Ermelo om tezamen met 26 andere 
combinaties hun beste beentje voor 
te zetten. Een gezellige sfeer, fana-
tieke ruiters en mooie sport waren 
de ingrediënten voor dit kampioen-
schappen. Zoë werd verrast door 
heel wat vrienden en familie die 
haar als publiek op de tribune kwa-
men aanmoedigen. Alhoewel enke-
le pony’s nog wat onder de indruk 
waren van de gehele entourage en 
de grote nieuwe evenementenhal, 
werd er ook vooral goed gereden. 

Zoë’s coach Jordy van Wijnen was 
uiteraard van de partij om haar te 
helpen en niet zonder succes. Zoë 
Kuintjes heeft met haar pony Elin’s 
Nonsisdador een keurig nette proef 
neergezet die goed was voor een 
zevende plaats. 

Kledingactie voor Nigeria op Jozefschool

Geef meester Stef een zak
Aalsmeer - De leerlingen van de 
Jozefschool zijn druk bezig kle-
ding, schoenen, knuffels, gordij-
nen, bedlinnen, riemen en tassen 
te verzamelen om de zakken van 
Bag2school mee te vullen die ze 
van meester Stef en juf Jacqueli-
ne hebben gekregen. De verzamel-
de kleding kan vanaf maandag 31 
maart tot en met vrijdag 4 april voor 
schooltijd tot 9.00 uur worden inge-
leverd in de gang bij de groepen 7. 
Meester Stef en juf Jacqueline zul-
len de zakken in ontvangst nemen. 
Op maandag 7 april komt de stich-
ting Bag2school de zakken opha-
len, waarna de school voor elke op-
gehaalde kilo 30 cent ontvangt, die 
door OSA verdubbeld zal worden tot 
60 cent. 
De actie is bedoeld voor het zie-
kenhuis van de vrienden van mees-
ter Stef in Nigeria. Het doktersecht-
paar Gbemi en Dare Ogunlusi bou-
wen een ziekenhuis met hulp van de 
stichting van meester Stef om aan 
iedereen goede medische zorg te 
kunnen verlenen zonder eerst om 
geld te vragen, zoals gebruikelijk is 

in veel Afrikaanse landen, ook in Ni-
geria. Meester Stef en juf Jacque-
line zijn alle klassen langs gegaan 
en hebben aan de kinderen ver-
teld over het ziekenhuis, waarvan de 
muren staan, maar waar nog veel 
aan moet gebeuren, over de vrien-
den van meester Stef en wat het ge-
volg kan zijn van slechte zorg door 
zg. ‘bonedoctors’. Er kwamen gelijk 
veel reacties los bij de kinderen, zo-
als: Mogen we ook geld geven, mo-
gen er sieraden in de zak? Kunnen 
we er geen bakstenen in doen, dat 
is lekker zwaar. Mogen we het ook 
bij de buren vragen? Een oma bel-
de de school om te vragen of over-
gebleven kleding van een kleding-
beurs ook welkom is. Iedereen mag 
meedoen, Het trouwpak van mees-
ter Frans wordt zelfs gedoneerd (hij 
paste er toch niet meer in). 

Voor schooltijd en 2 april
Behalve voor schooltijd kunnen zak-
ken ook op woensdag 2 april ‘s mid-
dags tot 16.00 uur worden ingele-
verd. Het leeft op school en ieder-
een verwacht er heel veel van.

Vuilnisventjes in 
Poppentheater
Amstelveen - Op zondag 30 maart 
is de beeldende dansvoorstel-
ling ‘Vuilnisventjes’ van Compagnie 
Mouettes voor kinderen vanaf 4 jaar 
te zien in het Amstelveens Poppen-
theater. Een nukkig ventje dat niet 
van mensen houdt woont alleen op 
een vuilnisbelt. 

Tot zijn grote ongenoegen komt er 

nog een vuilnisventje bij. Dit vent-
je houdt wèl van mensen. Net wan-
neer het nukkige ventje inziet dat 
samen leuker is dan alleen, is de 
ander verdwenen. 

Zullen ze ooit nog samen komen? 
Vuilnisventjes gaat over de hunke-
ring naar vriendschap en eenzaam-
heid. Maar ook over de overwinning 
op hebberigheid en met weinig te-
vreden kunnen zijn. De voorstelling 
begint om 14.30 uur. Voor meer in-
formatie en toegangskaarten: www.
amstelveenspoppentheater.nl. 

kinder- en jeugdkrant

Aalsmeer - De lente echt begonnen is. Een klasje met kinderen van de kin-
deropvang Kiekeboe in de Hornmeer geniet van het voorjaar en krijgt ‘les’ 
over de natuur van hun begeleidsters onder een schitterend bloeiende Prunus.
Foto: Anton Temme

Natuurles onder bloeiende Prunes

Handbalcompetitie jeugd
E2 ongeslagen kampioen!
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
moesten de meiden E2 hun laatste 
handbalwedstrijd thuis in de Bloe-
menhof tegen WeHaVe spelen. Aan-
gezien de meiden al het hele seizoen 
onverslagen zijn, kon de kampioen-
schapsbeker bijna in ontvangst ge-
nomen worden, maar dan moest er 
wel gewonnen worden. De zenuwen 
waren de baas bij de meiden, dus 
stond het team heel snel met 0-3 
achter. De coach Monique en be-
geleidster Babette hadden het niet 
meer op de bank. Gelukkig voor de 
rust werd het 4-4. En na een goed 
woordje werden de meiden wat rus-
tiger en gingen hun eigen spelletje 
weer spelen. Onder begeleiding van 

Vince zijn muziek gingen de mei-
den met een goed gevoel de twee-
de helft in. En met zoveel publiek als 
er zaterdag was, moesten de mei-
den toch wel laten zien dat ze echte 
kampioenen zijn. En dat hebben ze. 
De wedstrijd is winnend afgesloten 
met 11-5. Na afloop kregen de mei-
den mooie bloemen, geregeld door 
Marcel. De coach en begeleidster 
hadden mooie medailles geregeld 
voor de meiden, want dat hadden ze 
dik verdiend. De medailles zijn uit-
gereikt door voorzitter Mike van der 
Laarse van FIQAS Aalsmeer. Aan-
staande zondag staat de eerste bui-
tenwedstrijd voir de meiden op het 
programma.

Kinderen van de Hoeksteen creatief aan de slag. Foto: Annefie van Itterzon.

Tentoonstelling Aquarellistenkring
Kinderen maken eigen 
creaties voor kunstwerk
Aalsmeer - In het Oude Raadhuis is 
op dit moment een groepstentoon-
stelling van de Hollandse Aquarel-
listenkring te zien. Tijdens de kunst-
kijklessen van stichting KCA werken 
kinderen mee aan één van kunst-
werken over de schepping. Kunste-
nares Loes Groothuis maakte een 
aquarel van zeven meter lang, waar 
de kinderen op verzoek van Annefie 
van Itterzon aan mogen mee wer-
ken. In de techniek van Groothuis 
worden bijzondere bomen, vogels, 
bloemen en vissen getekend en uit-
gknipt. De kinderen plaatsen zelf 

hun creatie in het geheel. Zo blijft 
het kunstwerk van Loes de komen-
de weken in beweging. Volg dit pro-
ces op de website van KCA of kom 
kijken in het Oude Raadhuis in de 
Dorpsstraat 9. 
De eerste schoolklas is afgelopen 
dinsdag geweest. Kinderen van de 
Hoeksteen maakten de eerste die-
ren voor het groepskunstwerk. De 
expositie in het Oude Raadhuis is 
nog tot en met zondag 4 mei te be-
wonderen, iedere donderdag tot en 
met zondag tussen 14.00 en 17.00 
uur staat de deur open.

Kikkerfeest Het Kroontje!
Aalsmeerderbrug - De afgelopen 
weken deed Kinderdagverblijf Het 
Kroontje mee met de Kikker Tien-
daagse. 
Samen met de kinderen werd het 
mooie prentenboek van Max Velt-
huijs ‘Kikker is een held’ gele-
zen, waarin Kikker en zijn vriendjes 
Haas, Varkentje, Rat en Eend weer 

een spannend avontuur beleven. Er 
werd volop gepraat en gezongen 
over Kikker. Ook maakten de kinde-
ren echte Kikkersprongen en speel-
den het verhaal samen na. Voor de 
kleintjes was de ervaring van vin-
gerverven van de Kikkermuts al een 
belevenis op zich en het resultaat 
was geweldig!

Educatieve wedstrijd ‘Woordpret’
CBS Immanuel wint optreden 
van Kinderen voor Kinderen 
Rijsenhout - Het optreden van 
Kinderen voor Kinderen afgelopen 
vrijdag 21 maart op de CBS Imma-
nuel school aan de Schouwstraat 
15 is gecombineerd met de opna-
me voor de clip van: Doe de Kan-
ga! De nieuwe single van Kinde-
ren voor Kinderen. De tweede edi-
tie van de landelijke educatieve 
wedstrijd ‘Woordpret’ van Bruna is 
een groot succes geworden. Kinde-
ren van groep 1 tot en met 8 heb-
ben de hele maand oktober gratis 
boekenleggers met letters verza-
meld die beschikbaar waren voor 
iedere Bruna-klant. Groep 7 van 
de CBS Immanuel uit Rijsenhout 
heeft bij de Bruna in de Zijdstraat 
45 het meest originele woord inge-
leverd. Uit alle inzendingen heeft 
de jury unaniem het woord ‘baby-
boekenwurmdrolletjes’ gekozen tot 
het meest originele. Jurylid Brain-
power: “Het is geinig bedacht. En 
ook een beetje dubbel, want is het 
nou een boekenwurm die een drol-
letje doet in een babyboek? Of is 

het een baby boekenwurm? Echt 
tof dat dit woord tot nadenken aan-
zet.” Mede-juryleden Desiree Der-
rez, projectleider van Kinderen voor 
Kinderen, en zangeres Leonie Me-
ijer onderschrijven dat volledig. 
CBS Immanuel won hiermee een 
optreden van Kinderen voor Kinde-
ren voor de hele school. En mocht 
ook nog eens meewerken aan de 
videoclip van Kinderen voor Kinde-
ren: Doe de Kanga!

Op vrijdag 25 april, bij de opening 
van de Koningssportdag op 5300 
basisscholen (1,1 miljoen deelne-
mende kinderen), wordt om 9.30 
uur gestart met een gezamenlij-
ke warming-up met een dans op 
Doe de Kanga. Daarmee wordt 
een wereldrecordpoging gedaan: 
het grootste aantal kinderen dat 
op hetzelfde tijdstip dezelfde dans 
doet. Deze nieuwe single van Kin-
deren voor Kinderen is geschreven 
door Tjeerd P. Oosterhuis en Lucia 
Marthas.

Toernooi voor mini’s in de 
Bloemhof zaterdag
Aalsmeer - Na een heleboel toer-
nooien bij andere verenigingen 
te hebben gespeeld, staat er voor 
de jongste handballertjes van FI-
QAS Aalsmeer, de mini’s, aan-
staande zaterdag 29 maart einde-
lijk een thuiswedstrijd op het pro-
gramma. In de Bloemhof wordt een 
minitoernooi georganiseerd waar-
aan maar liefst 26 teams van 14 
verschillende verenigingen mee-
doen. FIQAS Aalsmeer komt in actie 
met vier teams! Er wordt gespeeld 

in zes poules op drie velden en de 
teams zijn ingedeeld op niveau, zo-
dat de wedstrijden extra spannend 
worden. Tijdens het toernooi zullen 
mensen van het NHV aan alle trai-
ners en begeleiders een toelichting 
geven over het nieuwe beleid voor 
de H- en F-jeugd. Het minitoernooi 
begint om 9.30 uur en is om 13.00 
uur afgelopen. Ben je tussen de 5 en 
8 jaar en wil je eens kijken hoe leuk 
handbal is? Kom zaterdag naar de 
Bloemhof! 

Groep 8 laat zien hoe je 
moet feesten
Aalsmeer - Naar vrijdag 21 maart, 
dé dag van het Groep 8 Feest, is 
lang uitgekeken. Na de Cito toets in 
februari, het school kiezen in maart 
kon de energie in Feesterij de Bok 
eruit. Meer dan 250 kinderen had-
den een geweldige avond. En niet 
alleen de kinderen genoten, ook het 
personeel van de Bok en de DJ’s 
Bink van den Tweel en Eric Spaar-
garen wisten niet wat ze zagen. 
Het was het vierde feest dat in de-
ze opzet werd georganiseerd. Door 
de goede samenwerking tussen de 
leerkrachten van groep 8 van alle 
Aalsmeerse en Kudelstaartse scho-
len, worden alle kinderen bereikt. 
De opkomst was dan ook erg hoog. 
Om half 8 stond er al een rij bij de 
plaatselijke discotheek. Alle kinde-
ren gehuld in de dresscode zwart-
wit. Er werd op de nieuwste muziek 
gedanst. Deze kinderen zijn het sta-

dium K3, Mainstreet en Justin Bie-
ber al voorbij. Op de nieuwste hits 
en goede house en hardstyle werd 
een dansje gewaagd. Een continu 
gevuld podium en drukke dansvloer 
zorgden voor een fantastische sfeer. 
Eigenaar Bas Been van De Bok 
schoot zo af en toe ook nog eens 
confetti de lucht in, dit verhoogde 
de feestvreugde nog maar eens. De 
aankondiging dat er nog een Groep 
8 Feest aankwam op 6 juni werd met 
gejuich ontvangen. 

Dit feest heeft als thema ‘Tropical’. 
Om half elf stonden er vele ouders 
buiten hun zwetende kroost op te 
wachten. Bij de deur gaven veel kin-
deren al aan zin te hebben in het 
volgende feest. Er staan geweldige 
foto’s op de website van het feest 
www.groep8feest.nl. Hier staat ook 
meer informatie over het feest. 

KidsPraise in 
Oosterkerk
Aalsmeer - Op zondag 30 maart 
om 16.30 uur in de Oosterkerk 
vindt er weer een KidsPraise 
plaats. Jozef beleeft steeds span-
nende avonturen. 
Hij is onderkoning geworden en 
de zeven goede jaren en de zeven 
slechte hongersnood jaren breken 
aan. De landen om Egypte heen 

horen dat er bij Jozef veel eten 
is. Zijn broers worden op pad ge-
stuurd door hun vader, maar zul-
len ze Jozef herkennen? Wil je 
weten hoe dit afloopt? Luister 
dan mee wat er gaat gebeuren. 

De kinderdienst is voor kinde-
ren van de basisschoolleeftijd en 
de duur hiervan is een uur. Ie-
dereen is welkom: Neem gezel-
lig je vriendjes, ouders en ande-
re familieleden mee. Het adres is 
Oosteinder 372.
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Zaterdag 29 maart: 
AALSMEER
Aalsmeer 4 – Muiderberg 4 14.30 u
Aalsmeer 6 – Muiderberg 3 14.30 u
Geuz.M’meer Vet 4 - Aalsm/RKAV.Vet.1 15.00 u

Vrouwen
Altius VR.2 - Aalsmeer VR.1 12.00 u 
 
RKAV
Geuz.M’meer Vet.4 - Aalsm/RKAV Vet.1 15.00 u

JONG AALSMEER UNITED
Junioren
J.A.United A1 – Hilversum A1 14.30 u
J.A.United B2 – ADO’20 B5 11.30 u
Zandvoort B2 - J.A.United B3 11.00 u
J.A.United C1 – Zwanenburg C1 12.30 u
HBC C3 - J.A.United C2 13.00 u
J.A.United C4 – Amstelveen C3 14.30 u

Pupillen
J.A.United D2 – SCW D1 11.30 u 
Kon.HFC D8 - J.A.United D3 12.45 u
UNO D5 - J.A.United D5 10.45 u
RKAVIC E1 - J.A.United E2 9.30 u
Ouderkerk E2 - J.A.United E3 10.00 u
Pancratius E7 - J.A.United E4 9.00 u 
J.A.United E7 - AMVJ E2 11.00 u
Roda’23 E12 - J.A.United E8 11.00 u 
Abcoude E9 - J.A.United E10 10.30 u 
Pancratius F8 - J.A.United F5 10.15 u
Buitenveldert E7 - J.A.United F6G 11.30 u
RKAVIC F5 - J.A.United F7G 8.45 u
J.A.United F8 - J.A.United CL (Vr)  9.00 u 

Meisjes
J.A.United MA.1 – De Meer MA.1 14.30 u
DSOV MB.1 - J.A.United MB.1 14.00 u 
J.A.United MC.2 – Hoofddorp MC.2 12.30 u
J.A.United MD.1 - Hoofddorp MD.1 11.00 u
J.A.United ME.1 – RKDES ME.1 11.00 u

RKDES
Pupillen
RKDES D2 – VVC D4 9.30 u
RKDES D3 – DIOS D4 11.00 u
RKDES E1 – Amstelveen E2 11.00 u
RKDES E2 – Roda’23 E7 11.00 u
RKDES E4 – Pancratius E8 11.00 u

SCW E3 - RKDES E5 9.00 u
RKDES F2 – Roda’23 F4 9.30 u
RKDES F3 – Buitenveldert F5 11.00 u
RKDES F4 – Roda’23 F 12 9.30 u
RKDES F6 – SCW F3 9.30 u
RKDES F7 – Legm.vogels F8 9.30 u

Vrouwen
KMD VR.1 - RKDES VR.1 11.00 u

Meisjes
RKDES MB.1 – SVA MB.2 13.00 u
RKDES MC.1 – Velsen MC.1 11.00 u
RKDES MD.1 – Velsen MD.1 9.30 u
J.A.United ME.1 - RKDES ME.1 11.00 u

SCW
SCW 3 – VVC 4 12.00 u
SCW 4 – Overamstel 4 14.00 u
SCW Vet.2 – AFC Vet.1 14.00 u

Junioren
Haarl.kennemerl.A1 - SCW A1 12.00 u
SCW B1 – Hillegom B3 11.00 u
SCW C1 – Wijk aan Zee C1 10.15 u
THB C2 - SCW C2 10.30 u

Pupillen
J.A.United D2 - SCW D1  11.30 u
Legm.vogels E 10 - SCW E2 11.00 u 
SCW E3 – RKDES E5 9.00 u
SCW F1 – Roda’23 F1 9.00 u
RKDES F6 - SCW F3 9.30 u

Vrouwen
Eemnes VR.1 - SCW VR.1 14.30 u

Meisjes
SCW MB.1 – KDO MB.1 11.00 u
Argon ME.1 - SCW ME.1 8.45 u

Zondag 30 maart:
RKDES
Abcoude 3 - RKDES 4 12.00 u
Legm.vogels 6 - RKDES 7 14.00 u

Junioren
RKDES A1 – Sporting Almere A1 12.00 u

Foto: Jaap Maars

Wedstrijden VeldvoetbalKwart marathon 
klaverjassen 
Aalsmeer - Zaterdag 22 maart or-
ganiseerde buurtvereniging Horn-
meer een kwart marathon klaverjas-
sen. Er werd in een volle zaal tot het 
einde om de eerste plaats gestre-
den. De vrouwen hebben, zo lijkt, 
goed geoefend en bleven de heren 

met vijf speelsters voor. Op de eer-
ste plaats Colby Veldhuis met 10362 
punten, op twee Corrie van Bemme-
len met 10021 punten, op drie Ria 
van de Jagt met 9970 punten, op 
vier Plony de Langen met 9830 pun-
ten en op vijf Marja van de Burg met 
9812 punten. De marathon is zeker 
voor herhaling vatbaar. Een groot 
compliment voor de organisatie is 
hier wel op zijn plaats!
Foto www.kicksfotos.nl 

Handbal heren 2 RKDES 
pakt titel!
Kudelstaart - Het tweede heren 
team van RKDES heeft in een on-
derlinge confrontatie met de num-
mer twee Fidelitas de handbalti-
tel opgeëist. De heren hadden in 
de een na laatste speelronde met 
26-15 gewonnen van Zaanstreek 
en stonden met nog 1 duel te gaan 
twee punten voor op de nummer 
twee. De laatste wedstrijd van het 
seizoen werd toepasselijk gespeeld 
tegen de enige overgebleven con-
current. RKDES had vorige week al 
een klein feestje gevierd, want met 
twee punten voorsprong en een po-
sitief doelsaldo van +31, kon er ei-
genlijk niets meer misgaan. RKDES 
begon aan de wedstrijd in Amers-
foort met de wetenschap dat er met 
15 doelpunten verschil mocht wor-
den verloren, om alsnog kampioen 

te worden. De heren van Des be-
gonnen echter slordig. Er werd te 
gehaast geschoten en verdedigend 
werd er niet altijd alert ingegrepen. 
Zodoende was het na tien minuten 
5-3 voor Fidelitas. Gaandeweg pak-
te Des zijn doelpuntjes mee en werd 
er steeds beter verdedigt. Zo werd 
er een geruststellende ruststand 
van 11-14 bereikt.

De tweede helft was duidelijk voor 
RKDES. Vlotte breaks, een strak-
ke organisatie in de verdediging 
en een keeper die belangrijke bal-
len pakte. De heren van Des liepen 
steeds verder uit en het werd duide-
lijk dat in het hol van de leeuw de 
titel zou worden gepakt. De eind-
stand werd uiteindelijk 18-28. RK-
DES kampioen en promoveert.

Aalsmeer - Bloemenlust 1 ging in 
de uitwedstrijd tegen TSTZ Haarlem 
3 genadeloos ten onder. Met een 3-0 
achterstand gingen de Aalsmeer-
se tafeltennissers van start omdat er 
maar 2 spelers beschikbaar waren. 
Maar zelfs de spreekwoordelijke eer 
kon niet worden gered. Het dubbel-
spel van invaller Peter Velleman met 
Bart Spaargaren was de beste pot 
van de avond. Peter en Bart waren 
verder vrijwel kansloos en verloren 
dan ook al hun partijen. Deze eerste 
returnwedstrijd maakte duidelijk dat 
de degradatieplaats naar alle waar-
schijnlijkheid niet meer verlaten zal 
worden. Bloemenlust 2 speelde thuis 
tegen AMVJ 4. Met rwee gemakke-
lijke overwinningen in drie games 
door Danny Knol en Irene Gerritsma 
was er sprake van een goede start. 
Maar in de derde partij verloor Horst 
Krassen met hetzelfde gemak. En 
ook het sterke dubbelspel van Dan-

ny en Peter Velleman moest ditmaal 
in vier games buigen. Zo liep AMVJ 
uit naar een 2-6 voorsprong. Horst 
en Danny wisten vervolgens wel de 
laatste 2 partijen te winnen, waarbij 
Danny de 5 games heel hard nodig 
had. Een 4-6 verlies was het resul-
taat. Ook team 2 verblijft in de geva-
renzone met de laatste plaats in de 
poule. Team 3 speelde uit in Purme-
rend tegen TSO 4 en moest ook met 
verlies huiswaarts keren. Ton de Hol-
lander bleef puntloos, alhoewel hij in 
zijn laatste partij toch nog met een 
5-gamer dicht bij een winstpunt-
je was. Philip Monnier scoorde één-
maal in 4 games. Wim v.d. Aardweg 
was deze avond goed op dreef en hij 
wist met een vier- en een vijfgamer 
tweemaal de winst te pakken. Het 
dubbel gespeeld door Ton en Philip 
ging helaas ook ten onder, waarmee 
de teller op 7-3 uitkwam in het voor-
deel van TSO.

Slechte week voor Bloemenlust

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
2 april vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis in de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 19 maart is gewon-
nen door Bep van Netten met 5469 
punten, op twee Co Könst met 5393 
punten en op drie is Agnes de Boer 
geëindigd met 5190 punten.

Klaverjassen bij 
de Geluksvogels

Kudelstaart - Elke woensdagavond 
om 20.00 uur in het Dorpshuis wordt 
er geklaverjast bij klaverjasclub De Ge-
luksvogels. Iedereen die van klaverjas-
sen houdt kan meedoen. Op woens-
dag 19 maart won Ben Bon met 5507 
punten, op twee Gerard Presser met 
5466 punten en op drie Ben Blom met 
5408 punten. De poedelprijs ging naar 
Bert van de Jagt met 3105 punten.

Klaverjassen bij 
BV Hornmeer
Aalsmeer - Vrijdag 28 maart is er 
de koppelkaarten vanaf 20.00 uur in 
buurthuis Hoornmeer aan Roerdom-
plaan 3. 
De zaal gaat open om 19.30 uur. Ge-
interesseerden zijn welkom en er 
staat koffie en thee klaar. Op vrij-
dag 21 maart organiseerde buurver-
eniging de Hornmeer klaverjassen 
en jokeren. Op de eerste plaats is 
Rijk van Egdom geëindigd met 5604 
punten, op twee Marja van Schip 
met 5575 punten en op drie Bep van 
Netten met 5468 punten. De poedel-
prijs ging naar Paola Molia met 3122 
punten. Het jokeren is gewonnen 
door Loes met 369 punten.

Voetbal zondag
RKAV wint van Muiderberg
Aalsmeer - Veel was er niet te 
zien zondag 23 maart om 14.00 uur. 
RKAV heeft wel gewonnen maar 
wat de tweeëntwintig man lieten 
zien, is niet om naar huis te schrij-
ven. Het was dat Muiderberg com-
pleet in de verdediging ging zitten 
en daar was voor RKAV heel moei-
lijk door te komen. Heel veel bal-
len werden lukraak het heelal inge-
schoten uit pure paniek, maar dat 
ging over en weer. Muiderberg kon 
geen respectvol voetbal op de mat 
leggen. RKAV kreeg in de loop van 
de eerste helft een vrije trap toege-
wezen, rand strafschopgebied. Een 
uitgerekende kans voor Eric Jansen, 
maar niet een pegel op het vijande-
lijk doel maar een tikje opzij naar 
Robert van Leeuwen, die er zicht-
baar van schrok en het resultaat 
was er niet naar. De tweede helft 
gaf een aanvallender Muiderberg 
te zien. In de vijftigste minuut was 

het Danny Schipper van Muiderberg 
die het vanaf twintig meter probeer-
de, maar tot genoegen van iedereen 
die voor RKAV was kwam de bal te-
gen de buitenkant van de paal. Het 
werd nu tijd om Robert Jansen, na 
een blessuretijd, weer het veld in 
te halen. En dat was een goede in-
val van trainer Monich. RKAV ging 
meer en meer in de aanval. Een 
voorzet van Patrick Melman kwam 
bij Barry Springintveld, die heel be-
heerst de doelman van Muiderberg, 
Jeroen Wils, passeerde met 1-0. De 
2-0 kwam in beeld in de zeventigste 
minuut, maar de doelman van Mui-
derberg voorkwam dit feestje. Veel 
gebeurde er niet meer of het moet 
het warrige optreden zijn van de as-
sistent scheidsrechter en de baas 
zelf, heel merkwaardig allemaal. Ko-
mende zondag is er een inhaal pro-
gramma. RKAV is vrij.
Door Theo Nagtegaal

Oceanus waterpolocompetitie 
jeugd D1 nog volop in race
Aalsmeer - Oceanus D1, gemengd 
onder 13 jaar, staat momenteel ste-
vig op de tweede plaats in de com-
petitie. Alle 15 gespeelde wedstrij-
den werden met winst en een po-
sitief doelsaldo van 203 afgeslo-
ten.Aan kop gaan het Y uit Amster-
dam met 18 gespeelde wedstrijden, 
met maar één verliespartij, tegen ja-
wel, Oceanus D1. Nummer drie in 
de competitie staat op een onover-
brugbare achterstand van 14 pun-
ten. Zaterdag 22 maart stond de 
return tussen de nummers één en 
twee op het programma. 
Het Y, gebrand op revanche, kwam 
tot de tanden bewapend met 4 wis-
selspelers naar de Waterlelie. Het 
eerste partje, was voor Oceanus , 
2-0. In het tweede partje deed het 
Y voor het eerst iets terug, maar 
Oceanus scoorde wederom 2 maal, 
4-1. Het derde partje was helemaal 

voor het Y. Het grote aantal wis-
sels en door persoonlijke fouten van 
Oceanus werd de stand gelijk ge-
trokken, 4-4. Het vierde partje leek 
te gaan af te stevenen op een de-
ceptie voor Oceanus. Al heel snel 
wist het Y twee maal te scoren. Pas 
in de laatste minuut, kwam Ocea-
nus D1 met een uiterste krachtin-
spanning terug en wisten de girls 
en boys de eindstand te bepalen 
op 6-6. Oceanus heeft jeugd water-
polo teams voor jongens en meis-
jes in alle leeftijdscategorieën. Als 
je zin hebt eens mee te doen, kom 
dan gerust langs in de Waterlelie, 
op donderdagavond vanaf 18.00 uur 
of op vrijdagavond vanaf 19.30. uur 
Kijk eventueel op de website van 
Oceanus voor meer informatie, ht-
tp://www.zsc-oceanus.nl

Door Eline Colijn

Oceanus behaalt 4 medailles 
op Regiokampioenschap
Aalsmeer - Op zondag 23 maart 
zijn zes zwemmers van Oceanus 
naar Alkmaar geweest om deel te 
nemen aan het Regiokampioen-
schap lange afstanden. De wed-
strijd werd gezwommen in een vijf-
tig meter breed bad en de afstan-
den die op het programma stonden 
waren de 400 meter wisselslag en 
de 800 en 1500 meter vrije slag.

De wedstrijd startte met de 400 
meter wisselslag waarbij Ru-
ben van Vierzende eerste deelne-
mer van Oceanus was die aan de 
start verscheen. Zijn inschrijftijd 
was 556,49 en op deze wedstrijd 
scherpte hij zijn tijd aan tot 553,49 
seconden. Een mooie persoonlijk 
record, een zilveren medaille en 
een limiet erbij voor de Nederland-
se Junioren Kampioenschappen. 
Vervolgens kwamen Giulia Corsi en 
Aicha Croes aan de start voor de 
400 meter wisselslag. Giulia zat het 
niet mee, want bij de start schoot 
haar zwembril verkeerd, daardoor 
raakte ze haar concentratie kwijt 
en liep ze uiteindelijk een diskwa-
lificatie op. Aicha zwom de afstand 
in 609,77 seconden, had daarmee 
een persoonlijk record gezwom-
men en won een bronzen medail-
le. Na de pauze kwam Bart Som-
meling aan de start. Hij ging de 

1500 meter zwemmen en finishte 
in 1804,27 seconden. Hiermee be-
haalde hij een persoonlijk record 
in een 50 meter bad, een gouden 
medaille en waarschijnlijk wordt hij 
met deze tijd geplaatst op het NJK 
lange afstanden. Vervolgens waren 
de vier dames aan de beurt om de 
800 meter vrije slag te zwemmen. 
Emma van Zanten, Giulia Corsi, Ai-
cha Croes en Myrthe van Vierzen. 
Voor Emma, Giulia en Myrthe was 
het de eerste keer dat ze deze af-
stand in een 50 meter bad zwom-
men. Alle drie hebben ze een mooie 
prestatie neergezet en Giulia fi-
nishte in 1038,78 seconden en won 
daarmee een zilveren medaille. Ai-
cha wist haar tijd met ongeveer 5 
seconden te verbeteren op deze af-
stand en finishte in 1054,49 secon-
den. Op 6 april zwemmen de minio-
ren van Oceanus de laatste Spee-
do-wedstrijd van dit seizoen in 
Aalsmeer.

De Oceanus-zwemmers, v.l.n.r.: Aicha Croes, Emma van Zanten, Bart Som-
meling, Ruben van Vierzen, Myrthe van Vierzen en Giulia Corsi.

RKDES zoekt meisjes die 
willen voetballen op zondag!
Kudelstaart - De laatste jaren 
heeft damesvoetbal in Nederland 
een grote vlucht genomen. Het is 
één van de snelst groeiende spor-
ten. Bij RKDES is damesvoetbal al 
langere tijd de gewoonste zaak van 
de wereld. In tijden dat dames en 
meisjesvoetbal helemaal nog niet zo 
gewoon was, had de Kudelstaartse 
club al meerdere teams in compe-
titie. 
De club heeft een aantal trainers 
en leiders die zich met passie in-
zetten voor het meisjesvoetbal. Me-
de hierdoor zijn er bij RKDES al ve-
le talenten doorgebroken en spe-
len veel meiden met heel veel ple-
zier bij de Kudelstaartse trots. Voor 
het komende seizoen wil RKDES 
met zes elftallen de competitie in-
gaan. De Dames 1 en vijf jeugd elf-
tallen: de ME1, de MD1, de MC1, de 
MB1 (wedstrijden op zaterdag) en 

de MA1 (zondagcompetitie). Ook 
spelen er meisjes bij de F-pupillen 
en de Mini’s met de jongens. Door-
dat er steeds meer meiden op zater-
dag willen gaan werken, maar ook 
het voetballen niet willen opgeven, 
gaat RKDES tegemoet komen aan 
de wens van de speelsters en gaat 
zij vanaf volgend seizoen starten 
met een MA1 elftal op zondag. Voor 
het nieuw te vormen meisjes A-elf-
tal is er nog plaats voor enkele mei-
den die het leuk vinden om op zon-
dag te voetballen. Als je geïnteres-
seerd bent om te voetballen bij RK-
DES in de dames- of meisjeselftal-
len, kun je ook een paar keer ge-
zellig komen meetrainen op dins-
dag- en donderdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur. Voetbal tenues wor-
den door de club geregeld, voetbal-
schoenen en scheenbeschermers 
moeten de meiden zelf kopen.

Kienavond in 
Dorpshuis
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 3 april organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
een kienavond. Met deze avond 
een prijzenpakket om de voorraad 
boodschappen weer wat aan te vul-
len. Veertig fantastische prijzen lig-
gen te wachten op een nieuwe eige-
naar. Wie het snelst het kienblaadje 
vol heeft, mag als eerste een keuze 

De Graankorrel groepen 8 en 
6 en Antonius groep 7 winnen
Kudelstaart - Zaterdagmorgen 22 
maart om 09.30 uur arriveerde een 
grote groep jeugd bij de Proosdij-
hal voor het scholenbadmintontoer-
nooi. In vervolg op de eerder voor de 
Kudelstaartse basisscholen georga-
niseerde badmintonlessen voor al-
le kinderen van de groepen 6,7 en 8 
hadden ruim 50 kinderen zich voor 
het toernooi aangemeld. Op enke-
le jeugdleden van badmintonvereni-
ging Volant ’90 na, waren het alle-
maal nieuwelingen in de badmin-
tonsport. De meesten hadden ech-
ter gebruik gemaakt van de gebo-
den gelegenheid om twee dinsdag-
avonden een training bij Volant ’90 
bij te wonen. Enkelen lieten daar al 
duidelijk zien aanleg te hebben voor 
deze energieke tak van sport. Na 
een gezamenlijke warming-up werd 
er gestart. Elk team bestond uit 4 
spelers. In wedstrijden van 9 minu-
ten streden de teams om de winst. 
Voor de gezamenlijke lunch in ge-
mengde poules en daarna zaten al-
le teams op groep in de poules in-
gedeeld. Om 15.30 uur waren al-

le wedstrijden gespeeld en kon aan 
het opmaken van de eindstand wor-
den begonnen. Ondertussen speel-
den enkele dames, die competitie 
bij Volant ’90 spelen, nog een leu-
ke demonstratie wedstrijd en werd 
ook nog de bekende ‘afvalrace’ ge-
speeld met alle kinderen.
Om 16.00 uur kon de uitslag bekend 
gemaakt worden. Bij de groepen 6 
zijn Jochem, Thijs, Mickel en Ray 
van De Graankorrel 6 eerste gewor-
den. Bij de groepen 7 was het goud 
voor Niels, Menno, Sven en Rick van 
Antonius groep 7 en bij de groe-
pen 8 waren het, na een spannende 
strijd en met minimaal verschil met 
nummer twee, Matthijs, Thijs, Pim 
en Corné van De Graankorrel groep 
8, die de grootste beker in ontvangst 
mochten nemen. Met teambekers 
en een persoonlijke versnapering 
werden de sporters, onder begelei-
ding van applaus van veel familie en 
vrienden, beloond voor hun spor-
tieve prestatie. Ook dit jaar was het 
toernooi weer een sportief en heel 
gezellig evenement.

maken uit de vijf prijzen, die in elke 
ronde te winnen zijn. Ook dit seizoen 
gaat de Supporters Vereniging door 
met extra prijzen voor bijvoorbeeld 
het onderste of bovenste rijtje. Na vier 
ronden komt er een pauze om even te 
genieten van een kopje koffie of een 
drankje. Als de acht ronden gespeeld 
zijn, komt de knaller van deze avond, 
een superprijs met een waarde van 
ongeveer 125 euro.

Kom ook gezellig kienen deze avond 
in het dorpshuis te Kudelstaart. Aan-
vang 20.30 uur 



De kinderen van het weeshuis in Timau zijn blij met de cheque.

Opbrengst voor kinderboerderij
Team Timmerman Classic
Aalsmeer - Afgelopen week heeft 
TeamTimmerman het in 2013 bij el-
kaar gefietste geldbedrag persoon-
lijk overhandigd aan Sabine van 
Eijk van Stichting Kinderen van Ti-
mau. Henk van der Laarse had na-
mens de Stichting TeamTimmerman 
de eer om de cheque van 10.564,70 
euro over te dragen. Nog steeds een 
wonderlijk bedrag! Dit geld gaat ze-
ker zeer goed besteed worden aan 
de kinderen van het weeshuis. Ook 
in 2014 zit Team Timmerman niet 
stil. Het komende jaar gaan de he-
ren en dames geld ophalen voor 
kinderboerderij Boerenvreugd. De 
kinderboerderij kan het geld goed 
gebruiken voor onder andere het 

onderhoud aan de gebouwen en 
de speeltoestellen, of de aanschaf 
van nieuwe hokken voor de die-
ren.TeamTimmerman zal zich inzet-
ten om geld in te zamelen voor deze 
zaken. Hoe het Team dit gaat doen? 
Door verschillende activiteiten te or-
ganiseren en de opbrengst daarvan 
te doneren aan de kinderboerderij.
Om te beginnen is zondag 13 april 
de TeamTimmerman Classic. De 
start en finish van deze 100 kilome-
ter lange fietstocht is bij Health & 
Sports Club Aalsmeer. De inschrij-
ving bedraagt 5 euro en starten kan 
tussen 8.00 en 12.00 uur. Onder alle 
inschrijvingen worden drie wielerte-
nues verloot.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 31 maart 
houdt Allen Weerbaar om 20.00 uur 
een klaverjasavond, de zaal is open 
vanaf 19.30 uur voor koffie, thee en 
inschrijving. U bent van harte wel-
kom om te komen klaverjassen of 
te jokeren. De speelavond is in het 
Middelpunt, Wilhelminastraat 55. 
Maandag 17 maart heeft er een kla-
verjaswedstrijd plaatsgevonden. De 
winnaar van het klaverjassen is Ton 
Könst met 5400 punten, op twee 
Vera Könst met 5376 punten en op 
drie Kees Kuggeleijn met 5338 pun-
ten. De poedelprijs is uitgereikt aan 
Corrie Balder. Daarnaast werd er 
ook gejokerd, waarbij de eerst prijs 
ging naar Emmy Schuit.

Volleybalteam Oradi heren 
2 zoekt nieuwe leden!
Aalsmeer - Maandag 14 maart 
speelde Oradi Heren 2 tegen v.v. 
Ouderkerk in de Bloemhof. Als de 
wedstrijd gewonnen zou worden, 
zou het team de tweede plek inne-
men. De wedstrijd werd zonder gro-
te inspanning gewonnen met 4-0. 
Met nog drie wedstrijden te gaan, 
wordt geprobeerd de tweede plek te 
behouden. Na dit seizoen gaat een 
aantal spelers op kamers, waardoor 
een tekort aan spelers dreigt. Daar-
om is het team dringend op zoek 
naar nieuwe spelers. Oradi H2 is een 

jong team met spelers in de leeftijd 
van 18 tot en met 24 jaar. Er wordt 
samen met de heren 1 getraind op 
de donderdagavond van 20.30 tot 
22.00 uur in de Proosdijhal te Ku-
delstaart. 
De thuiswedstrijden worden ge-
speeld op maandagavond in de 
Bloemhof aan de Hornweg. Lijkt het 
jou leuk om plaats te nemen in dit 
herenteam? Kom gerust een trai-
ning meedoen of neem contact op 
via patrickvdhoek18@gmail.com of 
bel naar 0297-343758. 

Promotie Willem en Marco 
naar handboogtrainer 3
Kudelstaart - Dinsdag 11 maart 
zijn twee leden van handboogver-
eniging Target door de Nederland-
se Handboogbond uitgenodigd om 
op Papendal hun diploma hand-
boogtrainer 3 in ontvangst te komen 
nemen. Marco Jongkind en Willem 
Eveleens waren reeds trainer A en 
zijn door de bond in de gelegenheid 
gesteld om deze status te upgraden 
naar de nieuwe stijl trainer-coach 
3; deze nieuwe opzet is volledig in 
lijn met de nieuwe richtlijnen van 
het NOC. Met 16 andere handboog-
trainers uit geheel Nederland werd 
in Boxtel de cursus gegeven, waar-
na de cursisten het vervolgens thuis 

in de avonduren moesten comple-
teren. De eindopdracht bestond uit 
een portfolio waarin bepaalde situ-
aties moesten worden beschreven 
en opgelost. 
Na inlevering op 31 december 2013 
bleek na toetsing dat de reeds erva-
ren mannen van Target met vlag en 
wimpel geslaagd waren. De leden 
van HBV Target zijn erg blij met de 
kennis van deze twee trainers. Tar-
get heeft nu in totaal vijf trainers in 
verschillende gradaties, die in staat 
zijn om alle bestaande en nieuwe 
leden op hun wenken te bedienen. 
Meer weten over handboogschie-
ten: www. hbvtarget.nl.

Marco Jongkind (links) en Willem Eveleens met hun diploma voor handboog-
trainer.

Dirkjan wint
bij Sjoelclub
Rijsenhout - De volgende speel-
avond van Sjoelclub Rijsenhout is op 
donderdag 3 april vanaf 20.00 uur in 
dorpshuis De Reede in de Schouw-
straat. Sjoelliefhebbers zijn van har-
te welkom. Het sjoelen op donder-
dag 20 maart is in de hoofdklas-
se gewonnen door Dirkjan Baardse 
1955 punten, 2. Thomas van Brakel 
1799 punten en 3. Lineke van Brakel 
1739 punten. Klasse A: 1. Elly Lanser 
1701 punten, 2. Joke van Schie 1693 
punten, 3. Gert Lanser 1675 punten, 
Klasse B: 1. Martje Baardse 1602 
punten, 2. Alie van Tol 1596 punten, 
3. Hans Schijf 1587 punten. Klasse 
C: 1. Mark Holleman 1642 punten, 
2. Karel Eekhoff 1548 punten en 3. 
Frans Kolsteeg 1466 punten. 

Damcompetitie
Wim Keessen kampioen 
van Kunst & Genoegen
De Kwakel - Dit seizoen speelt 
Wim Keessen de sterren van de he-
mel: Wim behaalde de onderlinge 
titel, hij won de Th. Voorn-prijs als 

topscoorder in de bondswedstrij-
den en hij staat op het punt de strijd 
om de bekerwedstrijden te winnen. 
Misschien ligt de sneldamtitel op 

de afsluitende maandagavond 14 
april ook nog in het verschiet. Adrie 
Voorn moest dit seizoen en stapje 
terug doen, met pijn en moeite wist 
hij Piet Terlouw van zich af te hou-
den in de strijd om het zilver. 

Alleen de wedstrijd tussen Kees 
Harte en Rob Broekman rest nog, 
Rob kan derde worden maar Kees 
is in vorm. Kees won verrassend van 
Wim Konst middels een Coup Roy-
al. Het tweede team van K&G, ook 
wel damclub Nieuwveen genoemd, 
verloor haar laatste wedstrijd van de 
reserves van Zaandam. Zo liep het 
team van Leo Hoogervorst de play-
offs net mis, wel won de Leo de Th. 
Voorn-prijs van zijn team. 
Het eerste team van K&G speelt nog 
een bondswedstrijd, tegen Zaan-
dam kan het revanche nemen op de 
nederlaag van het tweede team te-
gen de reserves van Zaandam. Drie 
maandagavonden resten er dit sei-
zoen in ’t Fort De Kwakel, de laat-
ste kans voor damliefhebbers om 
van het mooie spelletje te proeven. 
Inlichtingen bij Adrie Voorn, 0297 
568472. 
Kampioen Wim Keessen in actie.

Fiets mee met 
de Ovak
Aalsmeer - Donderdagmiddag 3 
april gaan de Pedaalridders weer 
van start met de middagtochten, de 
fietstochten zijn iedere eerste don-
derdagmiddag van de maand. De 
groep vertrekt om 13.30 uur vanaf 
het parkeerterrein bij het zwembad 
aan de Dreef en de fietstocht gaat 
richting het Amsterdamse Bos. De 
route kan zowel individueel als in 
de groep gefietst worden. De rou-
te kan opgehaald worden en bij de 
rust ontmoet men elkaar weer. Lid-
maatschap van de Ovak is verplicht 
bij deelname.

Kaarten in het 
Dorpshuis
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur is er 
een kaartmiddag voor 55+’ers in het 
Dorpshuis. De winnaar van donder-
dag 22 maart is Leen van Bemme-
len met 5300 punten, op twee Ni-
co de Ron met 5111 punten en op 
drie Tinie Lindeman met 5073 pun-
ten. Bij het jokeren was de winnaar 
Gerard de Wit met 132 punten en op 
twee is geëindigd Bets Teunen met 
220 punten. Kaartliefhebbers zijn 
welkom. Voor informatie kan gebeld 
worden naar Mevr. R. Pothuizen. Tel. 
0297-340776

Programma 
handbal

 
Zaterdag 29 maart, veld
10.00 u. FIQAS Aalsmeer, D2 – Lotus
10.00 u. FIQAS Aalsmeer, jongens E1
 - Zeeburg
11.00 u. FIQAS Aalswmeer, meisjes 
 C1 - Zeeburg
Zondag 30 maart, zaal
10.00 u. FIQAS Aalsmeer, meiden B1
 - Wasmeer
11.15 u. FIQAS Aalsmeer, heren A1
 - Houten/SDS
De wedstrijden vinden allen plaats 
in of naast sporthal De Bloemhof 
aan de Hornweg. Publiek is van har-
te welkom. 

Nieuwe app 
fietsrouteplanner
Aalsmeer - Het is tijd om weer op 
de fiets naar, werk, school, sport of 
vereniging te gaan, of om lekker 
een rondje te fietsen. De fietsroute-
planner maakt een route van punt 
A naar B of de planner stelt een 
rondje voor als je niet weet waar je 
heen wilt. Op de routeplanner is ook 
handige informatie te vinden, zoals 
bankjes, campings, fiets-en voet-
veren, stations en fietsenmakers. In 
april is een app voor Iphone en An-
droid gereed. Kijk op de site voor 
meer informatie: www.fietsersbond.
nl/fietsrouteplanner

Veldkorfbal
VZOD onnodig met lege handen
Kudelstaart - Op zaterdag 22 maart 
speelden de korfballers van VZOD 
de eerste veldwedstrijd, op het com-
plex aan de Wim Kan dreef, tegen 
RDZ uit Zeist. Na een goede zaal-
competitie waarin VZOD op een 
derde plaats eindigde, is er op het 
veld sprake van een strijd tegen de-
gradatie. Dit komt mede door de ve-
le blessures waarmee coach Frits 
Visser te maken had. De Kudelstaar-
ters startten met Frank van de Berg 
voor Martijn Vervark. De eerste mi-
nuten was het vooral wennen aan 
de omstandigheden. Het eerste 
wapenfeit was een terecht toege-
kende strafworp, na een overtre-
ding van Frank van de Berg, welke 
door de bezoekers werd benut. Di-
rect daarna vergrote RDZ de voor-
sprong, even een onoplettendheid 
onder de korf werd direct afgestraft: 
2-0. Daarna was VZOD wat beter bij 
de les en via doelpunten van Nils 
van Os en Jessica Zijerveld wist de 
thuisploeg de stand na een kwar-
tier spelen gelijk te trekken. Daar-
na kreeg RDZ langzaam een over-
wicht, zij maakte beter gebruik van 
de omstandigheden door regelmatig 
een vrijstaande speler te vinden. In 
totaal wist RDZ deze wedstrijd acht 

maal te scoren via een afstands-
schot en dat is veel gezien de har-
de wind. De productie van de thuis-
club viel in deze fase van de wed-
strijd stil en de bezoekers scoorden 
drie doelpunten op rij: 2-5. Met nog 
twaalf minuten te spelen in de eerste 
helft ging VZOD langzaam maar ze-
ker beter spelen, er werd meer druk 
gezet en ook de combinaties verlie-
pen vloeiender. Via afstandsschoten 
van Frank van de Berg, Eric Spaar-
garen en een doorloopbal van Josine 
Verburg, was de stand weer gelijk. 
De laatste fase van de eerste helft 
waren de Kudelstaartse korfballers 
de betere ploeg. Kansen werden be-
ter afgemaakt en er werd feller ver-
dedigd waardoor RDZ niet veel kan-
sen meer kreeg. Ondanks dat wisten 
beide ploegen nog eenmaal te sco-
ren. In de laatste twee minuten wist 
VZOD het overwicht ook uit te druk-
ken in de stand, Josine Verburg en 
Eric Spaargaren bepaalden de rust-
stand op 8-6. Na de rust was het de 
thuisploeg die als eerste, via een 
door Jessica Zijerveld benutte straf-
worp, de korf wist te vinden en de 
marge op drie doelpunten bracht. 
De bezoekers wisten de achterstand 
terug te brengen tot twee doelpun-

 Frank van de Berg speelde solide.

ten, waarna VZOD weer een straf-
worp toegekend kreeg. Deze werd 
helaas gemist door Eric Spaargaren 
waardoor de marge van twee doel-
punten niet werd vergroot. Met nog 
tien minuten te spelen stond er een 
gelijke stand op het scorebord: 10-
10. De RDZ was in de slotfase de 
betere ploeg en wist dit ook in doel-
punten uit te drukken: 10-13. Twee 
doelpunten in de tweede helft is te 
weinig om de wedstrijd te winnen en 
zo gingen de broodnodige punten 
dus mee naar Zeist. Om van de een 
na laatste plaats af te komen moet 
er de komende wedstrijden gewon-
nen worden. Gezien het goede spel 
de afgelopen maanden, en zonder 
blessures, is dit zeker mogelijk.

Darten bij Poel’s Eye in Dorpshuis
Peter en Ans in de finale
Kudelstaart - De vorige speel-
avond was de elfde van het sei-
zoen van de dartclub Poel’s Eye in 
het Dorpshuis van Kudelstaart. Er 
was een keurige opkomst met 37 
deelnemers, dat leverde een ge-
middelde op van precies 39 deel-
nemers per speelavond tot nu toe. 
Per speelavond waren er vier fina-
les op vier niveaus. Wim Grapen-
daal en Marco Cornelisse bereikten 
op de afgelopen speelavond de fi-
nale op het hoogste niveau, waarbij 
Wim de glorieuze winnaar werd. Op 
het tweede niveau won André van 
de Niet de finale van Rick Fransen. 
Over het derde en vierde niveau was 
vorige week nog niks vermeld. Erik 
Jan Geelkerken was door een ster-
ke poule (William Hunitetu en Re-
né Kruit) verwezen naar de B ron-
de. Door de tussenronde te winnen 
kwam hij terecht in de B Winnaars-
ronde. Ook hier bleef hij winnen, 
óók de halve finale tegen Bak. Tjitte 
Miedema bereikte mede dankzij een 
prachtige finish van 157, de hoogste 

uitgooi van de avond, de halve fi-
nale. Dit was echter zijn eindhalte, 
want Tibor Hogervorst wist voor de 
tweede keer op rij een finale bij de 
Poel’s Eye te bereiken. 
Helaas verloor Tibor de finale we-
derom, maar dat was tegen ‘top-
per’ Erik Jan (vierde in de stand) na-
tuurlijk geen schande. Lenny Vork 
en Sander ter Schure bereikten in 
deze ronde knap de kwartfinale. In 
het vierde niveau bereikte Ans En-
gel voor de vierde keer ooit de fina-
le. Twee keer wist zij deze finale te 
winnen, maar deze keer was Peter 
van de Laarse uitstekend op dreef. 
Peter won zodoende voor de vijfde 
keer ooit een finale bij de Poel’s Eye. 
In totaal bereikte Peter vijftien keer 
een finale bij de Poel’s Eye, waarvan 
drie dit seizoen. 
Tot slot mocht Johan Breur voor de 
tweede keer op rij proberen met een 
mooie prijs het Dorpshuis te verla-
ten door de juiste triple te raken bij 
het spel de Triple Pot. Helaas luk-
te dit (weer) niet. De beelden van 

Winnaar Peter (links)en finaliste Ans.

deze poging, plus meer informatie 
over de dartclub, zijn terug te vin-
den op de website www.poelseye.
nl. De volgende speelavond is mor-
gen, vrijdag 28 maart. Vier nieuwe 
ronden, vier nieuwe kansen. De in-
schrijving sluit om 20.00 uur, deel-
name kost vier euro en de minimum 
leeftijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig.

Zaalvoetbal
Sensationeel slot bij ZABO
Aalsmeer - Het publiek werd bij de 
ZABO uitstekend vermaakt met een 
spectaculaire partij zaalvoetbal met 
een sensationeel einde. De num-
mers één en twee van de ranglijst 
stonden zaterdag 22 maart in sport-
hal de Bloemhof tegenover elkaar. 
Koen Pack (VVZS) had op voor-
hand een voorsprong van drie pun-
ten en de koploper kon zich een ge-
lijkspel permitteren. Directe concur-
rent Schijf Grondboringen moest 
het duel winnend afsluiten om de 
kansen voor de ZABO-titel 2014 in 
eigen hand te houden. Beide ploe-
gen begonnen fanatiek aan de wed-
strijd en vanaf de aftrap was het 
beeld aanvallend zaalvoetbal. Koen 
Pack speelde beslist niet op een ge-
lijkspel. Het spel golfde in de eerste 
helft op en neer waarbij grote kan-
sen schaars bleven mede vanwege 
prima verdedigingswerk. Koen Pack 
kwam halverwege het eerste bedrijf 
op een 1-0 voorsprong. Het was Ra-

mon Essed die zijn inzet via de bin-
nenkant van de paal in het doel 
zag verdwijnen. Vlak voor de wissel 
gaf de sterk leidende scheidsrech-
ter een gele kaart aan Schijf waar-
bij Koen Pack niet kon profiteren 
van de overtall-situatie. In de der-
de minuut van de tweede helft trok 
Schijf Grondboringen de partij in 
evenwicht. Een hard schot van Kha-
lid Akhiyad belandde laag in de goal 
achter doelman Reinier Elias: 1-1. 
Tien minuten later zette Rob Over-
vliet met een fraai doelpunt Schijf op 
een 1-2 voorsprong. Hierna profi-
teerde Schijf volledig van een man-
meer situatie en de ploeg liep uit 
naar 1-3. Op dat moment leek de 
wedstrijd gespeeld maar de beslis-
sing was zeker nog niet gevallen. 
Koen Pack wisselde in de slotfase 
hun keeper voor een extra veldspe-
ler om meer druk te zetten en dát 
pakte goed uit. Twee minuten voor 
tijd zorgde het team van coach Her-

man Koehler voor de aansluitings-
treffer: 2-3. In de slotminuut teken-
de Koen Pack de gelijkmaker aan en 
alle aanwezigen in de zaal dachten 
dat de arbiter bij de stand van 3-3 
zou gaan affluiten met het eindsig-
naal. De tijd was niet verstreken en 
in de resterende seconden speeltijd 
bleek Schijf Grondboringen in staat 
om een vierde treffer te produce-
ren. Matchwinnaar werd Rob Over-
vliet die de eindstand bepaalde op 
3-4 in het voordeel van Schijf. Door 
dit resultaat blijft de ZABO-compe-
titie uiterst spannend. Overige uit-
slagen van speelronde 13: Amsec 
Beveiliging tegen Heemhorst Water-
sport 0-8. Polonia Aalsmeer tegen 
LEMO 5-5. La Furia Roja tegen Le-
mo Gaat Los 4-1 en Holex tegen Pil-
ler Sport 3-4. 

Stand: Schijf Grondboringen 13-32, 
Koen Pack (VVZS) 13-32, La Furia 
Roja 13-27, LEMO 13-25, Piller Sport 
13-18, Heemhorst Watersport 13-14, 
Polonia Aalsmeer 13-13, Holex 13-
13, Lemo Gaat Los 13-10, Amsec 
Beveiliging 13-3. Ronde 14 volgt op 
5 april in de Bloemhof. 
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