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In 2015 wordt er weer een Au-
toRAI gehouden in Amsterdam 
RAI. Autoliefhebbers kunnen 
een compleet overzicht van pri-
meurs, speciale uitvoeringen, 
supercars en klassiekers ver-
wachten. Speciale aandacht is er 
voor design, inclusief design ico-
nen uit heden en verleden. Ook 
wordt het mogelijk om zelf te rij-
den in de nieuwste modellen en 
de laatste technologische ont-
wikkelingen te ervaren. Auto-
RAI 2015 wordt gehouden van 
vrijdag 17 tot en met zondag 26 
april in Amsterdam RAI.
 
Nederlands grootste auto-
evenement is terug
Afgelopen anderhalf jaar is door 
RAI Vereniging en beursorgani-
sator Amsterdam RAI intensief 
gesproken met de auto-impor-
teurs over de invulling van Auto-
RAI 2015 met als resultaat dat vrij-
wel alle merken zich nu al inge-
schreven hebben, elk met een ei-
gen stand. Beursmanager AutoRAI 
Joost ’t Hooft: “We zijn bijzonder 
blij dat we de autoliefhebbers in 

Nederland weer een AutoRAI kun-
nen geven.  We hebben afgelopen 
jaren veel positieve berichten ont-
vangen van bezoekers van Auto-
RAI, die graag weer net als vroeger 
naar de RAI willen. Gelukkig heb-
ben we met de importeurs de juis-
te formule gevonden waarmee we 
weer het grootste auto-evenement 
van Nederland kunnen vieren. Ook 
de onderdelen & accessoires zullen 
een belangrijke plek krijgen op de 
beurs. Dat AutoRAI 2015 doorgaat 
is nu 100% zeker!”
 
Merkenstands 
“Met de ervaringen uit het ver-
leden en de voorkeur vanuit zo-
wel bezoekers als importeurs voor 
merkenstands waren de randvoor-
waarden duidelijk. AutoRAI 2015 
zal bezoekers zeker positief verras-
sen”, zegt Olaf de Bruijn, directeur 
RAI Vereniging.
 
Speciale Vakdag, Exclusieve 
Preview en avondopenstelling
Een dag voordat de AutoRAI haar 
deuren voor het publiek opent 
zal de offi  ciële Vakdag plaatsvin-

den. Deze dag, die alleen voor ge-
nodigden is, wordt gecombineerd 
met Fleet Expo, het vakevenement 
voor fl eetmanagers. Ook zal op die 
avond een Exclusieve Preview voor 
genodigden plaatsvinden. Vanaf 
vrijdag 17 april zijn de publieksda-
gen met op de doordeweekse da-
gen een avondopenstelling tot tien 
uur ’s avonds.
 
Over AutoRAI
AutoRAI, het grootste auto-evene-
ment van Nederland, toont auto-
nieuws en biedt veel autobeleving 
en activiteiten. Het evenement 
wordt georganiseerd door Amster-
dam RAI onder auspiciën van RAI 
Vereniging. 

De 2015-editie van AutoRAI 
is de 58ste en wordt gehou-
den van 17 tot en met 26 april 
2015 in Amsterdam RAI. 

Meer informatie is te vinden 
op www.autorai.nl of face-
book.com/autorai.
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Accijnsverlies voor de schatkist loopt in maart verder op

DALING DIESELAFZET AAN 
DE GRENS ZET DOOR

Veel ruimte en een laag verbruik voor minder dan € 9.000,-

DE NIEUWE MITSUBISHI 
SPACE STAR HEEFT HET!

Regio - Zoals ieder jaar is het weer 
Paasshow bij de autobedrijven 
van Van Kouwen. Vanaf woensdag 
16 april t/m de 2e Paasdag stunt 
Van Kouwen met voordelen oplo-
pend tot € 5.575,-. Dit geldt voor 
de Alfa Romeo Giulietta 1.4 Tur-
bo. Maar ook de Opels, Kia’s en Fi-
ats die op voorraad staan, worden 
met hoge kortingen, inruilpremies 
en 0% rente fi nancieringen aan-
geboden tijdens de Paasshow. Re-
cent is er een nieuwe en zeer uit-
gebreide  Opel showroom van Van 
Kouwen in Amsterdam Zuidoost 

geopend, maar natuurlijk bent 
u ook nog steeds van harte wel-
kom in de showroom en de werk-
plaats in Aalsmeer en Hoofddorp. 
In Aalsmeer vindt u ook de Kia af-
deling en voor Fiat bent u natuur-
lijk welkom bij het vertrouwde Fiat 
bedrijf aan de Anton Philipsweg in 
Uithoorn. In Mijdrecht vindt u sinds 
kort de Occasion Outlet. U kunt 
hier terecht voor scherp geprijs-
de occasions van alle merken al 
vanaf € 1000,-. Daarnaast blijft dit 
hét adres voor onderhoud aan uw 
Opel, maar ook alle andere merken 

zijn welkom en kunnen profi teren 
van scherpe tarieven. Bent u geïn-
teresseerd in een nieuwe auto of 
een nette occasion? Breng dan een 
bezoek aan Van Kouwen tijdens de 
Paasshow en profi teer van de vele 
voordelen. Meer informatie vindt 
u op de website www.vankouwen.
nl en in de advertentie elders in de-
ze krant. Van Kouwen is extra ge-
opend op donderdagavond in Am-
sterdam Zuidoost en op 2e Paas-
dag in alle vestigingen van 11.00u 
tot 16.00 uur. 1e Paasdag zijn alle 
vestigingen gesloten.

UNIEKE VIDEO VAN ELECTRISCH 
AANGEDREVEN BMW i3

Nederlands grootste auto-evenement is terug

AUTORAI 2015 GAAT DOOR!

Mitsubishi timmert volop aan de 
weg. Naast de nieuwe Outlan-
der PHEV is er ook de gloednieu-
we Mitsubishi Space Star. Daar-
mee heeft Autobedrijf Van Yperen 
een compacte, ruime, zuinige en 
zeer veilige auto voor nog geen € 
9.000,- in huis. Sinds de introduc-
tie is deze Space Star een enorm 
groot succes!

Autobedrijf Van Yperen is natuur-
lijk blij met deze nieuwkomer. Ver-
koopleider in Aalsmeer Yves Gass-
man over de nieuwe aanwinst: “Met 
de Space Star hebben we een auto 
die zeer in de smaak valt bij de mo-
derne automobilist. De Space Star 
biedt met zijn vijf deuren namelijk 
riant de ruimte aan vier inzittenden, 
ziet er erg goed uit en springt ont-
zettend zuinig met de benzine om. 
Hij is een van de zuinigste in z’n klas-
se. Tel daar een vlijmscherpe aan-
schafprijs van 8.890 euro, drie jaar 
fabrieksgarantie en dus onbezorgd 
rijden bij op, en alle ingrediënten 
voor jarenlang rijplezier zijn aanwe-
zig.”  De standaarduitrusting van de 
Space Star is riant te noemen. Na-
tuurlijk heeft hij tal van comfort ver-

hogende zaken als stuurbekrachti-
ging, een verstelbaar stuur en elek-
trische raambediening, maar ook op 
veiligheidsgebied is niet bezuinigd. 
De Space Star is voorzien van ABS, 
rem-assistent, remkrachtverdeler, 
stabiliteitscontrole, noodstopsigna-
lering en meer dan voldoende air-
bags om alle inzittenden onder alle 
omstandigheden goed te bescher-
men. De Space Star behoort zon-
der twijfel ook tot de veiligste in zijn 
klasse.

De nieuwe Mitsubishi Space Star is 
er vanaf € 8.890,-, en tevens lever-
baar met automaat (vanaf slechts € 
13.190,-). 

Meer weten over deze compacte, 
veilige en vooral zuinige 
Mitsubishi met ultragroen 
milieulabel? Laat u dan 
verrassen door de Space Star 
tijdens een uitgebreide proefrit 
bij Autobedrijf Van Yperen. 

Nederlandse tankstations langs de 
grens met België en Duitsland ver-
kochten in maart ruim 35 procent 
minder diesel en bijna 22 procent 
minder LPG dan in maart 2013. Vol-
gens de gegevens van 501 tanksta-
tions, verzameld door brancheor-
ganisaties BOVAG en NOVE, liep in 
heel Nederland vorige maand de af-
zet van brandstof nog verder terug 
dan in februari. Particulieren blijken 
in toenemende mate benzine in het 
buitenland te tanken en internatio-

nale transporteurs laten het Neder-
landse tankstation en zelfs hun eigen 
bedrijfspomp steeds vaker links lig-
gen. Van de 501 onderzochte tank-
stations in maart zijn er 71 op maxi-
maal 5 km van de grens gevestigd. 
In heel Nederland werd in maart 126 
miljoen liter minder benzine, diesel 
en LPG getankt dan in maart 2013; 
dat verlies is nog eens de helft hoger 
dan in februari. Het verlies aan accijn-
sinkomsten voor de schatkist ten op-
zichte van maart vorig jaar bedroeg 

daardoor vorige maand 68,5 miljoen 
euro. Over het hele eerste kwartaal 
berekenden BOVAG en NOVE 296 
miljoen liter minder brandstofafzet 
(-9,2 procent) dan in de eerste drie 
maanden van 2013, hetgeen zich 
vertaalt in een daling van 153 mil-
joen euro aan accijnsinkomsten (op 
basis van huidige tarieven), nog los 
van het btw-verlies. Voor heel 2014 
had de accijnsverhoging op diesel 
en LPG juist 280 miljoen euro méér 
moeten opleveren. 

BMW Group Nederland heeft een 
unieke, disruptive storytelling  video 
geproduceerd over toekomstige mo-
biliteit vanuit het perspectief van de 
elektrisch aangedreven BMW i3. De 
video maakt deel uit van een vernieu-
wende en artistieke manier waarop 
BMW i campagne voert en is exclusief 
op het internet te zien. De techniek 
en de manier van fi lmen zijn nog niet 
eerder toegepast in Nederland. De vi-
deo is opgenomen in Amsterdam en 
gaat op 10 april in première op de 
vernieuwde BMW i3 website en You-
Tube. Later verschijnt ook een inter-

nationale variant. In de video van on-
geveer een minuut is de boodschap 
vooral: anders denken over mobili-
teit. De BMW i3 fi gureert daarin zon-
der dat de specifi caties van de elek-
trisch aangedreven auto worden ge-
meld. Het is een combinatie van een 
‘moodfi lm’ en een artistieke product-
fi lm. Bij disruptive storytelling  wordt 
de kijker verrast door hem enigs-
zins op het verkeerde been te zetten. 
BMW wil met deze video online com-
munities bereiken en mikt vooral op 
trendsetters, early adopters en men-
sen die duurzaamheid, innovatie en 

gadgets belangrijk vinden. Dit revo-
lutionaire concept sluit naadloos aan 
bij de innovatieve BMW i3.

Exclusief online
Internet is gekozen als exclusief po-
dium voor de BMW i3 video. Alle so-
cialmedia-kanalen en de vernieuwde 
BMW i3 website worden ingezet voor 
de verspreiding. De première van de 
BMW i3 video op YouTube is op 10 
april. Tevens is hij vanaf die datum te 
zien op de vernieuwde BMW i3 web-
site: www.bmw.nl/i3 die dan even-
eens ‘live’ gaat.

PAASSHOW BIJ VAN KOUWEN
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De winterdagen beginnen we ach-
ter ons te laten en langzaamaan 
kunnen we weer genieten van lan-
gere dagen, warmer weer en kun-
nen we uitkijken naar de zomer. Nú 
is de tijd aangebroken om de laat-
ste overblijfselen van de winter weg 
te wassen en uw auto klaar te sto-
men voor het warmere weer. Rijdt 

u Renault of Dacia? Dan bent u op 
goede vrijdag (18 april) van harte 
welkom bij Renault Nieuwendijk in 
Hillegom, Lijnden of Aalsmeer. Deze 
dag staat in het teken van de nieuwe 
Lente, Nieuwendijk zorgt ervoor dat 
uw auto weer als nieuw is.
Nieuwendijk wast uw auto gra-
tis van binnen en van buiten. Daar-

naast kunt u uw auto voor een klein 
prijsje laten uitdeuken zonder te la-
ten spuiten. Ook geven zij deze dag 
korting op mattensets, wieldoppen 
en waxoyl. 

Kortom: bij vertrek is uw Renault of 
Dacia weer als nieuw! U komt toch 
ook? Graag tot ziens!
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Kunst en politiek op Radio
Aalsmeer - Bij Radio Aalsmeer 
valt iedere week weer veel te be-
leven. Aanstaande vrijdag wordt 
het Vrijdagavondcafé gepresen-
teerd door twee gastpresentatoren. 
Vervolgens wordt op maandag 21 
april in de talkshow ‘Door de Man-
gel’ kunstenaar Mark van Kuppe-
veld de hemd van het lijf gevraagd. 
Daarna is in de ‘Top 10 van…’ Len-
nart Dick te gast en zijn 10 favoriete 
nummers zijn te beluisteren via de 
lokale omroep. Komende zaterdag 
zullen politici van de politieke par-
tij PACT Aalsmeer het lokale politie-
ke nieuws doornemen.

Open Straat Koffie
Afgelopen maandagavond nam 
er opnieuw een opmerkelijke 
Aalsmeerse plaats achter de mi-
crofoon van Radio Aalsmeer. In het 
door zus en broer Mylène en Elbert 
Huijts gepresenteerde programma 
‘Door de Mangel’ is Debby Albers 
uitgebreid ingegaan op haar per-
soonlijke leven. Zo heeft zij gespro-
ken over haar jeugd in de buurge-
meente Uithoorn, waar zij geboren 
is en de middelbare school bezocht. 
Maar Albers vertelde ook over haar 
werk als stervensbegeleider en 
counseller. Maar zij doet meer: “Zo 

organiseer ik op 10 mei een zo-
genaamde ‘Open Straat Koffie’ op 
het Weteringplantsoen. Het doel is 
mensen uit hun huisjes te halen. Dat 
mensen weer weten wie er in hun 
straat wonen”, aldus de oprichtster 
van de stichting Fedeli.

In het programma maakte Albers 
ook bekend wie zij in de volgende 
uitzending van ‘Door de Mangel’ 
als gast wil horen. In de editie van 
maandag 21 april mag kunstenaar 
Mark van Kuppevelt vanaf 19.00 uur 
achter de microfoon plaats nemen. 
Daarna volgt om 20.00 uur het pro-
gramma ‘De Top 10 van…’. Weke-
lijks mag een willekeurige (on)be-
kende Aalsmeerder zijn of haar per-
soonlijke top 10 samenstellen en 
samen met presentatoren Laurens 
van Kessel en Rinus van Itterzon de-
ze nummers aan elkaar smeden. Ui-
teraard blijft er ook ruimte over om 
over andere zaken te praten. Aan-
staande maandag zal Lennart Dick, 
te gast zijn. Live vragen stellen kan 
via 0297-325858 en via studio@ra-
dioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer is te 
beluisteren op 105.9 FM en de kabel 
op 99.0 FM. Het bezoekadres van 
de studio is Van Cleeffkade 15 in de 
Crown Business Studio’s.

   Welzijnswerker Frans Huijbregts
Aalsmeer - In deze nieuwe rubriek 
zal tweewekelijks een Aalsmeerder 
of Kudelstaarter een zevental vra-
gen worden voorgelegd over zijn of 
haar interessante leven. Vorige keer 
was de vrouw achter zanger Jan Le-
liveld aan de beurt: Ans. Deze week 
komt Frans Huijbregts aan bod. Een 
energieke eind-veertiger die het 
verenigingsleven in Aalsmeer een 
warm hart toedraagt.

Wie ben je?
“Ik ben Frans Huijbregts en ik word 
in juni negenenveertig jaar. Ik ben 
geboren in Drunen in Brabant, aan 
de rand van de Drunense Duinen. 
Letterlijk waar de asfaltweg op-
hield en het zandpad begon. In bo-
men klimmen, op de fiets naar de 
Efteling, met een brommertje over 
de duinen scheuren, lekker klieren, 
dat werk. Heerlijk die ruimte. Ik heb 
twee broers, ben de middelste. 

Mijn ouders hadden een restau-
rant en we hebben een onbezon-
nen jeugd gehad. Als vakantiebaan-
tje en tussendoor heb ik veel mee-
geholpen in het restaurant, waar wij 
trouwens boven woonde. Ik heb het 
hele horeca vak zodoende doorlo-
pen. Vanaf de afwas tot achter het 
fornuis. Vandaar dat ik ook de Ho-
telschool ben gaan doen. Hier heb 
ik mijn (huidige ex)-vrouw ontmoet. 
We waren zeventien. Vervolgens 
ben ik stage gaan lopen in Amster-
dam, waar we ook zijn gaan wonen. 
We hebben één zoon gekregen: 
Matthijs. Hij is nu negentien, woont 
op kamers en studeert in Delft. Mat-
thijs is echt mijn maatje.”

Waarom woon je in Aalsmeer?
“Omdat we in Amsterdam destijds 
weinig ruimte hadden en graag kin-
deren wilden, zijn we gaan zoeken in 
Amstelveen. Dat was vrij duur, dus 
werd het Uithoorn. Na mijn schei-
ding ben ik opnieuw een plaatsje 
verder gekomen, vandaar dat ik nu 
ruim vier jaar in Aalsmeer woon. Ik 
ben niet zo plaatsgebonden zoals je 
merkt, maar heb het hier wel vrese-
lijk naar mijn zin.”

Heb je werk, zo ja, wat doe je?
“Na de hotelschool heb ik een tijd-
je in de hotellerie gewerkt. Niet in 
de keuken hoor, maar op de mar-
keting- en salesafdeling. Vervolgens 
heb ik de overstap gemaakt naar de 
industrie. Daar had ik nog wat diplo-
ma’s voor nodig dus ben ik opnieuw 
gaan studeren op HBO niveau, eerst 
communicatie afgerond, en daar-
na marketing. Ik heb bij verschillen-
de bedrijven gewerkt. Steeds op de 
marketingafdeling. Ik merkte echter 
op een bepaald moment dat ik geen 
bevrediging meer uit mijn functies 
haalde. Té commercieel. In 2007 
kwam ik via via in contact met de 
directeur van welzijnswerk in Uit-
hoorn. Ze zochten iemand en ik had 
daar wel oren naar. Nu ben ik dus 
welzijnswerker, als ZZP-er voor de 
gemeente Aalsmeer. Welzijnswerk 
is er voor mensen die een duwtje 
in de rug nodig hebben, omdat er 
ergens een probleem is of een be-
perking en ze nergens terecht kun-
nen. Ze moeten hun eigen verant-
woordelijkheid nemen, want de ge-
meente trekt zich steeds meer te-
rug. Ik help mensen die willen wer-

ken aan hun eigen leefbaarheid. Be-
woners willen een betere samenle-
ving, maar wat is daarvoor de bes-
te oplossing? Nou, daarvoor kunnen 
ze mijn hulp inroepen. Welzijnswerk 
is geen commerciële instelling, niet 
religieus en niet politiek. Stel: je wilt 
een boom voor je deur weghebben, 
jongeren geven overlast, wat moe-
ten we met dat pleintje in de wijk? 
Dat soort vraagstukken. Ik fungeer 
als praatpaal en coördinator tussen 
de bewoners en de gemeente op 
een neutrale manier. Mensen moe-
ten het zelf oplossen, ik mag hen 
ondersteunen. Verbinden is hierbij 
het sleutelwoord. Mensen worden 
uitgenodigd om meer te overleggen 
mét elkaar en te luisteren náár el-
kaar! Ik zou zeggen, kom eens naar 
een openbaar wijkoverleg, dan weet 
je wat er speelt.”

Wat zijn je hobby’s?
“Hardlopen en hockey. Dat laatste 
vooral kijken. Ik heb mijn hele le-
ven gehockeyd, maar ik heb slech-
te knieën, dus dat gaat niet meer. 
Hardlopen lukt wel, zo’n twee keer 
in de week. Ook muziek maken. Ik 
hou van drummen. Gewoon voor 
de lol. Muziek luisteren vind ik ook 
leuk. Zeer uiteenlopende stijlen. 
Overwegend gepassioneerde mu-
ziek. Ik hou daarnaast van lezen, 
Nederlandse literatuur.” 

Wat is er zo leuk aan Aalsmeer?
“De plas en het strandje natuurlijk, 
maar ook de enorme hoeveelheid 
activiteiten die er georganiseerd 
wordt. Ik probeer overal bij te zijn. 
Tevens is de samenhang tussen de 

 De Schijnwerper op...

bewoners onderling opvallend hier. 
En dat er veel vrijwilligers zijn, dat 
vind ik heel goed.”   

En wat zou je willen 
veranderen in het dorp?
“Wat ik merk is dat mensen de laat-
ste jaren erg teleurgesteld zijn in 
de overheid en de gemeente. Maar 
wat ik vooral wil meegeven aan die 
mensen is dat ze misschien eerst 
kunnen afstemmen voordat ze te 
snel negatief oordelen. Veel din-
gen die de gemeente doet of laat, 
heeft een reden. Vraag daarnaar, 
dan wordt soms veel meer duidelijk. 
Ik nodig mensen bij deze uit om dat 
te doen. Eigenlijk is dat mijn missie 
en drijfveer voor mijn werk. Vragen 
stellen. Vooral aan elkaar. Daar kun 
je echt je voordeel mee doen!”

Wil je een leuke (of 
minder leuke) ervaring 
met de lezer delen?
“Ach, dat is moeilijk zeg. Ik heb zo 
veel leuke ervaringen in mijn leven 
meegemaakt. 

Wat ik graag in het stukje wil is dat 
de gemeente Aalsmeer zoveel ver-
trouwen in mij had dat ik, ondanks 
het faillissement van Welzijnsstich-
ting Cardanus, als zelfstandige in 
Aalsmeer mijn werk mocht voortzet-
ten. Daar ben ik ze echt heel dank-
baar voor.” www.welzijnaalsmeer.nl 

Door Miranda Gommans

Koningspaar in Amstelveen
Aalsmeer - In buurgemeente Am-
stelveen wordt het Koninklijk paar 
ontvangen op Koningsdag, zater-
dag 26 april. Hier kunt u uiteraard 
bij aanwezig zijn. De deelnemers 
beginnen om 11.00 uur en van 12.00 
uur tot 13.00 uur loopt het Konink-
lijk paar een route door Amstelveen. 
Waar het koninklijk gezelschap in 
De Rijp kennis maakt met historie 
treffen zij in Amstelveen een mo-
dern plaatje. Amstelveen biedt de 
Koninklijke familie op 26 april een 
reis door de wereld op het gebied 
van cultuur, groen, sport met een in-
ternationale dimensie. Het moderne 

Stadsplein is het bruisende middel-
punt van alle feestelijke activiteiten. 
Amstelveense jongeren spelen een 
belangrijke rol in het feestelijke pro-
gramma. Amstelveen heeft heel veel 
zin in Koningsdag. De vele vrijwilli-
gers, de 1400 deelnemers aan het 
koningsdagprogramma en de Am-
stelveners gaan zorgen voor een he-
le feestelijke Koningsdag. Op web-
site www.amstelveen.nl/koningsdag 
is alle informatie te vinden over de 
koningsdag in Amstelveen. Tevens 
is zien waar geparkeerd kan wor-
den tijdens het bezoek aan dit eve-
nement.

Veel aanmeldingen voor vaartocht  
tijdens eerste Rietlandenterras 
Kudelstaart - Dat bewoners van 
nieuwbouwwijk De Rietlanden be-
trokken zijn bij hun buurtje bleek 
wel uit het flinke aantal aanmeldin-
gen voor een vaartocht op 17 mei. 
Daarmee werd het allereerste Riet-
landenterras een succes. Jong en 
oud kwam er afgelopen zaterdag-
middag op af om te praten over de 
banken en zitjes voor een ontmoe-
tingsplek. Een plek, een land-plaats, 
die bewoners zelf gaan maken. Dat 
is de reden dat bewoners de West-
einderplassen op gaan. De vaar-
tocht, die exclusief voor bewoners 
van de wijk is, wordt een expeditie 
naar die bloemen en planten waar 
de wegen en hofjes in de wijk naar 
zijn genoemd. De ‘Rietlanders’ krij-
gen daarbij wel de opdracht om te-
keningen en schetsen te maken van 
bloemen als lisdodde, zonnedauw 
en zwanenbloem. Materiaal daar-
voor is gewoon beschikbaar. Die te-
keningen worden de basis voor het 
definitieve ontwerp van de banken 

en de zitjes. Deze worden gebouwd 
van hout, staal, beton en mozaïek. 
Kinderen uit de buurt hadden dat 
niet nodig. Op de tekentafels van het 
terras  werd de hele middag flink ge-
tekend en gekleurd. De vraag waar 
die zitelementen dan geplaatst moe-
ten worden leverde flink wat leuke 
mogelijkheden op, maar dat de vijver 
een centrale plek is werd wel duide-
lijk. Tot nu toe hebben circa 40 men-
sen zich aangemeld voor het project 
land-plaats. 
De vaartocht is op zaterdag 17 mei 
tussen 9.00 uur en 11.00 uur en ver-
trekt vanaf de loswal in Kudelstaart. 
Mocht het weer tegenzitten dan 
schuift alles een weekje op. Er wordt 
gevaren met de veilige boten van 
Westeinder Rondvaart. Er is nog een 
klein beetje plek voor jong en oud. 
Voor meer informatie kan gemaild 
worden naar Rietlandenpost@hot-
mail.com of bel met de initiatiefne-
mers  Femke Kempkes: 06-26154104 
of Jan Daalman: 06-12096497.

Feesterij de Bok één jaar!
Aalsmeer - Precies een jaar gele-
den, op 19 april, heeft Feesterij de 
Bok haar deuren geopend en sinds-
dien is Aalsmeer weer een nieuw ho-
reca concept rijker. De belofte was 
een tent opzetten waar Aalsmeer-
ders en omgeving zich goed kunnen 
vermaken. Gastvrijheid stond hierbij 
als prioriteit op de agenda. De Bok 
begon booming, de hype was am-
per te overzien, de facebook pagi-
na ontplofte bijna. De themafeesten 
waren niet aan te slepen en al snel 
bleek dat de bedachte concepten in 
combinatie met het nodige timmer 
en sleepwerk het publiek steeds en-
thousiaster werd.

Voetbal kijken
Was in het begin nog het bericht 
dat de Bok geen voetbalkroeg wil-
de worden, maar nu wordt regelma-
tig het beamerscherm uitgerold en 
gaat de zaak een paar uurtjes eer-
der open om toch maar gezellig een 
potje voetbal te kijken. En in aan-
loop naar het komende WK willen 
de mannen van de Bok alvast ver-
klappen dat ze groots gaan uitpak-
ken. Het aankomend jaar hebben 
de heren natuurlijk nog veel meer 
in petto, ze zijn tenslotte nog maar 
net begonnen. Zo zijn ze eindelijk 
druk met de nieuwe website, wel-
ke zeer binnenkort online gaat ko-
men. De site zal geheel in het teken 
gaan staan van de feesten die jij wilt 
gaan organiseren, in de Bok of zelfs 
bij jou thuis.

Jacuzzieparty en surprise
Dit weekend gaat de Bok vol gas 
het nieuwe jaar van start. Aanko-
mende vrijdag 18 april wordt een 
Jacuzzieparty gehouden en komen 
er echt twee Jacuzzies in de zaal 
te staan. De avond word in elkaar 
gemixed door dj Elrico, die bekend 
staat om zijn Latinhouse en natuur-

lijk de grootste feest en dance num-
mers. En zaterdag 19 april wordt het 
eenjarig bestaan groots gevierd. De 
deuren gaan gewoon om vier uur 
open en tot acht uur is er weinig 
van te merken behalve dat de nodi-
ge attributen naar binnen gesleept 
gaan worden. Vanaf 20.00 uur barst 
het feest los met een uiterst gezel-
lig en swingende surprise show. De 
avond is tussen acht en elf beslo-
ten. Kaarten hiervoor worden uit-
gedeeld en zijn voorradig zolang de 
voorraad strekt. Heb je nog geen 
kaartje? Kom dan snel langs, er lig-
gen er vast nog wel een paar in het 
café. Ook worden nog een minimaal 
aantal kaarten bewaard voor bij de 
deur. Zorg dan wel dat je zeker om 
acht uur bij de deur staat, want het 
worden er niet heel veel. Na elven 
gaat de deur voor iedereen open en 
uiteraard blijft de entree ook dan 
geheel gratis. Met feest dj Maarten 
is feestgarantie een feit. Op zondag 
20 april, eerste Paasdag gaat de Bok 
uiteraard gewoon om vier uur weer 
open en wordt om zes uur de be-
amer uitgerold voor de bekerfinale 
PEC Zwolle en AJAX. Tegelijk wor-
den de voorbereidingen getrofen 
voor het Megapaasfestijn dat al om 
negen uur van start gaat en door zal 
gaan tot in de vroege ochtend. Ui-
teraard is er ook deze avond geen 
entree en gaat er een mooi paas-
feest van gemaakt worden. De rest 
van de maand gaat de Bok oran-
je gekleurd worden met feesten op 
Koningsnacht en Koningsdag. Zo 
komt op Koningsnacht dj Andrea de 
zaal weer op zijn kop zetten en gaat 
Koningsdag gevierd worden met de 
dj’s Leksie en Elrico Hou voor meer 
informatie de facebookpagina in de 
gaten of loop gezellig binnen en 
vraag naar alle activiteiten aan één 
van de medewerkers. Feesterij de 
Bok is te vinden aan de Dreef.

Verkoop Dorpshaven-Zuid start vandaag!

Realisatie van 31 (starters)
appartementen Startblok 3
Aalsmeer - Vandaag, donderdag 
17 april, gaat het appartementen-
gebouw Startblok 3 in Dorpsha-
ven-Zuid in de verkoop. Startblok 
3 is een fraai gebouw met daarin 
27 tweekamerappartementen en 4 
driekamer appartementen. Het ge-
bouw is identiek aan het reeds ge-
realiseerde appartementengebouw 
Startblok 2 aan de Twijnderlaan, te-
genover het Studiocomplex en aan 
de rand van het centrum. Het pro-
ject Dorpshaven-Zuid is ontwikkeld 
door Timpaan in Rijsenhout. Slok-
ker Bouw BV uit Huizen is de aan-
nemer van het complex. De start 
van de verkoop van Startblok 3 
vindt plaats vanuit het reeds gere-
aliseerde gebouw Startblok 2, zo-
dat geïnteresseerden alvast kun-
nen zien hoe hun toekomstige wo-
ning er uit kan komen te zien. Tus-
sen 17.00 en 20.00 uur zijn belang-
stellenden welkom in het parterre-
appartement Twijnderlaan 88. Hier 
ontvangt iedereen uitgebreide do-
cumentatie van het project en van-

uit hier kunnen desgewenst ook en-
kele andere appartementen bezocht 
worden. Om 17.00 uur zal wethou-
der Rik Rolleman de verkoopmani-
festatie openen door het eerste ver-
koopboek uit te reiken aan een ge-
interesseerde koper. De koopsom-
men van de appartementen vari-
eren van 149.900 tot 242.500 euro 
vrij op naam. Voor de appartemen-
ten heeft de gemeente, onder voor-
waarden, startersleningen beschik-
baar. Bij de toewijzing van de appar-
tementen in Startblok 3 krijgen in-
woners van de gemeente voorrang. 
Inschrijven is overigens mogelijk tot 
donderdag 1 mei 12.00 uur. Na de 
sluiting van de inschrijving zal, door 
de projectnotaris, een loting voor de 
toewijzing worden verricht. Geïnte-
resseerden die donderdag 17 april 
zijn verhinderd kunnen de informa-
tie vanaf vrijdag 18 april ophalen bij 
Eveleens Makelaars, Punterstraat 2 
in Aalsmeer of EKZ |Makelaars aan 
de Wiegerbruinlaan 39 in Uithoorn 
of het Hueseplein 12 in Amstelveen. 

Lente bij Auto Nieuwendijk
Aalsmeer -  De winterdagen ver-
dwijnen en langzaamaan kan weer 
genoten worden van langere da-
gen, warmer weer en kijkt menig-
een uit naar de zomer. Nú is de tijd 
aangebroken om de laatste over-
blijfselen van de winter weg te was-
sen en uw auto klaar te stomen voor 
het warmere weer. Rijdt u Renault 
of Dacia? Dan bent u op goede vrij-
dag (18 april) van harte welkom bij 
Renault Nieuwendijk in Hillegom, 

Lijnden of Aalsmeer. Deze dag staat 
in het teken van de nieuwe Lente, 
Nieuwendijk zorgt ervoor dat uw 
auto weer als nieuw is. Nieuwen-
dijk wast uw auto gratis van binnen 
en van buiten. Daarnaast kunt u uw 
auto voor een klein prijsje laten uit-
deuken zonder te laten spuiten. Ook 
wordt deze dag korting gegeven op 
mattensets, wieldoppen en waxoyl. 
Kortom: bij vertrek is uw Renault of 
Dacia weer als nieuw! 

Historische Tuin extra open
Aalsmeer - Normaal is de Histori-
sche Tuin op maandagen gesloten 
voor het publiek, maar op Tweede 
Paasdag, 21 april, is het tuinbouw-
museum in de middag geopend van 
13.30 tot 16.30 uur. Een bezoek aan 
de Tuin kan gecombineerd worden 
met een rondvaart over de Westein-
derplassen. Schipper Henk vertrekt 

om 15.30 uur. De eerste kasrozen 
staan in bloei en buiten staan de se-
ringen ook volop te bloeien. Ook de 
appelbloesem is om deze tijd zeker 
de moeite waard om te bekijken. Er 
zijn nog volop planten te koop voor 
uw tuin of terras. De ingang van de 
Historische Tuin is te vinden aan het 
Praamplein.

Dance Battles succesvol!
Aalsmeer - Het was een gezelli-
ge boel in de bar van The Beach tij-
dens de Dance Battles op 6 en 13 
april. De middag begon met de kin-
deren van de basisschool. Zij kon-
den een ticket bemachtigen om la-
ter (op 10 mei) mee te mogen doen 
met de modeshow van Teddy’s en 
Shoeby op de Geraniummarkt. In 
groepjes per juf en leeftijd moes-
ten de kinderen improviseren op 
up-tempo, maar ook langzame mu-
ziek. Het was een genot om te kij-
ken naar de brutale, verlegen, in-
ventieve en talentvolle kinderen. 
Dat ze allemaal goed konden dan-

sen werd bevestigd door de juryle-
den: Mariëlle Buskermolen, Ange-
lique Oliver, Michel Schnabel en Ga-
bry de Veld. Vanaf 16.00 uur was het 
de beurt aan de middelbare scholie-
ren. Ook deze meiden konden zich 
plaatsen voor een plek in de mo-
deshows, maar ook een plaatsje in 
de nieuwe selectiegroep lag in de 
mogelijkheden. Er waren drie se-
ries  met in totaal 26 tieners die het 
al dansend tegen elkaar opnamen. 
Al met al waren het twee geslaagde 
dagen waarop iedereen met plezier 
op terugkijkt. Ook zin om te (street)
dancen? Kijk op www.svomnia.nl.
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kinder- en jeugdkrant
Ilze van der Geest plaatst 
zich voor finale NK turnen 
Kudelstaart - Voor Ilze van der 
Geest begon dit seizoen goed. Op 
2 februari werd zij in Amsterdam 
districtskampioene in haar catego-
rie jeugd N2. Vol goede moed train-
de zij verder, met als doel de fina-
le van het NK op 14 en 15 juni in ei-
gen huis, het Sportcomplex Koning 
Willem Alexander in Hoofddorp. De 
achtste en de kwartfinale kwam de 
11 jarige Kudelstaartse goed door 
waarmee ze zich plaatste voor de 
halve finale op 5 april. Anderhal-
ve week voor deze datum blesseer-
de Ilze helaas haar enkel waardoor 
haar voorbereiding voor de wed-
strijd niet optimaal verliep. Haar oe-
fenstof werd aangepast, zodat haar 
enkel niet onnodig werd belast. Af-
gelopen zaterdag reisde Ilze met in-
gepakte enkel richting Rotterdam. 
Vol goede moed, maar behoorlijk 
zenuwachtig, begon ze aan haar 
wedstrijd. Haar vloeroefening ging 
beter dan verwacht. Ze wist toch 
haar plus-elementen te turnen en 
werkte alles netjes af. Dit werd be-
loond met een mooie 12.900. Vervol-

gens het toestel brug. Haar reuzen-
zwaaien en streksalto zagen er mooi 
uit. Ilze scoorde hiermee een 13.250. 
Op het toestel sprong turnde ze 
niet haar oorspronkelijke Tsukaha-
ra, maar een overslag en een over-
slag half. De uitgangswaarde van 
deze sprongen is lager, maar door 
een redelijk nette uitvoering waar-
deerde de jury deze sprongen met 
een 11.275. Het laatste onderdeel 
was balk. Hier waren al wat lagere 
punten voorbij gekomen van ande-
re deelnemers, dus Ilze wist dat ze 
hier haar winst op kon pakket. En 
dat deed ze! Een prachtige stabiele 
oefening met een flikflak en geslo-
ten flikflak leverde haar maar liefst 
14.100 op. Door de goede balkoe-
fening eindigde Ilze op mooie 10e 
plek. Hiermee heeft de Kudelstaart-
se zich geplaatst voor de meerkamp 
finale op 14 juni. Met haar mooie 
score op balk heeft Ilze zich naast 
de meerkamp ook nog eens heel 
knap geplaatst voor de toestelfina-
les op 15 juni. Gezien haar voorbe-
reiding een hele knappe prestatie! 

Immanuel loopt 
voor namen

Rijsenhout - Voor de jongens en 
meiden uit de groepen 7 en 8 van 
de Immanuelschool stond afgelopen 
week in het teken van lopen voor na-
men. Met deze actie wordt het nieu-
we initiatief van de stichting namen 
monumen gesteund, welke de na-
men gaat vermelden van alle 102.000 
omgekomen Nederlandse slacht-
offers van de tweede wereldoor-
log. De school hoopt zoveel moge-
lijk namen te adopteren. Gekozen is 

Waterpolo Oceanus
Jongens onder 
13 kampioen?

Aalsmeer - Zaterdag 19 april be-
gint om 15.00 uur in zwembad de 
Waterlelie aan de Dreef de kampi-
oenswedstrijd voor de jongens on-
der de 13 van Oceanus Waterpo-
lo. Dit A-Team gaat voor de tweede 
keer op rij kampioen worden in hun 

Lichtbende in 
Poppentheater

Amstelveen - Op zaterdag 19 april 
om 14.30 uur en om 19.30 uur kan 
iedereen vanaf 6 jaar in het Amstel-
veens Poppentheater komen kij-
ken naar de première van de fami-
lievoorstelling ‘Tutu’ van de Licht-
bende. Tutu is een prachtig licht-
beeldenverhaal in combinatie met 
live geluiden en muziek. Tutu vertelt 
het verhaal van een kind dat haar 
dromen weet waar te maken. Vanaf 
haar eerste danspasjes volg je haar 
lief en leed in een tijd van grote ver-

anderingen. De dans, die toen be-
invloed werd door persoonlijke vrij-
heidsdrang, mechanisatie en ande-
re culturen, weerspiegelt haar leven. 

De projectiebeelden zijn gemaakt 
van alledaagse voorwerpen en ma-
terialen die handmatig en mecha-
nisch worden gemanipuleerd met 
toverlantaarns en verschillende in-
strumenten. De toeschouwer maakt 
mee hoe de spelers en de muzi-
kanten dit wonderlijke en ritmische 
dansverhaal tevoorschijn toveren op 
het grote doek. Na de voorstelling 
volgt een korte demonstratie van de 
toverlantaarns! Voor informatie en 
toegangskaarten: www.amstelveen-
spoppentheater.nl. 

klasse! De jongens staan nu onge-
slagen met 18 gewonnen wedstrij-
den en 1 gelijk spel bovenaan. De-
ze laatste wedstrijd is tegen HZC 
de Robben uit Hilversum! De jon-
gens moeten het natuurlijk nog wel 
waarmaken en deze wedstrijd wordt 
geen ‘appeltje-eitje’ zo verwacht het 
team. Daarom wordt iedereen op-
geroepen om de jongens te komen 
aanmoedigen! Cedric, Yoni, Casper, 
Wouter, Sam, Evelien, Steven, Mi-
chael en keeper Matthijs hopen ve-
le ‘fans’ te mogen begroeten.

voor de slachtoffers van weeshuis de 
Bergstichting uit Laren. Na de ver-
huizing naar de Rapenburg in Am-
sterdam is de toenmalige school-
meester in contact gekomen met het 
verzet in de Haarlemmermeer. Ve-
le kinderen zijn vanuit Amsterdam 
ondergedoken in de Haarlemmer-
meer, maar helaas zijn er alsnog ve-
le omgekomen. De Immanuelschool 
hoopt de namen van al deze kinde-
ren te kunnen adopteren en op te ne-
men in hun midden. Hiervoor hebben 
de kinderen van groep 7 en 8 de ge-
hele week flessen opgehaald in Rij-
senhout en afgelopen vrijdag is een 
sponsorloop gehouden.

Inschrijven vanaf 13 mei
Weer Kindervakantieweek 
op terrein Atletiekvereniging
Aalsmeer - De Kindervakantie-
week (KVW) wordt georganiseerd 
door Stichting de Binding, is voor 
veel mensen in Aalsmeer een begrip 
en vindt dit jaar plaats van 4 tot en 
met 8 augustus. Van maandag tot en 
met vrijdag komen rond de 150 kin-
deren bij elkaar om een geweldige 
week te beleven! Elk jaar is er een 
nieuw thema voor deze week. Vorig 
jaar was dat bijvoorbeeld: ‘Beroemd’. 
Het thema voor dit jaar blijft voor-
alsnog een verrassing. Op maandag 
bouwen de kinderen in groepen een 
hut. Deze hut is hun verzamelplaats 
voor de rest van de week. Door de 
week heen zijn er verschillende acti-
viteiten, zoals een zeskamp, knutse-
len, sporten en is er natuurlijk ruim 
de tijd om de hut helemaal in stijl 
te bouwen en te versieren. De da-
gen duren van 10.00 tot 16.00 uur. 
Ruim 30 vrijwilligers begeleiden de 
kinderen de gehele week bij de ac-
tiviteiten. De KVW is bedoeld voor 
kinderen in de leeftijd van 6 tot en 
met 12 jaar afkomstig uit Aalsmeer 
en Kudelstaart. De inschrijvingen 
starten op dinsdag 13 mei om 9.00 
uur. Pas vanaf deze datum worden 
de inschrijvingen geaccepteerd. 
De inschrijving gaat via de site van 
stichting de Binding: www.debin-
ding.nl. Er wordt een bevestiging 

van de inschrijving gestuurd. Via 
de post ontvangen alle deelnemers 
een boekje met alle informatie over 
de week. Voor vragen kan op dins-
dag en donderdagochtend tussen 
9.00 en 12.00 uur gebeld worden 
naar 0297-326326. De Binding vindt 
het belangrijk dat de Kindervakan-
tieweek voor iedereen toegankelijk 
is. De prijs mag nooit een reden zijn 
om niet deel te nemen. Helaas is dit 
wel de werkelijkheid. De organisatie 
vraagt daarom om een extra gift bo-
venop het inschrijfgeld van 20 euro 
per persoon. 

Deze gift wordt besteed aan hen die 
het inschrijfgeld niet kunnen beta-
len en wel heel graag zouden willen 
meedoen. Wie denkt voor dit potje 
in aanmerking te komen, kan con-
tact opnemen met Lenneke Heijjer 
via 0297-326326 of lenneke@debin-
ding.nl. De aanvraag zal strikt ver-
trouwelijk worden behandeld. De 
Kindervakantieweek vindt ook dit 
jaar plaats op het terrein van At-
letiek Vereniging Aalsmeer (AVA) 
aan de Sportlaan 43a. Voor vra-
gen over de Kindervakantieweek 
kan een mail gestuurd worden naar 
kindervakantieweek@debinding.nl 
of bel met Tessa Westerhof via 06-
14929662. 

Tieners van Binding ruilen 
en figuurzagen
Aalsmeer - Op dinsdag 8 april heb-
ben de tieners van Binding Ku-
delstaart het ruilspel gedaan. Met 
een paperclip gingen ze in kleine 
groepjes langs de huizen om de pa-
perclip te ruilen voor iets groters om 
daarna dat ook weer te ruilen voor 
iets dat nog groter is. 
Het was erg leuk en de buurtbewo-
ners deden leuk mee. Tijdens de in-

loop in Oost hebben de tieners aan 
figuurzagen gedaan. Er werden 
mooie dingen gemaakt. Een aantal 
van deze kinderen staat op de fo-
to. Binding Kudelstaart is elke dins-
dag open van 15.00 tot 20.30 uur en 
Binding Kudelstaart is elke woens-
dag open van 12.30 tot 19.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op www.
debinding.nl.

Paasspeurtocht en knutselen 
bij Kidzzzclub in Oost
Aalsmeer - Zaterdag 19 april 
houdt Kidzzzclub Aalsmeer Oost 
een paasspeurtocht en knutsel-
middag voor alle kinderen uit 
groep 3 tot en met zes 6 van de 
basisschool. De kinderen zullen 
in kleine groepjes onder begelei-
ding sporen gaan zoeken. Onder-
weg zijn er leuke spelletjes te doen 
en zullen de kinderen de Bijbel-
se figuren van het paasverhaal te-
genkomen die ze het echte paas-
verhaal vertellen. Naast het spoor-
zoeken kunnen de kinderen nog 
een leuk knutselwerkje maken 
die ze mee naar huis mogen ne-
men. Vooraf inschrijven is niet no-
dig. Deze Kidzzzclubactiviteit is 
van 13.00 tot 15.00 uur in buurt-

huis ’t Middelpunt aan de Wilhel-
minastraat 55. De Kidzzzclub wordt 
eens in de maand gehouden op 
een zaterdagmiddag, dit jaar ook 
nog op 17 mei, 14 juni, 20 septem-
ber, 25 oktober, 22 november en 
13 december. Deelname aan de 
Kidzzzclubmiddagen is gratis. Nog 
nooit geweest? Kom gerust een 
keertje kijken en meedoen. Voor 
meer informatie of vragen over 
de Kidzzzclub kan contact opge-
nomen worden met Janine Mille-
naar via 06-40812412 of mail naar 
kidzzzclubaalsmeeroost@gmail.
com Neem ook eens een kijkje op 
de facebookpagina (kidzzzclub-
aalsmeeroost) om op de hoogte te 
blijven van de activiteiten.

Zwemtoernooi in Eindhoven
Fabienne en Bart laten 
zich zien tijdens Swimcup 
Aalsmeer - De Swimcup is een ge-
weldig zwemtoernooi waar maar 
liefst 1000 sterzwemmers vanuit 
de hele wereld aan meedoen. De-
ze wedstrijd word gezwommen in 
een van de mooiste zwemstadions 
van Nederland, Het Pieter van den 
Hoogenband zwemstadion. Bart 
Sommeling had zich geplaatst voor 
de 400 wissel. Een prachtig num-
mer, maar loodzwaar. Bart zwom de 
400 geweldig. Strak op het startblok 
ging Bart als een kanon weg. De 
hele race bleef hij vele concurren-
ten voor en knalde er een prachtige 
5.00.88 uit. Hij verbeterde zijn per-
soonlijke tijd met maar liefst 8 se-
conde. Hij behaalde met deze tijd 
een NJK limiet voor de 400 wissel. 
Fabienne Vork had zich geplaatst op 
maar liefst vijf afstanden. De eerste 
dag zwom zij de 200 rug en de 200 
wissel. De 200 rug stond eerst op het 
programma. Fabienne was goed ge-
focust en stoomde naar een 2.32.87. 
Middels een geweldige eindstrijd 
wist Fabienne zich naar de eerste 
plaatst te zwemmen van haar serie. 
Dit betekende een plek in de finale 
die ’s middags werden gezwommen. 
Ook verbeterde zij haar persoonlij-
ke tijd met 5 seconde. De 200 wis-
selslag ging in 2.34.36, net iets bo-
ven haar tijd maar het leverde haar 
nogmaals een finale plek op. Met de 
beste van jeugd 1-2 zwom Fabienne 
zich naar een mooie zevende plek. 
De finale van de 200 wissel was rap 
naar de rug finale zo ook hier zwom 
zij naar een goede zevende plek. 
Vrijdag stond de 200 vrij en de 400 

wissel op het programma. Fabien-
ne had zich rechtstreeks in de finale 
series geplaatst door haar tijd. In de 
finale series zwom zij 5.30.96 wat in 
een schitterende derde plek resul-
teerde van Jeugd 1-2. En ook hierbij 
verbeterde zij haar persoonlijke tijd 
met 2,5 seconde. 
Na 20 minuten moest zij alweer 
klaar staan voor de 200 vrij, die 
heeft ze technisch goed gezwom-
men maar ze was volledig leeg van 
de 400 wissel. Zaterdag, de laatste 
dag van Fabienne, stond alleen nog 
de 100 vrij op haar programma. De-
ze sloot zij af in een mooie 1.02,11. 
Nogmaals een verbetering van haar 
tijd met iets minder dan 1 secon-
de. Fabienne kan terug kijken naar 
een zeer geslaagd toernooi. Prach-
tige persoonlijke records gezwom-
men en heel veel wedstrijd ervaring 
opgedaan.

Deelname maximaal 150 kinderen
CombiFun in The Beach
Aalsmeer - Op donderdag 8 mei 
organiseren de Binding, Cultuur-
punt Aalsmeer en Sportservice 
Haarlemmermeer weer een feeste-
lijk evenement in The Beach voor 
kinderen uit groep 3 tot en met 8 
van het basisonderwijs. Het thema 
van deze editie is Brazilië. 
Elke vakantie organiseren de Bin-
ding, Cultuurpunt Aalsmeer en 
Sportservice Haarlemmermeer een 
activiteit onder de naam CombiFun 
voor kinderen van het basisonder-
wijs. Tijdens de activiteit komen 
sport, cultuur en welzijn bij elkaar. 
Kinderen kunnen dus naast sport 
ook deelnemen aan culturele acti-
viteiten en creatief bezig zijn. Van 
13.00 tot 17.00 uur kunnen in to-
taal 150 kinderen deelnemen aan 
diverse activiteiten. Op het pro-

gramma staan Mini WK voetbal 
en een wedstrijd ‘Bouw het groot-
ste en mooiste zandkasteel’. Er zijn 
workshops Capoeira, Bandana’s 
maken, armbandjes vlechten en 
ook de Limbo ontbreekt niet! Kort-
om, er is genoeg te doen voor ie-
dereen. 
Ouders zijn van harte welkom om 
te kijken. Er is plaats voor maxi-
maal 150 kinderen, dus wees er 
snel bij. Kosten voor deze mid-
dag zijn 5 euro per kind bij voorin-
schrijving, aan de deur 6 euro per 
kind. Voor meer informatie en in-
schrijving ga naar www.debinding.
nl en klik op agenda en kies Com-
biFun op 8 mei. Alle kinderen krij-
gen uiterlijk 7 mei een e-mail met 
daarin de details voor het evene-
ment.

Rijsenhout - Vrijdag 18 april 
wordt weer een Tropical Party ge-
organiseerd voor alle jeugd van 4 
tot 12 jaar in dorpshuis De Ree-
de aan de Schouwstraat. Aan de 
jeugdige bezoekers wordt ge-

vraagd verkleed te komen. Voor 
de mooiste outfits liggen prijs-
jes klaar. De party is van 19.00 tot 
21.00 uur en de toegang bedraagt 
1,50 euro per persoon. Info: 0297-
321903

Tropical party voor jeugd

 Leuke activiteiten op tweede Paasdag

Knutselen op Boerenvreugd
Aalsmeer - Op tweede Paasdag, 
maandag 21 april, opent kinder-
boerderij Boerenvreugd de deuren 
voor de tweede activiteit dit jaar, dat 
in het teken staat van de Natuur in 
Beweging. Dit evenement heet ‘Wat 
Rent Daar?’. Er zijn tussen 11.00 en 
15.00 uur leuke activiteiten te doen 
op de boerderij, die te maken heb-
ben met snelheid en rennen. De ei-
erbingo is al een paar jaar een groot 
succes en ook dit jaar kunnen kin-
deren hier aan meedoen. Als de 
deelnemertjes alle genummer-
de eieren gevonden hebben, ver-
dienen ze een heerlijke verrassing. 
En tijdens dit evenement is er nog 

veel meer te beleven. Er is een par-
cours uitgezet waar kinderen ren-
nend en springend als een haas te-
gen elkaar strijden. Kinderen kun-
nen ook het nieuwe ‘Snelle-Dieren-
Domino’ spelen. In de grote tent kan 
een leuk knutselwerkje gemaakt 
worden. Er worden verder ook ori-
ginele Paasdecoraties verkocht van 
het ‘hand made Boerenvreugd’-la-
bel. Tweede Paasdag is een uitgele-
zen dag om kennis te maken met de 
jonge geitjes en lammetjes die afge-
lopen weken op Boerenvreugd ge-
boren zijn. Deelname aan alle activi-
teiten is gratis. Adres is Beethoven-
laan in de Hornmeer.

4 Onderdelen, 144 medailles
Topdrukte bij schoolatletiekdag
Aalsmeer - Onder het genot van 
een heerlijk zonnetje en een pretti-
ge temperatuur werd afgelopen za-
terdag de schoolatletiekdag 2014 
gehouden. Maar liefst 330 kinde-
ren waren op dit leuke, gezellige 
en sportieve evenement afgekomen 
om met elkaar over vier onderdelen 
te strijden om maar liefst 144 me-
dailles. Toch zijn medailles niet het 
belangrijkste op deze dag. Ook hier 
gold het Olympische principe “deel-
nemen is belangrijker dan winnen”. 
En deelnemers waren er dus vol-
doende, tezamen met nog eens een 
veelvoud aan ouders, opa’s, oma’s 
en supporters was het een druk-
te van belang aan de Sportlaan. Het 
geeft aan dat Aalsmeer beschikt 
over veel sportieve kinderen en dat 
atletiek zeker populair is onder de 
Aalsmeerse jeugd. Fanatiek werd er 
gesprongen, geworpen en gesprint 
en als afsluiter stond er voor ve-
len nog eens een 600 meter op het 
programma. Op dit laatste, voor de 
meesten, zware onderdeel was het 
prachtig om te zien hoe er voor el-
ke meter gestreden werd om een 

zo goed mogelijke tijd te lopen en 
klassering te behalen. Mooie foto’s, 
leuke filmpjes en uitslagen zijn te-
rug te vinden op de websites: www.
avaalsmeer.nl en www.atletiek.nu. 
Heb je ook zo genoten op deze dag 
en hou je van lopen, springen of 
misschien werpen? Kom dan gerust 
eens langs op één van de trainings-
avonden. Er wordt op dinsdag en 
donderdag door de jeugd getraind 
tussen 18.00 en 20.00 uur. Je kunt 
vrijblijvend een aantal weken mee-
doen. Meer informatie over Atle-
tiekvereniging Aalsmeer is uiteraard 
ook terug te vinden op de website.
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NK Beachkorfbal in Beach
Aalsmeer - Zaterdag 12 april 
was de top van Nederland naar 
Aalsmeer gekomen voor het Neder-
lands Kampioenschap Beachkorf-
bal Indoor. In the Beach bleek weer 
eens hoe populair de Beachsporten 
worden. Veel publieke belangstel-
ling en zeer fanatieke deelnemers 
waren te zien in Aalsmeer. Het Ko-
ninklijk Nederlands Korfbal Verbond 
investeert momenteel in deze spec-
taculaire vorm van korfbal. Deze in-
vestering werpt direct zijn vruch-
ten af, het slaat enorm aan. Veertien 
teams met de beste spelers van Ne-
derland streden om de Nederland-
se titel. De uiteindelijke finale werd 
gespeeld tussen Nic uit Groningen 
en PKC/Hagero uit Papendrecht. 
De Papendrechters trokken aan het 
langste eind door met 6-4 als win-
naar van het veld te gaan. Uit han-

den van sportwethouder Gert Jan 
van der Hoeven kregen de dames 
en heren van PKC/Hagero de gro-
te wisselbeker uitgereikt. KZ/Hiltex 
won de strijd om de bronzen plak, er 
werd met 8-6 gewonnen van Dalto 
uit Driebergen.
 
Mini NK voor jeugd
Naast het NK Beachkorfbal Indoor 
werd een mini NK Beachkorfbal ge-
houden voor de jeugd. Zeventien 
teams streden in 3 leeftijdscatego-
rieën voor deze felbegeerde titel, 
ook de korfballers van VZOD uit Ku-
delstaart mochten deelnemen. Uit-
eindelijk werden KZ/Hiltex uit Koog 
aan de Zaan en Top uit Sassenheim 
de grote winnaars bij het mini NK 
Beachkorfbal. Ruim 130 kinderen 
genoten van het spel en de sfeer die 
Beachkorfbal heeft.

Eerste buitenduik Thamen
Aalsmeer - Op zondag 20 april zul-
len zeven leerlingen van de 1e NOB 
duikopleiding van duikteam Tha-
men voor de eerste keer kennis ma-
ken met het buitenwater en een 
echte duik gaan maken. Dit zal ge-
beuren onder begeleiding van 1e en 
2e duikinstructeurs. Natuurlijk wil 
Thamen dit niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en wordt er een feeste-
lijk gebeuren van gemaakt. Zondag-
ochtend om 9 uur wordt verzameld 
bij zwembad de Waterlelie en daar-
na gaat de groep naar Hoofddorp, 

het Haarlemmermeerse bos, waar 
de duik gaat plaatsvinden. Er komt 
een partytent te staan waar na af-
loop voor iedereen een warme ver-
snapering zal zijn. Dit zal zeker voor 
de aankomend 1e duikers welkom 
zijn, want de temperatuur van het 
water is op dit moment slechts 6 
graden. Iedereen die geïnteresseerd 
is in duiken, of wil zien hoe de dui-
kers te water gaan, is van harte wel-
kom om te komen kijken. Kijk voor 
verdere informatie op de site: http://
www.thamen-diving.nl.

Waterpolocompetitie
Oceanus D1 prolongeert 
kampioenschap
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 12 
april stond voor de D1 van Oceanus 
waterpolo onder 13 gemengd de 
één na laatste wedstrijd van het sei-
zoen op het programma. UZSC, de 
nummer vier in de competitie, was 
de tegenstander en bij winst zou 
Oceanus D1 al verzekerd zijn van 
het tweede kampioenschap op rij. 
Evelien, Sam, Matthijs, Wouter, Mi-
chael, Cedric, Steven, Casper en Yo-
ni hebben een ontzettend goed sei-
zoen gedraaid, bijna geen training 
werd er overgeslagen. Is eigenlijk 
ook weer niet zo vreemd met de fan-
tastische coaches Edwin, Roland en 
Jos. Na een rustige start, het eer-
ste partje werd met een 2-0 voor-
sprong afgesloten, bleven de boys 
en girls het spel op een bijna profes-

sionele wijze dicteren, wat uiteinde-
lijk een eindstand van 12-4 oplever-
de. Aanstaande zaterdag 19 april is 
de laatste wedstrijd, thuis in zwem-
bad de Waterlelie om 15.00 uur te-
gen aartsrivaal de Robben uit Hil-
versum, waarna het nu al behaal-
de kampioenschap zeker uitbun-
dig gevierd gaat worden. Bij winst 
is er zelfs sprake van een kampi-
oenschap zonder één verliespar-
tij! Oceanus heeft jeugd waterpolo 
teams voor jongens en meisjes in al-
le leeftijdscategorieën. Zin om 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 in-
formatie: http://www.zsc-oceanus.

Wedstrijden 
veldvoetbal

Zaterdag 19 april:
AALSMEER
Alexandria’66 1 - Aalsmeer 1 15.00 u 
IJFC 2 - Aalsmeer 2 12.00 u

RKDES
Vrouwen
RKDES VR.1 – Zevenhoven VR.1 14.30 u 

SCW
SCW 1 - Haarl.Kennemerl. 1 14.30 u
Ouderkerk 2 - SCW 2 12.00 u

Voetbal zondag
Belangrijke winst RKDES
Kudelstaart – RKDES deed vorige 
week belangrijke zaken voor lijfsbe-
houd in de derde klasse door te win-
nen van Nieuw West. In de thuiswed-
strijd konden de Kudelstaarters nog 
meer afstand nemen van de nacom-
petitie door te winnen van concurrent 
DSS. In een spannende wedstrijd de-
den de Kudelstaarters wat er gewenst 
was, door met 3-1 te winnen. Trainer 
Hajo Hendriks moest wat omzettin-
gen doen in zijn beproefde opstelling. 
Justin de Haan en Lennart Kok kam-
pen met blessures, daarom in de ba-
sis Adil Zohri en Bilal Adardor. Beide 
teams startten voorzichtig en hadden 
veel last van de ‘stormachtige wind’. 
Na 10 minuten nam RKDES het ini-
tiatief. In de 16e minuut kreeg Edwin 
van Maris een grote kans. De spits van 
RKDES kreeg verrassend de bal en 
stond oog in oog met de doelman van 
DSS. Helaas schoot hij tegen de doel-
man aan. In de 21e minuut schoot Bil-
al Adardor op de paal. In de slotfase 
van de eerste helft kregen respectie-
velijk Edwin van Maris en Sven Boels-
ma nog een kans, maar dit bracht geen 
doelpunt. Dit resulteerde in een 0-0 
ruststand. De tweede helft was nog 
maar 2 minuten oud, toen een mooie 
aanval op links van Paul Verburg en 

Mark Schut, fraai afgerond werd door 
Adil Zohri. RKDES op een dikverdien-
de 1-0 voorsprong. In de 63e minuut 
viel de beslissing. Een enorme fout van 
een DSS verdediger die de bal klunge-
lig verspeelde aan Maarten van Putten. 
Laatst genoemde speler benutte dit 
buitenkansje fraai en schoot met veel 
gevoel langs de DSS doelman. In de 83 
minuut was het weer raak, toen Tarik 
Bougzir een mooie combinatie met Da-
ni Calmez afrondde, 3-0. In de 89e mi-
nuut scoorde DSS nog een doelpunt, 
waardoor het 3-1 werd. Scheidsrechter 
Meijer was in de slotfase niet gelukkig 
met zijn beslissingen. Hij trok veel ge-
le kaarten, wat wel wat overdreven was 
in deze sportieve wedstrijd. Ook werd 
RKDES een zuivere strafschop onthou-
den, toen Maarten van Putten in het 16 
metergebied onderuit gehaald werd. 
De vrije trap die buiten het strafschop-
gebied moest worden genomen, lever-
de niets op en eindigende de wedstrijd 
met 3-1. Een nuttige overwinning voor 
de Kudelstaarters. Door dit resultaat 
kruipt RKDES steeds verder weg van 
de nacompetities poule. Op zondag 27 
april speelt RKDES uit tegen Arsenal, 
aanvang 14.00 uur.

Ad Verburg

Kaarttoernooi bij DES
Rijsenhout - Met een kaarttoernooi 
sluit buurtvereniging DES op vrijdag 
25 april het seizoen af. Iedere liefheb-
ber van klaverjassen of domineren 
wordt uitgenodigd deel te nemen. Op-
geven kan tot en met 19 april bij Ali 
Bart via 0297-349354 of Irma Man-
demaker via 0297-341660. De kos-
ten zijn 8 euro per team bestaande uit 
vier personen. Het toernooi wordt ge-
houden in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat en begint om 19.30 
uur. Op 10 april is de laatste speel-

avond gehouden. Het klaverjassen is 
gewonnen door Jannie van het Haar 
met 5197 punten, op twee Tom Brozi-
us met 5194 punten en op drie is Mar-
tin Beets geëindigd met 5142 punten. 
Bij het domineren was de hoogste eer 
voor Pauline Beets met 8 schrappen, 
gevolgd door E. van der Linden met 11 
schrappen. Janna Eveleens mag zich 
met totaal 38.234 punten klaverjas-
kampioen van het seizoen noemen en 
mevrouw J. Huiskens met 96 schrap-
pen domineerkampioen.

Dartcompetitie 
in Middelpunt
Aalsmeer - Iedere dinsdagavond is er 
darten in ’t Middelpunt. Er wordt dan 
onderling een competitie gespeeld met 
best of drie sets vanaf 501. Het darten 
afgelopen dinsdag is gewonnen door 
Daan Herben, tweede werd Franklin 
Dolk en derde werd heel verrassend dit 
keer Tibor Hogervorst. In de verliezers-
ronde werd Hans Dolk eerste, twee-
de René Rademaker en derde Marie-
ta Dolk. Darten een leuke sport? Kom 
het een keer uitproberen. De competitie 
start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur gaat 
in ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat 
55 open voor koffie, thee en ingooien.

Aalsmeer - Op zaterdag 19 en 
zondag 20 april wordt door FI-
QAS Aalsmeer in het Paasweek-
end voor de vijftiende keer het jaar-
lijkse jeugdhandbaltoernooi om de 
Jac. Stammes Cup georganiseerd. 
Het deelnemersveld is ook nu weer 
zeer sterk, want bijna de gehele lan-
delijke jeugdtop is aanwezig, aange-
vuld met een aantal teams van hand-
balscholen, zoals die uit Brabant en 
Rijnmond. Het totale deelnemers-
veld bestaat dit jaar uit maar liefst 
73 teams (een record) die over zeven 
jeugdcategorieën zijn verdeeld: jon-
gens A-, B- en C-jeugd, meisjes A-, 
B- en C-jeugd en nog 12 gemeng-
de D-teams. Deelnemende vereni-
gingen zijn naast FIQAS Aalsmeer 
onder andere Olympia ’89, Internos, 
Quintus, BFC, Houten/SDS combi-
natie, Top Handbal Eindhoven, Vo-
lendam, Oliveo, V&L, E&O, Kwiek, 
SEW, Hellas, Veneco Velo, DSVD, 
Legmeervogels, VOC, DWS, Was-
meer, HV Dongen, Zeeburg, Gemi-
ni en Dalfsen. Het toernooi begint op 
de zaterdag met de poulewedstrij-
den waarbij de poule-grootte en het 
wedstrijdschema bepalend is voor de 

plaatsing in de poules op de zondag. 
De zondag staat in het teken van de 
winnaarspoules, middenpoules, ver-
liezerspoules en natuurlijk de spec-
taculaire finalewedstrijden. Die fi-
nales vinden plaats in De Bloemhof 
vanaf 18.00 uur (Gemengd D-jeugd) 
en worden afgesloten met de finale 
Heren A-jeugd om ongeveer 21.30 
uur. Aansluitend vindt de feestelij-
ke prijsuitreiking plaats onder leiding 
van de burgemeester van Aalsmeer, 
mevrouw Jobke Vonk-Vedder. Ge-
zien het aantal aanmeldingen wordt 
er gespeeld op vier verschillende lo-
caties: in De Bloemhof in Aalsmeer 
(wedstrijden A-jeugd en een gedeel-
te B-jeugd van 9.00 tot 18.00 uur), 
De Proosdijhal in Kudelstaart (wed-
strijden C-jeugd en een gedeelte B-
jeugd van 09.00 tot 18.00 uur), De 
Nieuwe Bankrashal in Amstelveen 
(wedstrijden D-jeugd, van 09.00 tot 
18.30 uur) en De Emergo hal in Am-
stelveen (meisjes B- en C-jeugd, van 
08.30 tot 18.30 uur). De organisatie 
hoopt wederom op een zinderend en 
sportief toernooi om de Jac. Stam-
mes Cup en we wil op voorhand al-
le betrokken vrijwilligers bedanken. 

Handbal
Aalsmeer naar kruisfinales!
Aalsmeer - Er stond zaterdag niets 
meer op het spel tijdens de laatste 
nacompetitiewedstrijd tussen FI-
QAS Aalsmeer en E&O. Maar voor 
een volle tribune maakte de ploeg 
er toch een spektakel van! De kaar-
ten in kampioenspoule A waren al 
geschud. Met nog één wedstrijd te 
gaan was FIQAS Aalsmeer al ze-
ker van plaats één. Na twee vrije 
weekenden was het dus vooral zaak 
de draad en de goede vorm weer 
op te pakken. E&O, dat de laatste 
wedstrijd van het seizoen speelde, 
was daarvoor de ideale tegenstan-
der. De ploeg uit Emmen probeer-
de wel aan te haken, maar moest 
het na zes minuten (bij 3-3) al op-
geven. Binnen twee minuten had FI-
QAS Aalsmeer een voorsprong van 
drie punten: 6-3 en bouwde die al-
leen nog maar verder uit. En het ene 
doelpunt was nog mooier dan het 
andere. Het publiek werd al getrak-
teerd op een moorkop, maar kreeg 
ook nog eens prachtige hoogstand-
jes te zien: onder meer van Robin 
Boomhouwer, die zowel mooie ac-
ties maakte als vliegertjes afrond-
de, op maat aangespeeld door Djor-
dje Stevanovic. Die laatste wist ook 
Samir Benghanem aan de cirkel te 
vinden en zo was het na een klein 
kwartier al 8-4. Nog even probeer-
de E&O iets terug te doen (9-7), 
daarna gaf de Aalsmeerse ploeg 
pas echt gas. Eerst via Frank Lüb-
bert en Remco van Dam, in de slot-
fase van de eerste helft via een ont-
ketende Nils Dekker die zowel via 
twee break outs op rij als vanuit de 
hoek scoorde en Michael Kamsteeg. 
Coach René Romeijn gaf al z’n man-
nen speeltijd en zag hoe ze ook al-
lemaal wisten te scoren. Bij rust was 
het verschil al opgelopen tot tien: 
19-9. In de tweede helft ging FIQAS 
Aalsmeer rustig door waar het ge-
bleven was. De ploeg kon lekker vrij 
uit blijven spelen en deed dat ook. 

Het maximale verschil werd der-
tien (25-12) en ook nu waren de 
doelpunten fraai, zoals de dubbe-
le vlieger, afgerond door Remco van 
Dam. Spanning was er geen mo-
ment, maar het spektakel maakte 
veel goed. De laatste twintig minu-
ten nam Jeremy Hooijman de plaats 
van de sterk keepende Gaby Birjo-
vanu in en deed het ook goed. En zo 
werd het een leuke handbalavond 
in de Bloemhof en was de uitein-
delijke 37-25 overwinning een goe-
de opwarmer voor FIQAS Aalsmeer, 
dat komende zaterdag 19 april van-
af 20.00 uur aan de beslissende fa-
se in de competitie begint: de eerste 
kruisfinale tegen Bevo in Pannin-
gen. Voor supporters uit Aalsmeer 
worden plaatsen vrij gehouden. Ze 
kunnen gewoon een kaartje ko-
pen aan de kassa en dan melden 
dat ze voor FIQAS Aalsmeer komen. 
De ploeg hoopt natuurlijk dat ve-
len naar Panningen zullen afreizen 
om hen te steunen! De return staat 
gepland voor zaterdag 3 mei in de 
Bloemhof. 

Halve finale beker op 24 april
FIQAS Aalsmeer heeft zich ge-
plaatst voor de halve finale van het 
NHV bekertoernooi. Daarin moeten 
de mannen het opnemen tegen de 
huidige bekerhouder, Kras/Volen-
dam. Bovendien is een uitwedstrijd 
geloot. Het bekerduel gaat gespeeld 
worden op donderdag 24 april in 
sporthal Opperdam in Volendam en 
begint om 20.00 uur. De andere hal-
ve finale gaat tussen OCI/Lions en 
Eerste Divisieclub DIOS en wordt in 
Limburg gespeeld. De hal in Volen-
dam is niet zo heel groot, dus zorg 
dat je op tijd bent als je de mannen 
wilt aanmoedigen. En dat hebben ze 
nodig, dus: steun FIQAS Aalsmeer 
op weg naar de finale! 

Foto Jaap Maars

Tweede landelijke competitie
Snelle tijden vinzwemmers
Aalsmeer - Zondag 6 april werd 
de tweede landelijke vinzwemcom-
petitie gehouden in Nijmegen. Ie-
dere deelnemende vereniging or-
ganiseert eens per jaar een wed-
strijd. Dit keer was de organisatie in 
handen van OWT Pontos in samen-
werking met de Nederlandse On-
derwaterbond. Het team van Ocea-
nus werd vertegenwoordigd door 
Yvanka Asby, Linn Arendse, Nien-
ke Badrane, Liam Glebbeek en Eline 
Hoogduijn. Na het inzwemmen kon 
de strijd beginnen. Er waren voor ie-
dere zwemmer flink wat afstanden 
te zwemmen. Yvanka zette een keu-
rige tijd neer op de 50 meter met vin 
van 28.74 seconden. Nienke zwom 
voor het eerst mee met een wed-
strijd en zwom de 100 meter met 
vin in een tijd van 1.10 minuten. Eli-
ne Hoogduijn waagde zich aan de 
800 meter met vin en zwom deze af-
stand in een tijd van 10.58 minuten. 
Linn mocht voor het eerst de 50 me-
ter onder water zwemmen met vin 
en deed dat in een mooie tijd van 
23.25 seconden. Voor deze afstand 
moet je 14 jaar of ouder zijn. Liam 

Glebbeek zwom als enige een af-
stand met vin en perslucht en wel 
de 100 meter. Hij legde deze afstand 
af in 59.49 seconden. Na de indvi-
duele afstanden wordt de wedstrijd 
altijd afgesloten met een estafet-
te. Het Oceanus team deed ook dit 
weer prima, vooral de spirit onder-
ling is erg goed, mooi om te zien!
De volgende wedstrijd zal gezwom-
men worden op 18 mei in Breda en 
hierna volgt de belangrijkste wed-
strijd: het Nederlands Kampioen-
schap. Zoals ieder jaar wordt de-
ze wedstrijd gehouden in het Pie-
ter van den Hoogenband zwembad 
in Eindhoven. Het team verblijft dan 
het hele weekend in een nabij gele-
gen hotel om zich optimaal te kun-
nen voorbereiden en natuurlijk om 
er een heel gezellig weekend van te 
maken!
Wil je een keer meezwemmen? 
Dat kan iedere zaterdag van 13.00 
tot 14.30 uur trainen de vinzwem-
mers in zwembad de Waterlelie aan 
de Dreef. Kijk vooraf even op de si-
te van Oceanus en neem contact op 
met trainsters Brenda of Karin.

Aad van Belzen uit Kudelstaart 
wint eerste vlucht vanuit Meer
Aalsmeer - Zaterdag 12 april ging 
het vliegseizoen voor de leden van de 
Telegraaf echt van start, met elkaar 
gaan ze weer strijden om de pun-
ten. Links en rechts slaat op vrijdag-
avond bij het inkorven van de dui-
ven de stress natuurlijk al toe, want 
ja! Hoe zal het zaterdag gaan. De ve-
le manieren van voorbereiden van de 
duiven naar de vlucht toe vliegen na-
tuurlijk over tafel, en uiteindelijk is 
er na de vlucht één die gelijk heeft, 
net als in alle andere sporten. Er is 
maar één winnaar en die heeft zeker 
gelijk. Maar het is gelukkig een ge-
zonde concurrentie onderling, en dat 
is topsport (want dat is het) op z’n 
mooist. Men kan er uren over praten, 
zeker na de vlucht als de prijzen ver-
deeld zijn, zit men gezellig met een 
drankje bij elkaar. Vanwege het weer 
(het was mistig op de vlieglijn) moest 
men even geduld hebben, maar om 
11.45 uur werden in het Belgische 

Meer de 17.294 duiven van de Afde-
ling Noord Holland gelost. Het was 
rustig en zonnig, dus ideaal vlieg-
weer met een langzaam toenemende 
wind vanuit het Zuidwesten draai-
end naar West. De gemiddelde af-
stand varieerde van 82 tot 91 kilo-
meter onderling, en het was de 124 
van Aad van Belzen uit Kudelstaart, 
die op de kortste afstand iedereen 
versloeg. Een heel mooie prestatie, 
want op de korte vluchten zit je op 
de kortste afstand meestal niet altijd 
gunstig, maar Aad lapte het wel. Zijn 
duif arriveerde om 11.41.05 uur en 
maakte een snelheid van 1474,895 
meter per minuut, dat is 88,5 kilome-
ter per uur. Van de 2923 duiven die in 
Rayon F van de Afdeling mee waren 
werd Aad achtste en ook dat is een 
mooie prestatie. De tweede plaats is 
voor Cees van Vliet uit Kudelstaart en 
John van Duren uit Amstelveen werd 
derde. 

Met deelname 73 jeugdteams!
Jac Stammestoernooi 
zaterdag en zondag
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Schaakcompetitie
SCA 1 en Spaarne gelijkspel
Aalsmeer - De mannen van het eer-
ste team van Schaakclub Aalsmeer 
doen het goed dit jaar. Voorafgaand 
aan de voorlaatste ronde staan ze 
zelfs op een derde plaats in de pro-
motieklasse. Er werd dan ook vol 
vertrouwen afgereisd naar Haar-
lem voor de uitwedstrijd tegen het 
Spaarne, dat zevende staat. Dat ver-
trouwen leek terecht in het eerste 
deel van de wedstrijd, want op de 
meesten borden leken de Aalsmeer-
ders net iets beter te staan. Huup 
Joosten wist al vlot op fraaie wijze te 
winnen en Piet Geertsema had 2 pi-
onnen naar de voorlaatste rij gediri-
geerd, klaar om te promoveren. Een 
overwinning leek in het verschiet. 
Dat beeld veranderde echter al snel. 
Ferry Weverling raakte opeens een 
stuk kwijt en moest opgeven en Wil-
lem Hensbergen moest vechten om 
in de partij te blijven. Tegelijker-
tijd raakten Theo Hendriks en Piet 
Geertsema hun voordeel langzaam 
aan kwijt. Ook Koen Beentjes had 
het zwaar en werd langzaam maar 
zeker klem gezet, terwijl bij Vincent 
Jongkind de witte stukken gevaarlijk 
Vincent’s stelling binnen kwamen. 
Zou SCA zelfs gaan verliezen? Zo-
ver lieten de Aalsmeerse heren het 
echter niet komen. Vincent verde-
digde koelbloedig, nam vervolgens 
het initiatief over en gaf de witspeler 
geen kans meer. Rik Könst speelde 
op het eerste bord een partij uit een 
stuk. Eerst zette hij zijn tegenstander 
klem, waarna hij met een eenvou-

dig doch niet te pareren plan een pi-
on wist te winnen en naar de over-
kant wist te loodsen. Doordat Wil-
lem remise wist te bereiken en Koen 
helaas toch verloor kwam de stand 
op 3-4 voor Aalsmeer, met alleen 
nog Theo aan het spelen. Theo had 
eerder een remise aanbod afgesla-
gen, in de gedachte te kunnen win-
nen. Maar hij had zich verkeken op 
de veerkracht van zijn tegenstander 
en moest nu een moeilijk eindspel 
met een pion minder zien te keepen. 
Lang wist hij de zwarte stukken op 
afstand te houden, maar uiteinde-
lijk moest hij toch zijn meerdere er-
kennen. Door dit 4-4 gelijkspel staat 
SCA nu op een verdienstelijke vierde 
plaats en is niet meer te achterha-
len door de nummer vijf. In de laatste 
wedstrijd kan SCA weer proberen te 
stijgen om zo dit goede seizoen nog 
meer glans te geven.
Lijfsbehoud SCA 3 Op donderdag 
mocht SCA 3 aantreden thuis te-
gen het sterke Santpoort 4. Het der-
de team zit ingedeeld in een zwa-
re poule en moest punten pakken 
om niet te degraderen. Helaas was 
Santpoort duidelijk de betere en 
moesten Martin van der Laan en Jan 
van Willigen de overwinning aan de 
tegenstander laten. Door goede re-
mises van Hans Pot, Arie van Dam, 
Clemens Koster en Martin Steinhart 
scoorde SCA 3 echter wel 2 bord-
punten. Dit bleek net voldoende om 
als 7e te eindigen en behouden te 
blijven voor de derde klasse NHSB. 

Voetbalwedstrijd tegen Haaglandia
Aalsmeer strijdend ten 
onder tegen Haaglanden
Aalsmeer - Wat al maanden geleden 
zich liet aanzien gebeurde afgelo-
pen zaterdag. Van een verrassing kon 
men dan ook niet spreken. Zoals het 
gehele seizoen kwam Aalsmeer, nu 
tegen Haaglandia, voetballend net te 
kort. Men bleef op karakter vechten 
voor een zo goed mogelijk resultaat. 
Helaas was dat in de eerste klasse B 
niet genoeg en kan men zich weer 
opmaken voor een verblijf in de twee-
de klasse. Het komend seizoen is dat 
in ieder geval nog op het oude com-
plex aan de Dreef onder de naam F.C. 
Aalsmeer. Aalsmeer heeft nog drie 
wedstrijden te gaan: Op 19 april uit 
tegen Alexandria ’66, op 3 mei thuis 
tegen Forum Sport en de laatste wed-
strijd is op 10 mei, uit tegen Voorscho-
ten ’97. Allemaal clubs die nog tegen 
de degradatie/nacompetitie spelen 
en ook tegen deze tegenstanders zal 
Aalsmeer zijn sportieve plichten ver-
vullen. Aalsmeer startte met vier in-
vallers. Bart de Jong (geschorst), Tim 
Millenaar en Indy van Koert (blessu-
re) en Harmen Colijn (werk) moes-
ten vervangen worden. Anthony Ser-

vinus moest vooral in de achterhoe-
de het één en ander veranderen. De 
heenwedstrijd in Rijswijk was een 
6-0 nederlaag, dus men was gewaar-
schuwd. Bij Haaglandia is het voor-
al Kees van der Straaten die de lijn-
tjes uitzet en voorin Karim Boekhari 
en spits Myron Hennep die Aalsmeer 
achterin vaak pijn deden. Al in de 
3e minuut moest Ray Smidt een bal 
stompend verwerken op een inzet van 
André Rumapuk. Door een vroege 
blessure aan Haaglandia kant werd 
Rachid Bouyaouzon vervangen door 
Redouan el Margi. Aalsmeer ontbeer-
de een spits, alleen Mike Vos was met 
zijn directe schoten soms gevaarlijk. 
Zo was hij dicht bij een doelpunt in de 
11e minuut, toen doelman Nicky van 
Sprang zijn kogel vanaf 30 meter al-
leen hoorde, maar via de lat werd het 
een achterbal. Aalsmeer speelde leuk 
voetbal de eerste 30 minuten. Elke 
aanval van Haaglandia was gevaarlijk 
en bij Aalsmeer verzandde de aan-
val voorin. Een vrije trap van Haag-
landia werd door Ray Smidt tot corner 
verwerkt. Een zwak moment van Ray 

Huub wint bij 
Ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur.
De ouderensoos op donderdag 10  
april is gewonnen door Huub Bouw-
meester met 4951 punten, gevold 
door Cobie van der Linden met 4889 
punten en Wim Buskermolen met 
4883 punten. Bij het jokeren ein-
digde Gerard de Wit als eerste met 
13 punten. Belangstelling voor de-
ze gezellige middag? Voor inlichtin-
gen kan contact opgenomen wor-
den met mevrouw R. Pothuizen via 
0297-340776.

Tafeltenniscompetitie
Degradatie Bloemenlust 1 
Aalsmeer - Aan de knappe over-
winning van vorige week kon Bloe-
menlust 1 helaas afgelopen week-
end geen vervolg geven tegen de 
andere concurrent Het Nootwheer 
5. Met een 8-2 nederlaag in Pur-
merend is de degradatie uit de der-
de klasse een feit. Bart Spaarga-
ren en Frans Ravesteijn wisten ie-
der nog een enkelspel op hun naam 
te schrijven, maar verder waren de 
gastheren oppermachtig. Ook in het 
dubbelspel konden Bart en Frans dit 
keer geen potten breken. Met de 
wedstrijd tegen de koploper nog te 
gaan heeft Bloemenlust 3 zich met 
een 5-5 gelijkspel bij ASSV 8 alvast 

verzekerd van handhaving in de vijf-
de klasse. Alweer waren het Philip-
pe Monnier en Wim van de Aard-
weg die met elk twee zeges voorop 
gingen in de strijd. Maar ook Ton de 
Hollander had bijna twee overwin-
ningen geboekt. Eerst moest hij zich 
nog met 16-14 in de beslissende 
vijfde game gewonnen geven, maar 
in zijn laatste wedstrijd revancheer-
de hij zich in een ware thriller met 
een krappe zege (8-11, 9-11, 11-6, 
17-15, 9-11). Ook het dubbelspel 
was erg spannend, maar met 11-6 
in de vijfde game moesten Philippe 
en Wim hun meerderen erkennen in 
de ASSV-ers.

Atletiek AV Aalsmeer
Snelle start seizoen Corné 
Aalsmeer - AV Aalsmeeratleet Cor-
né Timmer beleefde een weergaloze 
start van het baanseizoen afgelopen 
zaterdag 12 april bij Altis in Amers-
foort. Tijdens de wedstrijd, die on-
derdeel uitmaakt van het Gooi- en 
Eemlandcircuit, verpulverde Corné 
(16 jaar) zijn persoonlijke record op 
de 5 kilometer met 51 seconden en 
brengt dit op 16.27.11 min. 
B-junior Corné won niet alleen van 
de B-junioren, maar hij was ook 
sneller dan de A-junioren en senio-
ren. Zijn tijd op deze 5 kilometer op 
de baan is niet alleen een clubre-
cord bij de B-junioren, maar ook 

een circuitrecord in het Gooi- en 
Eemlandciruit, waar deze wedstrijd 
bij Altis in Amersfoort een onder-
deel van is. Eerder in de week, op 
woensdagavond 9 april nam Vera 
Brugman, eveneens 16 jaar en trai-
nend in dezelfde middenafstand-
ploeg van AV Aalsmeer als Cor-
né Timmer, deel aan de 5 kilometer 
baanloop in Aalsmeer. Vera liep on-
der uitstekende weersomstandighe-
den naar een nieuw persoonlijk re-
cord op deze afstand; met 21.01 mi-
nuten was ze maar liefst 3.42 minu-
ten sneller dan haar vorige beste 
prestatie op deze afstand.

Succesvolle plaatsingswedstrijd 
trampolinespringers Omnia
Kudelstaart - Zaterdag 12 april 
vond de eerste plaatsingswedstrijd 
Trampolinespringen District-West 
voor de C/D/E categorieën in de 
Proosdijhal in plaats. De organisa-
tie door SV Omnia zorgde voor een 
prima georganiseerde thuiswed-
strijd. Het publiek genoot zichtbaar 
van de sportieve knappe prestaties 
van de atleten! De strijd ging tus-
sen SV Omnia Aalsmeer, TV Veer-
kracht Amsterdam, DOS Castricum, 
TV Triffis Alkmaar,  SIU Heerhugo-
waard, TVIJ IJmuiden, GTH Heiloo 
en GTS Stedebroec. Er werd zowel 
individueel als synchroon gespron-
gen. SV Omnia was ruim vertegen-
woordigd en wist meerdere me-
dailles in de wacht te slepen. Bo-
nita Goede, Danisha Goede, Marti-
na van der Linden en Teun van der 
Schilden wisten de eerste plaats 
te behalen binnen de verschillen-
de categorieën individueel sprin-
gen. Op de tweede plaats indivi-
dueel eindigden Mila van Bruggen, 
Rowana Moenis en  Boris Claus. En 

op de derde plaats individueel De-
nise Sprangers en Amber Radema-
ker. Bij het synchroonspringen wis-
ten Marcella Adjape en Donatella 
Antoniadis, Bonita Goede en Joy-
ce de Weille, Rowana Moenis en 
Martina van der Linden en  Bo-
ris Claus en Teun van der Schilden 
de eerste plaats te behalen. Twee-
de plaatsen synchroon zijn behaald 
door Dian van Wieringen en Deni-
se Sprangers, Mila van Bruggen en 
Sanne van der Schraaff, Rink Visser 
en Robin de Geus, Amber Radema-
ker en Lucinda de Graaff en Made-
lief Wijkstra en Puk Groeneveld. Op 
de derde plaats synchroon eindig-
den Anne Wessels en Jetske Los en 
Max Bijenveld en Vincent Ligten-
berg In totaal worden 3 plaatsings-
wedstrijden gesprongen waarbij 
gestreden wordt om plaatsing voor 
het  NK. Op 10 en 25 mei vinden 
beide andere plaatsingswedstrij-
den plaats, waarbij 10 mei opnieuw 
een thuiswedstrijd in de Proosdij-
hal is.

PR voor Wim bij 
Sjoelclub
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag 
19 april vindt het NK Individueel 
plaats in Barneveld. De laatste com-
petitieavond van Sjoelclub Aalsmeer 
van het seizoen is op woensdag 23 
april vanaf 20.00 uur in het Dorps-
huis van Kudelstaart. Voor informa-
tie en uitslagen zie ook www.sjoel-
club-aalsmeer.nl. 
Tijdens de sjoelavond op 13 april 
zijn wederom drie persoonlijke re-
cords verbroken. Wim Eijlers kwam 
tot 1406, Rob Kuypers 1363 en Ma-
riëtte van der Vlugt bracht haar per-
soonlijk record op 1345. Daarnaast 
behaalden Rob Kuypers, Cock van 
der Vlugt en Karin Geleijn de  vol-
ledige 30 punten. De Hoofdklasse 
is gewonnen door Albert Geleijn, op 
twee Patrick Haring en op drieTiny 
Amsing. In de A-Klasse was Cock  
van der Vlugt de beste, op twee Rob 
Kuypers en op drie Joke Schagen. 
In de B-Klasse pakte Karin Geleijn 
de hoogste eer, op twee Theo van 
Leijden en op Elisa Houweling. En 
in de C-Klasse eindigde Mirjam van 
den Berg op één, Jan Geleijn Dzn op 
twee en Wil van Leeuwen op drie.

Sjoelavond bij 
BV Oostend
Aalsmeer - Op donderdag 24 april 
organiseert buurtvereniging Oost-
end voor liefhebbers een sjoelavond 
in het Middelpunt in de Wilhelmi-
nastraat. Om 20.00 uur wordt aan-
gevangen, maar de zaal gaat al om 
19.30 uur open voor koffie, thee en 
inschrijving. De afsluiting van het 
seizoen wordt gehouden op 8 mei. 
Donderdag 10 april is er gesjoeld 
met eieren, koek, cake en gebak. 
Winnaar van de avond was Liene-
ke van Brakel met 1753 punten. De 
overige prijzen zijn na loting uitge-
reikt aan Wim van de Merbel met 
1741 punten, John van de Koppel 
met 1676 punten, Jan de Nooij met 
1597 punten en Vincent Wolterman 
met 1376 punten.

Kienen bij SCW
Rijsenhout - Vogelvereniging De 
Rijsenvogel organiseert op zaterdag 
19 april weer een gezellige kien-
avond. Er wordt drie ronden ge-
kiend plus een grote verloting staat 
op het programma. De zaal is van-
af 19.30 uur open en het kienen be-
gint = om 20.30 uur. Iedereen is van 
harte welkom bij voetbalvereniging 
SCW aan het Konnetlaantje.

Smidt (hij pakte een terugspeelbal 
van Thomas Harte op) met als resul-
taat een vrije trap in het strafschop-
gebied, werd door Karam Boekhari 
via de lat overgeschoten. Een mooie 
aanval van Haaglandia in de 31e mi-
nuut werd door Myron Hennep op de 
paal geschoten. In de rebound stop-
te Ray Smidt de inzet van Karam Bou-
khari. De tweede inzet was wel raak 
en Myron Hennep scoorde 0-1. Eén 
minuut later was het weer raak. Een 
dieptepass op Kaz van Oostrom Soe-
de werd verkeerd door Ray Smidt be-
oordeeld en hij scoorde 0-2. Aalsmeer 
was hierna de weg kwijt en een gro-
tere score zat eraan te komen. Maar 
vooral het laconieke werken van 
Haaglandia hield de score na 47 mi-
nuten nog op 0-2. Aalsmeer startte de 
tweede helft met Vernon Weber voor 
Mike Vos. En eindelijk had Aalsmeer 
iemand scherp voorin. Haaglandia liet 
er geen gras over groeien. In de 51e 
werd Ivailo Staal een vrije doorgang 
gegeven en met 0-3 was het ‘over en 
uit’ dachten ook de 110 toeschou-
wers. Aalsmeer richtte zich weer op. 
Uit een goed uitgespeelde kans 
van Thomas Harte in de 65e minuut 
schoot Vernon Weber raak, 1-3. Een 
dubbele één/twee tussen Mark Rues-
sink en Vernon Weber werd weer 
door Vernon Weber keurig ingescho-
ten, 2-3 en de wedstrijd lag weer 
open. Maar een knappe vrije trap een 
minuut later van Karam Boekhari en 
het was weer 2-4.  Bij een kopduel in 
de 70e minuut moest Vernon Weber 
groggy het veld verlaten en moest ter 
observatie in de ambulance. Hij werd 
vervangen door Lennart van der Dus-
sen. Aalsmeer bleef komen en op 
goed aangeven van Lennart van der 
Dussen schoot Burak Sitil Aalsmeer 
naar 3-4. Een penalty van Haag-
landia door Kees van der Straaten 
werd door Ray Smidt gestopt. Verder 
kwam Aalsmeer niet. De goed leiden-
de scheidsrechter G. Oudenaarden 
uit Barendrecht floot na 94 minuten 
voor het einde. Aalsmeer speelt za-
terdag 19 april tegen Alexandria ’66 
uit in Rotterdam. Aanvang 15.00 uur. 
Locatie Sportpark Oosterflank aan de 
Leningradweg 50. Jack van Muijden
Foto: Jaap Maars

Zaterdagavond in Dorpshuis
Rob Braam helemaal klaar 
voor koppeltoernooi
Kudelstaart - Vorige week vrijdag 
was de dertiende speelavond van 
het seizoen bij dartclub Poel’s Eye 
in het Dorpshuis. Er was een keu-
rige opkomst met 41 deelnemers, 
waardoor er tot nu toe bij elkaar 
opgeteld 503 deelnemers kwa-
men, een gemiddelde van bijna 39 
deelnemers per speelavond. In to-
taal kwamen er 111 darters, waar-
bij de één natuurlijk vaker als de 
ander kwam. Zoals gewoonlijk ein-
digde de speelavond op vier ni-
veaus. Wim Grapendaal stond in 
de finale van het hoogste niveau. 
Het was zijn zesde finale dit sei-
zoen. Wim wist uiteindelijk (weer) 
te winnen, waardoor hij een hon-
derd procent score wist te beha-
len wat betreft gewonnen finales. 
Ook bijzonder was dat dit de vier-
de overwinning op rij betekende. 
Hij werd hierdoor pas de tweede 
darter in twaalf seizoenen tijd die 
dit wist te presteren. Marco Corne-

lisse was de andere darter die vier 
finales op rij wist te winnen. Mar-
co wist dit kunststukje zelfs twee 
keer uit te halen, maar Wim kan dit 
record op de volgende speelavond 
dus scherper stellen. De (verlie-
zende) finalist op het hoogste ni-
veau was Kilian Broeren. Hij stond 
voor de derde keer ooit in deze fi-
nale en bleef helaas op één gewon-
nen finale staan. Danny de Hartog 
en Erik Jan Geelkerken reikten tot 
de laatste vier terwijl Johan Breur 
de (prettig) verrassende compo-
nent in de kwartfinale was. Op het 
tweede niveau stond Tim van de 
Poel in de finale. Het was zijn acht-
ste finale ooit en derde dit seizoen. 
Door de finale te winnen kwam Tim 
op een percentage van vijftig pro-
cent wat betreft gewonnen finales 
(vier). Ronald Baars was de verlie-
zende finalist. Op het derde niveau 
won Oscar Gootjes knap zijn twee-
de finale van dit seizoen. Peter van 

Luc van de Meer (links) naast winnaar Rob Braam.

de Laarse was in deze ronde ‘the 
best of the rest’, terwijl Ans Engel 
(weer) de halve finale wist te berei-
ken. Op het vierde niveau was dan 
eindelijk wel sprake van een nieu-
wigheid. Rob Braam won voor het 
eerst ooit een finale bij de Poel’s 
Eye. Dit ging ten koste van Luc van 
de Meer. 

De hoogste uitgooi van de avond 
was ook al een herhaling van zet-
ten. Voor de tweede keer op rij 
kwam deze op naam van Willi-
am Hunitetu, dit keer met een fi-
nish van 119. Tot slot was het bij 
het spel de Triple Pot óók al een 
herhaling van zetten. Voor de ‘tri-
ple-ste’ keer op rij (!) mocht Jo-
han Breur proberen de juiste tri-
ple voor de Triple Pot, maar helaas 
lukte dit (weer) niet. Deze poging, 
plus meer informatie over de dart-
club, is terug te vinden op de web-
site www.poelseye.nl. De volgen-
de darts activiteit bij de Poel’s Eye 
is alweer overmorgen, zaterdag 19 
april. Het betreft het jaarlijkse Paas 
koppeltoernooi. Bij dit altijd gezel-
lige toernooi staat men er niet al-
leen voor, maar schrijft men zich 
gezamenlijk in. De inschrijving sluit 
om 20.00 uur, deelname kost acht 
euro per koppel. De minimum leef-
tijd is 15 jaar. De Poel’s Eye heeft 
een zogenaamd open deuren be-
leid; lidmaatschap of van te voren 
opgeven is niet nodig. Mis het ge-
zelligste toernooi van het jaar niet.

ZABO wijkt uit naar 
Proosdijhal
Aalsmeer - De vijftiende speelron-
de van de ZABO competitie wordt 
aankomende zaterdag 19 april ge-
speeld in de Proosdijhal aan de Edi-
sonstraat 6 (dus niet in de Bloem-
hof zoals in het jaaroverzicht staat 
vermeld). Vijf zaalvoetbalwedstrij-
den staan op het programma. Om 
18.35 uur Amsec Beveiliging tegen 
Holex. Om 19.20 uur La Furia Ro-
ja tegen Piller Sport. Om 20.05 uur 
Koen Pack tegen LEMO. Om 20.50 

uur Schijf Grondboringen tegen Le-
mo Gaat Los en om 21.35 uur Polo-
nia Aalsmeer tegen Heemhorst Wa-
tersport.  

Stand vooraf: Koen Pack (VVZS) 14-
35, Schijf Grondboringen 14-35, La 
Furia Roja 14-30, LEMO 14-26, Pil-
ler Sport 14-18, Heemhorst Water-
sport 14-14, Polonia Aalsmeer 14-
13, Holex 14-13, Lemo Gaat Los 14-
11, Amsec Beveiliging 14-6.  

Schaakcompetitie
Donkere wolken boven 
AAS 1in tweede klasse
Aalsmeer - Zaterdag 12 april, het 
is mooi weer, de Azen zijn op tijd 
en de opstelling is erg tactisch.
De sympathieke tegenstander is 
Lauwrierboom-Gambiet uit Am-
sterdam, meestal wordt van sym-
pathieke tegenstanders gewon-
nen. Wat kan er fout gaan? Zoals 
dit gehele seizoen al: Alles! 

Wederom een dramatische neder-
laag voor AAS 1 en degradatie is 
niet meer in eigen hand. In eerste 
instantie leek de tactische opstel-
ling te werken, versterkt door het 
feit dat Im Blees niet bij de gas-
ten was, maar weer terug naar 
Cuba. Wellicht een idee voor heel 
Lauwrierboom-Gambiet? Op bord 
2 vond Marco zich opgeofferd, 
maar scoorde wel een keurige re-
mise tegen de sterke FM Tondi-
var. AJ scoorde zijn zoveelste re-
mise tegen kopman Seelemeijer 
en alles leek goed. Jeffrey had na 
een onduidelijke partij een prach-
tige combi en bracht de Azen zelfs 
op 2-1. Daarna begon de gebrui-
kelijke knoeifase. Paul miste in een 

Philidor op zet 4 al een zeer beken-
de geforceerde winstweg en zag 
daarna kans om een nog steeds 
kansrijke stelling om zeep te hel-
pen. Marc had steeds ‘compensa-
tie’, maar stond uiteindelijk gewoon 
materiaal achter en Jasper werd in 
een erg scherpe pot van het bord 
geblazen. 

Aan Ad en Simon de opdracht om 
te winnen. Ad stond gewonnen 
maar de gevolgen van een ern-
stige ziekte uitten zich in verlies 
van concentratie. In de 2e klas-
se landelijk duren sommige partij-
en soms meer dan 6 uur! Aan het 
eind zag Ad een sterke zet over 
het hoofd en moest in remise be-
rusten, wederom verloren (3-5). Si-
mon probeerde het nog een tijdje, 
maar kon geen ijzer met handen 
buigen en scoorde een keurige re-
mise. De volgende ronde wacht 
AAS de koploper, in deze vorm zijn 
de schakers geheel afhankelijk van 
de andere wedstrijden. 

Ben de Leur
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