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MOLLEMA BEREIDT
ZICH VOOR OP DE

TOUR DE FRANCE 2014

De Tour de France staat weer voor de deur. Wie herinnert zich dan niet hoe vo-
rig jaar de Belkin-renners Bauke Mollema en Laurens ten Dam in het kielzog van 
de Tourwinnaar Chris Froome meereden om het eremetaal? Mollema kijkt alvast 
vooruit naar een nieuwe confrontatie met Keniaanse Brit. “Froome blijft voor mij 
de grote favoriet voor de komende Tour, maar ik wil het hem zeker lastig gaan ma-
ken.” tekst: Willem Kieviet

Voor Bauke Mollema (27) was de vorige 
editie van La Grande Boucle een prachti-
ge ervaring om mee te maken. “Voor mij 
was het de eerste keer dat ik in de Ronde 
van Frankrijk een hele lange tijd meestreed 
voor de podiumplaatsen.” 

Bau en Lau
De eerste bergrit naar Ax-3 Domaines heeft 
een plaats gekregen in ons collectieve ge-
heugen. Mollema leverde samen met zijn 
kompaan Laurens ten Dam vuurwerk op 
de fl anken van het Plateau de Bonascre, 
nabij Andorra. Oud-tourwinnaar Alberto 
Contador wordt op achterstand gereden. 
Froome wint de rit, maar daarachter rich-
ten de media opeens hun blik op dat onbe-
kende Nederlandse duo: het koningskop-
pel ‘Bau en Lau’ is geboren. 

Na een gedenkwaardige waaieretappe – 
Froome komt geïsoleerd te zitten – staat 
wielerminnend Nederland op z’n kop. Mol-
lema staat dan tweede in het algemeen 
klassement met uitzicht op het geel. Die 
tweede plaats zal hij tot en met de zestien-
de(!) etappe vasthouden. Uiteindelijk wordt 
hij zesde in Parijs. “Ik kijk met een goed ge-
voel terug op de Tour van vorig jaar. Een 
zesde plaats in het eindklassement is niet 
slecht, maar uiteindelijk gaat het voor een 
profwielrenner altijd om winnen. Gelukkig 
kon ik het jaar 2013 goed afsluiten met een 
etappewinst in de Vuelta, de Ronde van 
Spanje.”

Podiumplaats
Ook dit jaar wil Mollema meedoen voor 
een podiumplaats. “Het algemeen klasse-
ment heeft inderdaad de hoogste priori-
teit voor mij. Toch wil ik me niet blindstaren 
op een bepaalde positie in het klassement. 
De factor geluk, bijvoorbeeld wel of niet bij 
een valpartij betrokken zijn, heeft ook zo z’n 
invloed op het verloop van een grote ron-
de. Tegelijkertijd is het zo dat als er voor 
mij kansen zijn op een ritzege, ik daar ook 
vol voor zal rijden. Het klinkt als een cliché, 
maar ik wil er het maximale uithalen.”

Gesink
Vorig jaar had Mollema veel steun aan Ro-

bert Gesink in de voorbereiding van de fi -
nale van de bergetappes. Gesink liet zich dit 
voorjaar opereren vanwege terugkomende 
hartritmestoornissen en zal de Tour van 
2014 niet rijden. “De volledige Belkin-selec-
tie wordt normaal gesproken na de Ronde 
van Zwitserland bekendgemaakt. Ik denk 
dat de selectie wel in grote lijnen hetzelfde 
is als vorig jaar, op Gesink na. Er zal weer 
een uitgebalanceerde ploeg staan met goe-
de klimmers en renners voor het vlakke. En 
met renners die uit de voeten kunnen met 
de kasseienetappe die dit jaar is opgeno-
men in het etappeschema, zoals Sep Van-
marcke en Lars Boom.”

Routeboek
De nuchtere Groninger – nu wonend in het 
Friese Leeuwarden – heeft misschien bij 
sommigen het imago van een ijskonijn. Ie-
mand die zich niet gek laat maken door op-
juttende cameraploegen of fans, en ’s och-
tends bij de thee de etappe van die dag 
eens rustig doorneemt. Dat is schijn. “Ik 
heb het routeboek al aardig in mijn hoofd 
zitten. De etappes met fi nish bergop zijn 
omcirkeld. Aan het eind van de eerste Tour-
week rijden we de Elzas in. Die etappes 
kunnen al heel zwaar zijn. Dat werk moet 
mij goed liggen. Al met al denk ik dat het 
parcours van dit jaar zwaarder is dan dat 
van vorig jaar.”

Favorieten
De grote vraag blijft natuurlijk wie op zon-
dag 27 juli de gele trui mag aantrekken. 
Mollema is daar helder over: “Chris Froome 
is en blijft voor mij de grote favoriet voor de 
eindzege. Hij is enorm sterk, en heeft met 
Team Sky een goede ploeg om hem heen. 
Daarachter komt Contador, die zijn oude 
niveau dit jaar weer te pakken lijkt te heb-
ben. Daarna komt denk ik een grote groep 
renners onder wie Nibali, Valverde, Kwi-
atkowski, Van Garderen, Betancur, Pinot, 
Kreuziger en ikzelf. En dan is Quintana nog 
afwezig.”
Voordat de Tour van start gaat, heeft Molle-
ma eerst nog een hoogtestage in de Sierra 
Nevada (Spanje), en fi etst hij de Ronde van 
Zwitserland. Het Nederlands Kampioen-
schap houdt hij dit jaar voor gezien. 
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We hopen van niet, maar we denken 
van wel. Dat de Tour van 2014 wat het 
algemeen klassement betreft een tik-
je saai wordt. Spektakel genoeg in de di-
verse waaier-, kasseien- en bergritten, 
maar de uitkomst staat wat ons betreft 
vast: Christopher Froome wint de Tour de 
France 2014. Tenzij Contador deze zomer 
in bloedvorm verkeert. Onze top 5…

1. Christopher Froome
Vijf keer maar liefst ligt de fi nish op een berg, 
één keer is er een lange tijdrit. Voeg daarbij het 
feit dat Team Sky achterlijk sterk bezet is met 
Richie Porte als luxeknecht, en het mag geen 
twijfel meer lijden dat de in Kenia geboren Brit 
Christopher Froome topfavoriet is in deze Tour 
de France. Hij reed bitter weinig wedstrijden in 
2014, maar wat hij reed, reed hij goed. Erg goed. 
Zo won hij de sterk bezette Rondes van Oman 
en Romandië. Vorig jaar wist alleen de dit jaar 
afwezige Colombiaan Nairo Quintana binnen de 
vijf minuten te blijven in het algemeen klasse-
ment. We verwachten dat die rol dit jaar voor 
Contador is weggelegd.

2. Alberto Contador
Vorig jaar ietwat tegenvallend, maar als de voor-
tekenen niet bedriegen, zal de 31-jarige Span-
jaard Alberto Contador er deze Tour de France 
weer staan. Welke voortekenen dat zijn? Nou, 
bijvoorbeeld het feit dat Contador in 2014 vier 
etappekoersen reed, daarbij tweemaal twee-
de werd en tweemaal de betreff ende ronde op 
zijn naam schreef. Zo won hij de Tirreno-Adria-
tico met overmacht. En in april zegevierde hij in 
de Ronde van het Baskenland. Voorwaar geen 
misselijke koersen. Met de sterke Roman Kreu-
ziger als teamgenoot zou hij, mits hij de blaken-
de vorm voortzet, het Froome erg moeilijk moe-
ten kunnen maken. Tijd winnen is een mogelijk-
heid op de kasseien, die Contador dit jaar nauw-
keurig verkende met de Nederlandse specialist 
Steven de Jongh. 

3. Vicenzo Nibali
Grote kanshebber voor de andere podiumplek 
is de Italiaan die rijdt in Kazachstaanse dienst, 
Vicenzo Nibali. Goede renner, goede klimmer, 
goede tijdrijder. Maar net niet de absolute top. 
Zijn combinatie van kwaliteiten maakt hem wel 
tot een complete ronderenner. Reed dit jaar 
echter nog geen deuk in een pakje boter. Rela-
tief gezien dan. Zijn beste resultaat was de vijf-
de plek in de Ronde van Romandië, achter ren-
ners als Spilak en Frank. Kortom, de kans is niet 
groot dat hij een echte concurrent van Froome 

en Contador zal zijn, maar best of the rest zou 
de kopman van Astana zomaar kunnen worden.

4. Alejandro Valverde
Voor Belkin was het een mooie dag, 12 juli 
2013. In die waaieretappe in de Tour zette de 
ploeg de met een lekke band kampende Span-
jaard Alejandro Valverde op grote, grote ach-
terstand. Met bijna tien minuten aan de broek 
kon die een grote streep zetten door zijn Tour 
de France. Toch toonde Valverde karakter, reed 
uitstekende Alpenetappes en eindigde op een 
keurige achtste plek in het eindklassement. De 
wetenschap dat een podiumplek erin had geze-
ten, zal de Spanjaard nog altijd pijn doen. Hij zint 
op wraak en in het voorjaar van 2014 toonde hij 
vorm met een prachtige overwinning in de Waal-
se Pijl, een fraaie tweede plek in Luik-Bastena-
ken-Luik en een vierde in de Amstel Gold Race. 
Ook won hij de Ruta del Sol. Valverde lijkt er dus 
klaar voor en is de grootste uitdager van Niba-
li voor de derde trede op het podium. Wel moet 
hij afrekenen met de zwakke dagen in de Tour 
de France, want daarvan lijkt hij altijd last te heb-
ben. Verder dan een zesde plek is Valverde na-
melijk nooit gekomen. Maar dit jaar zal dat an-
ders zijn.

5. Richie Porte
In de luwte van kopman Froome rijdt een klas-
bak rond in de vorm van superknecht Richie 
Porte. De Australiër van Sky klimt met de bes-
ten en heeft een toptijdrit. Zou zomaar op het 
podium kunnen komen als hij in supervorm ver-
keert en het werk dat hij voor Froome moet ver-
richten goed verteert. Maar we vermoeden dat 
hij Froome lang en zwaar zal moeten bijstaan. 
Vandaar niet meer dan een eervolle vijfde posi-
tie voor Porte deze Tour.

Er zijn wel twintig renners die in aanmerking ko-
men voor de overige ereplaatsen. Wij zien Kwi-
atkowski, Mollema, Van Garderen, Rui Costa en 
Pinot in de toptien rijden. Verder vermoeden we 
dat Kittel de groene trui pakt en dat de berg-
trui bestemd is voor een Fransman: Rolland. 
Voor Nederland is 2014 een fantastisch wieler-
jaar tot nu toe, met als onbetwiste hoogtepun-
ten de winst van Niki Terpstra in Parijs-Roubaix, 
de verbluff ende ritzeges van Tom-Jelte Slagter 
en Moreno Hofl and in Parijs-Nice en de ritwinst 
van Pieter Weening in de Giro d’Italia. En daar 
gaat een overwinning in de Tour bijkomen, zo 
vermoeden we. Eindelijk weer een etappezege, 
wat zou dat mooi zijn. Mollema, Ten Dam, Terp-
stra, Slagter en Dumoulin zijn op voorhand de 
grootste kanshebbers daarvoor.

FROOME 
DOES IT 
AGAIN!
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BLIK VOORUIT NAAR 2015:
DE GRAND DÉPART IN UTRECHT

Nadat in 2010 de Tour de France al in Rotterdam van start ging, is het in 2015 
opnieuw raak. Dan vormt Utrecht op 4 juli het decor voor de eerste etappe van 
de Tour: een individuele tijdrit van 13,7 kilometer. Op 5 juli vindt de tweede 
etappe plaats: een rit ‘in lijn’ dwars door de binnenstad. Hoe heeft de stad dat 
voor elkaar gekregen, en hoe staat het met de voorbereidingen? We vragen het 
de projectdirecteur ‘Le Tour Utrecht’: Martijn van Hulsteijn.       tekst: Willem Kieviet

Hoe is het idee ontstaan om de Tour-
start van 2015 naar Utrecht te halen?

Van Hulsteijn: “Het begon allemaal naar 
aanleiding van de start van de Giro in Gro-
ningen in 2002. Een bierviltje werd gebruikt 
om de eerste schetsen van een Tourstart 
in Utrecht vorm te geven. Het initiatief van 
Stichting Tour sous le Dom onder aanvoe-
ring van journalist Jeroen Wielaert was ge-
boren. In 2003 is het initiatief overgeno-
men door de gemeente Utrecht. Toenmalig 
wethouder Hans Spekman en burgemees-
ter Annie Brouwer maakten zich hard voor 
de zaak. Jan Janssen werd ambassadeur: hij 
opende deuren. In 2006 is offi  cieel het bid-
book aangeboden aan de ASO. Na de Tour-
start in Rotterdam van 2010 gaf de ASO aan 
dat wanneer de Tour weer naar Nederland 
zou komen, het in ieder geval Utrecht zou 
zijn. In november 2013 viel het besluit dat 
we als stad de Grand Départ krijgen. Een 
bekroning voor alle inspanningen. Het be-
drijfsleven levert een grote fi nanciële bij-
drage. Dit is ook uniek te noemen, zeker in 
deze economische tijd.”
 
Wat maakt de binnenstad van 
Utrecht tot zo’n unieke locatie om de 
Tour de France daar te laten starten?

“Technisch gezien heb je allereerst veel 
ruimte nodig voor een Tourstart. Die kun-
nen wij bieden, bij de Jaarbeurs. En ook nog 
eens pal naast het station. Daarnaast geldt 
dat Utrecht een echte fi etsstad is. Alleen al 
tussen 7.00 uur en 19.00 uur rijden er da-
gelijks 90.000 fi etsers van en naar de bin-

nenstad. De gemeente werkt de komen-
de jaren voor alle fi etsers aan goede fi ets-
voorzieningen: fi etspaden worden aange-
pakt, er wordt gewerkt aan veilige en snelle 
fi etsroutes en meer en betere fi etsparkeer-
plaatsen. De start van de Tour de France in 
Utrecht is goed voor Nederland, goed voor 
stad en regio en goed voor de sport. Het 
geeft Utrecht de kans om voor een inter-
nationaal publiek de prachtige stad te laten 
zien. Het wordt een fantastisch feest.”

Gaat de organisatie met speciale 
aandacht de Tourstart van 2014 
in Yorkshire volgen? Of zijn de 
draaiboeken al rond? 

“Natuurlijk zijn wij benieuwd naar ‘Leeds’. 
Maar niet om draaiboeken te kopiëren. El-
ke tourstart heeft en kent een andere dy-
namiek. Wij hebben bijvoorbeeld een tijdrit, 
dat vergt weer een ander soort draaiboek 
dan een ‘rit in lijn’ zoals in Leeds. We heb-
ben goede contacten over en weer en gaan 
er wel kijken om te ervaren en leren van de 
ervaringen daar.”

Is het mogelijk om als vrijwilliger 
een steentje bij te dragen aan het 
succes van de Tourstart in Utrecht?

“Ja, dat is zeker mogelijk. Graag zelfs. We 
zijn nu druk bezig met een wervingsplan en 
het opstellen van de vacatureteksten. 
Mochten er mensen zijn die zich nu al wil-
len aanmelden, dan kunnen ze mailen 
naar  tourmakers@utrecht.nl om hun inte-
resse kenbaar te maken.” 

BEKENDE NEDERLANDERS BLIKKEN VOORUIT 
OP DE KOMENDE TOUR DE FRANCE

De wielersport is erg in de mode in Nederland. Wanneer de avonden langer worden 
zijn racefi etsen niet van de weg te slaan, en wordt menig rondje om de kerk 
georganiseerd.  Deze wielergekte gaat ook de politiek en de Tweede Kamer niet 
voorbij. Nu de Tour de France weer voor de deur staat, vragen wij de amateur-

wielrenners Halbe Zijlstra (fractievoorzitter VVD), Sybrand Buma (fractievoorzitter 
CDA) en Hans Spekman (voorzitter PvdA) naar hun liefde voor en kennis van de Tour 
de France.

Tekst: Willem Kieviet

Halbe Zijlstra
(fractievoorzitter VVD)

Waarom bent u een 
echte Tourliefhebber?
“De Tour bevat alle aspec-
ten van het wielrennen: 
klimmen, sprinten en tijd-
rijden, in een schitterende 
ambiance.
Het is ook nog eens mid-
den in de zomer, waar-
door je de tijd hebt om er-
naar te kijken en ervan te 
genieten.” 

Hoe gaat u de Tour 
van 2014 volgen?
“Het eerste deel zal ik ge-
woon thuis voor de buis volgen. De tweede helft, wan-
neer het peloton de bergen in gaat, volg ik graag in Frank-
rijk zelf.
Het Nederlandse succes van vorig jaar heeft daar voor 
mij geen verandering in gebracht. Ieder jaar volg ik de 
Tour op deze wijze.”

Wie tipt u als winnaar van de Tour 2014?
“Alberto Contador! Hij is gebrand op revanche na zijn 
schorsing en na de vernedering die Froome hem vorig 
jaar bezorgde.
Daarnaast rijdt hij dit hele jaar al goed. Zo won hij met 
overmacht de Ronde van het Baskenland.”

…en hoe gaan de Nederlanders het dit jaar doen?
“Ik denk dat Bauke Mollema wederom top 10 van het al-
gemeen klassement zal rijden, zonder overigens zicht te 
hebben op de eindoverwinning.

Het wordt hoog tijd voor een Nederlands dagsucces, 
maar de kans daarop is helaas niet erg groot. We heb-
ben namelijk veel goede renners, maar weinig echte af-
makers.”

Gelooft u in een dopingvrije Tour de France?
Stellig: “Daar wil ik in geloven, want doping is het vergif 
van de sport…!”

Sybrand Buma
(fractievoorzitter CDA)

Waarom bent u een 
echte Tourliefhebber?
“De Tour de France 
is natuurlijk verreweg 
het grootste wieler-
evenement. 
Maar wat ook meespeelt 
is dat het in de zomerpe-
riode valt, waardoor het 
werk rustiger is.”

Hoe gaat u de Tour 
van 2014 volgen?
“Ik volg de Tour op de voet 
via mijn mobieltje. Met de 
app ‘tour tracker’ kan ik de 
etappes goed volgen.” 

Wie tipt u als winnaar van de Tour 2014?
“Chris Froome is de te kloppen man. Misschien kan een 
Spanjaard als Contador of Valverde hem bedreigen. 
Maar natuurlijk hoop ik op een Nederlandse overwinning. 
Bauke Mollema? Wout Poels misschien?”

…en hoe gaan de Nederlanders het dit jaar doen?
“Na de geweldige overwinning van Niki Terpstra in Parijs-
Roubaix mogen we stiekem weer hopen op dagsucces-
sen. 
Maar we hebben de nodige deelnemers die ook in de kop 
van het klassement een belangrijke rol kunnen spelen.”

Gelooft u in een dopingvrije Tour de France?
“Laat ik het voorzichtig formuleren: ik hoop op een do-
pingvrije tour. Alle dopingschandalen hebben het wiel-
rennen besmeurd. We willen immers echte prestaties 
zien.”

Hans Spekman
(voorzitter PvdA)

Waarom bent u een 
echte Tourliefhebber?
“De Tour-magie is bij mij 
al ontstaan in de tijd van 
Peter Post en zijn ploeg. 
Ik was een echte fan van 
Lubberding. Met z’n petje 
achterstevoren op de foto. 
De renners zijn na al die 
jaren nog altijd toeganke-
lijk voor de fans. Dat fasci-
neert mij. En de ronde van 
Frankrijk is natuurlijk een 
heroïsch evenement. Zo-
wel de bergetappes als de 
vlakke etappes. Ik zou niet 
graag vooraan willen rijden tijdens een sprintetappe.”

Hoe gaat u de Tour van 2014 volgen?
“Zoals altijd volg ik de Tour in Nederland via de NOS, en 
als ik in Frankrijk ben vanaf de camping. Hiernaast wordt 
in mijn vriendengroep via internet een tourpoule georga-
niseerd. Om hier goed te kunnen presteren moet ik de 
ronde natuurlijk intensief volgen.”

Wie tipt u als winnaar van de Tour 2014?
“Ik zou mijn geld graag willen zetten op de Colombiaan 
Quintana. Maar die rijdt dit jaar de Tour niet. Dus denk ik 
toch weer Froome. Hij won vorig jaar, en in 2012 had hij 
natuurlijk ook kunnen winnen, maar kneep hij zo nu en 
dan doelbewust in de remmen.”

…en hoe gaan de Nederlanders het dit jaar doen?
“De prestaties van Mollema en Ten Dam hebben mij vo-
rig jaar erg verrast. Ik hoop op een mooie etappewinst, en 
wellicht een podiumplek.”

Gelooft u in een dopingvrije Tour de France?
“Laat ik het anders zeggen: ik geloof niet in dopingvrije 
topsport! Op topniveau zullen er altijd mensen zijn die 
vals spelen. Zet 15 kinderen bij elkaar en er wordt vals 
gespeeld. Ik denk niet meer op deze grote schaal. Het is 
daarom belangrijk dat de lijst met verboden middelen ie-
der jaar scherp wordt gescreend, en bijgewerkt wordt.”







• Bouw een bootje
• Optimist zeilen
• Beachsporten 
• Proefvaren
• NK Powerboat

• AquaPalooza 
• Oude Deuren SurfCup
• NRE wedstrijd
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• Westeinder Culinair 
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AGENDA
Westeinder Water Week

Donderdag 3 juli:
* Aqua Palooza met spetteren-
de wakeboard-show nabij Surf-
eiland van 17 tot 23u.
* Beachvolleybal instuif voor ie-
dereen v/a 18u. Om 21u. demon-
stratie beachvolleybal door top-
spelers Richard Schuil en Jeroen 
en Sven Vismans.

Vrijdag 4 juli:
* Kennis maken met diverse 
beachsporten voor bijna brug-
klassers op Surfeiland, 12 tot 
17.30u.
* Zeilen met instructeurs van 
Zeilschool voor iedereen v/a 12u.
* Regenboog zeilwedstrijden v/a 
13u.  op de Westeinderplassen.
* Beachvolleybal instuif voor ie-
dereen, toernooi 3 tegen 3, op 
Surfeiland van 19 tot 21u.

4 tot en met 6 juli:
* Jazz op de haven bij Nieuwe 
Meer, Stommeerweg 2. Vrijdag 
Katelijne van Otterloo 21-23u, 
zaterdag Michael Varekamp 16-
18u. en 20-22u. en zondag De-
borah Carter, 16-18u.

Zaterdag 5 juli:
* Havensdag met kunst, boten-
beurs alles over honing, zeilen, 
muziek en attracties voor kinde-
ren v/a 10u. bij jachthavens Ui-
terweg 123, 134 en 417a, Oost-
einderweg 247a en Kudelstaart-
seweg 64 en 117.
* Fietstocht ‘Rondje Poel’. Start 
10 tot 12u. bij Zeilschool aan 
Kudelstaartseweg, The Beach 
aan Oosteinderweg, jachthaven 
Stenhuis aan Uiterweg 417a en 
Kempers, Herenweg in Leimui-
den.
* Wakeboard clinic met kampi-
oen Michael Nieuwerf bij Wa-
terskivereniging op Surfeiland, 
9.30-19u.
* Nationale Beachvolleybaltop 
strijdt om titel op Surfeiland, 13-
17u.
* Westeinder culinair met top-
restaurants uit Aalsmeer en re-
gio. Vanaf 16u. op surfeiland. 
Met live-optredens van bands 
en dj’s.

Zondag 6 juli:
* Oude Deuren Surf Cub, race 
met surfplanken van weleer van-
af Surfeiland v/a 11u. Kennis 
maken met waterskiën en wake-
boarden
* Beachvolleybal clinic en toer-
nooi voor iedereen op Surfeiland 
v/a 16u.

Nieuw initiatief, vandaag!
Aqua Palooza bij ‘t eiland
Aalsmeer - Neem je boot mee, je 
opblaaskrokodil of je zwemband en 
vergeet je zonnebril niet. Onder het 
genot van live-muziek, een heerlijke 
barbecue en een drankje, gaat van-
daag, donderdag 3 juli, op het wa-
ter een fantastisch feestje gebouwd 
worden. Daarnaast zal er onder an-
dere een spetterende wakeboard-
show plaatsvinden. Boten in alle 
soorten en maten zijn welkom. Aqua 

Palooza is een initiatief van Sea Ray 
en Kempers Watersport. In Amerika 
worden er jaarlijks op meer dan 100 
plaatsen Aqua Palooza’s georgani-
seerd en dit jaar voor het eerst ook 
in Nederland.
Zonder boot zijn bezoekers overi-
gens ook van harte welkom! Van 
17.00 tot 23.00 uur vandaag op en 
het surfeiland aan de Kudelstaart-
seweg.

Zaterdag en zondag vanaf surfeiland

Windsurfen, suppen en 
Oude deurcup WSCA
Aalsmeer - Op zaterdag 5 juli van-
af 11.00 uur kunnen allerlei soorten 
Windsurfboards en zeilen uitgepro-
beerd worden op het Surfeiland aan 
de Kudelstaartseweg. De Windsurf 
Club Aalsmeer (WSCA) organiseert 
ook dit jaar weer in samenwerking 
met Fanatic en North Sails een test-

dag. Tevens Supventure er met de 
snelst groeiende sport wereldwijd: 
het Suppen. Stand Up Paddling. 
Staande op een stabiel SUP board 
en een lange paddel kunnen he-
le tochten gemaakt worden. Het is 
meteen een gehele body work-out. 
Op zondag 6 juli is de Windsurfclub 

Aalsmeer mede organisator van de 
inmiddels zesde Oudedeurensurf-
cup. Dan varen de Oude deuren 
weer tegen elkaar in wedstrijd ver-
band. Een oude deur is een ande-
re naam voor een grote surfplank 
met kenmerkende kleurige drie-
hoeken zeilen. Eind jaren zeventig 
en tachtig was dit voor veel men-
sen de ultieme recreatie en sport 
beoefening. Het leek wel of ieder-
een een grote plank op zijn au-
to mee nam op vakantie? Neder-
land heeft veel wereld- en Euro-
pees kampioenen voorgebracht in 
deze klasse. In 1984 had Nederland 
met Stephen van der Berg ook een 
Olympisch kampioen. Veel van de-
ze strijders nemen het op sportieve 
wijze op 6 juli weer tegen elkaar op. 
Het lijkt ook wel een jaarlijkse te-
rugkomende reünie. Samen met de 
vele amateurs die het ook leuk vin-
den om de Oude deur weer eens te 
varen, wordt er een gezellige wed-
strijd van gemaakt met een barbe-
cue als afsluiting. Gezelligheid staat 
voorop bij deze hang loose sport. 
Heb je thuis ook een oude deur en 
wil je weer eens meevaren? Schrijf 
je dan in via de website van de WS-
CA. Of vind je het leuk om de oude 
sfeer weer eens te proeven met die 
leuke zeilen? Kom dan kijken op 6 
juli vanaf 11.00 uur op het Surfei-
land vlakbij de watertoren

Wakeboard clinic bij WSVA met 
Nederlands kampioen Michael
Aalsmeer - De Waterskivereniging 
Aalsmeer organiseert op zaterdag 
5 juli een wakeboard clinic van 9.30 
tot 19.00 uur met Michael Nieu-
werf op het surfeiland aan de Ku-
delstaartseweg. 
Michael behaalde onder andere de 
eerste plaats op het Nederlands 
kampioenschap Cablewakeboarden 
in de klasse junior man. Wil jij wa-
keboard les van een echte pro? Dit 

is je kans! Er is nog plek voor enke-
le wakeboarders. Geïnteresseerd? 
Schrijf je snel in voor drie runs van 
15 à 20 minuten inclusief lunch. 
Stuur een mail naar info@wsva.nl of 
kom langs bij het clubhuis op recre-
atie-eiland Vrouwentroost om je in 
te schrijven. Leden van Waterskiver-
eniging Aalsmeer zijn hier overigens 
elke woensdagavond vanaf 19.00 
uur aanwezig.

NRE 4 juli op de Westeinder
Aalsmeer - Op dinsdag 1 juli is 
voor de vierde keer het Nationaal 
Regenboog Evenement (NRE) van 
start gegaan. De regenboog-zeil-
boten van elf Groene Hart-gemeen-
ten en provincie Zuid-Holland strij-
den tot en met 6 juli om een podi-
umplek. Het NRE vindt plaats op vijf 
plassen in het Groene Hart van Hol-
land. Elke dag verplaatst het water-
sportspektakel zich naar een ande-
re plas. Wethouder Kees van Velzen 
van gemeente Teylingen is sinds en-
kele weken verantwoordelijk voor 
het NRE: “De gemeenten in het Hol-
lands Utrechtse Plassengebied heb-
ben veel te bieden op het gebied 
van recreatie en toerisme voor zo-
wel inwoners als bezoekers. Het is 
fantastisch om samen te werken 
met lokale ondernemers en om een 
aantrekkelijk programma te maken 
met water- en walactiviteiten. Met 
het NRE maken we een verbinding 

tussen het water en de wal. We wil-
len dat steeds meer watersportlief-
hebbers en bezoekers zien wat on-
ze gemeenten te bieden hebben en 
daar gebruik van maken. Denk hier-
bij aan de vele fiets-, wandel- en 
vaarroutes en de bezienswaardig-
heden.” Gisteren, woensdag 2 ju-
li, is er gezeild op de Kagerplassen 
en vandaag gaan de teams de strijd 
aan op het Braassemermeer. Vrijdag 
4 juli komen de Regenbogen naar 
de Westeinderplassen en de laatste 
twee zeildagen zijn respectievelijk 
op de Vinkeveense plassen en de 
Nieuwkoopse plassen. Alle activitei-
ten in Aalsmeer worden gehouden 
op en rond het Surfeiland Vrouwen-
troost aan de Kudelstaartseweg. 
Hier vandaan is er goed zicht op het 
wedstrijdparcours op de Westein-
derplassen

Foto: MijnNaamisHaze.

Zeilen
11.30 – 12.00  Binnenvaren Regenbogen Surfeiland
12.00 – 13.15  Bezichtigen Regenbogen
12.45 – 13.15  Opening zeilevenement + voorstellen zeilteams
13.15 – 14.00 Regenbogen naar de start
14.00 – 16.00  Zeilwedstrijd
16.00 – 18.00  Borrel in de tent
16.30 – 17.00  Prijsuitreiking zeilwedstrijd

Vrijdag Nationaal Regenboog Evenement op Westeinder

Stuurman Blees wijst op 
spiegel van zijn Regenboog
Aalsmeer - Deze week wordt voor 
de vierde keer het Nationaal Re-
genboog Evenement  verzeild. Het 
‘NRE’ is een ware  zeilsensatie en 
benadrukt niet alleen de recreatieve 
waarde van het Groene Hart met het 
plassengebied, maar vooral ook de 
zeilsport. Nadat er op woensdag en 
donderdag al gezeild is op de Ka-
ger Plassen en de Braassemermeer, 
komt het circuit vrijdag 4 juli naar 
Aalsmeer. Daar worden er op de 
Grote Poel van de Westeinderplas-
sen ’s middags drie races verzeild. 
De eerste start is om 14.00 uur.
De Regenboog is een oer-Holland-
se zeilboot naar een ontwerp van 
de befaamde jachtontwerper G. de 
Vries-Lentsch jr. uit 1917 en dankt 
haar naam aan de verschillende 
kleuren waarin de romp werd ge-
schilderd. De Regenboog is 8 me-
ter lang en heeft een totale tuigage 
van maar liefst 70 vierkante meter. 
Enigszins overtuigd komt de ‘Boog’ 
bij weinig wind al snel op gang en 
vooral bij veel wind zijn er specta-
culaire momenten. Niet voor niets 

wordt de Regenboog wel de Konin-
gin van het water genoemd. De eer 
van Aalsmeer wordt vrijdag verde-
digd door schipper Marc Blees met 
zijn vaste bemanning Thomas Al-
lart en Lieuwe Gietema. Vorig jaar 
won Blees de serie in Aalsmeer en 
moest hij op het allerlaatste rak in 
Nieuwkoop genoegen nemen met 
een derde totaalplaats. “Wij zijn ge-
brand om te winnen en de wissel-
trofee een jaar voor de gemeente 
Aalsmeer te houden”, stelt Marc . Hij 
zeilt met Regenboog 114, de ‘Dub-
bel D’, als verwijzing naar de bouwer 
uit 1979. Nadat de Boog in Aalsmeer 
door Aldert Been in 2008 is gerefit is 
de ‘Dubbel D’ in topconditie en klaar 
om te winnen. 
De organisatie op het water is in 
handen van Westeinder Zeilwed-
strijden. Wedstrijdleider Herman van 
der Meyden gaat drie zogenaamde 
driehoeksbanen uitleggen bij het 
Surfeiland. Afhankelijk van de wind-
richting wordt de midden- of bene-
denboei zo kort mogelijk bij de wal 
gelegd. Hierdoor zijn de races voor 

iedereen op de wal tussen de wa-
tertoren en het Surfeiland zeer goed 
te volgen. Per race wordt er onge-
veer 30 minuten gevaren en de se-
rie wordt om 16.00 uur afgesloten, 
waarna om 16.30 uur in de gro-
te feesttent de prijsuitreiking volgt. 
Het NRE wordt zaterdag vervolgd 
in Vinkeveen en de afsluitende ra-

ces zijn zondagmiddag in Nieuw-
koop. Onder een keur van nationa-
le grootheden in de wedstrijdzeilerij 
varen de winnaars van de afgelopen 
jaren (Harry Amsterdam voor Gouda 
en Hans van Stekelenburg voor Bo-
degraven/Reeuwijk) opnieuw mee. 
De traditionele rompvorm van de 
Regenboog resulteert in een ach-
terschip met een kleine zogehe-
ten spiegel. “We willen de spiegel 
van onze Aalsmeerse Boog tijdens 
de wedstrijden graag aan de ande-
ren laten zien”, stelt de Aalsmeer-
se stuurman Blees. “En we zien u 
graag op de wal om er een echt zeil-
festijn van te maken.”
Volg de actualiteit op www.natio-
naalregenboogevenement.nl 
Theo van Mierlo

Wethouder Jop Kluis over 
zeilspektakel: “Een feestje” 
Aalsmeer - Kersverse wethou-
der Jop Kluis heeft serieus verstand 
van zeilen. In zijn jonge jaren deed 
hij aan wedstrijdzeilen en ook zeil-
de hij op zee. Ook nu is hij regelma-
tig op het water te vinden, maar dan 
in een klein motorbootje op de Gro-
te of Kleine Poel. Wat vindt deze wet-
houder van het zeilspektakel het Na-
tionale Regenboog Evenement. “Ge-
weldig, een feestje”, is zijn antwoord. 
“Het leuke is dat bij ons in Aalsmeer 
de zeilwedstrijden goed te volgen 
zijn. Op het Surfeiland Vrouwentroost 

kun je de wedstrijden prima zien. Op 
het water in een bootje is natuur-
lijk het allerleukst.” Voor wie het niet 
weet: Het Nationale Regenboog Eve-
nement is een vijfdaagse zeilwed-
strijd op de plassen in de Randstad. 
Van 2 tot en met 6 juli wordt er ge-
zeild op de Kaag, de Braassemmer-
meer, de Westeinder, de Vinkeveense 
plassen en de Nieuwkoopse plassen. 
Naast de wedstrijden is er ook op de 
wal van alles te doen. Zo wordt er in 
Aalsmeer op het strand van het Sur-
feiland beachvolleybal gespeeld. En 

ook ’s avonds is er in Aalsmeer van 
alles te doen. Bijzonder is ook dat vrij-
dag 4 juli ’s morgens een conferen-
tie over waterrecreatie in het Groene 
Hart plaatsvindt in galerie Sous Ter-

re. ’s Middags hoeven de deelnemers 
alleen maar de weg over te steken 
om te kunnen genieten van de span-
nende Regenboogzeilwedstrijden op 
de Westeinder. “Waterrecreatie in 
optima forma volgens mij”, aldus Jop 
Kluis. En de Westeinder Water Week. 
Bij het noemen van dit Aalsmeerse 
fenomeen wordt Jop heel enthousi-
ast. “Dit is echt een initiatief van het 
bedrijfsleven en de vrijwilligers. Ze 
vullen elkaar aan en met elkaar zor-
gen ze voor een fantastische water-
sportweek. Vanzelfsprekend wens ik 
Marc Blees en zijn mannen heel veel 
succes. Het zou toch mooi zijn als de 
Zilveren Regenboog dit jaar door de 
Aalsmeerse boot in de wacht wordt 
gesleept”, besluit de wethouder van 
toerisme en recreatie.

Zeilen tijdens kinderevenement 
van Westeinder Waterweek
Aalsmeer - Vrijdag 27 juni vond de 
kick off plaats met het kinderevene-
ment van de Westeinder Waterweek. 
In totaal  173 kinderen uit groep 7 
van 5 basisscholen uit Aalsmeer 
en Kudelstaart hebben deelgeno-
men aan  deze leuke en sportieve 
dag. De scholen konden zelf aan-
geven  aan welke activiteiten zij wil-
den mee doen, zoals  een dagdeel 
zeilen in de Optimisten en kielboten 
van Zeilschool Aalsmeer. Koninklij-
ke De Vries Scheepsbouw was aan-

wezig om de kinderen te begeleiden 
bij het in elkaar zetten van  10 klei-
ne praampjes. 

Ook bestond de mogelijkheid om  
een bezoek te brengen aan het fort 
van Kudelstaart. De kinderen geno-
ten zichtbaar van alle activiteiten. 
Deze Westeinder Waterweek zul je  
Zeilschool Aalsmeer vaker  tegenko-
men, ook op vrijdag  4 juli  tijdens het 
grote kinderfestijn op het surfeiland 
tijdens de Regenboog wedstrijden.   

Er zijn uiteenlopende activiteiten,  
The Beach verzorgt vanaf 12.00 uur 
een  instuif met allerlei strandspe-
len, zoals strandvolleybal en -voet-
bal. Zeilschool Aalsmeer geeft  kin-
deren en volwassenen de gelegen-
heid om te zeilen, hun  instructeurs 
hebben op het surfeiland de Op-
timisten en kielboten voor je klaar 
liggen voor een gratis rondje zei-
len. Zij dragen hun watersport pas-
sie met plezier aan jou over.  Bij de 
zeilschoolstand wordt je geïnfor-
meerd over het veelzijdige aanbod.  

Zaterdag 5 juli is de Aalsmeer-
se Havensdag.  In samenwerking 
met de Uithoornse fietsclub is er 
een  gezellige,  mooie en sportie-
ve fietstocht  langs alle deelne-
mende Westeinder havens. Zeil-
school Aalsmeer is  één van de drie 
startplaatsen. En is bovendien  een 
prima rustpunt met hun terras aan 
de plas. Ook deze dag vinden in de 
gezellige haven van de zeilschool  
uiteenlopende activiteiten plaats,  
zo kun je in een kielboot een kort 
rondje Poel maken en voor de kin-
deren liggen er Optimisten klaar, 
allemaal onder de veilige begelei-
ding van de zeilschoolinstructeurs. 
Of maak een tochtje met de sloep. 
Ook is er gelegenheid voor een  
korte rondleiding door dit prach-
tige bedrijf aan de Kudelstaartse-
weg.
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Aalsmeer - In de algemene le-
denvergadering van FloraHolland 
op donderdag 10 juli stelt Flora-
Holland een nieuw besluit voor om 
het verlies over 2013 te dekken. In 
dit nieuwe voorstel wordt niet 0,5% 
maar 0,25% van de in 2013 inge-
houden liquiditeitsbijdrage aange-
wend om een deel van het verlies te 
dekken. Het resterende netto verlies 
wordt ten laste gebracht van de al-
gemene reserve. In regiobijeenkom-
sten in binnen- en buitenland gaat 
de directie met de leden in gesprek 
over dit nieuwe voorstel. De direc-
tie heeft de situatie die is ontstaan 
door de uitkomst van de stemming 
in de ledenvergadering van 5 juni 
uitgebreid besproken met vele le-
den, de  adviesraden en de Raad 
van Commissarissen. De directie 
stelt dat de verliesdekking binnen 
vier kaders moet passen. Ten eer-
ste binnen zowel de statuten als de 
boekhoudregels. De verliesdekking 
moet ook passen binnen de afspra-
ken met de banken, zodat het ver-
trouwen in FloraHolland en de sec-
tor wordt geborgd. Tenslotte moet 
het besluit over de verliesdekking 

verantwoord zijn: voor de coöpera-
tie en het collectief en tegelijk indi-
vidueel aanvaardbaar. Een negatief 
of erg omstreden besluit op 10 juli 
kan belangrijke negatieve gevolgen 
voor de coöperatie hebben. Binnen 
deze kaders speelt dit voorstel in 
op de vraag van veel leden om op 
dit moment minder van het verlies 
bij de leden neer te leggen. Tege-
lijk wordt er nog wel een beroep ge-
daan op de liquiditeitsbijdrage. De-
ze regeling is een belangrijk en on-
misbaar onderdeel van de financiële 
huishouding van de coöperatie Flo-
raHolland, en is daarmee ook een 
belangrijk onderdeel van de kracht 
van het collectief. De komende pe-
riode gaat de directie FloraHolland 
het nieuwe voorstel toelichten op 
regiobijeenkomsten en indien ge-
wenst ook in kleiner verband. In de 
algemene ledenvergadering van 10 
juli wordt het besluit genomen over 
dit belangrijke onderwerp. FloraHol-
land hoopt en verwacht dat leden 
zich vooraf via de bijeenkomsten en 
andere informatievoorziening laten 
informeren en hun stem op 10 juli 
uit gaan brengen. 

Leden FloraHolland bijeen op 10 juli

Nieuw voorstel verliesdekking 
op algemene ledenvergadering

Met Roooz van verleden 
naar heden en toekomst
Aalsmeer - 11 Juni 2014 was het 
startsein voor een mooi project tus-
sen de drie rozenkwekers Bert Mid-
delkoop van Zuurbier Int, Jan Ruhe 
van de Vegpro Group, en Donald 
Hermes van Rosaplaza/AQ Roses, 
genaamd Roooz. Het doel van Roooz 
is, betrokkenheid vanuit de gehele 
keten. Bewust is er gekozen voor de 
Historische tuin in Aalsmeer als pre-
sentatieruimte, omdat hier dagelijks 
de consument rond loopt in de sfeer 
van het verleden. Met meer dan 300 
rozen variëteiten voor de toekomst 
van de meest toonaangevende ver-
edelaars en het hedendaags as-
sortiment rozen van de organisa-
tie maakte dit het plaatje compleet. 
Onder de nostalgische klok uit 1930 
heeft de heer Lucas Vos van Flora 
Holland Roooz officieel geopend. 
Samen met directieleden van de 
belangrijkste groothandelsbedrij-
ven, die 80% van de dagelijkse aan-
koop van rozen vertegenwoordigen, 
op de tribune keek de heer Vos te-
rug op zijn eerste 100 dagen bij de 
bloemenveiling. Waarbij Roooz het 
doel heeft de keten in zijn geheel te 
betrekken, kwam de heer Vos tot de 
conclusie dat de kloof tussen mede-
werkers en directie voor een gezon-
de toekomst verkleind dient te wor-
den, net als de kloof tussen kwe-
ker en handel. Dat Flora Holland als 
coöperatie terug moet naar de ba-
sis was duidelijk. “Eerst inzichtelijk 
maken wat onze Core business is en 
vanuit hier een gezonde en zelf re-

gulerende organisatie opbouwen”, 
aldus Vos. Na een klein stukje ge-
schiedenis over het ontstaan van 
de veilingen in Nederland door de 
heer Frans Janssen, zijn de inkoop-
vaardigheden van de CEO`s getest. 
Dit resulteerde in een positieve fi-
nanciële bijdrage voor het muse-
um. Na een tour langs de deelne-
mende veredelaars, werd de moge-
lijkheid geboden om voor een ieder 
individueel te bepalen wat voor hem 
of haar de roos voor de toekomst 
zou kunnen zijn. Namens het ‘vak’ 
werd beste Roooz-large de witte 
roos Snow Fox+ van Lex+ gekozen. 
De beste Roooz-medium werd Tia-
ra van Spek Roses. Ook consumen-
ten konden drie dagen lang rond lo-
pen op dit rozenfestijn en aangeven 
welke roos voor hen de roos voor de 
toekomst zou kunnen zijn. Dit resul-
teerde in de beste Roooz-large 3D 
van Nirp International en de beste 
Roooz-medium was de oranje Con-
fidential van Preesman. 

De organisatie van Roooz heeft de 
eerste prijs toegekend aan de ro-
ze roos Lovely Jubilee van Inter-
plant. “Roooz is een aanwinst voor 
de gehele keten van veredelaar tot 
consument”, aldus de conclusie van 
de drie initiatiefnemers. “De eer-
ste evaluatie heeft plaatsgevonden 
en we zijn alweer plannen aan het 
smeden voor volgend jaar. De twee-
de editie gaat plaats vinden van 17 
tot en met 21 juni 2015.” 

Gouden score Voedselbank 
Aalsmeer - Een zonnige zaterdag 
in het centrum  en al vroeg diverse 
bootjes in de haven van het Praam-
plein. Veel mensen doen hun bood-
schappen op tijd, dus is het ook al 
bijtijds  druk bij de Albert Heijn. Een 
team van vrijwilligers van de Voed-
selbank Aalsmeer en Kudelstaart 
treft daar bovendien voorbereidin-
gen voor hun zesde winkelactiedag. 
In de winkel is een fraaie ruime op-
stelling gemaakt van de artikelen 
waar de Voedselbank momenteel 
het hardst om verlegen zit. 
Al snel blijkt dat de VBA ook dit 
keer allerminst tevergeefs een be-
roep op het winkelend publiek doet, 
integendeel zelfs! Aan het einde van 
een drukke dag staat er een gou-
den topscore van bijna 70 tjokvolle 
kratten in de loods met onder ande-
re rijst, koffie, houdbare melk, fruit, 
knakworst, kaas, tonijn in blik en 
dankzij de goed gevulde collecte-

bus ook een flinke hoeveelheid lui-
ers. De vrijgevigheid van de klan-
ten was van buitenaardse schoon-
heid en getuigde van grote klas-
se. Zelfs een relatief klein goaltje in 
de vorm van een collectebus werd 
veelvuldig gevonden en de totale 
opbrengst daarvan kwam aan het 
einde van een enerverende dag uit 
op 120 keiharde euro’s. Deze zijn 
door de VBA direct omgezet in di-
recte hulp aan de allerkleinste cli-
enten: “Zonder een schone luier op 
zijn tijd, ken je tenslotte al helemaal 
niet scoren” zou een bekende Ne-
derlandse  voetbalheld gezegd kun-
nen hebben. Het moge duidelijk 
zijn: de coach van de Voedselbank 
Aalsmeer en Kudelstaart is super-
trots op alle spelers die samen tot 
dit geweldige resultaat zijn geko-
men. Daarom dank, heel veel dank 
aan allen die dit mogelijk hebben 
gemaakt!

Autobedrijf P. du PAU
75 jaar lid van BOVAG
Kudelstaart - Autobedrijf P. du Pau 
in Kudelstaart viert dit jaar weer een 
heel bijzonder jubileum. Het onaf-
hankelijk autobedrijf is maar liefst 
75 jaar aangesloten bij BOVAG. Uit 
handen van algemeen directeur 
Koos Burgman ontvingen Piet sr. 
en Piet jr. een speciaal schild. Au-
tobedrijf P du Pau staat al meer dan 
driekwart eeuw bekend als een al-
om gewaardeerd bedrijf dat ga-
rant staat voor kwaliteit, betrouw-
baarheid en garantie. “Die drie 
kernwaarden zijn precies waar bij 
BOVAG aangesloten bedrijven voor 
staan”, aldus Koos Burgman, alge-
meen directeur bij BOVAG. “Zeker-
heid en vertrouwen zijn voor klan-
ten van groot belang, Autobedrijf 
P du Pau biedt dat bij uitstek. En is 
daarom al 75 jaar aangesloten bij 
BOVAG.”

Historie
In 1928 begon de opa van Piet jr, 
Piet genaamd, met het onderhou-
den van landbouwtrekkers. Met 
de opkomst van de auto werd het 
werkterrein verlegd en is het bedrijf 
een onafhankelijk autobedrijf ge-
worden en gebleven. Na de eerste 
Piet kwam Piet sr. in het bedrijf en 
sinds 1999 staat Piet jr. aan het roer, 
maar zijn vader is nog elke dag in de 
werkplaats aanwezig. Vorig jaar ok-
tober werd het 85-jarig bestaan van 

het familiebedrijf gevierd. Het was 
een mooi feest met veel bezoekers. 
Het bedrijf is in de weide omtrek be-
kend. U kunt terecht voor een nieu-
we of gebruikte auto; zie www.piet-
dupau.nl voor occassions of kom 
langs. Het bedrijf staat bekend om 
betrouwbaar onderhoud, reparatie 
en APK. Er is overleg met de klant 
voor er gerepareerd wordt. Ook voor 
airco service en schade kunt u te-
recht, expertise en reparatie worden 
correct verzorgd.
 
Lid sinds 1939
BOVAG bestaat zelfs sinds 6 mei 
1930. Veertig garagehouders spra-
ken in het Utrechtse café-restau-
rant Noord-Brabant over hun geza-
menlijke belangen en besloten zich 
te verenigen. 
Die avond werd de BOnd van Au-
tomobielhandelaren en Garagehou-
ders geboren. In de loop der jaren 
sloten ook vele andere bedrijven 
zich aan, zoals tweewielerspecia-
listen, rijscholen, caravanbedrijven, 
wasstraten, tankstations etc. De 
welbekende BOVAG Garantie voor 
gebruikte auto’s werd in 1965 in-
gevoerd en vijf jaar later volgde een 
soortgelijke garantieregeling voor 
onderhoud en reparaties. Inmiddels 
geldt de BOVAG Garantie voor vrij-
wel alle producten en diensten die 
BOVAG-leden aanbieden. 

Piet du Pau sr. en Piet du Pau jr. ontvangen het jubileumschild uit handen van 
Koos Burgman, algemeen directeur van BOVAG. Fotografie: Voshol Fotogra-
fie, Karen Voshol. 

Telefonisch energieadvies 
vanuit de luie stoel
Aalsmeer - Wie tijdens de zomer-
vakantie wil nagaan wat te doen 
valt aan hoge stookkosten, tocht 
en koude voeten, kan vanuit de luie 
(tuin)stoel telefonisch advies inwin-
nen bij de energieadviseurs van Si-
energie. 
Het wekelijkse Energieloket in het 
gemeentehuis zal dan weliswaar 
niet geopend zijn, maar Sienergie 
en de gemeente Aalsmeer laten u 
niet ‘in de kou’ zitten. Heeft u in de 
zomervakantie dus vragen over wo-
ningisolatie of zonnestroom opwek-
ken, bel dan met René Raadschel-
ders, energieadviseur van Sienergie 
op 06-29738979. Een e-mail sturen 
met uw vraag kan natuurlijk ook: re-

ne@sienergie.nl. Sienergie is een 
particuliere stichting zonder winst-
oogmerk die volstrekt onafhanke-
lijk opereert. Wij informeren en ad-
viseren woningeigenaren, huurders 
en ondernemers in opdracht van de 
gemeente Aalsmeer over mogelijk-
heden, om het energieverbruik én 
de energiekosten te verlagen en het 
wooncomfort te verhogen. Ook hel-
pen wij bij het aanvragen van ener-
giesubsidie of een duurzaamheids-
lening, geven thuis energieadvies 
op maat en wijzen de weg naar be-
trouwbare marktpartijen. Dat doen 
wij geheel kosteloos, op individue-
le basis of collectief per wijk of be-
drijvenpark.

Aalsmeer - De zomervakantie 
voor de regio Aalsmeer is aange-
broken maar op de donderdagen 
10 juli en 14 augustus is het wel 
mogelijk te netwerken bij restau-
rant Welkom Thuis aan de Stom-
meerweg. Vanaf 17.00 uur is ie-
dereen van harte welkom op de 

Thema bijeenkomst Vitaliteit Markt 50+

Van AWBZ naar Wmo: Hoe 
word je daar nou beter van?
Aalsmeer - Afgelopen dinsdag 
kwamen in De Oude Veiling zo’n 
40 geïnteresseerden en professio-
nals bij elkaar om met elkaar door 
te spreken en te discussiëren over 
de gevolgen van deze veranderin-
gen. De bijeenkomst is georgani-
seerd door de Vitaliteit Markt 50+ 
in samenwerking met de gemeen-
te Aalsmeer. De markt, die op 4 ok-
tober gehouden wordt, zal dan ook 
volledig in het teken staan van de-
ze grote en belangrijke verandering: 
de AWBZ wordt vervangen door 
de Wmo. De discussie werd geleid 
door Ben van der Sluis, organisa-
tor en initiatiefnemer van de Vitali-
teit Markt 50+. Het onderwerp werd 
vanuit verschillende kanten toege-
licht. Wethouder Gertjan van der 
Hoeven sprak over de rol van de ge-
meente. Marjolein van Dijk van Vita 
welzijn en advies gaf informatie over 
praktische situaties die zich kunnen 
voordoen. Marianne van den Boog-
art van Amstelring gaf een voor-
beeld van een succesvolle aanpak 
in Uithoorn. Over de rol en bijdra-
ge van de Wmo-raad kon Joop Vuijk 
meer vertellen. Ron Schiedon gaf 
een toelichting op de gevolgen voor 
de (commerciële) zorgverleners.

Levendige discussie
Op de ze avond ontstond een le-
vendige soms emotionele discussie 
over de zorg voor de ouderen. Enke-
le opvallende conclusies uit de dis-
cussie: Sommige aanwezigen ge-
ven aan dat nog een bezuiniging 
ten koste van de kwaliteit, maar er 
zullen ook in aantal minder men-
sen worden geholpen. De gemeen-
te is hard bezig met de voorberei-
dingen, maar kan zich op sommige 
onderdelen nog niet volledig voor-

bereiden, omdat nog besluitvor-
ming moet plaatsvinden in de Eer-
ste en Tweede Kamer. Ook moet de 
gemeente nog van het Rijk horen 
met welke budgetten ze kan wer-
ken. De informatie vanuit de Haag-
se overheid is nog onvolledig en 
heel laat. Zorgverleners weten toch 
al lang dat dit er aankomt en kun-
nen zich toch voorbereiden? Het is 
goed dat de gemeente veel commu-
niceert over de veranderingen in de 
zorg. De discussie is nog zeer breed 
en daaraan is te merken dat velen 
nog zoekende zijn over de aanpak 
en de gevolgen.

Vervolgbijeenkomst
De bijeenkomst was om 22.15 uur 
afgelopen, maar men was nog lang 
niet uitgedacht en uitgepraat. Daar-
om is afgesproken dat er een ver-
volgbijeenkomst komt met alle zorg-
verleners en de gemeente om zo 
maximaal voorbereid te zijn en alle 
hulp te kunnen blijven geven. 

Heliomare aan de Zwarteweg heeft 
aangeboden voor deze bijeenkomst 
als gastheer op te treden. De Vitaal 
50+ Markt is een particulier initia-
tief zonder winstoogmerk van Stich-
ting Dialectica. Het thema op de 
volgende Vitaliteit Markt 50+ zal 
de overgang van AWBZ naar Wmo 
zijn en wordt in samenwerking met 
de gemeente uitgevoerd. De Alge-
mene Wet Bijzondere Ziektekos-
ten (AWBZ) wordt vervangen door 
nieuwe regelingen. Als de Eerste en 
Tweede Kamer de voorstellen goed-
keuren, gaan de veranderingen op 1 
januari 2015 in. Voor meer informa-
tie kan de website van de gemeen-
te geraadpleegd worden: www.
aalsmeer.nl.

netwerkbijeenkomst. Aanmelden 
is niet verplicht, maar altijd fijn in 
verband met het aantal hapjes. 

Dat kan via www.borrelaalsmeer 
en hier kan je ook de foto’s van 
de voorgaande netwerkbijeen-
komsten bekijken. 

Geen zomerstop Borrel Aalsmeer

Exclusieve preview dit weekend
Nieuwe Renault Twingo bij 
Nieuwendijk in Aalsmeer
Aalsmeer - Op vrijdag 4 en zaterdag 
5 juli organiseert Renault Nieuwen-
dijk bij haar vestiging in Aalsmeer, 
aan de Zwarteweg, een exclusie-
ve preview van de nieuwe Renault 
Twingo. Ruimschoots vóór de lande-
lijke introductie kunnen nieuwsgie-
rigen al hun hart ophalen en ken-
nismaken met de nieuwe Renault 
Twingo, die al twee decennia kop-
loper in zijn segment is. De nieu-
we Twingo is karaktervol, innovatief, 
fun-to-drive en de volledig nieuwe 
stadsauto geeft stijl, rijplezier een 
nieuwe betekenis in de compac-
te klasse. De nieuwe Renault Twin-
go is geïnspireerd op onder ande-

re de iconische Renault 5. Met als 
resultaat een eigenzinnige, stijlvolle 
en innovatieve stadsauto die nu al 
een klassieker is. Nieuwsgierig naar 
de nieuwe Twingo? U bent van harte 
uitgenodigd om deze nieuwe stads-
auto in Aalsmeer te bewonderen 
op vrijdag 4 juli van 09.00 tot 18.00 
uur en zaterdag 5 juli tussen 09.00 
en 17.00 uur. Bent u niet in de ge-
legenheid om tijdens de exclusieve 
preview de vestiging in Aalsmeer te 
bezoeken? Niet getreurd, u kunt de 
nieuwe Twingo ook nog bewonde-
ren op 14 en 15 juli in Amstelveen, 
16 en 17 juli in Lijnden en op 18 en 
19 juli in Hillegom. 





 
30   Nieuwe Meerbode  •  3 juli 2014

Atletiek
Inger 14e 

en Corné 6e 
Aalsmeer - Vrijdagavond 20 ju-
ni organiseerde U-Track weer een 
zeer druk bezocht avondwedstrijd in 
Utrecht. Vanwege haperende tech-
niek hebben de deelnemers even 
moeten wachten op de definitie-
ve uitslagen, maar ze zijn nu bijna 
een week later eindelijk bekend. In-
ger van Dok, meisje C-junior bij At-
letiekvereniging Aalsmeer, liep een 
1000 meter bij de B-junioren. Zij 
werd knap 14e met een nieuw per-
soonlijk record van 3.33.02 minuten. 
B-junior Corné Timmer verbeterde 
zichzelf wederom op een afstand. 
Zijn nieuwe persoonlijke record op 
de 1000 meter is 2.45.72 minuten en 
hij werd met deze tijd zesde.

Woensdag weer 
AVA baanloop 

Aalsmeer - Op woensdag 9 juli kan 
iedereen weer meedoen met de 1, 3 
en 5 kilometer baanloop bij atletiek 
vereniging Aalsmeer aan de Sport-
laan 43. 
Deelname kost 2 euro voor niet-le-
den van AVA. Het startschot wordt 
gegeven om 20.00 uur en inschrij-
ven kan tot 15 minuten voor aan-
vang in de kantine. Er wordt ge-
lopen met een Ipico loopchip die 
aan de deelnemers wordt uitge-
leend. Kleedkamers met douches 
zijn beschikbaar. Na afloop ont-
vangen de meeste deelnemers een 
plant. Voor verdere informatie: www.
avaalsmeer.nl.

Mikki Spaander gokt op 
WK Zeilen 2016
Aalsmeer - Mikki Spaander wil maar 
één ding en dat is volgende jaar naar 
het EK zeilen en het jaar daarop naar 
het WK. 12 Jaar is zij nu en nog brug-
pieper, maar het gaat zo goed op 
school dat zij er op vertrouwt over 
te gaan naar de tweede. Zij werkt er 
hard voor ook al komt het niet altijd 
uit, bijvoorbeeld wanneer zij op maan-
dag een proef moet maken en het he-
le weekend wedstrijden heeft. “Ik pro-
beer dan zoveel mogelijk vooruit te le-
ren.” Mikki bedrijft topsport, zit in het 
famedcoach4sailingteam en dat be-
reik je niet zomaar. Natuurlijk zij heeft 
talent, maar zij heeft er ook echt alles 
voor over om haar droom te verwezen-
lijken. Neen, een keer naar Mac Do-
nalds dat zit er niet meer in. Dat was 
zes jaar geleden toen haar vader Pa-
trick (van foto de Boer) een verrassing 
voor haar had. Zelf dacht zij: ‘Hoi, wij 
gaan naar Mac Donalds’, dat wilde zij al 
zo lang. Maar het werd een eendaagse 
kennismaking cursus bij een zeilver-
eniging. “Gelukkig stond er toen niet 
zo veel wind en kon ik lekker varen, 
want wie weet was het dan wel heel 
anders gelopen. Om te kunnen varen 
met wind moet je oefenen, oefenen en 
oefenen. Ik heb dat langzaamaan op-
gebouwd. Toen ik 10 jaar was vond ik 

met harde wind varen nog best eng.” 
Die angst is inmiddels geheel verdwe-
nen. Mikki is nu in staat om een dui-
zelingwekkend aantal handelingen, in 
een hele korte tijd, tegelijk uit te voe-
ren. Een klein tenger meisje dat bij wei-
nig wind voordeel heeft van haar ge-
ringe gewicht, maar ook sterk genoeg 
is om de boot bij veel wind in bedwang 
te houden. “Dat geluk heb ik, maar het 
vraagt ook een goede concentratie en 
er komt heel veel tactiek en techniek 
bij kijken en ook heel veel wedstrijd er-
varing.” 

Ieder weekend
Ieder weekend is Mikki met haar boot 
op binnen- en buitenlands water te 
vinden en is het aantal gewonnen be-
kers al zo uitgebreid dat er zo langza-
merhand maar eens een prijzenkast 
moet komen. “De hele vensterbank 
staat vol”, vertelt zij trots. Een paar we-
ken geleden werd zij tweede achter de 
Europese Kampioen en de week daar-
na eerste. Gelukkig kan zij van school 
voor belangrijk trainingen en wedstrij-
den vrij krijgen. “Ik bekijk per vak of ik 
iets kan missen, want ik vind school 
ook belangrijk. Het is echt kiezen af en 
toe, dan kan ik niet naar een school-
feest. Voor mij is dat geen optie want 

zeilen gaat voor.” Zij gokt, zoals zij zelf 
aangeeft, op het WK van 2016, maar 
toch zeker volgend jaar op het EK klas-
se Optimisten (tot 15 jaar). Daarvoor 
traint zijn gemiddeld 25 uur per week 
onder leiding van een super coach: 
Han Beverwijk, ooit 6 jaar lang trainer 
van de kernploeg en één jaar van de 
jeugdploeg. Zij zit in een heel leuk en 
hecht team. “Wij hebben echt dingen 
voor elkaar over, helpen elkaar, komen 
voor elkaar op en geven elkaar tips. Wij 
zijn niet elkaars concurrenten. Zelfs 
niet tijdens de wedstrijden.” 

IJs in de boot
Zeilen is een zomersport, maar in de 
winter wordt er zeker niet stil geze-
ten. “Een keer was ik met de boot op 
het water en toen ik weer aan de kant 
was en wilde opruimen, stond het ijs 
in de boot. Wanneer je bezig bent dan 
merk je de kou niet, maar eenmaal aan 
de kant had ik het zo vreselijk koud.” 
Daarnaast zijn er de dagelijkse oefe-
ningen, conditietrainingen, zoals op-
trekken, opdrukken, buikspieroefenin-
gen, planken, beenspieroefeningen en 
hard lopen. Drie keer per week rent zij 
de Uiterweg op en neer. Ook op voe-
ding wordt streng gelet. Geen snoep, 
regelmatig en op vaste tijden eten. Al-
lemaal om goed fit te blijven. “Als je dat 
niet doet, kan je geen wedstrijdsport 
beoefenen.” Alleen is de nieuwe ijssa-
lon in de Zijdstraat wel heel verleide-
lijk. “Maar een biologisch vruchtenijs-
je zonder suiker is heus geen zonde”, 
lacht zij ernstig. Zongebruind, gespierd 
en de mentaliteit van een topsporter 
die weet dat je ook tegenslagen moe-
ten kunnen verwerken. “Het hoort er-
bij”, zegt Mikki enigszins gelaten. “Je 
hoeft maar één handeling verkeerd te 
doen en je ligt achter. Toch blijft wed-
strijdzeilen het allerleukste. Vooral als 
ik win.” 

Janna van Zon

Vinzwemmers van Oceanus 
zwemmen prachtig NK
Aalsmeer - Op 21 en 22 juni heb-
ben de zwemmers van het vinzwem-
team van Oceanus het seizoen af-
gesloten met de Nederlands Kam-
pioenschappen. 
Deze wedstrijden worden gehou-
den in het Pieter van den Hoogen-
band zwemstadion in Eindhoven. 
De wedstrijden worden ook elk jaar 
door verschillende Europese lan-
den bezocht. Zo ook weer dit jaar. 
Deze zwemmers dingen niet mee 
voor de medailles. Het is wel leuk 
om de tijden van deze zwemmers 
te vergelijken, zodat bekend is hoe 
er op Europees niveau gezwommen 
wordt. En dat viel helemaal niet te-
gen! Volgend jaar misschien Eu-
ropese wedstrijden? Het team van 
Oceanus heeft dit jaar een aantal 
weken voor de kampioenschappen 
twee keer per week extra getraind 
onder leiding van Brenda Starren-
veld en Karin van Oostveen. Ocea-
nus kwam uit op dit kampioenschap 
met 6 zwemmers: Linn Arendse 
(Aalsmeer), Yvanka Ashby (Amstel-
hoek), Eline Hoogduijn (Uithoorn), 
Cassey Glebbeek (Aalsmeer), Li-
am Glebbeek (Aalsmeer) en Michel 
van Langeraad (Aalsmeer). Er wordt 
gezwommen in leeftijdsklasses. 
Vooral de categorie van de meis-
jes was dit jaar erg groot en het ni-
veau hoog. Er moest dus flink ge-
zwommen worden om een medail-
le te kunnen halen. Dat dit geen en-
kel probleem voor de zwemmers 
van Oceanus is, blijkt wel uit het re-
sultaat. Er zijn in totaal 8 gouden, 
12 zilveren en 7 bronzen plakken 
bij elkaar gezwommen! Linn was 

goed voor twee bronzen, twee zil-
veren en één gouden medaille. Ze 
zwom voor het eerst de afstand van 
400 meter en wist gelijk de gouden 
medaille te behalen! Yvanka scoor-
de een prachtige zilveren medail-
le op de 800 meter afstand. Eline 
wist met een mooie tijd een gouden 
plak te behalen op de 200 meter bi-
fin. Ze had een prima focus dit toer-
nooi en dat bleek uit het feit dat ze 
al haar eerder gezwommen tijden 
kon verbeteren. Cassey kon door 
een schouder blessure niet veel af-
standen meezwemmen, maar hielp 
de meiden bij de estafette twee keer 
aan een zilveren medaille. Voor Li-
am was het hard werken om steeds 
op tijd op het podium te komen om 
medailles in ontvangst te nemen. 
Hij heeft het podium wel zeven keer 
mogen betreden. Twee keer om een 
bronzen plak op te halen, één maal 
een zilveren en wel vier keer voor 
goud! Michel won twee prima bron-
zen medailles. Michel zwemt zelf, 
maar neemt daarbij ook nog een 
stukje coaching voor zijn rekening. 
De teamleden kunnen voor techni-
sche vragen en zwemtips altijd bij 
Michel terecht. De wedstrijden wor-
den iedere dag afgesloten met een 
estafette. Prachtig om de zien zowel 
wat betreft de snelheid als de team-
spirit. De spirit was er. De meiden 
wonnen twee keer zilver en de man-
nen een bronzen en twee gouden 
medailles! Ook dit jaar was het weer 
een prachtig, sportief maar vooral 
ook heel gezellig weekend! De da-
tum voor volgend jaar staat alweer 
genoteerd 20 en 21 juni 2015. 

Zomerstop bij 
BV Hornmeer

Aalsmeer - De laatste speelavond 
voor de zomerstop is afgelopen vrij-
dag 27 juni gehouden bij buurtver-
eniging Hornmeer. Koppelklaverjas-
sen stond op het programma en de 
beste spelers waren dit keer Wil ter 
Horst en Ans Doeswijk met 5602 
punten. Op twee zijn Rudolf Haus-
sler en Maaike Spaargaren geëin-
digd met 5243 punten en plaats 
drie was voor Manfred de Grauw 
en Jos Hooyman met 5067 punten. 
De poedelprijs is uitgereikt aan het 
koppel Nel en Leo met 3620 punten. 
De eerste kaartavond na de zomer-
stop is op vrijdag 15 augustus in het 
buurthuis aan de Roerdomplaan 3.

Wim 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. Op donder-
dag 26 juni is het klaverjassen ge-
wonnen door Wim Buskermolen 
met 5166 punten, gevolgd door Eef 
van Mourik met 4914 punten en op 
drie is Marry Akse geëindigd met 
4747 punten. Bij het jokeren was 
de hoogste eer voor Kees van der 
Meer met 97 punten en de tweede 
plaats was voor Cobie van der Meer 
met 188 punten. Ook belangstelling 
voor deze gezellige middag? Nieu-
we kaarters zijn van harte welkom. 
Voor inlichtingen kan contact op-
genomen worden met mevrouw R. 
Pothuizen via 0297-340776.

OVAK-Soos in 
Parochiehuis

Aalsmeer - De volgende soosmid-
dag van de OVAK is op woensdag 
9 juli vanaf 14.00 uur in het Paro-
chiehuis aan de Gerberastraat. Het 
klaverjassen op 25 juni is gewon-
nen door Annie Blauwhoff met 5346 
punten, gevolgd door Jan Alderden 
met 5108 punten. Op plaats drie en 
vier zijn Griet Maarsen met 4905 en 
Rinus Buskermolen met 4881 pun-
ten geëindigd.

Middagtocht 
van OVAK

Aalsmeer - Dinsdag 24 juni was 
weer een fietsdagtocht van de 
Pedaalridders, dit maal vanuit 
Aalsmeer. Met een lekker zonne-
tje aan de hemel vertrokken van-
af het zwembad 33 enthousias-
te deelnemers richting De Kwakel, 
over de brug via de Ruige kade naar 
De Hoef waar bij de Strooppot de 
rust was voor de koffie met appel-
gebak. Genietend van de mooie tui-
nen die in volle bloei staan en langs 
het altijd weer gezellige riviertje De 
Kromme Mijdrecht werd de tocht 
weer voortgezet naar de Woerden-
se Verlaat. In Noordsedorp werd er 
gestopt voor de lunch, dan door het 
weidse polderlandschap naar Ze-
venhoven om via De Kwakel weer 
in Aalsmeer terecht te komen. De 
deelnemers kijken terug op een su-
per geslaagde dag. En niet verge-
ten: Vandaag, donderdag 3 juli, start 
om 13.30 uur alweer de middag-
tocht van de OVAK. Verzamelpunt is 
het parkeerterrein bij het zwembad 
aan de Dreef.

Kwakelse Tourrenners 
duiken in de lappenmand
De Kwakel - De tijd voor de Tour de 
France voorspellingen breekt weer 
aan, dit doen al 59 jaar lang honderd 
wielerliefhebbers in het Tourhome op 
erve Vlasman. Om zich voor te berei-
den kijken zij eerst hun oude briefjes 
na, in tourjargon ‘lappen’ genaamd. 
De eerste nieuwe lap zal op vrijdag-
avond 4 juli in de daarvoor bestemde 
bus moeten worden gedaan. Het be-
looft een moeilijk te voorspellen Tour 

te worden, vele konijnenritten, dit zijn 
ritten niet speciaal voor sprinters of 
berggeiten. In Engeland wordt in de 
tweede etappe al een soort Luik-Bas-
tenaken-Luik verreden en een paar 
dagen later een etappe die te verge-
lijken is met Parijs-Roubaix. Er is ook 
maar één tijdrit. Wat voor de tijdritprijs 
van Tour de Kwakel, vernoemd naar de 
legendarische voorspeller Pietje Ver-
hoef, een extra moeilijkheid oplevert. 

De winnaar van verleden jaar
Wim Verlaan.

Om tot maar een winnaar te komen zal 
ook de eindtijd van de tijdritwinnaar 
voorspeld moeten worden. Gister-
avond, woensdag 2 juli, heeft de ploe-
genloting in het Tourhome plaats ge-
vonden. De ploegen gaan weer ouder-
wets strijden om de gele petten. Ook 
zullen de koplopers van de verschil-
lende klassementen zich weer moeten 
tooien in de gele-, rode- of witte trui. 
Deze ‘juichpakken’ komen dit jaar op 
naam van Jos van de Berg te staan. 
Gehamsterd is er ook bij Henk Kooi-
man, de renners zullen voor zijn schut 
komen te staan bij de dopingcontro-
les. De tourdirectie is nog volop bezig 
met het op orde brengen van het Tour-
home, de koeling is nog een probleem, 
houden zij hun hoofd koel? Houden 
de deelnemers hun hoofd drie weken 
koel? Drie weken lang elke avond over 
erve Vlasman ploeteren om het fel be-
geerde geel te veroveren en naam in 
De Kwakel te maken. Bij de start van 
deze tour mag de winnaar van verle-
den jaar, Wim Verlaan, zich in het eer-
ste geel hullen. Zal hij dit jaar weer zo-
veel kennis hebben of heeft Wim weer 
een gouden brik? Met veel plezier 
wordt er naar dit unieke spel uitgeke-
ken, nog even voetbal en dan gaan de 
remmen weer los.

Veel paars triathlon Stein
Aalsmeer - Bij de Triathlon in Stein 
was een paarse overvloed aan seni-
oren aanwezig. Het eredivisie team 
van Oceanus wilde daar echt knal-
len en dat is gelukt. Martin kwam 
goed voorin als 17e uit het water. 
Raymond en Niek kwamen iets later 
samen uit het water. Niek reed knap 
naar voren en kwam zo ook in de 
groep bij Martin terecht. Raymond 
kwam uiteindelijk een groep daar-
achter van de fiets af. Op het loop-
parkoers gooide Niek alles eruit zo-
dat hij knap op de 28e in het top-
veld eindigde. 

Martin volgde daar twintig secon-
den achter op de 35e plek. Raymond 
eindigde met een snelle 5 km op de 
43e plek. Pieter maakte het team 
compleet met een 77e plek. Alles bij 
elkaar leverde dit een 12e plek als 
team op (gelijk met TV Rijnmond). In 
de tussenstand is het team nu weer 
een plek naar boven gekropen naar 
de 16e plek, nu zij ze mooi buiten 
de degradatiezone. Naast de eredi-
visie mannen deed er zondag ook 
een grote afvaardiging van 9 paarse 
sporters mee op de zwaarste halve 
triathlon van Nederland. Twee rond-
jes zwemmen (1.9 km in totaal) in 
het prettig warme water van de ha-

ven van Stein, daarna drie rondjes 
fietsen (90 km in totaal) met onder 
andere de Snijdersberg en Maas-
berg, en ten slotte drie ronden lopen 
(21km totaal) door Stein en het Stei-
nerbos. De heren en dames deden 
goed mee voor de medailles: Frans 
van Heteren (6de), Carla van Rooi-
en (3de) , Diana Gorter (2de), Corne 
Klein (8ste), Fedor Exmann (42ste) 
, kees schouten (22ste) , Mariska 
Visser (8ste), Jeroen Heijstek (9de) 
en Josta Bolhuis (9de) mee voor de 
medailles. 

Oceanus toppers in Jaargangfinale
Brons voor zwemmer Thomas
Aalsmeer - Amber Celie, Finn Vos, 
Jochem van Zanten, Liam Breebaart 
en Thomas Weening hebben zich 
weten te kwalificeren voor de Jaar-
gangfinale in Dordrecht. De Jaar-
gangfinale is het NJK voor minioren, 
waar alleen de 24 snelste minioren 
per leeftijdscategorie en afstand 
mogen starten. Amber, Thomas en 
Finn zijn de hards, volgend jaar ho-
pen zij mee te mogen doen aan de 
NJK voor junioren. Liam en Jochem 
namen voor de eerste keer deel aan 
deze finale. Als eerste mag Tho-
mas starten op de 200 meter wissel-
slag. Hij werd 7e met een persoon-
lijk record van 2.48.95. Daarna was 

het de beurt aan Amber op de 400 
meter vrije slag. Ook Amber zwom 
een persoonlijk record van 5.55.16. 
In programma 5 de 100 meter rug-
slag was het de beurt aan Jochem. 
Hij had zich als 17de geplaatst en 
wist zich naar een 12de plek te 
zwemmen met een mooie persoon-
lijk record van 1.29.19. Finn mocht 
van start op de 100 meter school-
slag. Hij ging goed van start, maar 
helaas was het afscheidsfeestje 
van groep 8 toch iets te laat gewor-
den en zwom hij iets boven zijn tijd 
1.38.67. Liam mocht zijn debuut ma-
ken op de 100 meter schoolslag. Hij 
zwom een mooi persoonlijk record 

van 1.44.53. Hierna verscheen Am-
ber weer op de startblokken voor de 
100 meter vlinderslag, waar ze zich 
als 13de had geplaatst. Zij wist haar 
50 meter tijd aan te scherpen naar 
1.29.17, waarmee ze de 9de plaats 
veroverde. In het laatste program-
manummer van de ochtend mocht 
Thomas starten op de 100 me-
ter rugslag. Hij zwom zijn eigen tijd 
1.18.81. Voor het middagprogramma 
hadden alleen Amber en Thomas 
zich gekwalificeerd. Direct na de 
pauze mocht Amber starten op de 
200 meter wisselslag. Na de vlinder 
en rug lag ze 4de in haar serie, de 
school nekte haar en ze kwam 7de 
te liggen, maar in de laatste baan 
vrij wist ze toch weer haar 4e positie 
in te nemen, waardoor ze uiteinde-
lijk in het totale klassement als 12de 
eindigde met een persoonlijk record 
van 3.04.67. Vlak daarna moest ze 
weer starten op de 100 m rugslag. 
Hier zwom ze iets boven haar tijd 
1.27.77. De laatste 2 afstanden voor 
deze middag waren voor Thomas. 
Als eerste de 100 meter vlinderslag, 
waar hij als 4de stond geplaatst. Het 
werd een zenuwslopende race. Hij 
gaf alles en in een spannende eind-
strijd greep hij het brons in een su-
per tijd van 1.16.26 (persoonlijk re-
cord). Thomas kon amper bijkomen 
of hij mocht alweer van start op de 
100 meter vrije slag. Hier zwom hij 
zijn eigen tijd 1.08.61. Als afsluiter 
van de dag was er de coach estafet-
te met Maxime v/d Heuvel als start-
zwemmer gevolgd door Finn, Amber 
en Thomas. 

Stem en steun FC Aalsmeer!
Aalsmeer - Net als voorgaande ja-
ren organiseert de Rabobank Regio 
Schiphol ook dit jaar weer de Bloei-
ende Ledenbank Actie! Vorig jaar 
deed Jong Aalsmeer United hier aan 
mee en dit jaar is FC Aalsmeer ver-
tegenwoordigd door vv Aalsmeer. 
In de actie wordt het zogenaamde 
coöperatief dividend van het Ra-
bobank Regio Schiphol Coöpera-
tiefonds verdeeld aan de hand van 
stemmen van leden op verschillende 
verenigingen en stichtingen. Dit jaar 
mag ieder lid 5 verschillende stem-
men uitbrengen, waarbij elke stem 
5 euro waard is voor de betreffen-
de vereniging. Je mag maar 1 stem 
op één vereniging uitbrengen. Dus 
naast FC Aalsmeer kun je ook op 
4 andere verenigingen en/of stich-
tingen stemmen. Je hoeft overigens 
geen lid te zijn van vv Aalsmeer, 
RKAV, Jong Aalsmeer United of FC 

Aalsmeer, iedereen mag stemmen! 
Vanaf 1 augustus 2014 gaan VV 
Aalsmeer, RKAV en Jong Aalsmeer 
United als FC Aalsmeer door het 
leven. Vanaf de oprichting zul-
len bij FC Aalsmeer ruim 1.100 le-
den (waarvan ongeveer 700 jeugd-
leden) actief zijn. De vereniging zal 
worden gehuisvest op het huidige 
terrein van RKAV, dat hiervoor een 
flinke metamorfose zal moeten on-
dergaan. De vereniging moet ech-
ter veel geld bijeenbrengen om dit 
ook echt te realiseren. De nominatie 
voor de Bloeiende Ledenbank Ac-
tie van de Rabobank Regio Schip-
hol komt dan ook als geroepen! Dus 
twijfelt u als Rabobank lid nog over 
uw stem? De Aalsmeerse voetbal-
lers zullen er zeer blij mee zijn! De 
stemperiode is van 1 juni tot en met 
10 september. Stemmen kan via de 
website van de Rabobank.



Zaterdag zwemloop in Oosterbad
Oceanus jeugd presteert 
goed in Triathlon Circuit
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
het de finale dag van het Almeers 
Triathlon Circuit. Als afsluiting stond 
de zwemloop op het menu. Met 11 
jeugdleden en 1 senior lid van OTT 
kleurde het water lekker paars, Om 
15.00 uur mochten de mannen en 
vrouwen op de lange afstand (1km 
zwemmen en 10km lopen) vertrek-
ken. Hylke Sietsema mocht hier de 
eer hooghouden. Het zwemmen 
ging hem goed af maar naar eigen 
zeggen was het lopen ‘de slecht-
ste 10km ooit’, maar met 46 minu-
ten de 10 km afraffelen werd hij 
toch nog knap elfde in zijn catego-
rie. Om 15.45 was het aan de heren 
14+ voor hun 500 meter zwemmen 
en 5 km hardlopen. Davy Heysteeg 
moest goed presteren om zijn eer-
ste plaats in het algemeen klasse-
ment vast te houden, wat ook gelukt 
is. Davy, Bart, Niels en Vincent la-
gen met de start direct in een goede 
positie. Bart was als tweede het wa-
ter uit en liet tijdens het lopen zien 
dat hij dit seizoen echt groeit. Hij gaf 
de tweede positie niet meer uit han-
den. Davy werd mooi vijfde, Niels 

volgde kort daarop als zevende en 
Vincent eindigde op de dertiende 
plaats.  Om 16.15 mocht de jeugd 
10+ aan de start verschijnen voor 
hun 250 meter zwemmen en 2.5 km 
hardlopen. In tegenstelling tot de 
eerdere series ging bijna iedereen 
zonder pak te water om maar geen 
tijd te verliezen bij de wissel. Justin 
Heysteeg en Thara Kleijberg moes-
ten goed presteren om hun twee-
de en vierde plek te behouden wat 
hun ook gelukt is. Bij de start lagen 
Niels, Justin, Thara, Job, Thomas, 
Milan, en Mirjam op de eerste rij 
klaar voor hun waterstart. In het ge-
drang konden ze zich allemaal goed 
handhaven. Justin haalde een mooi 
resultaat door als derde te eindigen. 
Wil je zelf ook eens meedoen aan 
een zwemloop? Op zaterdag 5 juli 
wordt in Het Oosterbad voor jeugd 
tot 17 jaar een leuke zwemloop ge-
organiseerd om kennis te maken 
met de vereniging en de Triathlon 
Sport. Vanaf tien uur is inschrijven 
mogelijk, om 11.00 uur is vervolgens 
de start! Kijk voor meer informatie 
op www.triathlonaalsmeer.nl. 

Atletiek
Goede prestaties junioren AVA
 Aalsmeer -  Op vrijdagavond 27 ju-
ni startte B-junior Corné Timmer in 
Edam op de 2000 meter. Dit leverde 
hem een eerste plaats en een mooi 
persoonlijk record op van 5.56.64 
minuten. Een verbetering met maar 
liefst drie seconden van zijn vorige 
beste tijd op deze afstand. 

Tevens staat Corné met deze tijd nu 
eerste op de nationale ranglijsten. 
Daarna door naar Krommenie waar 
C-juniore Inger van Dok twee per-
soonlijke records liet noteren. Op de 

150 meter liep Inger 23.59 seconden 
en daarna werd zij vijfde op de 600 
meter met een tijd van 1.53.75 minu-
ten. Zus Nienke, D-junior, was ook 
in Krommenie en verbeterde zich op 
drie onderdelen. Nienke liep de 150 
meter in 24.19 sec, zij sprong 1.15 
meter hoog en op de 600 meter liet 
Nienke 2.00.85 minuten noteren. In 
het weekend van 4 tot en met 6 juli 
organiseert AAC in Amsterdam het 
NK voor AB-junioren. Corné zal hier 
bij de B-junioren starten op de 3000 
meter.

Inger van Dok van Atletiekvereniging Aalsmeer met startnummer 245.

Kom (weer) hockeyen!
De Kwakel - Is één of meer van 
de volgende kenmerken van toe-
passing op jou? Je bent een man of 
vrouw tussen 25 en 99 jaar, je hebt 
ooit hockey gespeeld, je hebt nog 
nooit hockey gespeeld, maar het 
lijkt je leuk het te leren spelen en 
je wilt ongedwongen sportief bezig 
zijn, zonder direct teamverplichtin-
gen. Qui Vive heeft drie recreanten 
teams die jou graag (weer) kennis 
laten maken met hockey. 

Recreanten hockey is dé manier om 
je sportief te ontspannen. Geduren-
de anderhalf uur werk je aan con-
ditie en techniek, zonder lange oe-
feningen, maar voornamelijk door 
een gezellig onderling wedstrijdje 
na een warming-up en inslaan. We-
kelijks komen er recreanten samen 
om te sporten, tevens vinden er ge-
durende het jaar enkele toernooien 
plaats, waarbij op een vriendschap-
pelijke manier tegen andere teams 
gespeeld wordt. Het spel is aange-

past aan het niveau van de deelne-
mers, dus ook de beginnende spe-
lers komen tot hun recht. Veel hoc-
key recreanten hebben in het ver-
leden ooit hockey gespeeld, maar 
ook ouders van spelende kinderen 
zien in recreanten hockey de manier 
om te ontdekken wat hun kinde-
ren nou zo leuk vinden aan hockey. 
Heb je nog nooit hockey gespeeld, 
maar wil je het graag ontdekken? 
Dan is recreanten hockey de idea-
le kennismaking die ook doorstro-
ming kan bieden naar veteranen-
teams. Kom vrijblijvend een keer kij-
ken of meedoen op maandagavond 
van 20.45 tot 22.15 uur (mixed groep 
en een dames groep) of zondagoch-
tend van 09.00 tot 10.30 uur (mixed 
groep). Heb je geen stick, maar wil 
je wel een keer meedoen? Meld je 
dan van te voren aan via recrean-
tenhockey@quivive.nl. Tevens kun 
je via dit mailadres ook meer infor-
matie ontvangen over recreanten 
hockey bij Qui Vive.

Start open water zwemseizoen
Laura overtuigend eerste!
Aalsmeer - Het open water sei-
zoen 2014 is van start. Op zaterdag 
14 juni was de allereerste wedstrijd 
in Vriezeveen, waar namens Ocea-
nus Margreet vd Pol aan de start 
kwam, en ze ging meteen maar los 
met een 5 kilometer vrije slag. Na 1 
uur 35 minuten en 87 seconde tik-
te ze als 7e aan. Een week later was 
het op vrijdag 20 juni Laura Staal die 
in Leiden aan de start kwam bij de 
1 kilometer vrije slag en met een tijd 
van 14.17,07 overtuigend 1e werd in 
de klasse 40+ en hiermee behalve 
de eer ook nog een mooie speedo 
bril won. Daniel Rewijk kwam aan 
de start namens Oceanus bij de 3 
kilometer vrije slag  en werd keu-
rig 25e in een tijd van 47.27,68 . De 
dag erna , zaterdag 21 juni, reisden 
6 Oceanus Open Water zwemmers 
met aanhang af naar Scheerwolde, 
daar waar voor 4 van hen hun open 
water seizoen van start ging.  Het 
was deze dag 19/20 graden, heerlijk 
open water weer. Margreet vd Pol 
begon om 11.00 uur aan de 5 kilo-
meter en zoals ze zelf al zei: hij ging 
heerlijk de tijd was 1 uur 29 minu-
ten en 28 seconde en werd 7e. Arjan 
Bellaart stond klaar voor zijn eerste 
wedstrijd van het seizoen en met-
een bij de start was het al knokken 
geblazen, hij lag compleet ingeslo-
ten tussen een groep zwemmers en 
kon daardoor niet goed wegkomen 
en met de kopgroep mee gaan. Het 

werd 13.42,15 de tijd viel tegen, het 
was wel goed voor een 2e plaats. 
Laura Staal en Annette de Visser 
maakten er een gezellig ouderwets 
bekende race van, deze dag was 
Laura met 14.31,08  net even  snel-
ler dan Annette 14.32,53. Nina Bel-
laart mocht debuteren in de klas-
se minioren 4 en 5,  en was in te-
genstelling tot verleden jaar,   toen 
ze de oudste was, nu niet alleen de 
jongste maar ook de kleinste. Ook 
de te zwemmen afstand was ver-
dubbeld van 250 naar 500 meter, ze 
deed het super,  nog wat wennen 
aan het water, en in een combi van 
schoolslag en borstcrawl volbracht 
ze haar race in 10.58,53 en werd 
keurig 7e. Zus Amber Bellaart be-
gon haar seizoen meteen maar eens 
met een fikse afstand de 1 kilometer 
schoolslag , ze was bij de start goed 
weg en kwam in een zeer spannend 
sportief zwemgevecht om centime-
ters met Zoe Slinkman. Zoe kwam 
net beter uit dan Amber maar het 
scheelde echt niks. Met een super 
tijd van 19.40,91 werd ze bij de Ju-
nioren 1,2&3 keurig 7e. Laura Staal 
en Margreet vd Pol sloten de dag af 
met de 2500 meter vrije slag, waarbij 
Margreet lekker heeft gezwommen, 
ze voelde de 5 kilometer nog in haar 
armen. Laura werd 12e met een tijd 
van 36.57,60 en Margreet 21e in een 
tijd van 45.39,60. De volgende wed-
strijden zijn in Oss en Sluis. 

NK trampoline springen in Ahoy
Goud en zilver voor Omnia
Aalsmeer - Op 21 en 22 juni vorm-
de het prachtige Ahoy-complex het 
decor voor de Nederlandse Kam-
pioenschappen turnen, trampo-
linespringen, ritmische gymnas-
tiek, acrobatische gymnastiek, jazz-
dans en streetdance. Na drie plaat-
singswedstrijden mochten 21 tram-
polinespringers van Omnia mee-
doen aan de landelijke wedstrij-
den. Daar sprongen zij zowel indi-
vidueel als synchroon. De resulta-
ten mochten er zijn! Bij de D pu-
pil Jeugd jongens synchroonsprin-
gen wonnen Teun van der Schilden 
en Boris Claus goud. Teun van der 
Schilden won ook op het individuele 
onderdeel goud bij de D pupil jon-
gens. Bij de dames C senior werden 
Sabine de Jong en Danisha Goe-
de tweede op het synchroonsprin-
gen en gingen dus naar huis met 
het zilver. Ook werden er een aantal 
vierde plaatsen behaald, daar waar 
de concurrentie groot was. Mel-
vin Dokter eindigde bij de A senio-

ren op een vierde plaats. Puk Groe-
neveld werd vierde bij de E pupil II 
gemengd. Ook Dian van Wieringen 
en Denise Sprangers (C pupil jeugd 
meisjes) en Isa Berlips en Ilse Bom 
(E jeugd meisjes synchroonsprin-
gen) eindigden op een vierde plaats 
bij het synchroonspringen.

Flitsende presentatie turnsters
Kudelstaart - Op zaterdag 28 ju-
ni gaven de wedstrijdturnsters van 
SV Omnia 2000  acte de presente in 
de met demo’s op verschillende toe-
stellen. De beginnersgroep varieer-
de in leeftijd van 8 tot en met 10 jaar 
en de gevorderden van 9  tot en met 
21 jaar. Voor een enthousiast pu-
bliek marcheerden de turnsters op 
en werden ze allemaal in hun leef-
tijdscategorie voorgesteld. De al-
lerkleinste turnsters zwaaiden tij-
dens de opmars al naar hun ouders. 
De beginners, die nu één jaar ge-
turnd hebben, beten de spits af met 
een presentatie op de lange mat in 
kruisvorm.  Met vier turnsters tege-
lijk werd bijvoorbeeld de handen-
stand uitgevoerd. 
Af en toe nog een beetje zenuwach-
tig, maar de uitvoering mocht er zijn. 
Daarna bleef deze mattenopstelling 
liggen en brachten de gevorderden 
een spectaculair optreden, waar-
bij de verkeersregels heel belang-
rijk waren. Er werd op het kruis-
punt heel snel gelopen, gerold en er 
werden zelfs radslagen uitgevoerd. 
Twee trainsters Erica en Gerda de-
den ook mee, omdat twee turnsters 
geblesseerd waren. Het verliep ge-
heel zonder botsingen! Op twee 
evenwichtsbalken naast elkaar lie-
ten de beginners met een viertal 
een mooie zweefstand zien. Zelfs 
een handenstand werd per tweetal 
synchroon geturnd. De gevorder-
den lieten bij het minitramp kruis- 
springen zien hoe snel  er na el-
kaar gesprongen kan worden. Het 

ging ook soms maar net goed! Op 
de opblaasbare tumblingbaan werd 
door beide groepen goed gespron-
gen. De beginners sprongen radsla-
gen en zweefrollen en bij de gevor-
derden liep het niveau per sprongen 
serie op, waarbij een aantal flick-
flacken en salto’s uitgevoerd wer-
den.  Het grootste applaus kre-
gen de achterste zes turnsters toen 
zij precies gelijk de salto voorover 
sprongen! Na de pauze lieten de 
gevorderden op twee evenwichts-
balken, die gekruist  boven elkaar 
opgesteld waren een mooie presen-
tatie zien met  onder andere koprol-
len, handenstanden en  radslagen. 
De kersverse verenigingskampioene 
Kirsten Kniep liet zelfs een prachti-
ge handenstand-doorrollen zien op 
de balk! De beginners sprongen 
minitramp en lieten met hulp ook 
de salto al zien. Met alle turnsters 
werd er kast–minitramp gespron-
gen. De drie turnsters Nilou Spring 
in ‘t Veld, Isa Verzeilberg en Jas-
min Aileen lieten zelfs de zweefsal-
to over de lengte kast zien! Voor-
dat het laatste nummer werd uitge-
voerd, werden de trainsters Anneke 
Nap, Mariët Tas, Ilse Sandifort, Ger-
da Kockelkorn en Erica Belandi door 
twee leden van het bestuur, Tineke 
de Vries en Anita Maarssen, harte-
lijk bedankt voor hun inzet. Als laat-
ste werd er door alle turnsters een 
dansje uitgevoerd. Heel leuk om zo 
met elkaar deze fantastische pre-
sentatie en tevens het turnseizoen 
af te sluiten. 

Wedstrijdzeilen op Westeinder
Ronald en Sonja Kalkhoven 
kampioen in FJ klasse
Aalsmeer - Dit weekend werd het 
klassenkampioenschap verzeild in 
de Flying Junior klasse. De Flying 
Junior is het kleine broertje van de 
grotere zeer snelle Flying Dutchman 
en eveneens een ontwerp van Coen 
Gülcher, al uit 1954. De snelheid 
van deze 4 meter lange zwaard-
boot was ook deze wedstrijden dui-
delijk te zien, toen diverse zeilers in 
het benedenwindse rak bij een ma-
tige wind de boot met spinaker al 
in plané wisten te krijgen. Zater-
dag konden Ronald en Sonja Kalk-
hoven (W.V. Aegir uit Rotterdam) bij 
een stabiele wind al hun visitekaart-
je afgeven met een vijfde en ver-
volgens twee eerste plaatsen. Zon-
dag was er een wat meer draaien-
de wind en moest wedstrijdleider 
Herman van der Meyden toch nog 
enige keren de boeien laten verleg-

gen. Maar ook hier kwam het team 
Kalkhoven goed mee weg; met een 
vervolg van wederom een eerste 
plaats en een veilige vierde en vijfde  
plaats werden zij de FJ-kampioenen 
van 2014. Het Duitse team van Gre-
gor en Sabrina Muller werd in totaal 
tweede, vooral door een goede se-
rie op zondag. De derde plaats ging 
naar het team Theo Remmerswaal 
en Jet Gunneweg, zij wonnen wel-
iswaar de eerste race maar moesten 
tussentijds ook genoegen nemen 
met twee noteringen in het midden-
veld. De organisatie was in handen 
van de Westeinder Zeilwedstrijden, 
die bij mooi zeilweer ook een mooi 
zeilevenement kon neerzetten. Kijk 
op www.westeinderzeilwedstrijden.
nl voor details en foto’s.

Theo van Mierlo

Dag van je Leven ontvangt 
cheque van tennissers
Kudelstaart - Van 19 tot en met 
27 juli wordt bij Tennisvereniging 
Kudelstaart (TVK) weer het Open 
Dubbeltoernooi gespeeld. Altijd een 
populair toernooi in de regio waar 
veel tennisliefhebbers in de catego-
rieën 3 tot en met 8 aan meedoen. 
Ieder jaar is er een goed doel ge-
koppeld aan het toernooi. Dit jaar 
is het Pink Ribbon, maar vorig jaar 
was dat Stichting Dag van je Le-
ven. Een gedeelte van het inschrijf-
geld van de deelnemers werd ge-
reserveerd voor deze lokale stich-
ting die zich inzet om mensen met 
een verstandelijke en/of lichamelij-
ke beperking een leuke dag te be-
zorgen of een wens van ze in ver-
vulling te laten gaan. Toernooior-
ganisator Wim Hulsbos mocht een 
cheque van 1.757,30 euro overhan-

digen aan Dag van je Leven voor-
zitter Rob Langelaan. De organisatie 
van het toernooi vindt het belang-
rijk dat deelnemers beseffen dat het 
niet alleen draait om gezelligheid 
en sportiviteit, maar dat zij ook het 
maatschappelijk belang hoog in het 
vaandel hebben staan. Langelaan is 
blij met deze donatie. “De organisa-
tie van activiteiten kosten veel geld. 
Zeker het vervoer is prijzig. Als er 
niets wordt georganiseerd voor de-
ze doelgroep, dan komen ze door de 
bezuinigingen nergens meer. Voor 
hen is ontspanning nu eenmaal las-
tig te regelen.” Inschrijven voor het 
Open Dubbeltoernooi 2014 kan nog 
tot en met zondag 6 juli.
Meer informatie is te vinden op 
www.tvkudelstaart.nl en www.dag-
vanjeleven.org.

Zwemloop in Oosterbad
Aalsmeer - Op zaterdag 5 juli kun-
nen alle sportieve registers weer 
worden opengetrokken tijdens de 
jaarlijks terugkerende Zwemloop: 
zwemmen en lopen in diverse af-
standen. Aanmelden voor de al-
tijd succesvolle Zwemloop die ook 
dit jaar weer georganiseerd wordt 
in samenwerking met Oceanus Tri-
athlon Aalsmeer, kan tussen 10.00 
en 10.30 uur, waarna om 10.45 uur 
de instructies volgen. Om 11.00 gaat 
het geheel van start. 
Er kan gekozen worden uit diverse 
afstanden, afhankelijk van de leef-
tijd: 200 meter zwemmen en 2 ki-
lometer lopen voor meisjes en jon-
gens van 6 tot en met 9 jaar (ge-

boortejaar 2005-2008), 300 me-
ter zwemmen en 3 kilometer lopen 
voor meisjes en jongens van 10 tot 
en met 13 jaar (geboortejaar 2001-
2004) en 400 meter zwemmen en 4 
kilometer lopen voor meisjes en jon-
gens van 14 tot en met 17 jaar (ge-
boortejaar 1997-2000). Zoals altijd 
wordt dit evenement goed begeleid 
en houden langs het traject profes-
sionele mensen alles in de gaten. 
Iedere deelnemer krijgt een bewijs 
van deelname. De kosten voor deel-
name bedragen 5 euro. Op zaterdag 
5 juli zullen er in verband met de 
Zwemloop geen zwemlessen zijn. 
Voor meer informatie: www.hetoos-
terbad.nl.

Clubkampioenschappen Jeugd bij All Out
Bekers voor Roos, Lotte, Wiggert, 
Milla, Jesse, Max, Julian en Maura

Aalsmeer -  In de week van 2 ju-
ni tot en met 22 juni zijn de Jeugd 
Clubkampioenschappen enkelspel 
gespeeld bij tennisvereniging All 
Out. Op zondag 22 juni zijn alle fina-
les gespeeld met als afsluiting een 
barbecue voor alle kinderen en de 
ouders. 

Het was prachtig weer en er waren 
veel ouders, opa en oma’s die kwa-
men kijken. De winnaars in de pou-
le Meisjes enkelspel zijn geworden: 
Roos Pannekoek, Lotte v/d Zwan, 
Maura Kesting en Milla Millenaar. 
Bij de Jongens enkelspel zijn de be-
kers uitgereikt aan Jesse de Jager, 
Max Heemskerk, Julian Smissaert 
en Wiggert Vos.
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