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KORT NIEUWS:

Getuigen gezocht
Waverveen - Op vrijdagmid-
dag 6 september rond 17.00 uur 
heeft een Mercedes bestelbus 
met zeer hoge snelheid (slechts 
30 km/uur toegestaan) een 
racefi etser van de weg gereden 
ter hoogte van de Waver. De 
racefi etser is daarbij ten val ge-
komen maar de bestuurder van 
de bestelbus beschikt blijkbaar 
over geen enkele fatsoensnorm 
en is doorgereden. Wie oh wie 
heeft dit ongeluk zien gebeu-
ren en het kenteken genoteerd 
zodat in ieder geval de schade 
kan worden verhaald. Tel: 06-
53809271

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

RESERVEER 
NU AL

bij toneelvereniging O.K.K. een 
bezoek van Sint & Piet bij u thuis

BEL: 06-180 17 926

Kom naar 
Festival
De Basis!

Lees in de provincie

Onveilige fi etskruising bij 
Tienboerenweg
Mijdrecht - Over het algemeen 
gaan er tevreden stemmen op over 
de afl oop van het groot onderhoud 
dat aan de N201 in De Ronde Ve-
nen door wegenbouwer Van Gelder 
is uitgevoerd. Daaronder ook het 
nieuwe kruispunt aan de Tienboe-
renweg. Ziet er keurig uit, alhoewel 
nog niet helemaal in detail gereed 
(bewegwijzeringsborden). Niette-
min is een opmerking op zijn plaats 
over het kruisen van de Tienboe-
renweg door fi etsers en brommers 
nabij de kruising. Gemeenteraads-
lid Nico de Dood (CDA), zelf woon-
achtig aan het einde van deze weg, 
wijst op de gevaarlijke manier waar-
op fi etsers en brommers bij het na-
deren van het kruispunt vanuit de 
richting van de Tienboerenweg de-
ze moeten oversteken. Dat gaat via 
een over de weg schuin aangege-

ven route. Eenzelfde als die tot voor 
kort bestond op de kruising van de 
Pastoor Kannelaan en de N212 in 
Wilnis. Daar is ooit een dodelijk on-
geluk gebeurd. Het raadslid vreest 
dat men ook hier kan wachten op 
een ongeluk, want fi etsers, zeker 
jongeren met audio-oordopjes in 
en de smartphone in de hand, ste-
ken veelal zonder achterom te kij-
ken de weg over met alle gevolgen 
van dien. Tevens moet men de bus-
baan kruisen, maar dat is geregeld 
met verkeerslichten. Er wordt door 
fi etsers, met name schoolgaande 
kinderen, veel gebruik gemaakt van 
de Tienboerenweg en de kruising. 
Wellicht kunnen hier duidelijk zicht-
baar voor fi etsers en het gemotori-
seerde verkeer waarschuwingsbor-
den worden geplaatst. Een optie is 
een roodgekleurde fi ets suggestie-

strook te maken over de weg. Dat 
valt beter op, helemaal als het ge-
regend heeft. Vooralsnog hierbij het 
verzoek aan de plaatselijke weg-
gebruikers – automobilisten, fi et-
sers en brommers – om goed uit te 
kijken als men de kruising nadert. 
Houd rekening met elkaar en fi et-
sers: alvorens de Tienboerenweg 
over te steken even achterom kijken 
of het veilig is dit te doen. Wethou-
der Schouten (Verkeer en Vervoer) 
deelde De Dood tijdens de raads-
commissie vorige week woensdag-
avond mee dat hij er sinds de open-
stelling de gerenoveerde N201 nog 
niet was geweest. Hij memoreer-
de dat de gemeente niet betrokken 
is geweest bij de uitvoering van de 
werkzaamheden van het kruispunt. 
Hij zei toe ‘nog wel even te gaan kij-
ken’.

Bebouwing Voorbijlocatie 
weer van stal gehaald
Omwonenden niet blij met presentatie van ongewijzigd bouwplan
Wilnis - Het adres Herenweg 116-
118, waar het pand van het daar ooit 
gevestigde betonbedrijf van Voorbij 
BV nog altijd staat, met deels daar-
naast en erachter gelegen gron-
den, is na jaren weer in beeld geko-
men om er woningbouw te gaan re-
aliseren. De plaats die in de gecom-
bineerde samenstelling van het ter-
rein sinds 2001 doorgaans de ‘Voor-
bijlocatie’ wordt genoemd, krijgt na 
jarenlang gesteggel nu waarschijn-
lijk toch die bestemming. Eerde-
re plannen uit het verleden zijn een 
aantal keren niet uitgevoerd omdat 
het plan niet paste in het dorpse ka-
rakter en verdwenen in de bureau-
lade. In november 2011 zijn tot ie-
ders verrassing oriënterende be-
sprekingen gestart met de toen 
nieuwe eigenaar van de gronden, 
Kraanverhuur- en Grondverzetbe-
drijf Van Schie BV. Tijdens een in-

formatieavond werden ook de om-
wonenden rond de Herenweg en 
de woonarkenparken geïnformeerd. 
Die plaatsten toen de nodige op- en 
aanmerkingen bij het gepresenteer-
de plan. Een en ander werd samen-
gevat in een brief die in januari 2012 
aan de eigenaar, maar ook aan de 
fractievoorzitters van de locale poli-
tiek is overhandigd. Het plan, dat nu 
nog steeds overeind staat, omvat in 
principe de bouw op het betreffende 
perceel grond van 27 grondgebon-
den woningen en 14 appartemen-
ten op de plek waar nu nog het kan-
toorgebouw van Voorbij staat aan de 
Herenweg 116. Met de inbreng van 
de bewoners is tot op heden volgens 
woordvoerder Bob Nisters niets ge-
daan. Er is verder geen contact meer 
geweest met de eigenaar c.q. pro-
jectontwikkelaar, noch heeft het me-
rendeel van de politiek iets van zich 

laten horen. Ruim een jaar later, in 
mei dit jaar, is er nog wel een in-
loopavond geweest bij de gemeen-
te maar dat heeft weinig concreets 
opgeleverd. Tot begin augustus het 
college van B&W na een memo aan 
de raad ineens een persbericht het 
licht deed zien dat zij instemden met 
de aanvraag van een concept omge-
vingsvergunning voor de betreffen-
de locatie. Volgens wethouder David 
Moolenburgh gaat het om een mooi 
ontwerp (zoals hierboven vermeld) 
dat past in het landschap met goe-
de ontsluitingswegen. Verder dat het 
plan ‘diverse keren met omwonen-
den is besproken en dat dit overwe-
gend positief is ontvangen’. Juist dit 
laatste joeg de bewoners in de gor-
dijnen omdat dit volgens hen perti-
nent onjuist is.

Lees verder elders in deze krant

Buspassagiers bij afsluiting 
rotonde de vergeten groep?
Mijdrecht - Afgelopen maandag 9 
september is het kruispunt aan de 
Rondweg bij de brandweerkazer-
ne volop op de schop gegaan. Maar 
in het weekend kreeg de redactie 
al reacties van omwonenden uit en 
nabij het centrum van Mijdrecht hoe 
en waar zij nu een bushalte kon-
den vinden om op de bus te stap-
pen. Alle haltes aan de Rondweg en 
de Industrieweg hadden een zelfde 
‘zakje’ over het informatiebord met 
daarop ‘Halte tijdelijk opgeheven’ 
en ‘Vervangende halte VERVALLEN’. 
Duidelijk, maar er staat niet bij waar 
men dan wel op bus 123 en 130 kan 
stappen om richting Vinkeveen te 
gaan of bij het station in Woerden 
of Breukelen te komen. Nader on-
derzoek leerde dat dit slechts op de 
hoek ter hoogte van de klok aan het 
Hofl and bij de N201 kan, of schuin 
tegenover het Veenweidebad bij het 
kunstwerk ’de slokop’ aan de Veen-
weg. Dat betekent voor bewoners 
uit het centrum van Mijdrecht bij-
na twee tot twee en een halve kilo-
meter lopen… Dat is voor met name 
ouderen en kinderen, maar ook voor 
degenen die naar hun werk moe-
ten richting Vinkeveen, Abcoude, 
Utrecht en ook Uithoorn, geen op-
tie. Tenzij je op de fi ets gaat (als je 
die daar al wilt neerzetten) of je door 
je familie dan wel een aardige buur-
man bij de betreffende halte laat af-
zetten. Terug idem dito. Niet over 
nagedacht door de gemeente?... Bo-
vendien zijn niet alle tijdelijke haltes 
‘moddervrij’ ingericht. Een woord-
voerder van de gemeente vond het 
in eerste aanleg niet zo’n probleem. 
Het verkeer moet ten slotte toch ook 
omrijden en liet verder weten dat het 
‘maar om negen dagen’ gaat. Kan 
wel zijn maar degenen die het aan-
gaan hebben in die tijd toch wel een 
fl ink probleem.

Alternatief
Volgens de woordvoerder is er 
maanden geleden tussen de ge-
meente en busmaatschappij Con-
nexxion al overleg geweest in het 
kader van de aanleg van de roton-
de en dat die voor negen dagen 
voor alle verkeer gesloten zou zijn, 
ook voor buslijnen. Er moesten dus 
omleidingroutes komen. “Connexxi-
on was daar niet blij mee. We heb-
ben geprobeerd een van de buslij-
nen nog zo dicht mogelijk langs het 
dorp te laten rijden, bijvoorbeeld 
over de Constructieweg, maar dat 
zou de gemeente volgens Connexxi-
on nog meer geld gaan kosten. Het 
maximale wat we voor elkaar heb-
ben kunnen krijgen is de huidige 
omleiding via de N201 en over de 
Veenweg,” vertelt de woordvoerder 
die overigens wel meteen een rede-
lijk te noemen oplossing aandraagt. 
“Reizigers in de richting van Breu-
kelen/Utrecht kunnen gebruik ma-
ken van lijn 126. Deze lijn rijdt dicht 
langs het centrum over de Prinses 
Margrietlaan, Anselmusstraat en 
Bozenhoven (halte tegenover de 
Rabobank). 
De reizigers moeten in Vinkeveen 
dan overstappen op lijn 130 in de 
richting van Breukelen. Overigens 
is buslijn 123 (richting station Woer-
den, op de trein naar Utrecht) ook 
een alternatief. In de richting Uit-
hoorn is lijn 142 een alternatief. We 
hebben deze informatie toegevoegd 
aan onze gemeentelijke website. 
Meer kunnen we niet doen,” aldus 
de woordvoerder. Het zij zo. Bus-
passagiers moeten rekening hou-
den met extra reistijd i.v.m. het over-
stappen. Helemaal als zij een trein 
moeten halen! 

Wij wensen u een goede reis en een 
vlotte verbinding toe...

Wordt het landelijke karakter in Wilnis straks aangetast door (te hoge) woningbouw op een stuk grond met nu nog 
mooie natuur?

VERMIST
Vinkeveen - Als vermist 
opgegeven door zijn baas, 
is de zwarte kater met vlek 
op zijn oog op bijgaande 
foto. Sam is de naam van 
deze kat, die wordt ver-
mist vanaf de Kievitslaan 
in Vinkeveen. Wie het dier 
heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen 
met de Dierenbescher-
ming tel. 0297-343618
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Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

126e jaargang

oplAgE: 16.100

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF

www.morpheus.nl

profiteer tot en met 21 september 
van stapels voordeel

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

kijk op www.morpHeUs.nl/matrassen10Daagse

matrassen
 10-Daagse

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van en stuur deze met een klein verhaaltje op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto...

Weet iemand wat dit is?

Mijdrecht - Deze week ontving onze redactie deze foto, gemaakt 
door mevrouw Veen uit Mijdrecht. Zij woont aan de Zuster den Her-
toglaan in Mijdrecht en daar staat al heel veel jaren een prachtige 
boom. Deze boom heeft echter iets vreemds. Iedere zomer komt er 
plotseling een soort zwam op haar schors. De afgelopen jaren was 
deze altijd zwart, maar dit jaar is hij prachtig oranje.

Mijmeringen
WEERBAAR

Weerbaarheid is een onderwerp dat me 
na aan het hart ligt. En ik kan me niet 
voorstellen dat er ook maar één iemand 
is die er nooit mee te maken krijgt. Ieder-
een, jong of oud, komt het op zijn of haar 
eigen manier tegen. 

Betekenis
Wat betekent het nu precies weerbaar zijn? Volgens De Dikke Van 
Dale is weerbaar (bijvoeglijk naamwoord; vergrotende trap; weer-
baarder, overtreffende trap: weerbaarst) in staat zijn tegenstand te 
bieden. In mijn optiek is weerbaar zijn zoveel meer, maar ik snap dat 
die uitleg niet in een gemiddeld woordenboek kan staan. Tot mijn 
grote verbazing vond ik het ook niet op Wikipedia. Daar waar zoveel 
staat, kom ik met mijn zoekopdracht nu niet verder dan weerbaar en 
student (een boek uit 1961 over studentenweerbaarheid) en allerlei 
sportclubs die in hun titel, visie of beschrijving het woord weerbaar 
gebruiken. Misschien wordt het tijd om mijn eigen defi nitie te formu-
leren en de wereld in te slingeren, op zijn minst dan op Wikipedia.

Zoveel meer dan
Weerbaarheid wordt vaak in een zin genoemd met assertief zijn en 
voor jezelf opkomen. En als je de term weerbaarheid op google in-
tikt, zie je al snel dat er ontzettend veel trainingen op dat gebied wor-
den aangeboden. Voor iedereen is er wat wils. Maar dat beantwoordt 
nog steeds de vraag niet wat weerbaar zijn nou echt inhoudt. Weer-
baar zijn begint namelijk met weten wie je bent, wat je leuk en niet 
leuk vindt en van daaruit moet je weten waar jouw eigen grenzen lig-
gen. Als je je eigen grenzen niet kent, hoe moet je dan ooit tegen-
stand kunnen bieden en voor jezelf opkomen? En vervolgens kun je 
je afvragen of jezelf kennen, weten waar je voorkeuren liggen een 
goed meetpunt is. Immers , veranderen hoort bij het leven en ook wij 
als individuen veranderen van dag tot dag door alles wat we mee-
maken om ons heen. Dit in het achterhoofd houdende realiseer je je 
misschien dat weerbaar zijn een ontzettend ingewikkeld en continu 
veranderend proces is. Een proces dat vraagt om aandacht en con-
tinue bijstelling.

Training
Er is een positief punt en dat is dat weerbaar zijn wel iets is wat je 
kan leren. De schaduwkant daarvan is dat je wel je hele leven bezig 
blijft om deze vaardigheid ofwel weer opnieuw aan te leren of om het 
bij te houden. Dat laatste heeft natuurlijk de voorkeur. In mijn werk 
ben ik zo gelukkig dat ik zelf dit soort trainingen mag geven. Deze 
trainingen zijn de spreekwoordelijke kers op de taart, het is een van 
de leukste onderdelen van het werk. Mensen bij elkaar in een groep 
laten zijn, waar je kan ervaren dat je niet de enige bent die het las-
tig vindt om voor jezelf op te komen en deze mensen in hun kracht te 
zetten. Ieder op een eigen manier, elke kleine vooruitgang is een stap 
voorwaarts tot een prettiger bestaan. Dat is het mooiste wat er is. In 
deze trainingen echter zeg ik ook altijd eerlijk dat ik zelf ook niet al-
tijd zo weerbaar ben of kan zijn als ik wil.

Mag ze logeren?
Tegen een vreemde kun je misschien nog wel zeggen dat je iets niet 
wil, maar doe je dat ook tegen je familie of beste vrienden? Durf je 
dan nog voor jezelf te kiezen of kies je voor een algemeen belang? 
Laatst vroeg mijn beste vriendin of haar dochtertje van twee bij ons 
mocht logeren. Ik hoorde de vraag en mijn eerste pure reactie was 
‘zucht, ik heb het al zo druk, eigenlijk kan en wil ik het er niet bij heb-
ben’. Een nanoseconde later kwam mijn denken om de hoek zetten 
‘ben jij nou degene die zogenaamd hoog in het vaandel heeft staan 
dat iedereen bij je welkom is?’. Ik gebruikte een trucje uit mijn eigen 
training, als je het even niet goed meer weet zeg dan gewoon dat 
je er nog even over moet nadenken. Dat deed ik en uiteindelijk gaf 
ik bij mijn vriendin aan dat het wel mocht, maar dat ik niet mijn ei-
gen program daar op kon aanpassen. Dat betekende in dezen dat de 
kleine meid pas om 20.00 gebracht kon worden, geen ideale tijd voor 
een logeerpartij maar zij waren er mee geholpen. En daar deed ik het 
voor, soms wil je gewoon de ander helpen. Ik mag graag denken dat 
al die positieve intenties op een of andere gekke manier weer terug-
komen bij jezelf. In dit geval was het vrij direct. Ik had me voor niets 
zorgen gemaakt. De logeerpartij verliep rustig, gezellig, zonder pro-
blemen en mijn jongens hadden het heel gezellig met hun ‘leenzusje’. 

Conclusie
Ik maak het met mijn eigen verhaal alleen maar ingewikkelder. Weer-
baar zijn betekent in elke situatie weer iets anders. Maar ik heb wel 
een rode lijn in het geheel ontdekt. Weerbaar zijn houdt in dat je al-
tijd in het nu moet zijn en leven. Het gaat om wat je nu voelt, blijf 
in het moment en bepaal wat jij op dit moment belangrijk vindt. De 
keus die je daarna maakt, zal meestal de goede zijn. En vergeet niet 
dat als kind we dit allemaal hebben gedaan. Dat zag ik wel aan mijn 
kleine logee, die wist heel goed aan te geven als het niet naar haar 
zin ging, “Nee, dat niet leuk!!!”

 

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
-  Uithoorn, Albert Verweijlaan: Schildpadpoes met wit kinnetje. 
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11 

jaar en erg schuw.
-  Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater van 5 jaar oud. Sam heeft een 

klein hapje uit oor. 
-  Wilnis, D.J. Zevenrijnplantsoen: Wit cypers mager poesje. De 4-jari-

ge Desi heeft een ontstoken oogje. 
-  Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. Ze heeft een witte bef en 

voorpoot.
- Uithoorn, J. van Oldenbarneveltlaan: Zwart-witte 16-jarige gecas-

treerde kater. Hij heet Tommy.
- Uithoorn, Multatulilaan: Half cypers, half witte kater. De 15-jarige 

Cleo heeft een witte buik en witte pootjes met op elk pootje een cy-
pers vlekje en heeft een witte nek en neus en een cypers kopje. 

Gevonden:
-  Wilnis, Irenestraat: Zwart-witte kat met zwart bandje met belletje.
-  De Hoef, Merelslag: Zwarte-witte kat. Veel wit aan poten.
- Vinkeveen, Dierenartspraktijk Herenweg: Jong zwart katje met wit 

vlekje.
-  Wilnis, N212, Centrum: Zwart-bruin-witte kat.
- Uithoorn, N196, Centrum, bushalte: Zwart-bruin-witte kat.

De Ronde Venen - In het weekend 
van 14 en 15 september staat Ne-
derland in het teken van de Open 
Monumentendag. Duizenden his-
torische gebouwen zetten dan de 
deuren open voor bezoekers die 
meer willen weten over de histo-
rie ervan. Op vele locaties worden 
rondleidingen, orgelconcerten en 
andere activiteiten verzorgd en kun-
nen bezoekers zien wat het bete-
kent om in een monument te wo-
nen, te werken of het te onderhou-
den.
Ook in De Ronde Venen doet een 
aantal monumenten mee met de 
Open Monumentendag en wor-
den er rondleidingen en concer-
ten georganiseerd. Op zaterdag 14 
september zijn twaalf monumen-
ten én het Museum De Ronde Ve-
nen gratis te bezichtigen. De deel-
nemende monumenten zijn her-
kenbaar aan de Open Monumen-
tendag-vlag. De monumenten lig-
gen verspreid over de gemeente. 
Op www.openmonumentendag.nl 
is alle informatie over deelnemen-
de monumenten te vinden. In diver-
se kerken wordt een concert ver-
zorgd op monumentale orgels, zoals 
in de H. Antonius van Padua in De 

Hoef en in de R.K. Johannes de Do-
per in Mijdrecht. Daarnaast wordt 
in alle deelnemende monumenten 
een rondleiding verzorgd. In de Hei-
lig Hart van Jezus kerk in Vinkeveen 
wordt tijdens de rondleiding stilge-
staan bij de grootschalige restau-
ratie van het schip, die onlangs ge-
start is. 

Forten
De forten in Abcoude en Amstel-
hoek zijn zowel zaterdag 14 als zon-
dag 15 september gratis te bezoe-
ken. Op de forten zijn diverse acti-
viteiten voor jong en oud. Het fort 
in Amstelhoek staat in het teken 
van het rampjaar 1672, waaraan het 
programma gekoppeld is. 

Venen op de Kaart
Het programma van De Ronde Ve-
nen is ook te vinden op www.ve-
nenopdekaart.nl. Op dit digitale 
platform wordt informatie over erf-
goed in De Ronde Venen verzameld 
en verspreid. Dit jaar staat in het te-
ken van het agrarisch erfgoed. Tij-
dens de Open Monumentendag is 
een kleine expositie over Wilnis te 
zien in het gemeentelijke monu-
ment Hoeve Bethlehem, Amstelka-

Open Monumentendag

Fruit van De Zonnebloem 
Uithoorn/Amstelhoek
Regio - Tot enkele jaren terug had 
De Zonnebloem een zogenaamde 
ziekendag. De gasten van de plaat-

selijke afdelingen werden dan met 
een presentje verrast. Veel van de 
gasten zijn wel eenzaam en hebben 
vaak behoefte aan belangstelling, 
doch zij voelen zich niet ziek en de 
benaming ziekendag leek niet meer 
op zijn plaats. Voor alle afdelingen in 
Nederland is de 2e zondag in sep-
tember de vaste dag dat extra aan-
dacht aan de gasten wordt besteed. 
In Uithoorn is de dag nu omgedoopt 
naar attentiedag en de gasten heb-
ben aangegeven dit een meer ge-
paste naam te vinden. Op vrijdag 6 
september heeft een vijftiental vrij-
willigers voor alle gasten in Uithoorn, 
en dat zijn er honderd en zeventig, 
fruitbakjes opgehaald bij mevrouw 
Griffi oen in de Romefl at om deze de 
gasten aan te bieden. De fruitbak-
jes zijn geleverd door De Goudrei-
net, de speciaalzaak voor groenten 
en fruit, op het Zijdelwaardplein en 
zagen er perfect uit. Van veel vrijwil-
ligers die de fruitbakjes hebben aan-
geboden hoorden we dat de attentie 
erg werd gewaardeerd. En een van 
de doelen van De Zonnebloem is om 
buurtgenoten die een beetje in een 
isolement zijn geraakt een duwtje in 
de rug te geven. En dat lijkt met deze 
actie weer te zijn gelukt. Wilt u meer 
weten over het werk van De Zonne-
bloem in Uithoorn komt dan naar 
een van de vrijwilligersmarkten in 
september.

Fiat organiseert de Fiat 
Family Day
Regio - Van 12 t/m 15 september 
organiseren Fiat dealer Van Kouwen 
in Uithoorn en Amsterdam-Zuidoost 
en Fiat Kooijman in Vinkeveen de Fi-
at Family Days. Tijdens deze dagen 
kan iedereen kennismaken met de 
complete 500L familie van Fiat. De-
ze familie bestaat uit de ruime Fiat 
500L, de avontuurlijke 500L Trek-
king en de royale 500L Living. Wan-
neer u een nieuwe Fiat 500L koopt 
tijdens deze dagen, profi teert u van 
tot 1000 euro extra inruilpremie en 

drie jaar rentevrije fi nanciering.
De vestiging van Van Kouwen in 
Amsterdam-Zuidoost is op zondag 
15 september geopend van 11.00 
tot 16.00 uur en heeft op donderdag 
een speciale VIP-koopavond. In de 
andere vestigingen bent u van harte 
welkom van donderdag 12 t/m za-
terdag 14 september tijdens de nor-
male openingstijden.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.vankouwen.nl of www.fi at.nl.



‘Een ontdekkingstocht 
op een unieke locatie’

“Festival De Basis is een uniek festival door de locatie: de 
voormalige militaire Vliegbasis Soesterberg. Vanaf 2014 
ontstaat hier een terrein waar cultuur, erfgoed, natuur en 
de Nederlandse krijgsmacht centraal staan. Maar eerst 
is er Festival De Basis. Bekijk vanaf vrijdag één van de 
theatervoorstellingen en de beeldende kunst van Collectie 
De Basis. Op muziekgebied is er ook veel te beleven, zoals 
Indie Sunday, New Cool Collective en het Matangi Quartet. 
Daarnaast zijn er ook fantastische kinderactiviteiten, zoals 
vliegeren en de wondenschmink. Bij Sound of Freedom op 
21 september wordt de viering van de Vrede van Utrecht 
afgesloten met een massale rijsttafel, een theatrale militaire 
reddingsoperatie en een concert van het Metropole Orkest 
met onder meer Oleta Adams, Wende Snijders en Douwe 
Bob. Kortom, op Festival De Basis is twee weekenden lang 
genoeg te zien en te doen voor iedereen!”

Dennis Meyer, projectleider Festival De Basis

De komende twee weekenden 
staat Vliegbasis Soesterberg 
helemaal in het teken van 
festival De Basis. Er is van alles 
te beleven voor jong en oud. 
Een unieke kans om alvast een 
kijkje te gaan nemen op dit 
terrein van 500 hectare, waar 
momenteel ook hard wordt 
gewerkt om het vanaf najaar 

2014  opengesteld te krijgen 
voor publiek. Want wat is hier 
gaande? Nadat de vliegbasis 
in 2008 werd gesloten, is een 
groot deel van het terrein - 380 
hectare - overgedragen aan de 
provincie Utrecht. Die heeft 
samen met de gemeenten 
Soest en Zeist plannen gemaakt 
voor een nieuw gebruik van het 

gebied. In het kort betekent dit 
dat het grootste deel van het 
gebied weer natuur wordt, er 
een woonwijk van maximaal 
440 woningen wordt gebouwd 
en er recreatieve mogelijkheden 
komen. Defensie blijft eigenaar 
van de overige 120 hectare 
grond. Daar komt onder meer 
het Nationaal Militair Museum. 

Festival De Basis vindt plaats op 
13, 14, 15, 21 en 22 september. 
Voor kaarten gaat u naar 
www.festivaldebasis.nl. Meer 
informatie over de Vliegbasis 
vindt u op:
www.vliegbasissoesterberg.info.

Park Vliegbasis Soesterberg volgend jaar open
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“Met Festival De Basis vieren we de Vrede van 
Utrecht in 1713. De VVD vindt het belangrijk dat de 
vredesonderhandelingen van 300 jaar geleden worden 
herdacht. Utrecht was toen even het centrum van de 
Europese diplomatie. Voor het eerst werden oorlogen 
met onderhandelingen beëindigd en niet door een 
overwinning van een van de partijen!
Het festival wordt gehouden op de voormalige 
Vliegbasis Soesterberg. Ik hoop dat vele Utrechters 
zich er goed gaan vermaken! Culturele festivals kunnen 
helpen om gebieden tot ontwikkeling te brengen, dat 

zien we elders in Europa ook. Dit festival is promotie 
voor dit mooie gebied, dat de provincie wil gebruiken 
voor natuur, voor recreatie en om te wonen. Er moeten 
immers nog wel woningen worden verkocht om de 
investeringen in natuur en recreatie te betalen.”
Arthur Kocken, statenlid voor de VVD

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“De komende twee weken kunt u de Vliegbasis, zo lang 
geheim en mystiek gebleven, ontdekken. De provincie 
heeft de afgelopen periode geïnvesteerd in deze plek om 
kunst, natuur, cultuur en innovatie tot hun recht te laten 
komen. Zo zijn er bijvoorbeeld twee shelters geschikt 
gemaakt voor gebruik en is er een beeldende-kunstcollectie 
opgebouwd in een van de bunkers. De Vrede van Utrecht 
heeft voor Festival de Basis, in samenwerking met de 
culturele sector en Defensie een totaalprogramma 
ontwikkeld. Het omvat een waaier aan activiteiten 
variërend van kinderactiviteiten  op de stormbaan tot aan 

de tentoonstelling: ‘groetjes van het front’ in een van de 
shelters. Ook is er een  opera van Jacob TV, uitgevoerd 
door het Nederland Blazersensemble,  en natuurlijk het 
slotconcert met o.a. Oleta Adams. Genoeg te genieten op 
Soesterberg: voor het hele gezin!”
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koning.

‘Festival is promotie 
voor dit mooie 
gebied’

‘Geïnvesteerd in 
kunst, natuur, cultuur 
en innovatie’

In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet 
alleen, maar samen met onze partners, 
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS
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Opheffingsuitverkoop bij 
Slaapkenner Smit

Nieuw kruispunt in de 
N201 is nog even wennen

Uithoorn - Een van de winkels met 
een lange geschiedenis in het Oude 
Dorp van Uithoorn gaat zijn deuren 
eind dit jaar sluiten. Na 121 jaar ver-
dwijnt Slaapkenner Smit dan uit het 
beeld van de Dorpsstraat. De zowel 
binnen als (ver) buiten de regio be-
kende beddenspeciaalzaak is al 22 
jaar een begrip in het kenmerkende 
pand gevestigd op de hoek van de 
Dorpsstraat en de Prinses Irenelaan. 
Daarvóór hadden de ouders van Ko 
Smit sinds 1892 een winkel in tex-

tiel, woningtextiel en bedden aan de 
Dorpsstraat 49. Ko werkte als zoon 
ook in de winkel en zette later met 
zijn vrouw Berry en enkele andere 
familieleden in 1976 de zaak daar 
voort. Totdat in 1991 het pand werd 
gekocht waarin de winkel nu is ge-
vestigd. Een echt familiebedrijf dus 
dat het ondernemerschap aan de 
wilgen hangt. Ko draait al meer dan 
50 jaar in het vak mee, Berry zo’n 
30 jaar. “Het is niet eens zozeer de 
economische malaise die ons par-

ten speelt, want we verkopen nog 
altijd heel goed. Maar het is meer 
onze leeftijd die de belangrijkste rol 
speelt bij onze beslissing. We zijn al 
over de AOW-leeftijd heen en willen 
samen nog wat leuke dingen doen 
in ons leven nu het qua gezondheid 
nog mogelijk is. Daar komt bij dat 
we geen opvolging hebben. Niet in 
de familie, maar ook niet van buiten 
af. Ook wij constateren de verschui-
ving in het koopgedrag van mensen. 
Dat merken wij ook in de winkel, al-

Mijdrecht/Amstelhoek - Voor alle 
weggebruikers van de N201 is het 
een verademing na de zomer weer 
volop gebruik te kunnen maken van 
een ‘vernieuwde’ N201. Aan de weg 
is van 12 juli tot 2 september groot 
onderhoud gepleegd en het mag 
gezegd worden, het ziet er weer 
fantastisch uit, maar voor velen is 
het nieuwe kruispunt bij de Tien-
boerenweg toch even wennen. Dat 
klinkt vreemd, want wezenlijk is er 
niets veranderd vice versa Uithoorn/
Mijdrecht. Maar nu zit er een ‘knik’ 
in de weg in de vorm van een krui-
sing. Dat komt omdat er een nieuw 
wegstuk van de N201 is bijgeko-
men, namelijk dat in de richting van 
het aquaduct bij Amstelhoek. Dat 
buigt met een flauwe bocht af het 

land in. Vanuit Mijdrecht komend 
dient men op de kruising (nu nog) 
links af te slaan richting Uithoorn, 
totdat het aquaduct klaar is en het 
(doorgaande) verkeer daarvan ge-
bruik kan maken. Dan moet men 
rechtuit rijden. Nu is de toegang 
nog afgesloten met een hek.

Vanuit Uithoorn gaat men rechts-
af richting Mijdrecht. Er zijn nog 
geen blauwe bewegwijzering ge-
plaatst. Tijdelijk is er een geel rich-
tingsbord langs de kant van de weg 
met daarop ‘doorgaand verkeer A2’ 
en dat zorgt bij vele automobilisten 
voor enige verwarring, want ze wil-
len naar Mijdrecht of Vinkeveen en 
dat staat er niet bij… Enkelen rijden 
dan maar rechtuit de Tienboeren-

weg op… U zult ze de kost moeten 
geven die dat doen! Het is dus even 
wennen, maar het komt vanzelf 
goed. Helemaal als er straks weg-
wijzers zijn geplaatst. Ook de bus-
baan is nu onderdeel van het kruis-
punt en daar moet je dan ook even 
rekening mee houden. Als het al-
lemaal volgens plan verloopt wordt 
het stuk N201 richting aquaduct be-
gin januari komend jaar in gebruik 
genomen en kan men vice versa 
vlot langs Uithoorn en Aalsmeer rij-
den richting Schiphol-Oost, de A9 
en de A4. Scheelt nu al zomaar tien 
minuten tot een kwartier, zo wordt 
door automobilisten aangegeven 
die inmiddels gebruikmaken van de 
opengestelde delen van de N201 en 
de Waterwolftunnel.

hoewel wij een heel vast en trouw 
klantenbestand hebben dat zich 
vertaalt in een regelmatig bezoek 
aan onze winkel. Natuurlijk doet 
het ons pijn dat we ermee stoppen, 
maar we hebben altijd met heel veel 
plezier gewerkt en onze klanten ge-
holpen. Dat zullen we wel missen. 
Aan de andere kant krijgen we wel 
meer tijd om eens van het leven 
en onze kleinkinderen te genieten. 
Daar kom je door het werk nu niet 
aan toe. Dat kan dan straks wel en 
dat is dan weer een blij vooruitzicht”, 
laat Berry Smit met toch wel enige 
emotie weten. Zij bedankt langs de-
ze weg alle klanten voor de klandi-
zie en het in Smit gestelde vertrou-
wen de afgelopen jaren.

Ko Smit geeft aan dat zij voorne-
mens zijn de winkel op 1 januari 
2014 definitief te sluiten. Vanaf vol-
gende week gaat de opheffingsuit-
verkoop van start. Als dat hard gaat 
lopen kan het zijn dat de deuren op 
1 december dit jaar al dicht gaan. 
Dan is er weer een gerenommeerde 
winkel uit het Oude Dorp verdwe-
nen. “We zijn al twee jaar bezig om 
te proberen het pand te verkopen. 
Als het niet lukt willen we het ook 
wel verhuren aan een andere on-
dernemer als die dit pand en de lo-
catie voor zijn doel geschikt vindt. 
Maar zolang de economie nog niet 
aantrekt maken mogelijke belang-
stellenden pas op de plaats en stel-
len zij hun investeringen nog uit. 
Voor ons blijft het dus ook nog af-
wachten”, aldus Ko.

Slaapspecialist
Smit is aangesloten bij een keten 

‘Slaapkenner’. Die richt zich al meer 
dan 35 jaar op gezond slapen. Men 
heeft intussen meer dan 20 lande-
lijk verspreide vestigingen, waartoe 
ook Slaapkenner Smit behoort. Hier 
vindt men alles op het gebied van 
boxsprings, lattenbodems, matras-
sen, dekbedden, lakens en hoofd-
kussens. Smit behoort tot de bete-
re speciaalzaken in de regio op het 
gebied van slaapcomfort. Het is een 
echte ‘slaapspecialist’ waarvan er 
niet veel in de regio zijn. U krijgt zo-
lang de winkel open is bij Smit ad-
vies op maat en een gratis chec-
kup van uw bed door een gecerti-
ficeerde slaapadviseur. Men staat 
voor kwaliteit, vakmanschap, ge-
degen advies en uitstekende ser-
vice! Let wel: een goede nachtrust 
is heel belangrijk. Een derde van uw 
leven brengt u door in bed. Slaap-
kenner Smit biedt naast gunstig ge-
prijsde aanbiedingen ook zeer luxe 
bedden. Er is voor elk wat wils en u 

vindt er toebehoren en accessoires 
die u ergens anders niet aantreft of 
kan kopen. Wie voor de slaapkamer, 
bedden en beddengoed iets nodig 
heeft kan nu bij Smit ook nog eens 
een keer ruimschoots van de fikse 
prijsverlagingen profiteren. Wie re-
centelijk bij Smit slaapcomfort heeft 
gekocht en daarvoor nog service en 
garantie krijgt hoeft zich geen zor-
gen te maken. Dit onderdeel wordt 
overgenomen door twee collega’s 
met Slaapkenner winkels in de re-
gio. Wie het aangaat zou daarover 
even (telefonisch) contact moeten 
opnemen met Smit (0297-565199). 
Jammer dat het afsluiten van zo’n 
lange bedrijfsperiode niet gepaard 
gaat met een jubileumdatum, zo-
als een 25- of in totaal 125-jarig be-
staan. Maar Ko en Berry Smit vin-
den hun jarenlange inzet ook al 
mooi genoeg. Zij gaan afbouwen en 
uitverkopen. Zie ook de advertentie 
elders in deze krant.

Vervolg van voorpagina

D66, in de persoon van fractievoor-
zitter Cees Houmes, pakte het on-
derwerp voor de raadscommissie 
Publieke & Ruimtelijke Zaken voor 4 
september jl. op. Betrokken partijen 
als woordvoerder Bob Nisters van 
de bewonersgroep Herenweg en de 
projectontwikkelaar Casper Duchart 
namens eigenaar Van Schie, kon-
den hun verhaal aan de commissie-
leden kwijt. Houmes vond het merk-
waardig dat het plan door het col-
lege nu wel wordt omarmd, terwijl 
dit tot drie keer toe strandde omdat 
het niet paste in de landelijke struc-
tuur. Hij wil dat de raad er naar kijkt 
en zich erover uitspreekt. Wonin-
gen met een nokhoogte van 11 me-
ter is hem te gortig. “Waar in het be-
stemmingsplan plaats werd gegund 
aan tien woonarken, wordt de land-

tong nu volgeplempt met wonin-
gen,” merkte Houmes op. “Ook zal 
de verkeersdrukte toenemen. Wij 
willen een goede inhoudelijke dis-
cussie in de raad voordat de ontwik-
kelaar verder kan gaan. Geef dui-
delijke kaders aan alvorens de ont-
wikkelaar geld gaat investeren om 
daarna ‘nee’ te horen.”

Bob Nisters zegt vol onbegrip en 
boos te zijn over de uitspraak van 
het college, c.q. wethouder Moolen-
burgh, dat omwonenden ‘voor dit 
plan’ zouden zijn. Hij voegt er met-
een aan toe dat bewoners niet age-
ren tegen de invulling als zodanig, 
maar wel tegen het vrijwel ongewij-
zigde plan zoals het er nu ligt. Hij 
memoreerde de aantekeningen in 
de brief van januari 2012. Die is toen 
persoonlijk overhandigd aan onder 
anderen de heer Van Schie. Daar-

in staat o.m. dat door het plaatsen 
van 40 woningen, waarvan een aan-
tal met een nokhoogte van 11 meter, 
het landelijke karakter van de om-
geving wordt aangetast en een ver-
hoogde verkeersdruk op de Heren-
weg tot gevolg zal hebben. Ook dat 
legakkers worden bebouwd, waar 
tot dan volgens het bestemmings-
plan ‘Kom Wilnis 2000’ eigenlijk uit-
sluitend woonarken mogen liggen. 
De legakker grenzend aan het wa-
ter van de ijsbaan heeft zelfs be-
stemming ‘groenstrook/agrarisch’ 
en die behoort dat zo te behouden. 
Een fraai stukje uniek lokaal groen 
wordt anders opgeofferd aan wo-
ningbouw. Dat zou een precedent 
scheppen om dat elders dan ook 
maar te doen.

Behoud groene karakter
“Het is begin vorig jaar allemaal al 

Bebouwing Voorbijlocatie 
weer van stal gehaald

verwoord en gecommuniceerd. Wij 
voelen ons niet serieus genomen 
en vragen ons ernstig af hoe be-
trouwbaar de overheid is als je om 
de drie vier jaar hetzelfde moet be-
vechten. Want jaren geleden is dit 
ook al besproken met de toenmali-
ge wethouder Bram Rosendaal. Het 
project staat verwoord in allerlei be-
leidsnota’s en visies”, legt Nisters 
uit. Hij benadrukte dat de bewoners 
van de Herenweg en de woonarken-
parken beslist niet tegen de heront-
wikkeling van het terrein zijn, maar 
dat dit wel moet gebeuren binnen 
de aangegeven kaders van het be-
stemmingsplan. “Wij zijn ons als om-
wonenden er sterk van bewust dat 
het tijd wordt dat er iets goeds moet 
gaat gebeuren met het voormalige 
Voorbijterrein. (Nu wordt het terrein 
voornamelijk gebruikt voor opslag 
van grote containers en meer. Red). 
Maar dit mag niet ten koste van al-
les gaan. Wilnis moet Wilnis kunnen 
blijven. De kracht ligt in het groene 
karakter en die moet behouden blij-
ven.” Hij verzocht de eigenaar en in 
het verlengde daarvan projectont-
wikkelaar Duchart, bij de verdere 
uitwerking van de plannen rekening 
te houden met eertijds gemaakte af-
spraken en de bewoners daarvan op 
de hoogte te houden. “Wij steunen 
de bouw, maar binnen de kaders zo-
als die in het gemeentelijk beleid 
zijn vervat en houden de gemeen-
te aan hierover gemaakte afspraken. 
Wij willen niet per se dwarsliggen, 
maar als de overheid zijn verplich-
tingen en afspraken niet nakomt en 
een duurzaam en groen Wilnis niet 
wil borgen, dan moeten wij het als 
bewoners maar zelf bevechten”, al-
dus Bob Nisters.

Nog niets vast
Op zijn beurt licht Duchart toe dat 
het om een nieuw woningbouw-
plan gaat met een breder aanbod. 
Daaronder ook woningen met een 
inhoud van 400 tot 800 m3. Parke-
ren gebeurt op eigen grond. De wo-
ningen hebben inderdaad een nok-
hoogte van 11 m. De grond van het 
terrein is vervuild en moet eerst wor-
den gesaneerd.
Tijdens de discussie laat wethou-
der David Moolenburgh weten dat 
het hier slechts gaat om een princi-
peverzoek van de eigenaar. “Wij zijn 

bereid om mee te denken. Wij vin-
den het als college een mooi plan 
wat past in het landschap met goe-
de ontsluitingswegen. We geven 
daarom als college groen licht voor 
de verdere uitwerking. Nieuw aan 
dit plan is wel dat er minder dure 
woningen worden gebouwd, maar 
dat het om een meer gemengde 
bouw gaat, vooral bestemd voor au-
tochtone bewoners. Wij hebben er 
het volste vertrouwen in dat het in 
een gesprek met de bewoners goed 
zal komen. Maar betreffende het 
plan ligt er nog niets vast. Bij de ver-
dere uitwerking zullen wij alles toet-
sen.” Juist, dus ook aan het vigeren-
de bestemmingsplan?...
Overigens heeft de Voorbijlocatie 
nog altijd een bedrijfsbestemming. 
In het bestemmingsplan ‘Kom Wilnis 
2000’ is een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen, op grond waarvan de 
gemeente de bestemming kan wij-
zigen in woonschepen. Woonsche-
pen zijn dus niet de nu al de gelden-
de bestemming! Ook voor het reali-
seren van woningen is een wijziging 
van de bestemming nodig. Momen-
teel wordt de bouw van woningen 
op de voorgestelde wijze door het 
college als de beste invulling gezien.

Doorstroming
In een notitie van 20 augustus jl. 
geeft het college aan dat ‘het seg-
ment woningen dat nu voorge-
staan wordt, meer is toegesneden 
op de Wilnisse markt en schaal. Het 
is gevarieerd en richt zich op de lo-
kale kwaliteit en die van de omge-
ving. Het koopgedeelte omvat diver-
se segmenten en kan daardoor bij-
dragen aan een bescheiden door-
stroming in Wilnis. Het bestaan-
de kantoorgebouw wordt vervan-
gen door huurappartementen, spe-
ciaal bestemd voor jonge werkne-
mers van de firma Van Schie. Voor 
de IJsclub Nooitgedacht is er een 
voorstel een onderkomen te integre-
ren in het appartementencomplex. 
Met de medewerking aan dit plan 
wordt bovendien een niet passen-
de (huidige) bedrijfsvoering aan de 
Herenweg uitgeplaatst en een ver-
vuild stuk grond gesaneerd. De ver-
keersfrequentie aan de Herenweg 
zal toenemen, maar dat weegt ruim-
schoots op tegen het wegvallen van 
het zwaar verkeer van de bedrijfsbe-

stemming… Dat heeft meegewogen 
in de toegezegde medewerking aan 
het plan door het college.’ Aldus een 
citaat uit de notitie.
De gemeente heeft de initiatiefne-
mer wel gevraagd bij de uitwerking 
aandacht te besteden aan zorgvul-
dige afstemming met de omgeving, 
rekening te houden met de toe-
komstige positie van IJsclub Nooit-
gedacht en de bestemming natuur 
in het bestemmingsplan langs de 
Ringvaart verder uit te werken.

Alles beter dan containers
Dit wetende en de teneur van het 
college dat bij monde van wethou-
der Moolenburgh toch wel erg en-
thousiast reageert op de ontwikke-
lingen rond de Voorbijlocatie met 
het ingediende plan, kan men zich 
afvragen of de bewoners met hun 
inbreng nog wel voet aan de grond 
krijgen. Aan de andere kant gaat het 
hier nog maar om een principebe-
sluit waarna nog een lange weg te 
gaan is voordat het plan ook daad-
werkelijk wordt uitgevoerd. Zoals 
verder overleg, aanpassing, uitwer-
king van het plan, besluitvorming 
door de gemeenteraad, ter inza-
ge legging etc. etc. In dat licht ge-
zien zijn er wel degelijk mogelijkhe-
den om andermaal een zienswijze in 
te dienen als het niet bevalt. Wellicht 
ook om als bewoners en eigenaar, 
c.q. projectontwikkelaar tot elkaar te 
komen. Maar dan moet de project-
ontwikkelaar de bewonersgroep er 
wel bij betrekken.

Alle betrokken partijen, maar ook 
bewoners die niet aan de Heren-
weg of in het woonarkenpark wo-
nen, laten zich overigens wel posi-
tief uit over de op handen zijnde mo-
gelijke verandering van het terrein. 
De problematiek echter hecht zich 
aan de manier waarop dit gebeurt. 
“Alles beter dan die smerige stapel 
roestige containers in het landschap 
die het uitzicht vervuilt. Wat gepre-
senteerd is lijkt in beginsel een mooi 
plan wat de woonkwaliteit zeker ver-
hoogt. Wij zien het als een aanwinst 
voor Wilnis. Maar wel laagbouw met 
veel groen er omheen alsjeblieft.” 
Ook die geluiden hoor je veelvul-
dig om je heen. Wij houden u op de 
hoogte hoe het op termijn verder zal 
gaan met de Voorbijlocatie.

Impressie – en niet meer dan dat – van het plan om van de Voorbijlocatie een nieuw woongebied te maken. Links bo-
ven het Voorbijkantoor aan de Herenweg met ervoor het brede stuk water van ijsbaan Nooitgedacht. Rechts het per-
ceel met geplande woningen.
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Nieuw in Wilnis: Dansschool 
De Ronde Venen

Zaterdag is er veel 
te beleven in Wilnis

Met het Rode Kruis op stap

Open dag brandweer 
De Ronde Venen in Wilnis

Cursusmarkt ‘Cursusproject’ 
wederom drukbezocht

Braq Vriendenconcert 

Wilnis – Sinds 1 september is er 
een nieuwe dansschool van start 
gegaan. Niet in de vorm van stijl-
dansen zoals destijds bij Jan Ver-
burg in Mijdrecht of Colijn in Uit-
hoorn, maar voor liefhebbers van 
het klassieke ballet en modern-jazz, 
peuter- en kleuterdans en kidsdan-
ce. Zij kunnen zich in dit genre com-
pleet uitleven onder de bezielende 
leiding van Karin Dieters en Aino 
Mertis. Beiden hebben een oplei-
ding aan de dansacademie in Arn-
hem gevolgd. Zij zijn de initiatiefne-
mers en oprichters van Dansschool 
De Ronde Venen. Er wordt maan-
dag, woensdag en vrijdag les ge-
geven aan een brede leeftijdsgroep. 
Vanaf peuters tot en met volwas-
senen. Het is natuurlijk wel de be-
doeling dat kinderen door hun ou-
ders naar de danslessen worden 
gebracht en weer gehaald. Er is rui-
me keuze uit peuterdans (3 tot 4 jr.), 
kleuterdans (4 tot 6 jr.) en kidsdan-
ce (6-8 jr.), klassiek ballet voor ver-
schillende groepen (6 tot 12 jaar), 
klassiek ballet voor jongeren, spit-
zen ballet en klassiek ballet voor 
volwassenen. Voorts is er ook mo-
dern-jazz ballet vanaf 14 jaar. De 
lessen zijn verdeeld over de lesda-
gen, vanaf ‘s middags 13.00 uur tot 
21.45 uur ’s avonds. Uitgebreide in-
formatie over het cursusaanbod, 
lestijden en lesgeld vindt u op de 
website www.muziekschoolderon-
devenen.nl. Wie belangstelling heeft 
kan bellen met een van de dansin-

structrices voor een proefl es: Karin: 
06-14896506 of Aino: 06-11054933. 
De lessen worden gegeven in de 
voormalige gymzaal van basisschool 
Veenzijde aan de Wagenmaker 99 te 
Wilnis. De zaal is daartoe in eigen 
beheer omgevormd tot een geschik-
te locatie voor deze dans en ballet-
vormen, compleet met fraaie wand-
spiegels en een heuse ballet barre.

Bouwen aan zelfvertrouwen
Voor de beeldvorming wat bijvoor-
beeld peuterdans inhoudt het vol-
gende. De kinderen leren tijdens de 
lessen open en ongeremd te bewe-
gen op muziek en op een manier die 
nauw aansluit bij hun belevingswe-
reld. Karin en Aino laten zich daar-
bij inspireren door dingen als pren-
tenboeken, de feestdagen, seizoe-
nen en dieren. Zij maken gebruik 
van divers dansmateriaal en uitno-
digende muziek. Hierbij ontwikkelen 
de peuters spelenderwijs hun ritme-
gevoel, hun grove en fi jne motoriek, 
hun muzikale fantasie en zelfs hun 
taalbegrip. De lessen zijn ook zeer 
geschikt voor kindjes die van zich-
zelf een beetje verlegen zijn. Tus-
sen hun leeftijdgenootjes raken zij 
meer vertrouwd met hun lichaam, 
wat hun zelfvertrouwen ten goede 
zal komen.

Als wordt gekozen voor lessen in 
het klassieke ballet vormt de ballet-
techniek een goede basis voor al-
le andere dansvormen. Tijdens de-

Wilnis - Aanstaande zaterdag 
14 september is er veel te doen 
in Wilnis. Van 10.00 tot 16.00 uur 
zijn de volgende monumenten 
geopend:
R.K. Kerk Johannes de Doper aan 
het Driehuisplein, Ontmoetings-
kerk aan de Dorpsstraat met Ma-
quette Wilnis-dorp in de jaren 
1950, Tentoonstelling Vorst en 
Volk in samenwerking met His-
torische Vereniging De Proosdij-
landen. Door middel van foto’s en 
andere attributen vertellen Ron-
deveners over hun ontmoeting 
met leden van het Koninklijk Huis. 
Nederlands Hervormde Kerk aan 
de Kon. Julianastraat en de Veen-
molen aan de Oudhuyzerweg. 

Najaarsmarkt
De najaarsmarkt omvat ruim 70 
kramen met veelal lokale aan-
bieders, verenigingen en goe-

de doelen. Ook wordt de lekkere 
trek niet vergeten met koffi e met 
koek, heerlijke pannenkoeken en 
oliebollen. Er is voor elk wat wils. 
De kramen staan aan de Heren-
weg en in de Dorpsstraat, van 
de Pieter Joostenlaan tot aan de 
Raadhuisstraat. 

Tijdens de markt worden er aller-
lei activiteiten georganiseerd zo-
als: 
10.30-11.30 u rondgang muziek-
vereniging Triviant door het dorp. 
Vanaf 12.00 u optredens Muziek- 
en Dansschool De Ronde Venen. 
14.00-15.00 u concert muziekver-
eniging Viribus Unitis bij Nap Wo-
ninginrichting. Kruiwagenhang-
kampioenschap op het terrein 
van garage Bouthoorn. Kinder-
spelen aan de Dorpsstraat. Trac-
tor met huifkar door het dorps-
centrum. En nog veel meer!

De Ronde Venen - Het jaarlijkse 
uitje van het Rode Kruis ging dit jaar 
met 44 deelnemers en 10 vrijwilli-
gers op een van de warmste sep-
temberdagen naar Utrecht naar het 
Museum van Speelklok tot Piere-
ment, Na een vermoeiende wande-
ling stond er een heerlijk kopje kof-
fi e met gebak klaar. Daarna volgde 
een rondleiding met heel veel nos-
talgie: de draaiorgels van Perle wa-
ren iedereen bekend. Er werd mee-
gezongen met oude liedjes en heel 
stil geluisterd naar de fantastische 

liederen. Na de lunch mochten de 
gasten meedoen met een expedi-
tie van muziek met onder andere 
speeldozen die ze zelf mochten be-
spelen. 
En niet te vergeten de mooie Zwit-
serse klokken, alle met muziek, die 
aller aandacht trokken. Deze waren 
een rijkdom voor die tijd, de mees-
te stamden uit begin 1920. De deel-
nemers waren erg enthousiast over 
al het moois dat zij gezien hebben. 
Zij zullen ongetwijfeld mooie herin-
neringen aan deze dag overhouden. 

Wilnis - Veiligheidsregio Utrecht 
nodigt jong en oud uit voor de open 
dag van de brandweerposten van 
gemeente De Ronde Venen in Wil-
nis. Aanstaande zaterdag 14 sep-
tember is er van 10.00 tot 16.00 uur 
een actief en educatief program-
ma voor iedereen om kennis te ma-
ken met het werk van de brandweer. 
Laat je informeren over de wereld 
van de brandweer: bekijk verschil-
lende demonstraties, bouw een hut, 
maak een ritje in een brandweerau-
to en laat brandweerman Paul je al-
les bijbrengen over het zelf blussen 
van kleine brandjes! Op de open 
dag is iedereen welkom Op deze 
dag zet de VRU brandweer in Wil-
nis haar deuren open voor belang-
stellenden op de Pieter Joostenlaan 
26. Het materieel van de brandweer 
is te bezichtigen en te bezoeken: 
waaronder ook een Amerikaan-
se brandweerwagen. En er kan een 
rondrit worden gemaakt met enkele 
van de brandweerauto’s. De jeugd-
brandweer uit Mijdrecht en Vinke-
veen geeft demonstraties brandbe-
strijding. Ook vindt er een ongeluk 
in het water plaats en worden de 
‘slachtoffers’ gered door de
oppervlakteredders uit Abcoude en 
de boot van Vinkeveen. Tijdens deze 
interactieve dag laat de brandweer 
eveneens zien hoe redgereedschap 
wordt ingezet bij een
ongeval en kan bovendien de eigen 
behendigheid met hydraulisch red-
gereedschap worden getest. Verder
zijn er diverse informatiestands, bij-
voorbeeld van de EHBO, de Brand-

weerwinkel en de Reddingsbrigade
Vinkeveen.

Kinderen, kom een hut bouwen!
Ook aan de kinderen is gedacht. Er 
zijn een springkussen voor de aller-
kleinsten en diverse blusspelletjes 
om te testen of je een goede brand-
weerman- of vrouw bent. De oude-
re kinderen mogen een hut komen
bouwen, met prijzen voor de mooi-
ste hutten. Na de prijsuitreiking 
worden deze in brand gestoken en
vakkundig geblust door brandweer 
Wilnis. 

Dagprogramma 
Open Dag brandweer Wilnis
Locatie Pieter Joostenlaan 26, te 
Wilnis.
10.00 uur Start Open Dag, met di-
verse activiteiten en verschillen-
de demonstraties; 11.00-11.30 uur 
1e demonstratie Jeugdbrandweer; 
12.30-13.30 uur 2e demonstratie HV 
bij ongeval; 14.00-14.30 uur 3e de-
monstratie Jeugdbrandweer; 15.00-
15.30 uur 4e demonstratie Opper-
vlakteredding; 16.00 uur Prijsuitrei-
king mooiste hut en huttenverbran-
ding. Doorlopend Spuitspelletjes, 
demonstraties door brandweerman 
Paul, hutten bouwen en rondritjes 
met de brandweerauto.

Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht is een sa-
menwerkingsverband van de 26 
Utrechtse gemeenten. De VRU co-
ordineert de veiligheid van alle in-
woners in de provincie Utrecht.

Vinkeveen – Afgelopen vrijdag-
avond 6 september was het weer 
zover. Om 19.00 uur zaten al veel 
enthousiaste aspirant-cursisten van 
Cursusproject Vinkeveen te wach-
ten tot de deuren van de grote zaal 
open zouden gaan. 
De plattegrond van de indeling in de 
hal werd goed bestudeerd en de op-
stelling van de docententafels was 
iets gewijzigd. Daardoor verliep het 
verkrijgen van de inschrijvingsfor-
mulieren soepel.

Er zijn nog cursussen in september 
waarvoor men kan inschrijven via 
de website:www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm of bij de Rabobank.

Bijvoorbeeld:  
cursus 14: Opfriscursus Engels
cursus 16: Filosofi ekring
cursus 17: Workshop Tapas
cursus 19: Wandeling Utrecht
cursus 20: Franse conversatie voor 
 beginnende gevorderden.
Alle informatie is te vinden op de 
hiernaast vermelde website, ook 
voor inschrijving op cursussen in de 
volgende maanden.
Wilt u/wil jij meer weten over de wij-
ze van inschrijven, cursustijden en 
betalen, bel dan met 0297-261849 
of 0297-281787.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan 
door een mailtje te sturen naar:
stichtingcursusproject@gmail.com.

De Ronde Venen – Aanstaande 
zondag 15 september vanaf 15.00 
uur organiseert de Vinkeveense 
Zanggroep Braq een vriendencon-
cert bij Zeilschool de Vinkeveen-
se Plassen aan de Herenweg 144. 
Naast Braq treedt ook de band Sjo-
kotov op. Entree bedraagt 7,50 euro 
per volwassene, inclusief een con-
sumptie.
Zanggroep Braq timmert al wat ja-
ren aan de weg. De zeskoppige 
zanggroep brengt meerstemmige 
pop- en folksongs ten gehore, a ca-
pella of begeleid door piano, gitaar 
of accordeon. Voor dit vrienden-
concert hebben Annet van Zwie-
ten, Martin Verrips, Ton van Asse-

len, Emiel Janmaat, Babette Labor-
dus en Marion van Kouwen geheel 
nieuw repertoire voorbereid. 
De band Sjokotov bestaat uit Hyl-
co (gitaar, backing vocals), Joop 
(gitaar) en zangeres Monique. Zij 
brengen prachtig uitgevoerde co-
vers van minder bekende nummers. 
Geluidstechnicus van dienst is Da-
ve Bakker.
Braq en Sjokotov nodigen al hun 
vrienden uit om te komen meege-
nieten van de muziek, de sfeervol-
le entourage van de Zeilschool Vin-
keveen, een lekker drankje en het 
high tea-buffet. Aanmelding is ge-
wenst (niet verplicht), en kan via 
braq@skizzo.nl.

Nathalies prachtige nieuwe 
kinderprentenboekje
De Ronde Venen – Nathalie Hac-
ker uit Vinkeveen heeft een prach-
tig mooi kinderprentenboekje ge-
schreven en geïllustreerd. Natha-
lie vertelt: “Ongeveer 2 jaar geleden 
kreeg ik mijn inspiratie aan de hand 
van het verjaardagspartijtje van mijn 
zoon Owen, hij werd 5 jaar. Daar wij 
in Vinkeveen op een ark wonen en 
de kinderen voor het verjaarspar-
tijtje op bezoek kwamen reageer-
den meerdere kinderen zo van: “Wat 
woon jij nou raar”. Toen we onder 
het genot van een taartje en een 
glas limonade met elkaar in gesprek 
raakten hierover bleek dat één kind 
boven de garage van zijn papa’s 
werk woont, een ander op een boer-
derij en weer een ander kind in een 
villa. Er was ook een kind op bezoek 
dat in  een woonwagen woonde... Al 
giechelend kwamen we erachter dat 
iedereen anders woont, dat het niet 
uitmaakt hoe of in wat voor een huis 
je woont maar dat het een liefdevol 
thuis behoort te zijn en dat dát het 
allerbelangrijkste is... Een heel be-
langrijk gegeven waar nu - nadat 
het boek net voor de zomervakantie 
is uitgekomen - steeds meer posi-
tieve reacties op komen en ik daar-
om inmiddels op diverse scholen, 
in speelgoedwinkels en boekwin-
kels een soort workshop geef. Via 
de workshop wordt er aan de hand 
van (voor)lezen een thema aan ge-
wijd, waar kinderen aansluitend hun 
eigen (droom)huis mogen tekenen 

of knippen en plakken... Dit om zich 
een stukje te laten herinneren, waar 
het in werkelijk echt om gaat, bin-
nen onze materiële rijke wereld. Het 
is een prachtig boekje, vertelt Nat-
halie. 
Misschien nog een leuke tip: Ko-
mende zaterdag 14 september is 
Nathalie uitgenodigd op de Fi-
ne Food Farm van boerderij Lin-
denhoff te Baambrugge. Nathalie: 
“Een bijzonder event waar - na een 
groot succes eerder in 2010 - nati-
onale en internationale leveranciers 
en producenten een grote boeren-
markt zullen neerzetten waar puur 
eten en drinken gebracht worden, 
waar men o.a. workshops kan vol-
gen en waar o.a. rondleidingen door 
de open tuin gegeven worden. Ik 
zal zaterdag op boerderij Linden-
hoff op het kinderplein, zittend op 
hooibalen, mijn boek onder de aan-
dacht brengen door voor te lezen 
en aan de hand hiervan kinderen 
hun droomhuis te laten tekenen.”
www.inwatvooreenhuiswoonjij.nl
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van 
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. 
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in 
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, 
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig 
waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij 
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons bete-
kent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Voormalig Voorbijterrein in Wilnis
Open brief namens namens de omwonenden van 
het voormalige Voorbijterrein aan de Herenweg ( 
116 ) te Wilnis. 
Het college van B en W heeft aan de raad een con-
cept omgevingsvergunning toegestuurd betref-
fende de bebouwing van het voormalige Voorbij-
terrein. In deze aanvraag wordt volledig voorbij-
gegaan aan de wensen van de omwonenden. Wij 
als omwonenden hebben meermaals en via diver-
se kanalen aangegeven dat wij niet akkoord kun-
nen gaan met de plannen zoals die gepresenteerd 
worden. Met name de massaliteit, de nokhoogtes 
van de diverse woningen en de te verwachten ex-
tra verkeersdruk en overlast vanwege aan- en af-
rijdend verkeer voor de direct tegenvoer het pro-
ject wonenden, maakt dat wij ons ernstig zorgen 
maken. Wij als omwonenden zijn niet tegen be-
bouwing maar willen graag het dorpse karakter 
van Wilnis behouden en de toch al verkeerstech-
nisch slecht functionerende Herenweg niet nog 
extra belast zien. De gemeente geeft in de pre-
sentatie de indruk dat de omwonenden tegemoet 
worden gekomen in de wijzigingen van de plannen 
t.o.v. die van de vorige projectontwikkelaar en te-

vens t.o.v. de wijzigingen doorgevoerd door de hui-
dige projectontwikkelaar naar aanleiding van een 
eerdere presentatie, maar wij zien daar niets van 
terug. Als dit de route is waar het college aan vast 
houdt zijn wij helaas gedwongen alle wegen te be-
wandelen die er mogelijk zijn om dit project tegen 
te houden. Als er gekozen wordt voor inhoudelijk 
en constructief overleg zijn wij daar altijd toe be-
reid geweest en blijven wij dat ook. Er zijn in het 
verleden door de raad bestemmingsplannen ont-
wikkeld voor deze omgeving, met het indienen van 
dit plan geeft het collega aan deze als geheel in de 
prullenbak te willen vegen en geeft daarmee aan 
weinig op te hebben met democratisch genomen 
besluiten. Want hoe betrouwbaar ben je als over-
heid als ieder besluit wat je neemt zo makkelijk in 
het afvalputje wordt gegooid. Bebouwing ja, maar 
met respect voor het dorpse karakter, met respect 
voor eerder genomen besluiten en met name met 
behoud van het steeds meer onder druk staande 
groene karakter van deze omgeving!!!

Namens de omwonenden van het voormalig 
Voorbijterrein. Bob Nisters Wilnis

ze lessen wordt gewerkt aan een 
juiste houding, souplesse en kracht. 
Barre- en grondoefeningen zijn een 
vast onderdeel van de les, maar er 
blijft ook aandacht voor het verder 
ontwikkelen van de creativiteit door 
middel van bewegen door de ruimte 
en gerichte improvisatie- en com-
positieopdrachten. De leerlingen 
kunnen in deze dansvorm goed hun 
emoties en creativiteit kwijt.

‘You can dance!’
Tot slot iets over de modern-jazz. 
Dit is de verzamelnaam voor de 
dansstijl die zich de afgelopen ja-
ren heeft ontwikkeld tot een popu-
laire dansstijl. Het is met name be-
kend geworden door programma’s 
als ‘So you think you can dance’. 
In de lessen worden de dansstijlen 
jazz en modern gecombineerd. Jazz 
lijkt qua structuur op klassiek bal-
let maar is gebaseerd op populai-
re muziek. De bewegingen zijn ech-
ter veel losser. Jazzdans bevat be-
wegingselementen uit andere dans-
technieken en stijlen. Deze elemen-
ten worden in de danstraining en 
choreografi e gecombineerd met de 
kenmerkende authentieke jazzele-
menten. Bij moderne dans gaat het 
vooral om de expressie van de ver-
schillende bewegingen. In de les-
sen wordt de ene keer gewerkt aan 
een lyrische dans en een ande-
re keer aan een wat snellere dans. 
In de lessen wordt ook getraind om 
met elkaar te komen tot een spet-
terende choreografi e! De jonge(re) 
dames die zich tijdens een bezoch-
te les hiermee bezig hielden konden 
hun vaardigheden al aardig ten-
toonspreiden.
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Start lessen bij Danscentrum Colijn 16 september a.s.

Workshopdagen een groot succes! 
Regio - Op 1, 3 en 4 september jl. 
vonden de gratis toegankelijke work-
shops plaats bij Danscentrum Colijn. 
Zij zijn een nieuwe weg ingeslagen 
met nieuwe, jonge en enthousiaste 
docenten! Het aanbod is breed: pop-

showdance, hiphop, modern, klas-
siek/techniek, ambitiegroepen (voor 
kids en tieners met meer ambitie 
dan gemiddeld) en boys only (hip-
hop/streetdance voor jongens vanaf 
8 jaar!). Bij Danscentrum Colijn krijgt 

iedereen kwalitatief goede dansles-
sen. Daarnaast staat het plezier in 
het dansen bovenaan de lijst. Bij alle 
workshops waren zeer enthousiaste 
deelnemers! Heleen Colijn: ‘Zo mooi 
om al die stralende koppies te zien!’ 

De Ronde Venen - In het kader 
van het 15-jarig bestaan van de 
Stichting Thuis Sterven heeft men 
de Fotoworkshop De Ronde Venen 
benaderd met de vraag een foto-
tentoonstelling te ontwikkelen met 
het thema ‘Dood Gewoon’. Aan de-
ze tentoonstelling is een wedstrijd 
verbonden. De foto’s zouden door 
een onafhankelijke jury worden be-
oordeeld. Ter voorbereiding op deze 
tentoonstelling heeft Cees Romijn, 
voorzitter van de Stichting Thuis 
Sterven, op 5 november 2012 tijdens 
een bijeenkomst van de Fotowork-
shop De Ronde Venen een toelich-
ting gegeven over de Stichting Thuis 
Sterven aan de leden van deze fo-
toclub. Op deze avond gaf ook pro-
fessioneel fotograaf Edith Gerritsma 
een presentatie. De dood is één van 
haar thema’s in haar fotowerk. 

De leden van de Fotoworkshop zijn 
vervolgens aan de slag gegaan met 
het thema ‘Dood Gewoon’. Het re-
sultaat van deze fotowedstrijd kunt 
u bewonderen in Bibliotheek De 
Ronde Venen in Mijdrecht. De jury 
bestond uit 3 leden: Ger Lopes Car-
dozo, als vrijwilligster werkzaam bij 
de Stichting Thuis Sterven. En foto-
grafen Pieter Schunselaar en eer-
der genoemde Edith Gerritsma. 
Een makkelijke opgave was dat ze-
ker niet. Er is veel gewikt en gewo-
gen door de juryleden, maar men is 
uiteindelijk tot een unanieme keu-
ze gekomen. De jury heeft uiteinde-
lijk vijf foto’s genomineerd. Ze klop-
pen technisch, zijn origineel en heb-
ben een verrassend standpunt. Dat 
neemt niet weg dat ook de andere 
foto’s zeer zeker de moeite waard 
zijn om bekeken te worden.

In de week van 16 september star-
ten alle danslessen van het Dans-
centrum. Naast de balletafdeling 
zijn er natuurlijk ook de vertrouwde 
stijldanslessen. Nieuw dit jaar is de 
Swing Solution voor beginners! Dan-
sen die je samen kunt doen, op lek-
kere discomuziek voor in de kroeg. 
Wanneer je het leuk vindt om samen 
te dansen maar stijldansen niet he-
lemaal jouw ding is, is de Swing So-
lution een uitkomst! Daarnaast start 
er natuurlijk ook een beginnerscur-
sus stijldansen; erg leuk om te doen 
en vooral ook een leuke vrijetijdsbe-
steding die je samen met je partner 
kunt doen; quality time! Na de dans-
les natuurlijk lekker kletsen aan de 
bar onder het genot van een drank-
je en een hapje. Wanneer je wilt wer-
ken aan je figuur en een uurtje lek-
ker wilt zweten zijn de Zumbales-
sen precies wat je zoekt! Zumba is 
exercise in disguise! Lekker swin-
gen maar ondertussen ook een taille 
kweken en soepele spieren!
In de eerste lesweek, vanaf 16 sep-
tember a.s., zijn alle lessen ook 
toegankelijk voor iedereen die 
een (gratis) proefles wil doen! Dit 
geldt voor alle dansstijlen! In de-
ze week heeft iedereen dus de ge-
legenheid om verschillende stijlen 
uit te proberen. De nieuwe websi-
te is net een week in de lucht. Hier 
vind je alle informatie die je zoekt!  
www.dansenpartycentrumcolijn.nl 

Expositie ‘Dood Gewoon’

Mijdrecht - Maandagmorgen is 
Dura Vermeer Infrastructuur BV 
Midden West met de aanleg be-
gonnen van de nieuwe rotonde bij 
de Brandweerkazerne op de krui-
sing Rondweg/Industrieweg/Stati-
onsweg. Veel weggebruikers zullen 
met veel ongeduld de aanleg ervan 
afwachten. Het is nu eenmaal een 
zeer druk punt in Mijdrecht voor alle 
verkeer. Rond kwart voor twaalf gaf 
wethouder Pieter Palm zelf het start-
sein door met een grote freesmachi-

ne van de Freesmij uit Mijdrecht een 
laag asfalt van de Rondweg te ver-
wijderen. De Freesmij voert dus een 
‘thuiswerk’ uit op de locatie. Maar 
ruim daarvoor waren er allerlei bij-
komende werkzaamheden al aan de 
gang. De rotonde wordt aangelegd 
in negen dagen waarbij 24 uur per 
dag wordt gewerkt. De aanleg van 
de rotonde is een uitvloeisel van het 
niet uitgevoerde plan om het cen-
trum van Mijdrecht stedenbouw-
kundig te veranderen. Doel is voor-

namelijk om de bereikbaarheid van 
winkels in het centrum en bedrijven 
te vergroten. Met name de nog te 
ontwikkelen stationslocatie (achter 
de brandweerkazerne) zal mede van 
deze ontsluiting profiteren.

Trots
In het kantoor van het Event Stati-
on aan de Stationsweg werd onder 
het genot van ‘koffie met koek’ nog 
kort stilgestaan bij het moment van 
uitvoering van de werkzaamheden. 

Aanleg rotonde Mijdrecht 
van start gegaan

Wethouder Pieter Palm schetste tij-
dens een kort samenzijn met me-
dewerkers van uitvoerder Dura Ver-
meer Infrastructuur, zijn ambtena-
renteam, het management van het 
Event Station en de verzamelde pers 
in het kort hoe de samenwerking 
met alle partijen tot stand is geko-
men. Hij zei alle vertrouwen in Dura 
Vermeer te hebben dat die het werk 
in zo’n korte tijd kan realiseren. Trots 
op zijn eigen ‘werkteam’ te zijn om 
de planning zo kort na het raads-
besluit daadwerkelijk te kunnen la-
ten uitvoeren. Daarbij op een manier 
waarmee alle partijen hebben inge-
stemd. Tot slot volgende week na 
oplevering niet minder trots te zijn 
als het gelukt is, winkels en bedrij-
ven toch bereikbaar zijn gebleven en 
weggebruikers er zo weinig moge-
lijk hinder van hebben ondervonden. 
“Het is beter even alles af te slui-
ten om in korte tijd iets te realise-
ren, dan er lange tijd over doen met 
veel oponthoud, overlast en daar-
door ergernis”, aldus de wethouder. 
Dura Vermeer directeur Frank Mol-
lenhof was blij met het vertrouwen 
dat de gemeente in zijn bedrijf stel-
de en natuurlijk met de opdracht. 
“De eindgebruiker is onze klant. Dat 
vergt een goede werkvoorbereiding, 
strak werkplan en vervolgens een 
goed eindproduct. Dat draagt bij 
aan de uitstraling van een betrouw-
baar bedrijf zoals Dura Vermeer dat 
voorstaat”, aldus Mollenhof. Dat een 
en ander bij het Event Station onder 
woorden werd gebracht, is vanwege 
het feit dat dit aan het einde van de 
Stationsweg vrijwel naast de roton-
de is gevestigd en het gezelschap 
graag korte tijd onderdak bood.

Wie de werkzaamheden live wil vol-
gen kan dat op een unieke manier 
doen via www.webcammijdrecht.nl. 
Als alles volgens plan verloopt zal 
woensdagochtend 18 september 
vanaf 07.00 uur de rotonde klaar en 
open zijn voor alle verkeer.

De Ronde Venen - De fractie-
voorzitter van Ronde Venen Be-
lang, Anco Goldhoorn, heeft af-
gelopen week een brief gestuurd 
naar het college van burgemees-
ter en wethouders, waarin hij in 
niet mis te verstane woorden laat 
weten dat hij het zat is om steeds 
te moeten constateren dat de raad 
over belangrijke zaken gewoon 
niet wordt ingelicht. De laatste 
maanden hoor je steeds opnieuw 
in vergaderingen dat een wethou-
der dingen heeft verzwegen of is 
‘vergeten’ met de raad te delen. 
Een college is echter wettelijk ver-
plicht de raad in te lichten, de zo-
geheten actieve informatieplicht.
Nu zou het gaan over het feit 
dat de gezamenlijke milieudienst 
ODRU/RUD, waar ook de ge-
meente De Ronde Venen in deel-
neemt, financieel in de moeilijk-
heden zit. Ronde Venen Belang is 
erg bang dat dit ook de gemeen-
te De Ronde Venen weer geld gaat 
kosten en begrijpt niet dat de ver-
antwoordelijk wethouder, Cees 
Schouten, de raad niet heeft geïn-
formeerd.
“Het is ons ter ore gekomen dat 
er aanzienlijke tekorten zijn en dat 

deze alleen nog maar oplopen. Het 
totale tekort is nu al ruim 2 mil-
joen. Aangezien wij als gemeen-
te medeverantwoordelijk gesteld 
kunnen worden voor deze tekor-
ten wil ik graag weten wat gaan 
we hier aan doen?” 
Ronde Venen Belang stelt het col-
lege een 16-tal vragen o.a.: “Klopt 
het dat u hier al in februari van op 
de hoogte was? Waarom zijn wij 
niet ingelicht? Welke financiële 
consequenties heeft dit voor on-
ze gemeente? Bent u het met ons 
eens dat het uitermate ellendig en 
zorgwekkend is, dat deze financië-
le situatie heeft kunnen ontstaan? 
Is het juist dat er al een onderzoek 
loopt?
Is het juist dat u al in mei jl. op de 
hoogte bent gebracht van het be-
sluit om over te gaan tot een door-
lichting, omdat er sprake was van 
grote problemen? Is het juist dat 
een vertegenwoordiger van uw 
college aanwezig was bij deze be-
langrijke bijeenkomst? Waarom 
zijn wij niet ingelicht?” Aldus en-
kele vragen aan het college.

Zwijgzaam
Woensdag en donderdagavond 

jl. waren er twee openbare com-
missievergaderingen. In de ver-
gadering van woensdag jl. bond 
Cees Houmes van D66 de kat de 
bel aan, door wethouder Schou-
ten op de man af te vragen wat hij 
ging doen met de vragen van Ron-
de Venen Belang: “Het zijn goede 
vragen en ook wij maken ons ern-
stig ongerust.” Wethouder Schou-
ten schrok zichtbaar en wist zich 
duidelijk geen houding te geven. 
Hij weet meer maar mocht of kon 
op de een of andere manier geen 
antwoorden geven: “Het zijn zor-
gelijke ontwikkelingen. Wij hebben 
ons altijd al kritisch opgesteld. On-
ze gemeentesecretaris is met nog 
twee collega’s al een onderzoek 
gestart en eind deze maand ho-
pen we daar meer over te kunnen 
melden”, aldus Schouten. “Er is al 
een onderzoek geweest en die on-
derzoekers hebben al een con-
clusie getrokken. Er is zelfs al een 
bestuurslid weggestuurd. Waar-
om weten wij dit niet”, zo kaatste 
Goldhoorn terug. (Op de gemeen-
tesite van een andere gemeente 
die ook deelneemt, Zeist, staat al-
les uitgebreid vermeld, ook het on-
derzoeksrapport, red.).

Bende
De wethouder wilde of mocht dui-
delijk niet inhoudelijk op deze zaak 
ingaan. Het enige wat hij nog zei 
was: “Een ambtelijke werkgroep 
heeft de zaak in onderzoek. Ik 
kan hier nu niet verder op ingaan.” 
Zweeg. We spraken Anco Gold-
hoorn na de vergadering: “Het is 
toch heel triest dat deze wethou-
der gewoon niet weet wat er aan 
de hand is. Hij overziet het gewoon 
niet. Heel triest. Op de gemeente-
site van een andere gemeente die 
ook deelneemt, Zeist, staat alles 
uitgebreid vermeld, ook het onder-
zoeksrapport. 

Waarom doen ze hier dan zo ge-
heimzinnig. Maar morgenavond 
zit de burgemeester hier en dan 
vraag ik het opnieuw. Misschien 
dat die meer mag zeggen dan de-
ze wethouder.” Helaas, ook de bur-
gemeester wilde of kon geen ant-
woord geven: “Het is lastig. Ik be-
grijp het ongemak van de raadsle-
den. Ik ben zelf ook tien jaar raads-
lid geweest, maar het is lastig om 
de raad altijd tijdig in te lichten. Er 
wordt nu onderzoek gedaan en 
daar moeten we nu op wachten.” 

Ronde Venen Belang wil dat raad eerder ingelicht wordt

Gezamenlijke Milieudienst nu al 
twee miljoen tekort en nu?

PvdA-GroenLinks: 
“Geen schaliegasboringen 
in De Ronde Venen”
De Ronde Venen - De regering 
heeft op 26 augustus jl. besloten om 
te wachten tot oktober met het ne-
men van een besluit met betrekking 
tot het geven van vergunningen tot 
het boren naar schaliegas in Neder-
land. Mits dit echter ‘veilig’ kan wil 
de regering daar toestemming voor 
geven en zullen er boortorens in het 
landschap verschijnen. In De Ron-
de Venen bevindt zich onder zowel 
Mijdrecht als De Hoef schaliegas 
waar op termijn naar schaliegas ge-
boord zou kunnen worden. PvdA-

GroenLinks-LokaalSociaal wil dat 
dergelijke boringen niet plaats zul-
len vinden in De Ronde Venen en 
dat de gemeente zich daar actief te-
gen zal verzetten. Schaliegas is na-
melijk een vervuilende energiebron 
en past niet bij de duurzame ambi-
ties van De Ronde Venen. Daarnaast 
bestaan er bij boringen naar scha-
liegas nog altijd risico’s voor aardbe-
vingen, vervuiling van het grondwa-
ter en gaan boringen gepaard met 
grootschalig vrachtverkeer en ver-
vuiling van het landschap.

Mijdrecht - De oudste inwo-
ner van De Ronde Venen, Johan-
nes (Han) Grootegoed, vierde af-
gelopen maandag 9 september zijn 
104e verjaardag. De heer Groote-
goed blijkt nog op zeer hoge leef-
tijd een krasse baas te zijn en wel-
bespraakt. Sinds hij 100 jaar is ge-
worden verblijft hij in zorgcentrum 
Nieuw Avondlicht. Op zijn 95ste 
kreeg hij nog met succes zijn ver-
lengde rijbewijs overhandigd door 
toen burgemeester Marianne Burg-
man. De eerste keer dat hij dit do-
cument kreeg was toen al 75 jaar 
geleden! Nu rijdt hij geen au-
to meer omdat zijn gezichtsvermo-
gen wat slechter wordt en naar hij 
zelf zegt het niet meer verantwoord 
vindt om achter het stuur te krui-
pen. Hij heeft het erg naar zijn zin 
in Nieuw Avondlicht. Burgemees-
ter Maarten Divendal kwam de ja-
rige baas persoonlijk feliciteren en 
had een geanimeerd en soms vro-
lijk gesprek met hem. Han blijkt zijn 
Amsterdamse humor nog altijd niet 
te hebben verleerd. Hij had uit al-
le windrichtingen wenskaarten ge-
kregen en een bloemstukje van de 
gemeente. Tientallen jaren heeft hij 
in Mijdrecht gewoond in een van de 
flats aan de Stadhouderslaan. “Nu 
doe ik het wat rustiger aan, hier in 
Avondlicht”, laat de jarige goedge-
mutst weten. Afgelopen weekend 
vierde hij zijn verjaardag alvast in 
kleine familiekring.

Han Grootegoed is van huis uit Am-
sterdammer en heeft altijd in ‘de 
business’ gezeten, vanaf effecten-
makelaar tot verkoopmanager en 
directeur van een bekende zuivelfa-

briek in het noorden des lands. Op 
zijn 61ste jaar moest hij om gezond-
heidsredenen de zakenwereld ver-
laten. Grootegoed heeft wel eens 
verteld dat hij in zijn leven vaak op 
het randje van leven en dood heeft 
gezweefd, maar dat er kennelijk een 
beschermengel op zijn schouder zat 
die hem er telkens weer doorheen 
sleepte. Want door de jaren heen 
liet zijn gezondheid nogal eens te 
wensen over. Hij overleefde de oor-
log en overwon de Spaanse griep. 
In 1942 kreeg hij kinderverlamming, 
maar ook daarvan herstelde hij. Dit 
mede dankzij de goede zorgen van 
zijn moeder en de mensen om hem 
heen in die tijd. Maar ook vanwege 
zijn optimistische kijk op het leven, 
een ijzersterke wil en een doortas-
tende mentaliteit. Zijn dat de juis-
te ingrediënten om zo’n hoge leef-
tijd te bereiken? Je hebt natuurlijk 
niet alles zelf in de hand.
Han Grootegoed kan inmiddels 
meer dan honderd jaar terugkij-
ken op zijn leven. Hij maakte be-
wust twee wereldoorlogen mee, zag 
de snelle ontwikkelingen in de tech-
niek, in de luchtvaart en de opkomst 
van de auto-industrie. Zijn eerste 
auto was een T-Ford!... Maar ook 
hoe Nederland zich maatschappe-
lijk manifesteerde. En niet te ver-
geten hoe de wereld om hem heen 
veranderde. Tot op de dag vandaag 
heeft hij over sommige zaken een 
uitgesproken mening. Oud worden 
wil je wel, maar niet oud ‘zijn’. Van 
dat laatste heeft Han (nog) geen 
last als je hem spreekt. In dat licht 
mag hij wel als een ‘Icoon’ van de 
senioren in De Ronde Venen wor-
den gezien.

Johannes Grootegoed 
104 jaar

Vinkeveen - De politie hield toe-
zicht op zaterdag 7 september tij-
dens de Nacht van Neptunus en 
haalde bestuurders die onder in-
vloed van alcohol waren uit het ver-
keer.
Tijdens het toezicht op en rond de 
Vinkeveense Plassen vanwege het 
evenement ‘Nacht van Neptunus’ 
zijn bij ruim 550 personen blaastes-

ten afgenomen. Van 6 personen is 
het rijbewijs ingenomen, omdat ze 
onder invloed van alcohol aan het 
verkeer deelnamen. Op het water 
hebben 31 personen een blaastest 
afgelegd. Hiervan hadden vier per-
sonen te diep in het glaasje geke-
ken. Er deden zich tijdens het eve-
nement geen incidenten voor die de 
openbare orde verstoorden.

Drankcontrole in Vinkeveen
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Mijdrecht - De openingswedstrijd 
van de kompetitie heeft Argon een 
punt opgeleverd, de tegenstan-
der uit Huizen bleek een leuk voet-
ballende ploeg die vlak na rust op 
een 0-1 voorsprong kwam. Daarna 
kwam er meer beleving in het spel 
van Argon en dat resulteerde ze-
ven minuten voor tijd in de gelijk-
maker. De trainer van AH was na 
afloop niet blij met het resultaat 
van z’n ploeg, z’n team verzuimde, 
toen Argon in de slotfase met een 

man minder stond omdat de wis-
sels opgebruikt waren, om door te 
drukken. Het commentaar van Ar-
goncoach Patrick Loenen was niet 
mals: ‘Ondanks een, gezien de vele 
blessures, goede voorbereiding was 
dit een slechte wedstrijd. Tot de 0-1 
was er totaal geen beleving, er wa-
ren veel persoonlijke fouten en we 
hebben het aan ons zelf te wijten 
dat we een slecht resultaat hebben 
behaald’. 
Foto: sportinbeeld.com 

Argon blij met 
puntendeling met AH’78

Mijdrecht - Therapeute Petra 
Roelofsen (1961) heeft haar Prak-
tijk De Rots in Mijdrecht officieel 
geopend met alle erkende certi-
ficaten en het felbegeerde diplo-
ma Medische Basiskennis van de 
Academie voor Psychodynamica 
te Scherpenzeel. 

Petra Roelofsen: “Bij psychodyna-
mische therapie, worden allerlei 
gedachten, gevoelens en ideeën 
van de cliënt dynamisch, dus ac-
tief en continu, in beweging gezet. 
Het bijzondere van deze therapie-
vorm is dat je als cliënt wordt ge-
activeerd om zélf oplossingen te 
vinden die bij jou passen. Door in-
tensieve gesprekken en technie-
ken ga je je nieuwe ideeën en in-
zichten eigen maken en komen 
jouw nieuwe denken en hande-
len helemaal vanuit jezelf. Door 
een andere kijk op jouw hele situ-
atie bieden zich nieuwe mogelijk-
heden aan. Anderzijds zit de dyna-
miek in de veelheid van technie-
ken, die ik als psychodynamisch 
therapeute tot mijn beschikking 
heb. De cliënt hoeft niet van te-
voren te kiezen: “Ga ik naar een 
hypnotherapeut, een psycholoog 
of naar een EMDR- of RET thera-
peut? Doe ik een familieopstelling 
of kies ik voor bio-energetisch li-
chaamswerk?” Ik kies de techniek 
die ik ga toepassen, zodat de cli-

ent zich alleen op zichzelf hoeft te 
concentreren.

Therapie
Psychodynamische therapie is in-
zetbaar voor problemen in de rela-
tionele sfeer, de werk-, en de per-
soonlijke sfeer en bij psychosoma-
tische klachten. Dit zijn lichame-
lijke klachten die geen aanwijsba-
re medische oorzaak hebben, zo-
als hoofd-, of buikpijn, migraine, 
spanning in schouders, onderrug, 
benen en nek. Kortom: Je kunt in 
mijn praktijk terecht voor hulp bij 
vele klachten en vragen waarvoor 
geen medische oorzaak is gevon-
den. Indien er wel een duidelijke 
medische oorzaak is, is het moge-
lijk dat therapie je helpt inzicht te 
krijgen in het ontstaan van je ziek-
te of ongemak en hoe je er mak-
kelijker mee om kunt gaan. Op de 
site staan de specifieke probleem-
gebieden vermeld. Maar ook an-
dere problemen kunnen bespro-
ken worden. Indien de cliënt ge-
coacht wil worden, kijk ik naar 
het dagelijks functioneren van de 
cliënt(e) en richt me met de cli-
ent van daaruit naar de toekomst. 
Mocht tijdens de coaching blijken 
dat er problemen uit het verleden 
in de weg staan, dan kan thera-
pie een zinvolle aanvulling of ver-
volg zijn. Eén en ander vloeit ge-
makkelijk in elkaar over en vormt 

één geheel. Met coaching worden 
dus de praktische problemen aan-
gepakt en met therapie pak je de 
oorzaak van je problemen aan.

Narcisme
Tijdens de opleiding specialiseer-
de ik me op het onderwerp Nar-
cisme. Ik studeerde af en schreef 
een boekje over ‘De invloed van 
de Narcistische ouder op het 
scheidingskin’. Hierin staan veel 
tips en herkenningslijsten ver-
meld van (ervarings)deskundigen. 
In de Praktijk begeleid ik dan ook 
ex-partners en kinderen van Nar-
cisten. Bij interesse in persoon-
lijke ontwikkeling is een bezoek 
aan de therapeut tegenwoordig 
ook erg populair omdat men ener-
zijds op het werk en in het dage-
lijkse leven steeds meer spannin-
gen te verwerken krijgt en ander-
zijds wil men ook aandacht aan 
zelfontwikkeling besteden. Men-
sen die bewuster willen leven, 
kiezen dus juist voor therapie. Zij 
voelen zich daarna tevredener en 
opgelucht en ze hebben meer grip 
op hun leven. Balans tussen li-
chaam en geest is hierbij essenti-
eel. In de huidige maatschappij is 
er volle aandacht voor de buiten-
kant van het lichaam. De reclame 
houdt zich met niets anders bezig. 
Het lijf wordt goed verzorgd met 
schoonheidsbehandelingen, ver-

zorgingsproducten en saunabe-
zoek. Maar de binnenkant heeft 
af en toe ook een verzorgende be-
handeling nodig in de vorm van 
therapie. Dat wordt vaak vergeten. 
En het allermooiste wat je dan uit-
eindelijk kunt worden is jezelf.
Het is in de Praktijk overigens niet 
alleen kommer en kwel. Er wordt 
best wel gelachen om bijvoor-
beeld de absurditeit van bepaalde 
vastgeroeste ideeën, gewoonten 
en ervaringen. Humor is iets wat ik 
tijdens de sessies graag gebruik, 
zodra de situatie dat natuurlijk 
toelaat. De reacties van mijn cliën-
ten stimuleren mij telkens in deze 
aanpak.” Leon, 25 jaar, depressief: 
“Het is een aparte techniek, maar 
het helpt wel”. Denise, 53 jaar, 27 
jaar migraine: “Het aantal aanval-
len is al na 1 sessie gehalveerd”.
“Mijn praktijk bevindt zich in een 
sfeervol chalet te Mijdrecht. Op 28 
september is de ‘Open Rots dag’ 
waar ‘s morgens een gratis 15 mi-
nutengesprek kan worden gere-
serveerd. Van 13.00 tot 16.00 uur 
zijn geïnteresseerden van harte 
welkom. Ook mogelijke doorver-
wijzers zoals huisartsen, diëtis-
ten en fysiotherapeuten, zie ik dan 
graag om kennis te maken.” The-
rapie kan bij Praktijk De Rots ook 
in de avonduren worden gereser-
veerd. Lees verder de informatie in 
de advertentie.

Praktijk De Rots
Voor psychodynamische therapie en coaching

Atlantis D1 zeer overtuigende 
overwinning van de Vinken D1
Mijdrecht - De ploeg van Atlantis 
D1 bestaande uit veel nieuwe spe-
lers kon in de eerste competitie-
wedstrijd van het seizoen een mooie 
score behalen tegen De Vinken. 

Na de eerste trainingen en een oe-
fenwedstrijd waarin nog verloren 
werd, kon er eindelijk aan de com-
petitie begonnen worden. De ploeg 
heeft veel nieuwe spelers gekregen. 
Veel kinderen moeten nog wennen 
aan elkaar, maar ook aan het feit dat 

ze nu ineens in twee vakken moe-
ten spelen in plaats van één vak 
wat bij de jongere jeugdlagen ge-
woon is. In de eerste twaalfeneen-
halve minuut gingen beide ploegen 
nog gelijk op. Na de eerste vakwis-
sel kon het tweede aanvalsvak ech-
ter het verschil maken. Door zeer 
mooie kansen die goed afgemaakt 
werden, werd er gerust met een 
stand van 1-5 in het voordeel voor 
de ploeg uit Mijdrecht. In de tweede 
helft van de wedstrijd zou ook het 

eerste aanvalsvak meer tot scoren 
gaan komen. Een zeer mooie door-
loopbal aan de achterkant van de 
korf was een smuller voor het pu-
bliek dat was meegereisd naar Vin-
keveen. In de tweede helft zouden 
nog zes doelpunten gescoord wor-
den. De wedstrijd werd gewonnen 
met 2-11. Al met al een zeer mooie 
verdiende overwinning. Hopelijk 
gaan de volgende wedstrijden ook 
zo voorspoedig.
Foto: sportinbeeld.com

De Ronde Venen - Nadat de D2 
van Hertha vorige week een ge-
slaagd oefenduel tegen Argon met 
4-1 had gewonnen, stond zaterdag-
ochtend om 11:00 uur de eerste be-
kerwedstrijd op het programma. Een 
extra speciale wedstrijd voor Maar-
ten de Vos omdat de tegenstander 
zijn oude club CSW was. Het team 
was compleet en dat kwam goed uit 
omdat een kwartier voor de wed-
strijd de teamfoto werd gemaakt. 

Direct vanaf het fluitsignaal wa-
ren de mannen van Hertha gebrand 
op een goed resultaat en notabene 

Maarten opende de score vroeg 
in de wedstrijd. Hertha bleef goed 
druk zetten en op de rebound van 
het schot van Mitchel de Koning 
schoot Maarten rakelings over. Het 
duurde overigens niet lang voordat 
de 2-0 door Bim Bunbut werd ge-
maakt. Het sterk aanvallende Hert-
ha hielt de druk erop en vanuit een 
corner scoorde Kaj Okkersen via 
een scrimmage. In de 31e minut 
maakte Mitchel de Koning de 4-0 
en kort daarna klonk het fluitsignaal 
voor de rust.  
Nadat de limonade op was, wat 
overigens geen overbodige luxe 

was vanwege het benauwde kli-
maat, ging de 2e helft van start. 
CSW startte sterker aan het twee-
de deel van de wedstrijd en dat re-
sulteerde een aantal counter mo-
gelijkheden waarbij keeper Kaj te 
Beest succesvol ingreep. Deson-
danks bleef het krachtsverschil te 
groot en was het Hertha die nog 4 
keer scoorde door Tim Scheepstra 
(2x), Jay Albers en Finn Colly (met 
een prachtige boogbal). De winst 
van deze derby met 8-0 is met recht 
een droomstart voor de mannen van 
Hertha D2. 
Foto: sportinbeeld.com

Droomstart voor Hertha 
D2 tegen CSW D3

Vinkeveen - In de eerste beker-
wedstrijd van het seizoen werd het 

op Sportpak de Molmhoek afgelo-
pen zaterdag in Vinkeveen al het di-

Hertha MB1 opent met 
7-0 winst

rekt duidelijk dat Hertha MB1 voor 
dit seizoen een veelbelovend mei-
den team heeft. Zowel voetbal-
lend als conditioneel zit het met de 
speelsters wel goed en aan de wil 
om te winnen ontbreekt het niet. 
In de beginfase werd er direct snel 
druk gezet. Hertha nam het initiatief 
en dwong Maarssen terug op ei-
gen helft. Al direct deden zich een 
paar goede kansen en mogelijkhe-
den voor. 
Deze werden nog niet benut, maar 
na 15 minuten in de eerste helft was 
het raak door een treffer van Anouk. 
10 Minuten later kon de aanhang 
opnieuw juichen en wederom was 
het Anouk die het net wist te vin-
den. Met veel zelfvertrouwen gin-
gen de meiden door en dit resul-
teerde in een bijzonder fraaie com-
binatie waarbij Danitsja strak werd 
aangespeeld en snoeihard kon sco-
ren. Met een 3-0 voorsprong kon er 
worden gerust en na de pauze werd 
de wedstrijd weer direct door Hert-
ha met scherpte opgepakt. Roxy 
scoorde nog 2 doelpunten en Dani-
tsja en Anouk wisten ook nogmaals 
te scoren waardoor het feestje com-
pleet werd en er een eindscore van 
7-0 kon worden genoteerd. Een 
mooi begin voor een leuk team met 
veel potentie ! 
Foto: sportinbeeld.com

Leven gaat voor.
 De Nierstichting zet alles op alles om ervoor te zorgen dat nierpatiënten zoals Willem in 
leven blijven en  ook écht kunnen blijven leven. We strijden voor meer donoren, maken ons 
hard voor preventie en werken vastberaden aan een draagbare kunstnier. Want dialyseren  
is geen leven, maar overleven. We doen dan ook alles wat in ons vermogen ligt om het 
leven van nierpatiënten te verbeteren. Dat doen we niet alleen. Maar samen met patiënten, 
onderzoekers, professionals, donateurs, bedrijven, vrijwilligers en vele anderen die het leven 
liefhebben. Leven gaat voor, in alles wat we doen. www.nierstichting.nl
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Col de la Bonette Challenge 
levert 9.000 euro op
De Ronde Venen - Met een hoogte 
van 2.802 meter is de Col de la Bo-
nette in de Franse Alpen, de hoog-
ste begaanbare weg in Europa voor 
wielrenners. Deze berg werd afgelo-
pen week beklommen door 36 wiel-
renners uit De Ronde Venen en om-
geving. “Nu al bestempeld tot de 
tocht der tochten. Om 9 uur vertrok-
ken en de benen los kunnen fietsen 
tot de voet van de Col de la Bonette. 
Groepsfoto en toen moest het ge-
beuren. 24km klimmen naar de top 
op 2.802 meter. Daar gingen we: te-
rugschakelen, nog eens terugscha-
kelen en de juiste cadans vinden. 
Ik zag de eerste 9 ‘die-hards’ al bij 
me wegrijden. Achter ons vorm-
de zich ‘de bus’. Eigen tempo zoe-
ken. Haarspeldbocht na haarspeld-
bocht volgt. Nu was het ieder voor 
zich. Na 7km wordt het steiler: 7%. 
De weg slingert naar boven en de 
stijgingspercentages ook. 7,4%, 8%, 
9,4%. Ik breek. Ik val terug naar on-
der de 10km per uur. Gelukkig komt 

de eerste bevoorrading eraan. Ik 
roep “banaan, banaan” en ik stop 
niet. Nog 10km naar de top. Ik ga 
achter twee renners aan. 9,8% pfff. 
Ik breek volledig en rijd nog maar 
een schrikbarende 6,4km per uur. 
Dit kan toch niet! Eten lukt niet, te 
moe. Gelletjes en powerrepen mee-
genomen maar geen kracht om ze 
te pakken. Drinken, blijven drinken. 
De cadans is terug en ver boven de 
boomgrens rijd ik in een maanland-
schap. Peter van Adrichem rijd me 
voorbij en geeft me een Dextro. 

Herpakken
Al 2km heb ik de Dextro in m’n 
mond maar doorslikken gaat niet. 
Mijn mond is te droog. Er is hele-
maal niemand meer. Oef wat steil. 
Pff, nu breek ik echt. Tranen vallen 
met het zweet naar beneden. Ik her-
pak me en vind m’n tweede en der-
de adem. Ik ga uit het zadel en vlieg. 
Nog een tandje erbij op weg naar 
de verradelijke Cime de la Bonette: 

het laatste stuk met een stijgings-
percentage van 15%! Een paar hon-
derd meter voor me staan de eerste 
mannen. Ze zien me bijna omvallen. 
5,1 op de teller, 4,7 en zelfs 4,3km. 
Langzamer kan echt niet. Ik zie Lin-
da Janssen en Caroline Schenk van 
Stichting4Life aan komen rennen 
en besluit me de laatste 200m vol-
ledig op te blazen. Onder luid ge-
juich word ik binnengehaald. Ka-
pot maar oh, wat voelt deze over-
winning goed! Ik heb het gedaan!” 
Marco van Leeuwen, deelnemer Col 
de la Bonette Challenge 2013

Eigen verhaal
Op de berg heeft iedere deelnemer 
zijn eigen verhaal en komt iedereen 
zichzelf 3x tegen. Maar wat is het 
mooi als het lukt met een fantasti-
sche groep renners, sponsoren en 
vrijwilligers. 
Dankzij ieders bijdrage is de Col 
de la Bonette Challenge niet alleen 
sportief een succes, maar levert ook 

Marco van Leeuwen: “Banaan, banaan!”

Uithoorn - Zondag 8 september 
werd alweer de 6e BWC verreden 
in Oud–Beijerland. Deze altijd lasti-
ge baan is op het laatste stuk ver-
nieuwd maar ondanks dat waren 
er bij het inrijden al vele valpartij-
en waaronder Roy Schouten en Pa-
trick Kroon. Ondanks dat begon de 
wedstrijd om 10.30 uur mooi op tijd. 
Er waren in totaal 53 ritten waarvan 
31 in de Eigen klasse en 21 in de 
Open Klasse waarin flinke strijd ge-
leverd moest worden voor de felbe-
geerde bekers. 43 rijders van UWTC 
hadden zich ingeschreven van wie 
sommigen al in de manches een 
flinke onderlinge strijd moesten le-
veren. Brian Worm was in een goe-
de strijd verwikkeld met Yvette de 
Waard van de Spuicrossers (Neder-
landse kampioene) maar kon in de 
manches toch niet van haar winnen. 
Max Kroon was zo druk met zijn te-
lefoon dat hij de hele eerste man-
che vergat. …

Knap lastig
Jordy Twaalfhoven en Roy Schouten 
maakten het elkaar knap lastig in de 
derde manche. Tom Brouwer lag in 
de derde manche mooi voorop maar 
kwam ongelukkig ten val. Maar kon 
door eerdere resultaten wel door 
naar de halve finale. Voor Priscil-
la van de Meer zat het deze wed-
strijd niet mee bij haar eerste wed-
strijd voor de BWC. Bij het inrijden 
was ze al gevallen en ook bij haar 
manche viel ze over de eerste bult. 
Daardoor heeft zij de derde manche 
niet gereden, heel jammer maar vol-
gende keer gaat het zeker beter! Bij 
de open Klasse manches ging Jim-
my van Woerkom op het laatste stuk 
zitten dat moet je natuurlijk nooit 
doen want dan komen er zo een 
paar andere renners langszij! Mats 
de Bruin gleed nog van zijn trapper 
op het laatste stuk maar wist zich 
toch te kwalificeren.

Winst
Ondanks dat wisten toch veel rij-
ders van UWTC zich te kwalificeren 

voor de halve finales. Maar eerst 
waren er nog drie herkansingswed-
strijden. Lars Wiebes lukte het he-
laas niet om zich alsnog te plaat-
sen, hij werd 5e. Voor Rick Doorn-
bos pakte het beter uit hij werd 
mooi 2e! In totaal waren er 20 hal-
ve finales in de eigen en open klas-
se. Maar het weer zat in de halve fi-
nales niet mee,  de regen kwam met 
bakken uit de lucht waardoor het 
voor veel rijders toch lastig werd 
om een goed rondje te rijden. In de 
open klasse 10-11 jaar zat het voor 
Brian, Jimmy en Jochem goed mee. 
Vanwege een valpartij van twee an-
dere rijders konden zij mooi met 
z’n drieën door naar de finale! Ar-
jan van Bodegraven viel helaas in 
zijn halve finale maar nam ook club-
genoot Tom Brouwer mee, helaas 
voor hem zijn tweede valpartij de-
ze dag. Gelukkig werd het snel weer 
droog en begon de zon een beetje 
te schijnen voor de grote finales, 32 
in totaal. Bij de cruisers 40+ reden 4 
man van UWTC een finale waaron-
der Wim Pieterse naar een mooie 7e 
plek. Bo Versteeg werd bij de boys 
7 helaas 2e in de B-finale. Nadat 
hij het hele stuk voorop had gele-
gen werd hij op het laatste gedeel-
te net nog ingehaald. Jordy Maijen-
burg lag in de B-finale bij de boys 
8 mooi voorop maar kwam in de 
bocht ten val waardoor hij het niet 
meer redde. Voor Jordy Twaalfhoven 
was het zijn eerste BWC bij de boys 
14 maar stond wel gelijk in de fina-
le, hij werd daarin 8e maar een su-
perknappe prestatie! Daarna ging 
de strijd los om de dagprijzen. Jur 
de Beij ging bij de boys 7 jaar su-
per van start maar gleed helaas van 
trapper waardoor hij het met een 7e 
plek moest doen. Sem Knook reed 
de hele dag als een speer maar in 
de finale zat het hem niet mee, hij 
kwam ongelukkig ten val. Om 14.15 
uur was de wedstrijd ten einde en 
kon iedereen weer huiswaarts ke-
ren om zich op te gaan maken voor 
de volgende BWC op 29 september 
in Zoetermeer.

BMX West in Oud-Beijerland       

nog eens ruim 9.000 euro op voor 
de projecten van Stichting4Life 
in de sloppenwijken van Nairobi. 
Deelnemers, vrijwilligers, sponsors 
en shirtsponsors Rabobank Rijn 
en Veenstromen, Coen de Groot 
Montage, Lionsclub Mijdrecht Wil-
nis, SCM Recruitment, DM4Life, 
Architektenbureau HW van der 
Laan, Medisch Trainings Centrum 
Mijdrecht en Big Deal Keukens, 
enorm bedankt voor jullie deelna-
me en steun. Graag tot volgend jaar!

Regio - Jongstleden zaterdag heb-
ben de duiven van de duivenlief-
hebbers van PV Rond de Amstel 
hun op één na laatste vlucht van dit 
seizoen afgewerkt. Het was de vier-
de vlucht van de natourcompetitie. 
De duiven werden gelost in het Bel-
gische plaatsje Ronguieres, dit ligt 
vlak bij Nijvel op een afstand van 
ong. 187 km. van onze regio. 
De duiven werden gelost om 10:35 
uur met Zuid-Westen wind en lich-
te tot zware bewolking. Deson-
danks vonden de duiven vlot hun 
weg naar huis, waarbij de snelhe-
den opliepen tot boven de 90 km. 
p/uur. Het werd Hans Half uit Am-
stelhoek die net als vorige week als 
eerste een duif op zijn hok zag lan-
den, dit was om 12:33 uur, wat be-
tekende dat de “98” ruim 94 km. p/
uur had gevlogen. Met deze mooie 
prestatie plaatste ze tevens haar 2e 
overwinning achter haar naam. na-

dat ze vorige week ook al 2e ge-
worden was heeft haar baas dan 
ook grote verwachtingen voor een 
mooie toekomst voor haar. In ray-
on F waar 2267 duiven aan de start 
stonden eindigde ze als 51e. Twee-
de werd Ron den Boer uit Uithoorn 
en derde werd Hennie Pothuizen uit 
Vinkeveen. Aankomende zaterdag 
vliegen de duiven hun laatste vlucht 
vanuit Nijvel waarna de eindstan-
den opgemaakt kunnen worden en 
de duifkampioenen en de kampioe-
nen gehuldigd kunnen worden.
De volledige uitslag:
1. Hans Half                   Amstelhoek
2. Ron den Boer                 Uithoorn
3. Hennie Pothuizen         Vinkeveen
4. Martin Bosse                  Uithoorn
5. Leo v.d. Sluis                   Uithoorn
6. Theo Kuijlenburg       Amstelhoek
7. Piet van Schaik               Uithoorn
8. Theo Vlasman                 Uithoorn
9. Darek Jachowski           Mijdrecht

Postduiven Vereniging Rond de Amstel

Regio - Het vierde kanopoloteam 
van Michiel de Ruyter heeft op zeer 
overtuigende wijze het Zwetplas-
serstoernooi te Wormer gewonnen. 
In de finale werd streekgenoot ka-
novereniging De Ronde Venen ver-
slagen. Het is voor het team de eer-
ste toernooizege in de derde klas-
se. Aan het toernooi deden maar 
liefst vijftien teams mee in de der-
de klasse. Op zaterdagochtend kon 
MdR lekker inkomen, van thuisteam 
Zwetplassers werd met 18-1 ge-
wonnen. Iedereen kon lekker speel-
minuten maken en doelpuntjes 
meepikken. De twee tegenstanders 
die volgden, waren van iets zwaar-
der kaliber maar moeten normaal 
gesproken geen probleem zijn. Toch 
werden het twee lastige wedstrijden 
(4-3 winst tegen Rijnland senioren 
en zelfs een verlies tegen Hydro-
nauten). Gelukkig plaatste het team 
zich wel voor de volgende ronde. In 
de winnaarspoule was er weder-
om een opwarmwedstrijd (7-0 te-
gen Groningen) maar die kreeg dit-
maal wel een goed vervolg. Rijnland 
B, waarmee het team in de nationa-
le competitie een derde plaats deelt, 

werd met 8-2 van de mat geveegd. 
De finale werd een derby: MdR uit 
Uithoorn tegen kanovereniging De 
Ronde Venen. 
De eindstrijd werd nooit een ech-
te strijd. In de rust stond het dank-
zij krachtig pressiespel van MdR al 
7-0 en die score verdubbelde de 
ploeg in de tweede helft: 14-0. Een 
ongekende uitslag voor een finale. 
Het spel van MdR verbeterde met 
het toernooi. Dat komt door de uit-
zonderlijke fitheid (het team doet 
het hele jaar door aan conditietrai-
ningen) en een goede speelstijl. Op 
verzoek van de spelers zelf, wordt 
er vroeg druk gezet (1-2-2 verdedi-
ging) en zo weten de fitte en snel-
le spelers de bal binnen no-time van 
de tegenstanders af te pakken. 

MdR J gaf in twee wedstrijden een 
voorsprong weg en heeft nog dus 
nog genoeg verbeterpunten om aan 
te werken. Het team eindigde op de 
14e plaats. Over anderhalve week 
vindt het NK plaats in Den Haag. Als 
MdR de goede vorm kan vasthou-
den, zal het team zeker bij de kam-
pioenskandidaten horen.

Michiel de Ruyter laat niets 
heel van De Ronde Venen

Mijdrecht - Op zondag 8 septem-
ber vonden de finalewedstrijden 
plaats van de clubkampioenschap-
pen van tennisvereniging Mijdrecht. 
Vanaf woensdag 28 augustus was 
er volop tennisplezier op het tennis-
park aan de Dr. J. van der Haarlaan. 
Door de indeling in poules speel-
de iedereen verschillende wedstrij-
den en waren er genoeg kansen om 
zich te plaatsen voor de finaledag. 
Niet onvermeld mag blijven de deel-
name van een aantal zeer jeugdige 
spelers. De eerste plaats van Hugo 
Straver en Casper Helmer in de He-
ren Dubbel 5, de tweede plaats in 
de Heren Enkel 5 van Hugo Stra-
ver en de overwinning in de Heren 
Enkel 6 van Tom Streefkerk belo-
ven veel voor de toekomst van de-
ze tennistalenten. De clubkampioen 

van dit jaar bij de Heren, Bas But-
zelaar, zei in zijn “kampioenspraat-
je” dat hij graag met deze heren de 
strijd wilde aangaan en nodigde ze 
dan ook uit om volgend jaar weer 
deel te nemen. 
Alle kampioenen werden op zon-
dag 8 september, tijdens de prijs-
uitreiking uiteraard in het zonne-
tje gezet en ontvingen naast de fe-
licitaties een prachtige ‘beker’. Na-
dat de kampioensfoto gemaakt 
was, was het tijd voor de traditio-
nele verloting. Een aantal sponsors 
had gezorgd voor prachtige prijzen 
en TV Mijdrecht dankt daar natuur-
lijk Koeleman Elektro, Get Styled, 
Bulthaup, Rendez Vous en Bonne 
Nuit hartelijk voor. 
De commissie, onder leiding van 
voorzitter Co Pieneman, en de me-

dewerkers van de bar, onder leiding 
van Erna en Adriaan Panman, zorg-
den de hele week voor een vlekke-
loos verloop van de clubkampioen-
schappen en namens de commis-
sie nodigde Yneke de Vos iedereen 
uit om volgend jaar weer deel te ne-
men. 

Prijswinnaars
Hieronder volgen de prijswinnaars 
in de diverse categorieën.
HE 3/4: 1e Bas Butzelaar en club-
kampioen bij de heren, 2e Lars 
Ykema; HE 5: 1e Paul reurings, 2e 
Hugo Straver; HE 6: 1e Tom Streef-
kerk, 2e Dennis Capel; HE 7: 1e 
Youri van Adrichem, 2e Paul Herre-
brugh; HE 8: 1e André Rechtuijt, 2e 
Danny Reymer; HE 8 35+: 1e San-
der van Beers, 2e John Cornelis-

Clubkampioenschappen bij 
Tennis Vereniging Mijdrecht

sen; HD 3/4: 1e Lars Ykema en Tho-
mas Ykema, 2e Bas Butzelaar en 
Rick Corman; HD 5: 1e Casper Hel-
mer en Hugo Straver, 2e Roel Haze-
leger en Paul Hoogeveen; HD 6: 1e 
Henne Kokkelink en Jacques Mar-
chand, 2e Brian Cornelissen en Ar-
jan van Dam; HD 7: 1e Co Piene-
man en Ton Rijsenbrij, 2e René Ap-
pelman en Dennis Capel; DE 4: 1e 
Simone Butzelaar-van Acker en 
clubkampioen bij de dames, 2e Sa-
bine van Vliet; DE 6: 1e Marjolein 
Berger, 2e Mirjam van der Berg; DE 
8: 1e Anneke Cornelissen, 2e Mar-
leen Pietersen; DD 6: 1e Hetty van 
Veen en Margo Wichers, 2e Petra 
van Ieperen en Yneke de Vos; DD 
7: 1e Brigitte van Diemen en Sonja 
Jansma, 2e Marjolein Gasse en Sas-
kia Moorthaemer; DD 8: 1e Nicole 
Anbergen en Kiki Schmitz, 2e Adrea 
de Groot en Marianne Kooij; GD 6: 
1e Margo Wichers en Jacques Mar-
chand, 2e Petra van Ieperen en Ri-
chard van der Sluijs; GD 7: 1e Sonja 
Jansma en André Rechtuijt, 2e An-
neke en John Cornelissen; GD 8: 1e 
Nicole Anbergen en Roel Bakker, 2e 
Marjolein Gasse en Rob Korver.
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Vinkeveen – Nog maar net ander-
halve week op school en de leerlin-
gen van de Pijlstaartschool in Vinke-
veen hadden al een sport- en spelle-
tjesdag. Deze dag werd dit keer niet 
georganiseerd door de leerkrachten 
van school maar door de eerste- en 
derdejaars PABO-studenten van de 
Theo Thijssen Hogeschool Utrecht. 
De studenten waren op introductie-
kamp in Vinkeveen en verzorgden als 
onderdeel van het kamp de sport- 

en spelletjesdag. Voor de groepen 
3 t/m 8 vond deze dag plaats op de 
sportvelden van Hertha en De Vin-
ken. De groepen 1 en 2 hadden op 
school ’s morgens een spelletjesdag. 
Een tropische dag en het enthousi-
asme van de PABO-leerlingen zorg-
den ervoor dat het een onvergetelij-
ke sportieve dag voor de leerlingen 
was. PABO-leerlingen, bedankt voor 
deze geweldige dag en succes met 
jullie opleiding!

Leerlingen krijgen sportdag 
van eerstejaarsstudenten

Uithoorn - In de 3e bekerwedstrijd 
speelde Legmeervogels F3 uit tegen 
Jong Aalsmeer United F3. De wed-
strijd stond lekker vroeg op het pro-
gramma en de Uithoornaars waren 
fris en scherp en begonnen meteen 
goed. 

Kevin was benieuwd of de keeper 
van Jong Aalsmeer United goed 
was en testte hem al in de 2e mi-
nuut met een afstandsknal.  De 
keeper redde knap, maar gaf wel 
een corner weg. Deze leverde ver-
der geen gevaar meer op. Na een 
mooie combinatie van Kevin en Mir-
za kreeg Legmeervogels een cor-
ner in de 3e minuut. Mirza gaf de 
bal voor en Nahom schoot hem di-
rect in, 0-1. Hierna ging het ge-
lijk op. Beide teams kwamen lekker 
in hun spel en vooral op het mid-
denveld werd veel strijd geleverd 
en werd het veldspel door Kimi en 
Stijn goed verzorgd. Legmeervogels 
deelde een aantal speldenprikken 
uit via Nahom en Wasim om vervol-
gens in de 10e minuut toe te slaan. 
Puck passte van achteruit door het 
midden naar Mirza en die schoot 
loeihard binnen, 0-2.

Moeilijk
Aalsmeer probeerde wat terug te 
doen en brak door aan de rechter-
kant van het veld. Irfaan ging op vol-
le snelheid erachteraan en maak-
te het voor de rechterspits moeilijk. 
Keeper Bo kwam hem te hulp en 
samen hielden ze het doel schoon. 
Ook een goed schot pakte Bo uit de 
rechterbovenhoek. Kimi leidde zijn 
achterhoede goed en Legmeervo-

gels pakte de grip weer terug in de 
wedstrijd. In de 15e minuut kreeg 
Legmeervogels een corner vanaf 
rechts, Jong Aalsmeer United werk-
te de bal eruit, Puck pakte de bal op 
en plaatste hem in de hoek, 0-3. En 
nog een laatste hoekschop voor de 
rust, cornerspecialist Mirza slinger-
de de bal richting de stip en Nahom 
frommelde de bal in het doel, 0-4.

Tweede helft
Het begin van de tweede helft was 
voor Aalsmeer, een schot en een 
corner leverden echter geen doel-
punt op. Na een doorbraak op links 
ontstond er een scrimmage voor de 
goal van Legmeervogels. Kimi greep 
in en Stijn ruimde de bal op. In de 
omschakeling was Legmeervogels 
weer gevaarlijk, Wasim en Nahom 
bleven kappen en draaien in de 
aanval op zoek naar mogelijkheden. 
Die mogelijkheid kwam in de 25e 
minuut. Een corner voor Legmeer-
vogels. Mirza gaf de bal met zijn lin-
ker hoog voor en via de rug van de 
verdediger was de keeper kansloos, 
0-5.

Turbo
Bo pakte in de 33e minuut een schot 
van links, gooide snel uit op Kevin, 
die een gave pass gaf in de diep-
te, Irfaan zette zijn turbo aan, liet de 
hele verdediging achter zich en ging 
alleen af op de keeper en schoot de 
bal keurig in de hoek, 0 - 6. Wasim 
maakte ook nog 0-7, eerst leek de 
keeper de bal te houden, maar de 
inzet was toch teveel voor hem. Het 
publiek heeft kunnen genieten van 
een leuke wedstrijd. 

Legmeervogels F3 wint 
derde bekerwedstrijd

Ook derde bekerwedstrijd 
gewonnen door Argon E5
Mijdrecht - Zaterdag 7 september 
speelde de E5 een uitwedstrijd in 
Ouderkerk tegen de E8. In de eerste 
minuten volgden al kansen, maar de 
bal wilde er niet in. 
De E5 bleef kansen creëren waarvan 
Masim wist te profiteren en scoor-
de de openingstreffer in de 7e mi-
nuut (0-1). Mike stifte de bal over de 
keeper in de 9e minuut en het was 
(0-2). Can gaf een lange bal rich-
ting de spitsen, er volgde een cor-
ner, Yannick schoot knap in en Ma-
sim wist daaruit te scoren in de 13e 
minuut en het was (0-3). De aftrap 
werd genomen door Ouderkerk, de 
bal werd al weer snel overgenomen 
door hun jongens, en het is Mourad 
die met een super afstandsschot de 
(0-4) er in schoot in de 16e minuut. 
Ouderkerk kreeg de bal en probeer-
de richting het doel te komen maar 
het was Collin die dit verhinder-
de. De bal werd naar voren gescho-
ten richting Mike, Mike schoot door 
naar Vincent en die scoorde net voor 
rust de (0-5), met deze stand gingen 
ze de rust in. De scheidsrechter floot 
voor de 2e helft, Ouderkerk stoom-
de gelijk op met een kans naar doel 
van Amine, maar Amine speelde een 
heel goede wedstrijd en dook naar 
de hoek om de bal uit het net te hou-
den. Ouderkerk maakte een overtre-
ding op Mike, Mike nam zelf de bal,  
kwam in bezit van Ouderkerk, Can 
ging in gevecht om de bal en won, 
schoot naar Yannick die mooi vrij 
liep en scoorde in de 4e minuut de 
(0-6). Ouderkerk trapte weer af, Ar-

gon ging gelijk in de aanval waarbij 
Yannick de bal afpakte en richting 
het doel schoot, Colin kon net niet 
bij de bal om dit af te maken. De bal 
kwam weer bij Yannick, die speel-
de naar Can, Can weer naar Vincent, 
maar de bal werd gewonnen door 
Ouderkerk, deze probeerde door te 
komen naar het doel, maar Mou-
rad en Masim verdedigden goed en 
werkten de bal weg. Nogmaals wist 
Mourad Ouderkerk tegen te houden. 
Ouwerkerk mocht ingooien, de bal 
kwam naar het doel van Amine, er 
volgde een schot, Amine dook naar 
de hoek, maar kon er net niet bij en 
de bal belandde in het net, het was 
(1-6) in de 9e minuut. Er volgden 
nog wat kansen, een overtreding op 
Vincent, Vincent nam hem zelf en 
schoot richting het doel, maar werd 
goed verdedigd. Nogmaals een 
overtreding deze keer op Mourad, 
Mourad neemt en schoot hoog voor 
het doel, Yannick probeerde een 
omhaal, maar miste de bal. Nog-
maals probeerde Yannick een schot 
op doel, de keeper hield hem door 
de bal af te weren, bal kwam voor 
de 2e maal bij Yannick, maar schoot 
deze keer over. Ouwerkerk kreeg 
nog eenmaal de kans om richting 
het doel van Amine te komen, Ami-
ne hield de bal, nogmaals probeerde 
Ouderkerk, deze keer ging hij over 
en floot de scheidsrechter af. Weer 
een mooie overwinning jongens, Top 
Gespeeld, op naar de 1e competitie-
wedstrijd volgende week thuis tegen 
Abcoude E8.

Mijdrecht - Zaterdag 7 september 
speelde het  F2-team in Kudelstaart. 
De F2 van Argon was gelijk begon-
nen de druk er op te zetten en aan te 
vallen. In de 3e minuut ging RKDES 
in de aanval, en wist een mooie kans 
te creëren en scoorde (1-0). Een cor-
ner voor Argon, Yassir nam hem, Mi-
lan ving de bal op en schoot op het 
doel en scoorde mooi (1-1). Argon 
ging in de aanval met Luuk en Kay, 
deze speelde goed over, Kay schoot 
op het doel maar net voorlangs. 
Luuk had de bal, speelde over naar 
Kilian, RKDES wist de bal te winnen 
en kwam weer op het doel van Je-
roen af en passeerde, RKDES scoor-
de in de 14e minuut (2-1). Na de af-
trap nam RKDES snel weer over, 
maar het was Luuk deze keer die 
goed verdedigde. Argon wederom 
in de aanval, Luuk probeerde met 
een afstandsschot, de keeper kaats-
te de bal terug, Joep die goed mee-
liep ving de bal op en wist te scoren 
in de 15e minuut, het was weer ge-
lijk (2-2). RKDES weer in de aanval, 
Deze keer werkte Luuk de bal weg 
over de zijlijn, Luuk ving de bal ge-
lijk weer op en wist de bal bij Joep te 
krijgen, deze speelde zich goed vrij 
voor het doel en scoorde in de 19e 
minuut de (2-3). Na de rust gingRK-
DES in de aanval. De keeper schoot 

uit en RKDES ging snel richting het 
doel van Jeroen, die was echt kans-
loos en de stand was weer gelijk in 
de 3e minuut (3-3). Argon vocht ste-
vig door, Joep met een kans, maar 
gingnet naast.

Aanval
RKDES weer een aanval, maar ging 
ook naast met een afstandsschot, 
RKDES had weer de bal en ging 
weer richting Jeroen, maar het was 
Milan die verdedigde en de bal over 
de achterlijn schoot waardoor RK-
DES een corner kreeg, 
RKDES nam de corner, de bal kwam 
in de handen van Jeroen. Jeroen 
schoot uit, RKDES ving op en wist 
dan toch weer op winst te komen 
door te scoren in de 9e minuut (4-
3). Rob had de bal en gaf een voor-
zet aan Joep, Joep probeerde een 
afstandsschot. Luuk ging weer in 
de aanval, schoot naar Joep en nu 
scoorde hij wel in de 11e minuut 
weer de gelijkmaker (4-4). Argon 
wist dat ze nog konden winnen de 
tijd liep door, ze kregen een corner, 
Kilian schoot de bal voor het doel, er 
volgde een duel, Rob profiteerde en 
wist de bal liggend over de lijn ach-
ter de keeper te krijgen, ze stonden 
weer voor in de 12e minuut (4-5) en 
dit bleef het.

Argon F2 wint ook derde 
bekerduel van RKDES 

Vinkeveen - Op zaterdag 21 sep-
tember organiseert Badminton ver-
eniging Veenshuttle een open dag 
ter ere van haar 35-jarige jubileum. 
Deze feestelijke gebeurtenis wordt 
gecombineerd met de Week van het 
Badminton waarbij verenigingen in 
heel Nederland badminton promo-
ten. Met de speciale komst van Lot-
te Jonathans krijgt iedereen de kans 
om meermaals Nederlands kampi-
oen dames & gemengd dubbel te 
zien! Tussen 15.00 en 18.00 uur is 
iedereen welkom in de Phoenix om 
kennis te maken met badminton. Op 
de open dag wordt met demonstra-
tiepartijen getoond hoe leuk bad-
minton is voor de jeugd, rolstoelers, 
recreanten en competitiespelers. 
Want badminton gaat verder dan het 
vakantiespelletje. Op een badmin-
ton-circuit daagt Veenshuttle bezoe-
kers uit om diverse oefeningen uit te 
voeren en zijn er daarmee aan het 
einde van de dag in 3 verschillende 
leeftijdscategorieën prijzen te ver-
dienen! Neem daarom zaalschoenen 
mee en laat zien wat je kunt! 
Ook kan er vrij gespeeld worden en 
kunnen bezoekers, met dank aan 

de sponsoren, meedoen aan een lo-
terij. Voor iedereen is er een con-
sumptie beschikbaar. Om 16.00 uur 
komt Lotte Jonathans als ambassa-
deur van de Week van het Badmin-
ton. Lotte heeft De Veenshuttle uit-
gekozen vanwege het 35-jaar jubi-
leum en om aangepast badminton 
en badminton voor de jeugd te pro-
moten! 
Lotte was tussen 2002 en 2009 di-
verse keren Nederlands kampi-
oen dames- en gemengd dubbel. 
Tweemaal werd ze 5e op de Olym-
pische Spelen. Lotte zal een clinic 
verzorgen voor de rolstoelers en de 
jeugd. Zij zijn zeer blij en trots dat 
Lotte op de 21-ste voor een bezoek 
aan Veenshuttle in Mijdrecht ge-
kozen heeft! Op de Open Dag kan 
men zich tegen een zeer aantrekke-
lijk tarief aanmelden voor een lid-
maatschap tot het einde van dit jaar. 
Na 18.00 uur wordt, onder het genot 
van een hapje en drankje in sport-
café De WaVe, door (oud)-leden het 
35-jarig jubileum gevierd. Veenshut-
tle wil ook de komende 35 jaar bad-
minton mogelijk maken voor spelers 
op elk niveau!

Veenshuttle viert 
35-jarig jubileum

Vinkeveen - Op zaterdag 7 sep-
tember stond voor de door JUMBO 
gesponsorde B2 aspiranten korf-
bal de thuiswedstrijd tegen streek-
genoot ESDO op het program-
ma. Na winst in de eerste wed-
strijd van het seizoen was de doel-
stelling om de punten in Vinkeveen 
te houden. In de bespreking voor-
afgaand aan de wedstrijd hamer-
de coach Ronald Mul op het voor-
komen van balverlies als gevolg van 
(onnodige) plaatsfouten. In de oe-
fenwedstrijden en de eerste com-
petitiewedstrijd gebeurde dit te-
veel. Om iets voor half één betraden 
beide teams het veld. In de aanval 
begonnen Melissa van Vliet, Fam-
ke van der Bijl, Robert Versloot en 
Dennis Nieveen. In de verdediging 
startten Mariska Boellaard, De-
mi van der Linden, Daan Eennen-
naam en Timo Brockhoff. De vin-
kenverdediging was de tegenstan-
der de baas, ESDO wist weinig kan-
sen te creëren. Het leek niet meer 
dan een kwestie van tijd voordat de 
Vinkeveners de voorsprong zouden 
pakken. Helaas lukte het het aan-
vallende vak niet om de gecreëer-
de kansen af te maken, waardoor 
er lange tijd 0-0 op het scorebord 
bleef staan. ESDO ging efficiënter 
met haar kansen om, uit de weinige 
kansen die gecreëerd werden vie-
len wel doelpunten. Na de 0-1 vol-
gen nog voor de rust de 0-2 en 0-3. 

In de rust werden de spelers gewe-
zen op de noodzaak van het afron-
den van gecreëerde kansen en het 
behoud van scherpte in de verde-
diging. Door drie kleine momen-
ten van verslapping stond de B2 nu 
0-3 achter ondanks dat het het be-
ter spelende team was. Na enkele 
minuten spelen in de tweede helft 
werd Timo Ponk als vervanger inge-
bracht voor Robert Versloot, welke 
een bal ongelukkig op zijn hand te-
recht was gekomen. Mariska Boel-
laard’s enkelblessure speelde op, zij 
werd vervangen door Fenne Claas-
sen. De tweede helft liet het aanval-
lende spel van De Vinken een ver-
betering zien. Invalster Fenne open-
de de score voor de thuisploeg met 
een felle doorloopbal. Na een te-
gendoelpunt van ESDO volgde een 
doorloopbal van Timo (Pronk). Het 
was Daan die met twee doelpun-
ten de aansluitingstreffers wist te 
maken. Met nog enkele minuten te 
spelen stond er plotseling een 4-4 
stand op het scorebord, de overwin-
ning leek nabij! Toch was het ESDO 
dat aan het langste eind trok, met 
een doorloopbal maakten zij net 
voor het laatste fluitsignaal de be-
slissende treffer. 
De volgende wedstrijden van De 
Vinken B2 is op zaterdag 14 sep-
tember om 13.15 uur  bij Synergo in 
Utrecht. 
Foto:sportinbeeld.com

Nipt verlies voor De Vinken B2

Vinkeveen - Zaterdag 7 september  
was het dan eindelijk zover. Na een 
lange zomerstop en met de eerste 
voetbaltrainingen onder leiding van 
hun nieuwe trainer Philip nog maar 
net afgewerkt, kon er door de meis-
jes van Hertha E1 afgelopen week-
end weer echt gevoetbald worden. 

Enthousiast gemaakt door het 
schoolvoetbal hebben de meeste 
meisjes vorig jaar hun eerste voet-
balseizoen beleefd. Voor het ko-
mende seizoen zijn zij als overwe-
gend 2e jaars ingedeeld in de E1 
van Hertha. De tegenstander in de 
bekerwedstrijd was ME1 uit Koc-
kengen. Popelend van enthousias-
me en onder de bezielende leiding 

van de coaches Dennis, Remon en 
Stefan stonden de meiden klaar om 
te beginnen. En wat een vliegen-
de start hebben ze gemaakt! Voor-
dat de meeste ouders en suppor-
ters langs de zijlijn het door hadden, 
werd het eerste doelpunt al door 
Hertha gescoord en die voorsprong 
hebben ze niet meer weggegeven. 
Met veel inzet, doorzettingsvermo-
gen en teamwork werd de 1-0 voor-
sprong uitgebreid naar een uitein-
delijke eindstand van 6-0. 
Wat een topprestatie! 
We wensen Demi, Maud, Zoey, 
Beau, Roos, Quinn, Liv, Elaine, Dou-
nia, Rosa en Fleur een sportief en 
gezellig voetbalseizoen toe! 
Foto: sportinbeeld.com

Een vliegende start van 
Hertha meisjes E1

Wilnis - Het 7e zaterdagteam van 
CSW speelde afgelopen weekend 
de eerste bekerwedstrijd van het 
seizoen. 
Er stond een wedstrijd in Vinke-
veen op het programma tegen het 
4e team van Hertha. Al snel werd 
duidelijk dat CSW de bovenliggen-
de partij was. Hertha kon onvol-
doende tegenstand bieden en CSW 
domineerde, trok het initiatief naar 
zich toe, kreeg ook een penalty en 
liep in de eerste helft vrij eenvoudig 
uit naar een 3-0 voorsprong. In de 
tweede helft toonde het wedstrijd-
beeld eigenlijk geen verandering. 

Hertha kon nog wel een keer sco-
ren, maar de eindstand werd door 
CSW in deze uitwedstrijd op een 1-5 
overwinning afgerond. CSW gaat 
hiermee aan de leiding in de beker-
poule waarin ook Argon 10 en FC 
Breukelen 5 ingedeeld zijn. Breuke-
len won de wedstrijd tegen Argon 
overigens met 1-3 . Maar het 7e elf-
tal van CSW heeft in het afgelopen 
weekend in ieder geval vertrouwen 
getankt en kan met een goed ge-
voel de eerste competitiewedstrijd 
aanstaande zaterdag tegen Argon 
11 aangaan. 
Foto: sportinbeeld.com

Ruime winst voor CSW 7

De Ronde Venen - Het kanopolo 
A-team van de kanovereniging De 
Ronde Venen grijpt naast de titel in 
de 3e klasse van het toernooi. In de 
finale om de 1e plek was het team 
kansloos. 
Het team kan toch terugzien op een 
geslaagd toernooi. Op de eerste dag 
werden alle wedstrijden gewonnen. 
Daarmee voldeed het team aan de 
verwachtingen, alhoewel de pou-
le-indeling ook anders had kunnen 
uitpakken. Op de zondag kwamen 
de winnaars van de andere poules 
aan bod. Tegen de Hydronauten uit 
Leeuwarden werd er een keurige 
winst behaald van 4-1. De wedstrijd 
die daarop volgde was een leuke 
en pittige wedstrijd tegen Rijnland. 
Het team van KVDRV kwam laat op 
gang maar wist uiteindelijk te sco-
ren en deze stand verder uit te bou-

wen naar een 3-0 voorsprong. Het 
werd nog spannend omdat de te-
genstander goed terugkwam in de 
wedstrijd tot 3-2. De overwinning 
had tot gevolg dat er aangetre-
den moest worden tegen MdR dat 
evenveel punten had behaald. De-
ze jonge ploeg zette in de finale al-
les op alles en deed de weerstand 
bij KVDRV breken en behaalde een 
zeer ruime overwinning. Daarmee 
speelde KVDRV zijn slechtste wed-
strijd uit het toernooi en verloor de 
focus en disciplinne in de verdedi-
ging. Positief was het optreden van 
de jeugdspelers Bart Stevens en 
Anna White te noemen. Voor hen 
was het toernooi een prima leer-
school om mee te nemen naar de 
jeugdklasse. Volgende week wordt 
het NK weer gespeeld en wordt de 
tegenstand nog zwaarder.

Kanopolo tweede plaats 
bij toernooi Zwetplassers
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De Hoef - De biljartclub De Hoef 
wil dit seizoen starten met een 
onderlinge competitie speciaal 
voor dames. 
Het is de bedoeling om zo veel 
mogelijk dames voor het biljart-
spel te interesseren. Vaak doet de 
echtgenoot aan deze sport maar 
nu wil de biljartclub zich speciaal 
op de dames gaan richten, die 

hier op welke manier dan ook, in-
teresse voor hebben. Zij zullen, 
of zij wel of niet de sport mach-
tig zijn, begeleid worden om het 
te leren of als je al kunt biljar-
ten het nog wat beter te leren van 
een ervaren biljarter. Heeft u inte-
resse, bel dan met Hans van Eijk, 
tel. 0297 593 395, hij zal u graag 
verder inlichten.

Damesbiljart in De Hoef

Prijsklaverjassen in De Springbok
De Hoef - Met ingang van zater-
dag 14 september starten in het 
Dorpshuis De Springbok weer de 
klaverjasavonden, onder auspici-
en van de biljartclub. De kaart-
avonden zijn op 14 september, 12 
oktober, 26 oktober en vervolgens 
op elke tweede zaterdag van de 

maand. Iedereen is van harte wel-
kom op deze gezellige avonden. 
Breng uw partner, vriend of vrien-
din mee om het nog gezelliger te 
maken, de organisatie zal voor de 
rest zorgen. Zij zien u graag vanaf 
20.00 uur in de Springbok aan de 
Oostzijde 61a in De Hoef.

Wilnis - CSW heeft in de eerste 
competitiewedstrijd van het seizoen 
geen punt weten te behalen. Op ei-
gen veld werd met 0-2 verloren te-
gen ARC uit Alphen aan den Rijn 
maar gezien het slot van de wed-
strijd had het zomaar een gelijkspel 
kunnen worden.

ARC, dat twee jaar geleden nog in 
de topklasse speelde, had in het be-
gin van de wedstrijd het meeste bal-
bezit en de ploeg voetbalde ook iets 
makkelijker dan CSW. CSW leed te 
snel balverlies door teveel de lan-
ge bal te zoeken wat vaak een prooi 
was voor de sterke verdediging van 
ARC. De verdediging van CSW had 
het erg lastig tegen de behendige 
aanvallers van ARC en het was aan 
doelman Dirven te danken dat ARC 
niet op voorsprong kwam. Zo red-
de hij prima op een geplaatst schot 
in de benedenhoek en na een pri-
ma voorzet vanaf links werd de bal 
keihard ingeschoten maar wederom 
ranselde hij de bal uit de hoek. Aan 
de andere kant kwam Wesley Suis-
ter in kansrijke positie maar kon de 
bal tot corner worden verwerkt. Ook 
een schot van Mick Stefels bereik-
te niet in het doel want de bal werd 
geblokt in de zestien. 

Op gang
Na rust kwam de wedstrijd pas echt 
goed op gang en hoewel ARC de 
betere ploeg bleef liet CSW zich 
ook niet onbetuigd. Zo leek CSW 

op voorsprong te komen toen We-
sley Suister de bal na een diepte-
pass over de keeper deponeerde 
maar de makkelijk vlaggende as-
sistent-scheidsrechter van ARC 
kreeg het gelijk aan zijn zijde en het 
doelpunt werd afgekeurd wegens 
buitenspel. ARC kreeg ook nog een 
prima kans maar de rechtsbuiten 
schoot in kansrijke positie in het zij-
net. Met nog een kwartier te spe-
len kwam ARC op voorsprong. De 
ploeg mocht een hoekschop nemen 
en deze kon zomaar vrij worden bin-
nengekopt. CSW ging meer risico’s 
nemen en claimde een strafschop 
toen Clayton Karsari werd gevloerd 
op het moment dat hij uit wilde ha-
len maar de scheidsrechter wilde 
van niets weten. Even later kwam de 
bal voor de voeten van Suister die 
de bal uit de draai maar net naast 
schoot. CSW had ook geen geluk bij 
twee vrije trappen. De eerste werd 
door Suister op de paal gekopt en 
bij de tweede werd de bal door Mike 
Cornelissen maar net naast gescho-
ten. Bij de laatste corner van CSW 
werd Sander Kunkeler nog tegen 
het gras gewerkt maar ook hier zag 
de scheidsrechter geen strafschop 
in. Bij de aanval die hier op volgde 
was het voor ARC een koud kunst-
je om er 0-2 van te maken omdat er 
bij CSW nog slechts sprake was van 
1 verdediger. Na het laatste fluitsig-
naal was er toch wel optimisme over 
het vertoonde spel van CSW tegen 
een sterk ARC maar punten leverde 
dat helaas niet op.

CSW verliest van ARC

Vinkeveen - Het was de Vinke-
veense korfballers niet gegund af-
gelopen zaterdag. 
Tegen het bezoekende Achilles uit 
Den Haag ging het in de eerste helft 
lang goed. Voor rust kwam de ploeg 
uit Den Haag echter nog drie pun-
ten los. In de tweede helft werd het 
gaatje vijf doelpunten en ondanks 
hard werken kwam de thuisploeg 

niet echt meer dichterbij; eind-
stand 11-15. De Vinken begon met 
Eva Hemelaar, Annick Stokhof, Kel-
vin Hoogeboom en Rutger Woud in 
de aanval. Het verdedigende kwar-
tet bestond uit Masha Hoogeboom, 
Emese Kroon, Peter Koeleman en 
Rudy Oussoren. Melanie Kroon en 
Gerwin Hazeleger bezetten de re-
servebank. Trainer-coach Johan 

Kroon kon na tien maanden bles-
sureleed eindelijk weer een be-
roep doen op Peter Koeleman. Wel-
iswaar nog niet helemaal hersteld 
bewees de lange elektroman het 
spel nog lang niet verleerd te zijn. 
Na een snelle tegentreffer in de 
eerste minuut herpakte de ABN-
Amroformatie zich prima. Via doel-
punten van Rutger Woud (3x), Kel-

Vinkeveense korfballers niet 
opgewassen tegen Achilles

vin Hoogeboom en Ruud Oussoren 
stond het na twintig minuten 5-4 
voor de Vinkeveners. Daarna wa-
ren enkele aanvallende slippertjes 
de aanzet voor een paar Haagse te-
gentreffers. Tot overmaat van ramp 
kon ook een toegekende strafworp 
niet verzilverd worden, terwijl Achil-
les aan eigen zijde wel degelijk tref-
zeker was vanaf de stip. Het bracht 
de ruststand op 5-8.

Missers
Het spel van Achilles oogde wellicht 
wat verzorgder, de Hagenaars leken 
in elk geval een stuk zelfverzeker-
der. De Vinken creëerde prima kan-
sen, maar miste enkele fraaie door-
loopballen en andere leep verkre-
gen kansjes. Twee rake afstands-
schoten brachten de bezoekers 
evenwel op een vijfpuntenmarge. 
Vanaf dat moment liep de thuis-
ploeg achter de feiten aan. Tegen-
treffers van Peter Koeleman, Rut-
ger Woud, Emese Kroon en Kelvin 
Hoogeboom, die de aan Eva He-
melaar toegekende strafworp be-
nutten, konden niet verhelpen, dat 
Achilles de ruime voorsprong be-
hield. Ook de inbreng van de reser-
ves leverde onvoldoende resultaat. 
Vijf minuten voor tijd stond het 9-15. 
Een oogstrelend slotoffensief bracht 
De Vinken nog ietsje naderbij. Top-
scorer van de dag, Rutger Woud, 
prikte zijn vijfde en zesde doel-
punt door het gele plastic. Het gaf 
de stand een iets draaglijker aan-
zien, maar het 11-15 verlies brengt 
De Vinken vooralsnog onderaan de 
ranglijst in de tweede klasse E van 
het KNKV. 
Komende zaterdag speelt De Vin-
ken 1 opnieuw een thuiswedstrijd. 
Dan komt het inmiddels fier op 
kop staande Revival uit Terschuur 
op bezoek. Aanvang 15.30 uur op 
sportpark De Molmhoek.

Wilnis - Een spannend begin van 
alweer een nieuw voetbalseizoen 
voor de meiden van CSW MD2. Bij-
na alle speelsters komen dit jaar 
voor het eerst uit in de D-pupillen. 
Dat betekent een groot veld, buiten-
spelregel en 11 tegen 11 meiden in 
het veld. Zaterdag 7 september was 
het vroeg dag, want om 08.00 uur 
was het verzamelen op het CSW 
terrein om de tenues, trainingspak-
ken en tassen in ontvangst te ne-
men. De tegenstander voor de eer-
ste KNVB wedstrijd was naburig 
Hertha MD1.
Na een sterk begin van CSW, was 

het Hertha dat via een counter de 
openingstreffer noteerde. Gelukkig 
herpakte CSW MD2 zich snel en 
liep het nog voor rust uit naar 4-1.

Ook de tweede helft lieten de mei-
den zien dat ze lekker kunnen voet-
ballen. Met goed positiespel en 
vlotte combinaties werd de voor-
sprong verder uitgebouwd tot de 
einduitslag van 7-1 op het score-
bord vermeld stond! Dit moet de 
meiden vertrouwen geven voor het 
komend voetbalseizoen. Zaterdag 
a.s. gaat de competitie van start te-
gen BFC uit Bussum. 

Zevenklapper CSW MD2

Overtuigende winst voor 
de jongens van Hertha F2
Vinkeveen - Na weken van trainen 
was het zaterdag de eerste wed-
strijd voor de jongens van Hertha 
F2. Om 10.00 uur werd er afgetrapt 
door Loosdrecht en de jongens van 
Hertha zaten er direct bovenop. Dit 
resulteerde in een droomstart, bin-
nen een minuut kon de Loosdrecht 
doelman de gang naar het net ma-
ken. Luc van Dam tikte beheerst de 
0-1 binnen. Hertha trok direct de 
wedstrijd naar zich toe, want kort 
na het eerste doelpunt was het we-
derom Luc van Dam die de 0-2 bin-
nen werkte. Een mooie aanval werd 
simpel afgerond door Luc. Het spel 
speelde zich voornamelijk op het 
Loosdrecht gedeelte af, een golf van 
aanvallen van Hertha was dan ook 
het spelbeeld. Loosdrecht had de 
eerste helft een vrij kleine doelman 
opgesteld en de handige Calvin 
maakte daar handig gebruik van. Bij 
een van de vele aanvallen schoot hij 
de bal over de kleine keeper heen, 
die daardoor kansloos was, 0-3. 
Sem van Til kwam in het veld en liet 
de vele meegereisde ouders direct 
juichen. Zo sluw en behendig als hij 
is slalomde hij door de defensie van 
Loosdrecht en tikte simpel Hertha’s 
vierde doelpunt binnen, 0-4. Ste-
ve Boekel deed kort voor de rust 
ook nog even een duit in het zak-
je. Dachten de mannen van Loos-

drecht nog enige hoop te hebben, 
Steve deed dit laatste sprankje ver-
dwijnen als sneeuw voor de zon. 
Met een mooie trap maakt hij de 0-5 
voor Hertha. 

In de tweede helft ging Steve op 
doel, Ravi Verbruggen kwam hier-
door in het veld. Het spelbeeld bleef 
hetzelfde als in de eerste helft. De 
jongens van de F2 domineerden en 
gingen wat slordiger spelen. Dit was 
het gevolg van de grote voorsprong 
wellicht. Jammer want de score had 
nog hoger uit kunnen vallen. Maar, 
de koek was nog niet helemaal op. 
De F2 bezit een paar jongens met 
een geweldige trap, en één van die 
jongens is Noa. Hij maakt de 0-6 
halverwege de tweede helft maar 
het mooiste doelpunt bewaarde hij 
voor het laatst. Na een mooi breed-
tepass, vertrok Noa op rechtsvoor. 
Hij speelde een aantal tegenstan-
ders uit, en vanuit de rechtsvoor 
hoek haalde hij verwoestend uit. 
Die trap deed zijn werk, de bal ging 
via de onderkant van de lat het doel 
in. De keeper stond er bij en keek 
er naar. Volstrekt kansloos was hij. 
Wat een fantastisch doelpunt en 
wat een wedstrijd. Na afloop de tra-
ditionele penalty serie gewonnen en 
de eerste wedstrijd en winst waren 
een feit.

Vinkeveen - Het Open Ronde Ve-
nen klaverjaskampioenschap 2013 
zal gehouden worden op vrijdag 13 
september in Café de Merel aan Ar-
kenpark Mur 43 in Vinkeveen. Het 
klaverjassen start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren zijn welkom. Er 
zullen vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld worden en dan wor-
den de punten bij elkaar opgeteld 
en is de kampioen of kampioene 
2013 bekend. De kampioen van ver-
leden jaar, Natnilda de Zwart, zal dit 
jaar de te kloppen vrouw zijn. Er zijn 
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er 
een tombola gehouden worden met 
schitterende prijzen. Hier volgen de 

data voor de nieuwe prijs-klaverjas-
competitie 2013/2014 in 2013: dus 
13 en 27 september, 11 en 25 okto-
ber, 8 en 22 november, 6 en 20 de-
cember.Voor 2014: 3, 17 en 31 ja-
nuari, 14 en 28 februari, 14 en 28 
maart, 11 en 15 april, 9 en 23 mei, 
6 en 20 juni en 4 juli. De winnaar 
van de laatste prijsklaverjasavond: 
1. Cees Zaal                         7594 pnt. 
2 Frans Bierstekers            7189 pnt. 
3 Bianca Pappot                6795 pnt. 
4 Sjaan Kolenberg             6725 pnt. 
5 Carla van  Nieuwkerk     6696 pnt.
De poedelprijs was voor Leen van 
Bemmelen met 5102 punten
Tel. Café de Merel is 0297-263562. 

Open Ronde Venen 
klaverjaskampioenschap

De Ronde Venen - Tijdens de al-
gemene ledenvergadering van S.V. 
Denk en Zet-Advisor vond weer de 
traditionele huldiging van de kampi-
oenen plaats. Jan de Boer werd be-
loond voor zijn sterke schaken van 
afgelopen seizoen, hoewel het tot 
de laatste competitieronde span-
nend bleef werd hij toch de onom-
streden kampioen van S.V. Denk en 
Zet. Hij mocht hiervoor de kampi-
oensbokaal uit handen van wed-
strijdleider Vrolijk ontvangen. Be-
halve dat de Boer clubkampioen 
werd, behaalde hij ook de meeste 
punten voor het eerste team in de 
bondscompetitie, met een serie van 
5 overwinningen op rij en een remi-
se, mag 5 ½ uit 9 op het 3e bord 
een sterke prestatie genoemd wor-
den. Ook hiervoor ontving hij een 
beker. De beker voor het beste re-
sultaat van het tweede team werd 
behaald door min of meer nieuw-
komer Peter de Jonge. 2 Seizoe-
nen terug nog in de jeugd spelend 
en nu topscoorder met 4 uit 7! Ook 
aan hem werd door de wedstrijdlei-
der de beker uitgereikt. In het eerste 
team voor komend jaar nam Peter, 
door zijn promotie hiernaar toe, de 
plaats over van good old Cees Ver-
burg. Deze mag nu op bord 1 van 
het tweede zijn tegenstanders tot 
wanhoop drijven.

Rusland
Belangrijke punten op de vergade-
ring waren nog de aankondiging, 
dit in het kader van het Nederland-

Rusland jaar, van een lezing en si-
multaanseance, die d.d. 2 novem-
ber a.s. door niemand minder dan 
oud-grootmeester Genna Soson-
ko gegeven gaat worden. Een en 
ander wordt mede verzorgd door 
S.V. Denk en Zet en zal plaatsvin-
den in “de Boei”. Voor verdere infor-
matie verwijzen we de liefhebbers 
naar de site van s.v. Denk en Zet.  
(www. svdenkenzet.nl). Tevens werd 
er uitgebreid aandacht besteed aan 
het komend eeuwfeest van s.v. Denk 
en Zet. In april 1914 werd de ver-
eniging opgericht, de eerste notu-
len van de oprichtingsvergadering 
staan zelfs gedateerd op 1 april! 
Op 12 april zal het feit dat een der 
oudste verenigingen van De Ronde 
Venen haar honderdjarig bestaan 
viert, met diverse activiteiten voor 
de jeugd en senioren uitgebreid be-
leefd worden. Nieuwe leden zijn bij 
deze oude maar nog springlevende 
en dynamische vereniging uiteraard 
ook komend seizoen van harte wel-
kom. Met de op handen zijnde acti-
viteiten zult u zich bij deze verenii-
ging zeker thuis voelen. Aanmelden 
kan men zich bij secr. Harris Kemp, 
tel. 0297-256512 of bij Henk Kroon 
tel. 06-12185845. 
Voor meer informatie ga naar de 
website www.svdenkenzet.nl. 
Kom geheel vrijblijvend op de dins-
dagavond rond 20.00 uur eens bin-
nenlopen en een partijtje schaken 
kan natuurlijk ook. Locatie: Dorps-
centrum de Boei, Kerklaan 32 te Vin-
keveen.

Jan de Boer kampioen
Denk en Zet en 100-jarig 
bestaan schaakvereniging 

Mijdrecht - De start van de compe-
titie tegen ESDO op zaterdag 7 sep-
tember was voor de C2 van korfbal-
vereniging Atlantis niet ideaal. Ve-
le blessures zo aan het begin van 
het seizoen zorgden ervoor dat de 
ploeg, gesponsord door Van Wal-
raven, met invallers de eerste wed-
strijd in moest. De C2 wil dan ook 
Esmée, Marijn en Anouk bedanken 
voor het willen invallen.
Een trage start van beide partijen 
zorgde ervoor dat de doelpunten op 
zich lieten wachten. Beide ploegen 
hadden moeite met de aanval en 
vooral thuisploeg Atlantis had zicht-
baar moeite met de boomlange he-

Een moeilijke start voor 
korfballers Atlantis C2   

ren van ESDO. Gebruikmakend van 
die lengte onderschepten ze veel 
ballen en had Atlantis moeite hier 
mee om te gaan. Hierdoor was de 
tussenstand in de rust ook maar 1-3.
In de rust hebben de coaches Hel-

een, Hans en Chantal erg hun best 
gedaan om de juiste aanwijzingen 
te geven. Mede hierdoor bevatte de 
tweede helft meer snelheid en bele-
ving. Het bleef moeilijk om met het 
lengtevoordeel van de heren van 

ESDO C1 om te gaan voor het da-
mesteam van Atlantis. Uiteindelijk 
was de einduitslag 2-7. Maar sup-
porters van dit Van Walraven team 
zien mogelijkheden om ESDO de 
volgende keer te verslaan.



Winst na een flitsende start 
van korfbalploeg Atlantis 1

Atlantis 2 begint competitie 
met een nipte nederlaag

Droomstart van HVM

Mijdrecht - Na een intensie-
ve voorbereiding, waarin de selec-
tie van korfbalvereniging Atlan-
tis veel oefenwedstrijden heeft ge-
speeld, was de ploeg uit Mijdrecht 
klaar voor de competitie. Afgelopen 
zaterdag moest het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1 aantreden 
tegen VZOD uit Kudelstaart. Al snel 
werd duidelijk dat Atlantis een goe-
de voorbereiding heeft gehad en 
het werd al snel 0-2 voor Atlan-
tis. De voorsprong van de ploeg uit 
Mijdrecht werd steeds maar groter. 
Na 20 minuten spelen stond het 0-8 
voor Atlantis. Door deze flitsende 
start wist Atlantis dat zij deze wed-
strijd zouden winnen. VZOD wist 
echter in de laatste minuten van de 
eerste helft toch nog drie maal te 
scoren. De ruststand was hierdoor 
3-8 in het voordeel van de bezoe-

kers. In de tweede helft wist VZOD 
de 4-8 te scoren, waardoor de 0-8 
voorsprong in gevaar kwam. Maar 
binnen de ploeg van Atlantis was 
er nog steeds het volste vertrouwen 
in de overwinning. Het eerste team 
van Atlantis wist al snel twee doel-
punten te maken waardoor het gat 
weer groter werd (4-10). Na de 4-10 
had het volgende aanvalsvak van de 
bezoekers moeite om de kansen te 
vinden en te benutten. Hierdoor kon 
de ploeg uit Mijdrecht niet verder 
uitlopen. 
Desondanks bleef de voorsprong 
groot genoeg en eindigde de wed-
strijd bij een stand van 7-13 voor At-
lantis. De ploeg uit Mijdrecht was 
de terechte winnaar van dit duel en 
kan zich opmaken voor de volgen-
de twee belangrijke duels die deze 
week zullen plaatsvinden.

Mijdrecht - Zaterdag 7 septem-
ber was de eerste competitiewed-
strijd voor het korfbalteam Atlan-
tis 2, dat gesponsord wordt door de 
Rabobank. Er werd afgereisd naar 
Kudelstaart voor een wedstrijd te-
gen VZOD 2. VZOD is al jaren een 
bekende tegenstander voor Atlan-
tis. De laatste wedstrijden waren 
in het voordeel voor de ploeg uit 
Mijdrecht. Voor VZOD was de com-
petitie vorige week al begonnen met 
een wedstrijd zij ruim winnend wis-
ten af te sluiten. Atlantis was dan 
ook gebrand om zijn eerste com-
petitiewedstrijd te winnen. Na een 
spannende wedstrijd, waarin At-
lantis het grootste gedeelte heeft 
voorgestaan, wist de ploeg de pun-
ten niet mee naar huis te nemen. 
Er werd verloren met 9-8. Atlantis 
begon scherp aan de wedstrijd en 
liet zien te gaan voor de overwin-
ning door gelijk in de eerste minuut 
de stand op 0–1 te zetten. Atlantis 
kon wat verder uitlopen en wist zo 
de voorsprong te behouden. VZOD 
kwam echter steeds wat dichter-
bij waardoor Atlantis het gat weer 
moest vergroten tot twee doelpun-
ten. Dit deden ze ook en de rust-

stand was 4–6 in het voordeel voor 
Mijdrechtenaren.

Volhouden
Het ging goed aan de kant van At-
lantis en dit moest volgehouden 
worden in de tweede helft. VZOD 
kwam echter beter uit de kleedka-
mer en wist dan ook binnen tien mi-
nuten in de tweede helft tot gelij-
ke hoogte te komen. Atlantis voel-
de VZOD in de nek hijgen en ging te 
gehaast aanvallen en pakte de ver-
keerde kansen. VZOD kwam steeds 
meer op stoom en nam de voor-
sprong over. Ondertussen kwamen 
Melissa van der Stap en Jan-Willem 
van Koeverden Brouwer in het veld. 
Atlantis wist de stand twee minuten 
voor tijd nog wel op 9–8 te zetten. 
Er werden allerlei pogingen onder-
nomen om er nog een gelijkspel uit 
te slepen, maar tevergeefs, er werd 
nipt verloren. 
De volgende wedstrijd voor de 
Rabobankploeg is aankomen-
de woensdag 11 september. Deze 
wedstrijd vindt plaats in Hillegom 
tegen SDO 2 om 19.00. Kom allen 
het tweede team aanmoedigen naar 
de overwinning!

Mijdrecht - Zondag debuteerden 
de hockeyers van HVM in de der-
de klasse. Het werd een droom-
start: in een spannende wedstrijd 
pakten de Mijdrechters drie punten, 
3-2 tegen Catwijck. De eerste kans 
van de wedstrijd was voor Catwij-
ck. De Katwijkers hebben een sterk 
team, vorig jaar werden ze vier-
de in de competitie. Daarna kreeg 
HVM de overhand, wat resulteerde 
in drie strafcorners in vier minuten, 
maar een doelpunt bleef nog uit. Na 
een kwartier moest keeper Stienstra 
redden bij de eerste strafcorner van 
Catwijck. Een minuut later passeer-
de Tom Gunther, na een jaar terug 
bij HVM, enkele tegenstanders en 
bracht de 1-0 op het scorebord. 
In de volgende minuten creëerden 
de Mijdrechters nog een paar kan-
sen, waaronder twee strafcorners. 
Goals bleven uit, en Catwijck werd 
sterker, maar wist de kansen niet 
te benutten. Na een half uur veer-
de het talrijke publiek op bij een uit-
braak van HVM, maar de Katwijk-
se verdediging voorkwam een doel-
punt. Een minuut later, vier minuten 
voor de rust, was het wel raak: Tom 
Gunther speelde zich vrij in de cir-

kel en scoorde. Twee minuten daar-
na verkleinde Catwijck uit een straf-
corner de achterstand, 2-1, ook 
de ruststand. Na de rust ging het 
spel op en neer, maar de gelijkma-
ker hing in de lucht. Beide ploegen 
speelden met overgave, wat wel re-
sulteerde in drie groene kaarten, 
waarvan twee voor HVM-spelers. 
Na 19 minuten had HVM de wed-
strijd kunnen beslissen, maar de bal 
van Tom Gunther ging voorlangs. 
Twaalf minuten voor tijd viel dan 
toch de gelijkmaker, 2-2. Twee mi-
nuten later hield Redmar Stienstra 
zijn team in de race door een fraaie 
redding. In deze fase ging het spel 
weer gelijk op, en kon aan bei-
de kanten een doelpunt vallen. In 
de 63e minuut was het weer Tom 
Gunther, die de wedstrijd besliste. 
Midas van der Zande trok een aan-
tal verdedigers naar zich toe, waar-
door Gunther ruimte kreeg voor een 
hard schot, 3-2. Daar bleef het bij, 
ook een Mijdrechtse strafcorner in 
de laatste minuut bracht geen ver-
andering. 
Coach Nouschka Capel was trots op 
haar team: “Het collectief heeft hier 
gewonnen!”

Hertha wint de eerste 
competitiewedstrijd
Vinkeveen - Hertha heeft haar eer-
ste competitiewedstrijd winnend af-
gesloten. In een spannende wed-
strijd tegen het stugge Buitenboys 
moest de thuisploeg diep gaan, 
maar trokken de Vinkeveners uitein-
delijk toch aan het langste eind, 2-1.
Hertha wist dat het, na een wisse-
lende voorbereiding, een moeilijke 
middag tegemoet zou gaan tegen 
de gasten uit Almere. Trainer Ton 
van Burik had zijn huiswerk gedaan 
en wist dat de Herthanen met Bui-
tenboys een stugge tegenstander 
zouden treffen. 
Ondanks deze waarschuwingen 
had Hertha het moeilijk in de ope-
ningsfase van de wedstrijd. Bui-
tenboys hield de linies kort op el-
kaar en werd gevaarlijk door veel-
al de lange bal te hanteren. Hertha 
kwam duidelijk te kort op het mid-
denveld, waardoor het de tweede 
bal niet kon oppakken en nauwe-
lijks aan voetballen toekwam. Daar-
naast was het elftal in balbezit vaak 
slordig en onrustig, waardoor het de 
gasten onnodig in de kaart speelde. 
Dit resulteerde na ongeveer 20 mi-
nuten spelen ook in een voorsprong 
voor Buitenboys. De Almeerse spits 
werd met een lange bal gevonden 
en schoot onberispelijk raak, 0-1.

Beter
Hertha reageerde direct door Lars 
Overzee door te schuiven naar het 

middenveld om de diepste midden-
velder op te pakken. Hierdoor kon 
Hertha zich herstellen en kreeg het 
meer grip op het middenveld. Kee-
per Jan Baarslag moest nog enke-
le keren handelend optreden, maar 
Hertha kon daarna beter in de wed-
strijd komen. Een prachtige volley 
op de lat van Wessel Maijer was het 
startsein voor een offensief van de 
thuisploeg. Vlak voor rust leverde dit 
dan ook de verdiende gelijkmaker 
op. Na goed doorgaan op de rech-
terflank werd Bart de Groot een niet 
te missen kans geboden, 1-1. 
Na rust kwam Neal Klesman in het 
veld voor Ronald Verbruggen. Met 
de komst van de A-junior kwam er 
meer diepte in het spel van Hert-
ha, wat de druk op de Almeerse ver-
dediging vergrootte. De Vinkeveen-
se ploeg had de zaken in de twee-
de helft duidelijk beter op orde. On-
der leiding van de uitstekend spe-
lende Thom van Rijn kon Buiten-
boys nauwelijks meer gevaarlijk 
worden. Aan de andere kant kreeg 
Hertha een aantal goede kansen via 
de Groot en Klesman om op voor-
sprong te komen. Echter duurde het 
tot de 86ste minuut voordat Hert-
ha zichzelf kon belonen. Een mak-
kelijk gegeven vrije trap werd door 
Rick Aarsman binnen geschoten, 
1-2. Hertha kon de overwinning uit-
eindelijk makkelijk over de streep 
trekken.

Biljarters van Stieva 
gooien heel hoge ogen

2 keer moest aantreden. Ondanks 
een hoogste serie van 18 carambo-
les moest Hans Bak de winst aan 
Cock Verver toestaan. Stefan Vos 
won van Joel maar verloor van Papa 
Alan, het werd 5-4 voor De Padde-
stoel 1. De Schans verloor thuis met 
2-7 van team De Merel-Heerenlux 2 
dat vorig seizoen nog in de 2e Di-
visie speelde. De beide kopmannen 
John hadden er zin in, John Vrie-
link wist de partij tegen John Beets 
in slechts 17 beurten te klaren. Kees 
Griffioen en Walter van Kouwen 
pakte de winst op Dirk van Ype-
ren en Pieter Stokhof. Walter had 
met een serie van 16 wel het hoog-
ste percentage naat zijn te maken 
caramboles en kwam op ruim 39 
% uit. Henk Doornekamp redde de 
eer voor De Schans-Lutis Ventilatie-
techniek. ASM 1 verloor met 4-5 van 
ASM 2. Nieuwkomer Broer Persoon 
was in slechts 16 beurten uit tegen 
Gerrie Holzken. Cens 2 won met 5-4 
van De Paddestoel 3. 

Kopvrouw
Kopvrouw Carolien van Wijk had 
uitbater Chris in 34 beurten terwijl 
ook Dick Uitenboogaard zijn steen-
tje voor De Paddestoel 3 bijdroeg. 
Zweder van Dalen en Hans van Ros-
sum deden het voor Cens. De Krom-
me Mijdrecht verloor met 4-5 van 

Bar Adelhof 2. Jos van Wijk en Petra 
Slimmers deden een duit in het pot-
je van Bar Adelhof, John Oldersma 
en Kees Westkamp namen hun deel 
tegen Henk de Vries en Bas Krab-
bendam op. ASM 3 verloor met 2-7 
van De Merel-Heerenlux 4. Alleen 
Laura van de Graaf wist met een 
hoogste serie van 7 caramboles Gijs 
van der Vliet te overtroeven. Voor 
Merel 4 waren Piet Best, Jeroen Vis 
en Benno de Rooy “goud”. Bar Adel-
hof 1 verloor met 4-5 van Onze Vrij-
heid-Biljartmakers. Bert Loogman 
en Paul Huzemeijer waren de pun-
tenpakkers voor Onze Vrijheid en 
voor Bar Adelhof waren het Richard 
van Kolck en Bob Hubenet. De Me-
rel-Heerenlux 3 verloor met 2-7 van 
collega 2. Henny Hoffmans was na 
lange tijd weer terug en liet uitba-
ter Dorus zien dat hij het nog niet 
verleerd was. Henny was uiteindelijk 
ook de enige winstmaker waar Wil 
Bouweriks, Toon van Dijk en Frank 
Witzand het niet mee eens waren. In 
de 2e bekerwedstrijd kwam Dio te-
gen Cens 1 uit. Het werd 5-4 in het 
voordeel van Dio. Evert Driehuis die 
als kopman won van grootschutter 
Paul Schuurman en het verschil was 
minimaal. Sander Pater won van Eric 
Brandsteder, alleen Herman Turken-
burg en Bert Dijkshoorn wisten voor 
hun 70-jarige club winst te behalen.

Meisjes 6E1 super van start
Uithoorn - Het hockeyseizoen is 
weer begonnen. En hoe! Een klin-
kende overwinning voor de M6E1 
zaterdagochtend op de meiden 

van Alkmaar. Voor het eerst zes te-
gen zes, op een kwart veld en met 
1 (breed) doel waarin gescoord kon 
worden. Dat was wel even wennen 

voor iedereen. Dus ook voor Thijs 
die nu een groter gebied moest coa-
chen. Bij de tegenstander was er on-
derweg een meisje ziek geworden Tennisvereniging De Ronde Vener 

Inschrijving geopend Oktober 
Weekenden Toernooi
Mijdrecht - Al vele jaren organi-
seert Tennisvereniging De Ronde 
Vener het Rabobank Oktober Week-
enden Toernooi. Dit jaar voor de 
15e keer en gesponsord door Ra-
bobank Rijn en Veenstromen. Leu-
ke tenniswedstrijden en gezellig-
heid kenmerken dit toernooi. Al ja-
renlang weet een grote groep ten-
nissers uit de regio De Ronde Venen 
dit toernooi zeer te waarderen. Het 
toernooi beslaat vier weekenden en 
wel 5 & 6 oktober, 12 & 13 oktober, 
19 & 20 oktober en 26 & 27 okto-
ber. Bij dit toernooi bent u niet ver-
plicht alle weekenden te spelen. Er 
worden alleen dubbels en mixpartij-
en gespeeld en altijd in poules. Dat 

houdt in dat u verzekerd bent van 
meerdere wedstrijden. Het toernooi 
telt niet mee voor de KNLTB ranking. 
Naast het tennissen speelt gezellig-
heid ook een belangrijke rol. Tennis-
verenging De Ronde Vener staat be-
kend in de regio om haar gezellig-
heid. Hier wordt dan ook weer de 
nodige aandacht aan geschonken 
tijdens het toernooi. Op 26 oktober 
wordt de feestavond georganiseerd 
met live muziek. Heeft u zin om in de 
maand oktober een aantal wedstrij-
den te spelen tegen tegenstanders 
uit de gehele regio De Ronde Venen, 
schrijf u dan in voor het Rabobank 
Oktober Weekenden Toernooi 2013 
via www.tvdrv.nl.

Clubkampioenschappen 
VLTV een groot succes
Vinkeveen - De afgelopen 2 we-
ken waren er weer de clubkampi-
oenschappen tennis bij de VLTV in 
Vinkeveen. Nadat eerder dit voorjaar 
de gemengd dubbels al waren ge-
speeld, was het dit keer de beurt aan 
de enkel-en dubbelspelers. In de di-
verse categorieën van 3 tot 9 kon 
er gestreden worden om clubkam-
pioen te worden. Doordat ruim 150 
leden zich hadden ingeschreven, 
kon er in de meeste categorieën ge-
speeld worden. Het toernooi werd in 
poules verdeeld om een ieder mini-
maal 3 wedstrijden te laten spelen. 
Nadat in 2 weken alle poulewedstrij-
den waren gespeeld, konden er in 
het finaleweekend de halve- en fi-
nales worden gespeeld. Maar niet 
voordat de vrijdag voorafgaande aan 
het finaleweekend een druk bezoch-
te barbecue verzorgd door de bar-

commissie met aansluitend de tradi-
tionele feestavond waren georgani-
seerd, welke dit jaar muzikaal werd 
ondersteund door Peter Marnier. 
Vrijdagavond en zaterdag werden 
in totaal 32 halve finales gespeeld. 
Op de afsluitende zondag werden 
er 16 finales gespeeld van de dub-
bel 8/9 tot de enkel 3 waaruit de di-
verse clubkampioenen kwamen. Na 
ruim 240 partijen in 2 weken waren 
ze 16 clubkampioenen rijker en kon-
den deze worden gehuldigd tijdens 
de prijsuitreiking. De clubkampioe-
nen bij de singles die de wisselbeker 
dit jaar in ontvangst mochten nemen 
zijn bij de dames Joyce de Groot en 
bij de heren Martin de Jong. Al met 
al twee fantastische weken met veel 
sportief spel en mooie partijen waar 
met plezier op teruggekeken kan 
worden.

Regio - Na speelweek 2 heeft het 
biljartteam van Stieva in de 2e Divi-
sie haar visitekaartje afgegeven, na 
een 9-0 winst werd het nu 7-2 en 
wel tegen De Springbok 2. In de 1e 
Divisie staan Heerenlux-De Merel 2 
en De Kuiper/van Wijk op een ge-
deelde 1e plaats. Merel 2 won met 
7-2 van Merel 3 en De Kuiper won 

met 5-4 van De Springbok 1. Beide 
teams hebben na 2 speelweken 14 
punten verzameld. Bij de Paddestoel 
1 stond 2 keer een vader-zoon rela-
tie opgesteld. Hans Bak zit met zoon 
Michel en Alan Knightly met zoon 
Joel in dat team. De Paddestoel 2 
moest door personeelsgebrek dou-
bleren zodat laatste man Stefan Vos 

en hadden ze nog maar 5 speelsters 
over. Marit wilde de 1e helft wel bij 
hun meedoen en Jasmijn deed dat 
de 2e helft. Ze begonnen sterk, want 
hun keepster Elfi hoefde voor rust 
maar 1 keer in actie te komen. Ze 
schoot de bal overtuigend het doel-
gebied uit. Aan de andere kant wis-
ten ze het sterke spel ook in doel-
punten om te zetten. De eerste 2 
goals kwamen (na goed doorzetten) 
op naam van Felice, waarbij Jas-
mijn het voorbereidende werk deed. 
Toen dacht Emma dat kan ik ook en 
die zorgde met 2 goals voor een 4-0 
ruststand. Nu was het Maaike die op 
het middenveld de juiste ondersteu-
ning gaf. Na de rust werd Alkmaar 
sterker en kwam het duel meer in 
evenwicht. Hoewel Elfi nog een paar 
keer goed redde kon ze niet voorko-
men dat er 3 gescoord werd. Maar 
de zege kwam nooit in gevaar. Via 
4-1 werd het 6-1 door Stella en Fe-
line. Dit keer was het Marit die van 
achteruit de aanvoer verzorgde. En 
hoewel Alkmaar tot 6-3 kwam was 
het slotakkoord voor de Qui Vive 
Meisjes 6E1.
Felice maakte haar derde en daar-
mee werd de eindstand 7-3. Het be-
looft een mooi seizoen te worden.
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