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Start Campagne ‘Schipper niet 
met drank’ op Westeinder
Aalsmeer - Op zaterdag 19 april is 
nabij het Surfeiland aan de West-
einderplassen de campagne ‘Schip-
per Niet Met Drank’ van start ge-
gaan. Wethouder Ad Verburg licht-
te het belang van de campagne 
toe. Wethouder Verburg: “Het sei-
zoen voor de pleziervaart is weer 
aangebroken en helaas gebeurt het 
te vaak dat een schipper gedron-
ken heeft en zorgt voor ongeluk-
ken op het water. Op het water gel-

den niet voor niets strenge regels 
voor alcoholgebruik. Om deze re-
gels onder de aandacht te brengen 
is de campagne ‘Schipper niet met 
drank’ ontwikkeld. De campagne is 
een samenwerking tussen gemeen-
te Aalsmeer, Stadsregio Amsterdam 
en politie Amsterdam.” Verburg ver-
volgt: “Ik ben er best trots op dat 
de campagne ‘Schipper Niet Met 
Drank’ in Aalsmeer van start gaat 
op onze Westeinderplassen, toch 

het grootste binnenmeer van Ne-
derland. Aalsmeer heeft dus naast 
de bloemen, veel andere mogelijk-
heden voor recreatie.” 

Politieboten gingen gelijk na de 
start het water op om campagne-
materiaal uit te delen aan recreatie-
schippers op de Poel. Na deze infor-
matieve actie controleert de politie - 
net als op de weg - tijdens diverse 
acties schippers op alcoholgebruik.

De politie overhandigt de eerste Folder van de campagne aan Wethouder Verburg. 
Daarmee gaat de campagne om mensen te informeren, van start. Daarna gaat de politie ook handhaven. 

Al sinds 1982 het vertrouwde adres
voor de watersport

Aalsmeerderdijk 486 | 1435 BN Rijsenhout | Tel. 0297-320764
www.hellaswatersport.nl

PROEFVAREN MET DE
PRIMEUR

SLOEPEN?

Kom de fantastische
vaareigenschappen zelf ervaren!

U bent van harte welkom!

Aalsmeer - Afgelopen don-
derdag 17 april zijn de dona-
ties van het Schipholfonds uit-
gereikt aan sportverenigingen 
en stichtingen met projecten 
op het gebied van bewegen in 
de omgeving van Schiphol. De 
donaties van meer dan 2.500 
euro werden uitgereikt door 
Monique Hollenkamp en Paul 
Luijten, bestuursleden van het 
Schipholfonds. In totaal is deze 
maand ruim 120.000 euro uit-
gereikt. In Aalsmeer is dit keer 
slechts één vereniging verblijf 
met een donatie, wel het mooie 
bedrag van liefst 4.000 eu-
ro voor Watersport Vereniging 
Aalsmeer.
In 1994 is op initiatief van Am-
sterdam Airport Schiphol het 
‘Schipholfonds’ opgericht, met 
als doel de maatschappelijke 
betrokkenheid van de luchtha-
ven met de omgeving tot uiting 
te brengen. Daartoe ontvangt 
het fonds jaarlijks een schen-
king van de luchthaven. 
Het Schipholfonds steunt pro-
jecten die als thema ‘fysiek be-
wegen’ hebben. Het bestuur 
van het fonds en de directie 
van Schiphol Group hebben 
voor dit thema gekozen, om-
dat activiteiten die sporten en 
bewegen stimuleren bij uitstek 
mensen verbinden. Meer in-
formatie is beschikbaar op de 
website www.schipholfonds.nl.

4.000 Euro van 
Schipholfonds 

voor Watersport 
Vereniging

Aalsmeer is een waterrijke gemeente, eenderde deel is water. De fon-
tein in het water bij het gemeentehuis aan het Raadhuisplein is een ech-
te blikvanger, zeker als zomers het hekwerk wordt opgeluisterd met ge-
raniumbakken: Aalsmeer bloemendorp aan het water.

Het Praamplein. Een prima plek voor waterrecreanten om aan te meren. 
Er zijn stroom- en watervoorzieningen. En midden in de centrum, dus de 
mogelijkheid om de zeebenen te strekken in de winkelstraten. 
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Extra veel surfles bij WSCA
Aalsmeer - Het voorjaar en de zo-
mer komen er weer aan, en dat is 
de perfecte tijd om te leren wind-
surfen. Dat windsurfen weer ‘in’ is 
merken de leden van de Wind Surf-
Club Aalsmeer (WSCA). Ieder jaar 
wordt er meer les gegeven en zijn er 
meer beginnende surfers. Daarom 
zijn er dit jaar zelfs 7 cursussen in-
gepland en omdat het vorig jaar op-

viel dat er naast de zaterdagcursus, 
ook veel vraag was naar lessen op 
zondag, zijn er 3 cursussen op zon-
dag dit jaar. 
Elke cursus bestaat uit drie zaterda-
gen of zondagen les van 10.00 tot 
14.00 uur. Na deze 12 uur les, kun 
je zelfstandig een plank optuigen en 
met een wind tot kracht Beaufort 3 
gaan surfen. Door veel te gaan sur-

fen leer je natuurlijk steeds beter 
met de surfset om te gaan en kan je 
met steeds hardere wind gaan sur-
fen. De WSCA heeft de sport ook 
betaalbaar gemaakt voor de begin-
ner. Als cursist kun je het hele jaar 
een surfset lenen voor maar 50 eu-
ro. Je krijgt dan een sleutel van de 
kleedkamers te leen en dan kun je 
gaan oefenen. Overigens is er ook 
een surfset voor gevorderde te 
huur. Dat kost naast het lidmaat-
schap van de club, maar 100 eu-
ro per jaar. Dus veel mogelijk voor 
de beginnende surfers en surfsters. 
De lessen kunnen gevolgd worden 
vanaf ongeveer 12 tot 75 jaar, en je 
moet je zwemdiploma’s hebben ge-
haald. De WSCA heeft het onlangs 
gerenoveerde clubgebouw staan op 
het Surfeiland van Aalsmeer. Kijk op 
de website van de Wind Surf Club 
Aalsmeer voor meer informatie en 
opgave: www.wsca.nl.

Wedstrijdzeilen
Team Van Cauwenbergh sterke 
winnaar in Drakenklasse
Aalsmeer - De traditionele voor-
jaarswedstrijden om de Grand-
prix d’Aalsmeer in de internationale 
Drakenklasse zijn tijdens de Paas-
dagen voortgezet met de Paasha-
zen-series. Bekende zeilers uit Bel-

gië, Engeland en Duitsland kwamen 
er op af en dat gaf extra spanning 
in de top van het klassement. Na-
dat het Aalsmeerse team van Jan 
Bakker de eerste series twee we-
ken eerder had gewonnen, zette 

met name Ben van Cauwenbergh 
met als crew Manu Hens en Thi-
baud den Hartigh met zijn Draak 
de Black Out (BEL 80) zijn stempel 
op deze serie. Zaterdag met uiter-
mate mooi zeilweer en een matige 
wind, zondag met sterk toenemen-
de wind en maandag met uiteinde-
lijk afnemende wind na een laten-
te dreiging van regenbuien gepaard 
met winddraaiingen. Het wedstrijd-
comité onder leiding van Maar-
ten Kampschreur ving deze draai-
ing snel op met baanverleggingen, 
waardoor er strak achter elkaar kon 
worden doorgestart en er uiteinde-
lijk 9 races werden gevaren. Daar-
van wist Van Cauwenbergh er maar 
liefst 7 te winnen, overwegend star-
tend bij de benedenboei en de wind 
van de wal benuttend. Team Bakker 
won de andere twee races en kon 
zich zo verzekeren van een tweede 
totaalplaats, voor de Engelse stuur-
man Martin Payne met zijn GBR 
585. Team Tavinor (GBR784) werd 
in totaal vierde, voor team Van Cau-
welaert (BEL 69) en het Aalsmeer-
se team van Andre du PON (NED 
417). Met veel enthousiasme en de 
onvermijdelijke bitterballen in het 
clubhuis van de W.V. Aalsmeer kij-
ken de Drakenzeilers uit naar het 
afsluitend weekend van de Grand-
prix op 3 en 4 mei aanstaande. Surf 
voor details en schitterende foto’s 
naar www.westeinderzeilwedstrij-
den.nl.

Magazine Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie

Bloemendorp aan het water!
Aalsmeer - “Veel bezoekers den-
ken bij Aalsmeer steevast aan bloe-
men. Echte Aalsmeerders weten als 
geen ander dat ons prachtige dorp 
vooral zo mooi is door het water van 
de Westeinderplassen. De Poel, zo 
noemen wij die enorme plas, het 
grootste binnenwater van Neder-
land. Soms kabbelend en rustge-
vend als een zoemende bij in de zo-

mer. En dan weer woest en groots 
als een waterwolf. Ja, die een water-
wolf, want die leefde hier heel lang 
geleden. Een lang verhaal.” 
Burgemeester Jobke Vonk-Vedder 
in het onlangs verschenen magazi-
ne van de Stichting Aalsmeer West-
einder Promotie met hierin allerlei 
informatie en wetenswaardigheden 
over de watersport, de Westeinder-

plassen en Aalsmeer, inclusief een 
waterkaart. Het magazine is ver-
krijgbaar bij alle watersportbedrij-
ven, de VVV en is te lezen op www.
aalsmeerwesteinder.nl. Met foto’s 
een ‘rondje’ watersport in Aalsmeer

Beleef Aalsmeer, ervaar 
de Westeinderplassen
Aalsmeer - Het Westeinderplas-
sengebied vormt één van de groot-
ste binnenwateren van Nederland 
en biedt daarmee veel mogelijkhe-
den voor waterrecreatie. De Grote 
Poel is als groot open water, ideaal 
zeilwater voor de zeilers. De Klei-
ne Poel daarentegen is groen, in-
tiem, met veel watergangen en ei-
landen. Er zijn diverse mogelijkhe-
den om door deze natuurgebieden 
te varen met een rondvaartboot of 
een gehuurd bootje. Aalsmeer kent 
maar liefst 70 jachthavens met on-
geveer 6000 ligplaatsen. Ook zijn er 
80 gratis aanlegplaatsen bestemd 
voor dagrecreatie. De boot mag dan 
maximaal 48 uur op dezelfde plaats 
blijven liggen. De Westeinderplas-
sen kunnen ook vanaf de kant be-
leefd worden door middel van aller-
lei activiteiten zoals fietsen, wande-
len, een terrasje pikken of een ga-
lerie bezoeken. Op het surfeiland 
Vrouwentroost is een zwemstrand, 
met afzetting in het water, waar vei-
lig met kinderen gezwommen kan 
worden. Op het surfeiland bevindt 
zich tevens zowel een waterski- als 
een windsurfclub. Bij beide clubs 
worden lessen en diverse evene-
menten georganiseerd. Op de West-
einderplassen bevindt zich ook één 
van de langste snelvaarbanen van 
Nederland, maar let op deze is al-
leen te gebruiken door bezitters van 
een snelvaarontheffing.
De Westeinder- en Oosteinderplas-

sen zijn rijke viswaters, waar men-
sen die in het bezit zijn van een 
Aalsmeerse vispas naar harten-
lust kunnen vissen. Bij de zeilschool 
Aalsmeer aan de Westeinderplas-
sen kunnen volwassenen en kinde-
ren leren zeilen, maar ook windsur-
fen en kanoën. Je kunt altijd plezier 
hebben op het Aalsmeerse water. 
Van vrijdag 27 juni tot en met zon-
dag 6 juli wordt het extra genieten 
op de Westeinder Plassen. De West-
einder Water Week betekent ver-
tier op het water en op de wal, in-
clusief de Aalsmeerse races van 
het Nationaal Regenboog Evene-
ment. In verband met de grote uit-
breiding van het aantal activitei-
ten is de Westeinder Water Week 
nu zelfs verlengd tot tien dagen. De 
WesteinderWaterWeek is een logi-
sche uitbreiding van de organisatie 
van het NationaalRegenboogEve-
nement in Aalsmeer. De Aalsmeer-
se (watersport)ondernemingen en 
de gemeente hebben de handen in-
een geslagen voor het organiseren 
van steeds meer activiteiten en fes-
tiviteiten op en rond het water. Het 
voornaamste doel van het organise-
ren van de WesteinderWaterWeek 
is om de Aalsmeerse jeugd te laten 
kennismaken met de watersport. 
Natuurlijk worden NRE en Westein-
derWaterWeek ook georganiseerd 
om Aalsmeer als unieke watersport-
locatie te profileren en om de bedrij-
vigheid te bevorderen.

Programma 
Vrijdag 27 juni: Scholendag voor 
groep 7 van de Aalsmeerse basis-
scholen met Bouw een Bootje (lo-
catie Surfeiland), Speurtocht op de 
Westeinder (locatie Surfeiland), Zei-
len in een Optimist (locatie Zeil-
school Aalsmeer). Educatieve rond-
leiding in Fort Kudelstaart en de Wa-
tertoren.
Zaterdag 28 juni: Klasse kampi-
oenschap Flying Junior (Stichting 
Westeinder Zeil Wedtrijden). Proef-
varen (locatie Starteiland). Bandjes-
avond (locatie Aalsmeer centrum). 
Zondag 29 juni: Klasse kampioen-
schap Flying Junior. NK Powerboat 
(locatie Surfeiland).
Maandag 30 juni t/m woensdag 
2 juli: Verenigingsdagen Woens-
dagavondzeilwedstrijden (locatie en 
organisator WatersportVereniging 
Aalsmeer).
Donderdag 3 juli: Aquapalooza (lo-
catie Surfeiland). Beachsport (loca-
tie Surfeiland)
Vrijdag 4 juli: Nationaal Regen-
boog Evenement (locatie Surfeiland). 
Beachsport (locatie Surfeiland). Vrij-
dagavond zeilwedstrijden (WV Nieu-
we Meer). Life sail jazz (locatie en 
organisator WV Nieuwe Meer).
Zaterdag 5 juli: Havensdag (loca-
tie Uiterweg). Vaartocht over de poel 
naar jachthavens. Recreatieve fiets 
toertocht langs de poel naar jacht-
havens en overige bezienswaardig-
heden (locatie Surfeiland). Beach-
sport (locatie Surfeiland). Westein-
der Culinair (locatie Surfeiland). Life 
sail jazz (locatie WV Nieuwe Meer)
Zondag 6 juli: Oude Deuren Surf 
Cup (locatie Surfeiland). Surfen & 
Suppen (locatie Surfeiland). Beach-
sport (locatie Surfeiland). Westein-
der Culinair (locatie Surfeiland). Life 
sail jazz (locatie en organisator WV 
Nieuwe Meer) De activiteiten en fes-
tiviteiten zijn voornamelijk georga-
niseerd op of vanaf het Surfeiland 
Vrouwentroost aan de Grote Poel 
(vlakbij de Watertoren).
Surf voor alle informatie, definitieve 
dagprogramma, opgeven voor deel-
name naar www. westeinderwa-
terweek.nl/info@westeinderwater-
week.nl

Eerste maal NK 
Regenboogklasse
Aalsmeer - Het NK Regenboog-
klasse wordt dit jaar voor het eerst 
georganiseerd in Aalsmeer. De 
wedstrijden waaraan ongeveer 
40 spectaculaire regenboogboten 
deelnemen vindt plaats van 11 tot 
en met 14 september op de West-
einderplassen. Vanaf de kant, maar 
ook op het water kunt u volop ge-
nieten van dit spektakel. Voor meer 
informatie www.regenboogclub.nl.

Surfeiland Vrouwentroost, bij mooie zomerdagen bijna 
wel de meest bezochte plek in Aalsmeer. Heerlijk om te 
zonnen en voor de kinderen spelen met zand en water en 
klimmen en klauteren op de klimboot op het eiland. Het 
Surfeiland is tevens de stek waar zowel de Windsurfclub 
als de Waterskivereniging hun onderkomen hebben. 

Regenboog Evenement
Aalsmeer - Vrijdag 4 juli strijkt deze watersportsensatie voor de vier-
de keer in Aalsmeer neer. Geïnspireerd door het succes van het Frie-
se skûtsjesilen wordt er in de boten van de nationale Regenboogklas-
se door 15 teams ‘om de eer van de gemeente’ gezeild. Het NRE start 
op 1 juli op de Kager Plassen en de zeilwedstrijden worden daarna ie-
dere dag in een andere gemeente, op een andere plas, gezeild. Kijk 
op www.nationaalregenboogevenment.nl voor spectaculaire beelden, 
met nfo en het definitieve programma.

De watertoren, de vijftig meter hoge toren van ingenieur 
Sangster. Wie enige tijd is weggeweest en bij terugkomst 
het puntje van de watertoren in het vizier krijgt, weet: Bij-
na thuis!

De vissteiger bij de Westeinder, aan de Stommeerweg. 
Even verderop is de mogelijkheid om boten te water te la-
ten en nog iets verder staat de picknicktafel klaar om ge-
bruikt te worden.

Het Stokkeland, het groene park achter het gemeente-
huis met aanmeerplaatsen voor met name kleine boten. 
Een heerlijk oase ook om te gaan picknicken. Eveneens 
gelegen in het centrum.

De Kolenhaven biedt eveneens aanmeerplaatsen voor gro-
te boten. Wie de achter gelegen jachthaven De Nieuwe 
Meer wilt bezoeken, moet met het zelfbedieningspontje 
overvaren.
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Zeilschool Aalsmeer: Al 45 
jaar veelzijdig en bruisend
Aalsmeer - Zeilschool Aalsmeer is 
de afgelopen 45 jaar uitgegroeid tot 
een veelzijdig en bruisend bedrijf. 
De Zeilschool biedt talrijke moge-
lijkheden: zeilen, windsurfen, ver-
huur, kanoën, borrelen, feestje vie-
ren, trouwen, vergaderen, barbe-
cueën en nog zo veel meer. Met als 
rode draad natuurlijk de professi-
onele zeil- en surflessen. Motto is: 
‘leren met plezier’. En het doel van 
de Zeilschool? Jou tijdens het zei-
len of surfen het boeiende samen-
spel laten ervaren tussen de mens 
en de natuurelementen. Zeilschool 
Aalsmeer staat bekend in de wijde 
omgeving. Het frisse geel en blauw 
versiert ieder zeilseizoen de fraaie 
Westeinderplassen. Vele Aalsmeer-
ders en ‘regio-ers’, volwassenen en 
jeugd zijn via de zeilschool besmet 
door het watersportvirus en fervente 
zeilers en surfers geworden. 

Mensenwerk
De bloeiende onderneming met de 
unieke mix van persoonlijke aan-
dacht, professionaliteit én plezier 
wordt met passie geleid door Pe-
ter de Wit. 45 Jaar zeilschool; 45 
jaar zeilen en surfen; 45 jaar een 
bron van inspiratie en plezier. En, 
wordt aan zeilschoolhouder Peter 
de Wit gevraagd. Verveelt het nooit? 
“Nee”, antwoordt hij enthousiast. 
“Het avontuurlijke samenspel van 
de mens met de natuurelementen 
blijft boeien: de wisselende weers-
omstandigheden, de niet te voor-
spellen mens…” Niet alleen de zorg 
voor de cursisten houden Peter bij 
de les, ook de instructeurs in oplei-
ding houden hem ‘wakker’. Mensen 
allemaal met hun eigen verhaal, hun 
eigenheden, mogelijkheden. Zeil-
school werk: mensenwerk, boeiend 
en altijd in beweging. Veel afwisse-
ling dus ook bij de opleiding waar 
Peter zich niet alleen buigt over de 
theoretische ontwikkelingen, maar 
zelf ook regelmatig op het water te 
vinden is, met als motto: doen. Een 
nieuwe ontwikkeling in de kielboot 
is het ‘op afstand’ les geven om de 
cursist met bemanning geleidelijk 
te laten wennen aan het zelfstan-
dig besturen van de boot. Afwisse-
ling in het werk ook doordat de zeil-
school in de loop der jaren een ge-

wilde feestlocatie is geworden. Een 
andere, niet onbelangrijke ontwik-
keling is de deelname van de afge-
lopen jaren aan diverse Aalsmeer-
se evenementen, zoals Sportpas-
sie Aalmeer, de watersportweek, 
de jeugdsportpas, Geraniummarkt, 
Westeinder Havendag en het nati-
onale Regenboogevenement. Vol-
gens Peter de Wit al met al voldoen-
de vernieuwingen en dynamiek om 
met hart en ziel betrokken te blijven. 
De zeilschool brengt mensen bijeen, 
er ontstaan vriendschappen, waar-
van sommige zelfs uitgroeien tot 
een huwelijk. Als het bruidspaar dan 
ook nog eens hun huwelijksvoltrek-
king plus feest op de zeilschool laat 
plaatsvinden is dit voor Peter een 
kroon op de sociale functie van de 
zeilschool. En met trots spreekt Pe-
ter over het vervolg, de zogenaamde 
‘zeilschoolbaby’s’, een nieuwe gene-
ratie watersporters. 

Vernieuwend en erkend
Vernieuwend bezig zijn staat hoog 
in het vaandel van de zeilschool. 
Ontwikkelingen binnen de oplei-
dingswereld en de watersport heb-
ben de volle aandacht. De goed on-
derhouden zeilvloot bestaat onder 
meer uit Optimisten, Laser-Pico’s, 
Randmeren, Flytours, Lasers, Laser-
Vago’s, catamaran Nacra 570, Ludic, 
en O’pen Bics. Voor ieder wat wils, 
ook voor de surfenthousiasten. Zeil-
school Aalsmeer wordt erkend en 
gecontroleerd door de Commissie 
Watersport Opleidingen (CWO) en 
de internationale organisatie Ver-
band Deutsche Wassersport Schule 
(VDWS). Zij staan beide garant voor 
een hoge kwaliteit aan opleidingen 
en een uniforme manier van diplo-
mering.Beide instanties zijn inter-
nationaal erkend, waardoor je met 
deze diploma’s wereldwijd een zeil-
boot kunt huren of les kunt gaan 
geven. 

Diverse cursussen
Een greep uit de vele cursusmo-
gelijkheden voor volwassenen en 
jeugd: De voorjaars- en zomerwe-
ken van maandag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 17.00 uur, inclusief 
de overheerlijke zeilschoolbarbe-
cue. Een privéles: Je huurt overdag 

of ’s avonds een boot inclusief in-
structeur voor minimaal 2,5 uur; pri-
véles op eigen zeil- of motorboot is 
ook mogelijk. Les in groepsverband: 
Tijdens deze individueel te boe-
ken dagcursus zeil je met leeftijd- 
en niveaugenoten of meerdere da-
gen met Hemelvaart en Pinksteren. 
Vrijzeilen: In het voor- en najaar op 
de vrijdagmiddagen voor de enigs-
zins ervaren zeiler onder leiding van 
een ervaren instructeur. Jeugdmid-
dagen: Op de woensdagen. Spet-
tercursus: Voor de allerkleinsten, de 
5 en 6 jarigen, die geen watervrees 
kennen en graag al kapitein willen 
zijn op een eigen boot. De zeilschool 
werkt op maat, dus liever tijdens een 
4 daagse cursus 2 dagen les? Hele-
maal prima! 
Het seizoen loopt tot half novem-
ber, 7 dagen en avonden per week. 
Stel je ook op de hoogte van de vele 
voordeeltips, zoals de 5 dagen voor-
deelkaart, 10 uren privéles voor-
deelkaart en de diverse kortingen 
voor hen die in hetzelfde zeilseizoen 
meerdere meerdaagse cursussen 
volgen. Zeilschool Aalsmeer gaat 
ook met de tijd mee wat betreft het 
aanbod van bijzondere zeilschool 
gerelateerde activiteiten, zoals het 
schoolzeilen ( sport-oriëntatie on-
derwijs) en zeilactiviteiten in het ka-
der van de naschoolse opvang. Ver-
der biedt de zeilschool de cursus 
klein Vaarbewijs 1 en 2, de professi-
onele opleiding tot het instructeur-
schap en de mogelijkheid om eve-
nementschipper te worden. 

Feestlocatie
De zeilschool leent zich dus ook als 
uitstekende feest- en vergaderlo-
catie, al dan niet in combinatie met 
een zeilprogramma en een smake-
lijke barbecue. Ook voor bedrijfs-
uitjes, kinderpartijtjes of een kop 
koffie ben je van harte welkom op 
dit veelzijdige bedrijf. Geniet van het 
gezellige terras aan de haven en de 
sfeervolle horecaruimte, een voor-
malige kweekkas, met open haard 
en bar. Zeilschool Aalsmeer: de 
zeilschool voor kwaliteit en plezier! 
Adres is Kudelstaartseweg 64.
Voor informatie en aanmelding: 
www.zeilschoolaalsmeer.nl of bel 
0297-320122.

Zeilmakerij Aalsmeer en Dragt Watersport

Geniaal: Boothuis op maat
Aalsmeer - In de boot stappen en 
wegvaren. Zonder te hoeven ho-
zen of blaadjes te moeten rapen. 
De kussens liggen nog in de boot. 
Wel zo makkelijk. Dat kan als je de 
boot stalt in een boothuis. Zeilma-
kerij Aalsmeer en Dragt Watersport 
in Aalsmeer bieden gezamenlijk 
een heel mooi merk met een geni-
aal ontwerp aan. Nieuwsgierig ge-
worden? Er ligt een demomodel bij 
Dragt Watersport!
Beide bedrijven behoeven nauwe-
lijks nog introductie. Zeilmakerij 
Aalsmeer heeft een reputatie hoog 
te houden waar het gaat om het ma-
ken van buiskappen en dekzeilen en 
Dragt Watersport is sinds mensen-
heugenis een gerenommeerde full 
service jachthaven. Mandy Ottevan-
ger van Dragt: “Naast de jachthaven 
speelt onze winkel een belangrijke 
rol. Niet alleen voor typische water-
sportartikelen, maar ‘s zomers en ‘s 
winters verkopen we diverse mer-
ken outdoor kleding en de laarzen 
van Dubarry. Sinds januari is Nico 
Hofstee, de eigenaar van Dragt Wa-
tersport, ook nog de havenmeester 
van de jachthaven.”
Arjan Buis van de zeilmakerij kreeg 
enige tijd geleden een aanvraag van 
een klant voor een goed boothuis. 

Hij verdiepte zich in de materie en 
vond op een botenbeurs een boot-
huis waar hij zeer enthousiast over 
was. Arjan: “Ik dacht gelijk ‘wat is 
dit mooi gemaakt’! Het is eigenlijk 
de eenvoud die het zo goed maakt. 
Het dak is tweedelig en kun je heel 
makkelijk helemaal openschuiven, 
zonder gedoe met ritsen. Dat maakt 
het in- en uitstappen heel gemak-
kelijk. De drijvers kun je gedeelte-
lijk laten vollopen met water, daar-
om zijn deze boothuizen veel storm-
vaster dan andere boothuizen. Om-
dat er bij Dragt, door de jachthaven 
en de winkel, natuurlijk veel meer 
loop in zit dan bij ons, hebben we 
besloten het demomodel daar voor 
de winkel neer te leggen.”
Mandy: “Een boothuis is er voor het 
behoud van je boot en voor het gro-
te gemak. Het beschermt tegen zon, 
regen, vuil en aanslag en daarbij is 
het natuurlijk super handig dat je 
niet steeds die kap er op en af hoeft 
te doen! Onder het boothuis kunnen 
de kussens gewoon luchten. De ka-
belaring verweert niet en bij houten 
schepen blijft het lakwerk veel lan-
ger goed, dat scheelt echt járen. Een 
boothuis verdien je dus al heel snel 
terug.”
Arjan: “Het merk dat wij aanbieden 

komt met een groot aantal stan-
daardafmetingen, maar maakt ook 
boothuizen op maat. Het frame is 
heel licht, van aluminium, en de drij-
vers zijn van kunststof. Gevuld met 
water geven die veel stabiliteit. Dat 
kunststof is een bewuste keuze, alu-
minium drijvers kunnen gaan rea-
geren met het metaal van het schip. 
De overkapping is van Bysonyl, een 
sterk pvc-doek dat UV-bestendig 
is. Het boothuis wordt door ons op 
de locatie gemonteerd en door de 
constructie is een bouwvergunning 
meestal niet nodig.”
Mandy: “Als een klant een keuze 
heeft gemaakt, gaan wij – of Arjan 
en zijn mannen – naar de klant toe 
om alle wensen door te spreken. De 
maten worden dan opgenomen en 
verder wordt alles geregeld. Dit is 
echt een product voor mensen die 
lekker willen varen en daarbij geen 
sores willen!”
De boothuizen zijn verkrijgbaar bij 
Zeilmakerij Aalsmeer aan de Uiter-
weg 379, tel. 0297-368335. Kijk voor 
meer informatie op www.zeilmake-
rijaalsmeer.nl. Het demomodel kan 
bezichtigd worden bij Dragt Water-
sport aan de Stommeerweg 72, tel. 
0297-366781. Op www.dragtwater-
sport.nl meer over dit bedrijf.

Professionele uit de hand gelopen vrijetijdsbesteding

Jachthaven ‘De Oude Werf’
Aalsmeer - Jachthaven ‘De Ou-
de Werf’ biedt naast 28 ligplaatsen 
voor recreatiearken ruim 80 ligplaat-
sen voor boten van 4 tot 10 meter 
lengte. In 2012 is een nieuwe kolom-
zwenkkraan geplaatst, in combinatie 
met een goedgekeurde afspuitplaat 
waar de boten milieuvriendelijk kun-
nen worden schoon gespoten. Het 
water word gezuiverd en de afval-
stoffen opgevangen. Met deze kraan 
kunnen schepen tot maximaal 5 ton 
uit het water worden gehaald voor 
winterberging of onderhoudswerk-
zaamheden. Uw boot kan naar keu-
ze overwinteren in de botenloods, 
op het parkeerterrein of in het wa-
ter. Jachthaven ‘De Oude Werf’ be-
schikt over een toiletgebouw en er 

zijn voldoende parkeerplaatsen voor 
de auto’s. Voor kleine boten van ha-
venklanten is er een trailerhelling. 
De steigers zijn vervaardigd uit mi-
lieuvriendelijk, gerecycled kunststof 
en voorzien van walstroom- en wa-
tertappunten. Bovendien hebben al-
le ligplaatsen een zijsteiger over de 
volle lengte: geen geklauter meer 
over het voordek, maar comforta-
bel aan boord stappen! Het kunst-
stof steigerdek is bovendien altijd 
schoon en vrij van algen. Bij voch-
tig weer is er nauwelijks kans op uit-
glijden. Hoewel ‘De Oude Werf’ een 
professionele jachthaven is, die via 
contacten met professionele vak-
mensen het complete dienstenpak-
ket voor de watersport kan aanbie-

Meivakantie van 28 april tot en met 11 mei

Activiteiten voor jeugd in 
zwembad en sporthallen
Aalsmeer - In de meivakantie van 
28 april tot en met 11 mei zijn er vol-
op activiteiten in zwembad De Wa-
terlelie en de sporthallen in Ku-
delstaart en Aalsmeer. 

Vrij zwemmen en lessen
In zwembad De Waterlelie is er in 
de meivakantie dagelijks vrijzwem-
men. Iedereen kan lekker komen 
spelen in het water met alle speel-
materialen en natuurlijk de glibber-
baan. Op dagen door de week re-
gelt het zwembadpersoneel rond 
11.00 en 13.30 uur spelletjes in en 
om het water. Voor de exacte ope-
ningstijden kan gekeken worden 
op de website. Uiteraard is het ook 
mogelijk om op de gebruikelijke tij-
den te banenzwemmen. Alleen op 
woensdag is er een uitzondering: 
het banenbad is dan ‘s ochtends 
open van 9.00 tot 13.00 uur. Op za-
terdag 26 april is het zwembad ge-
sloten in verband met Koningsdag. 
Het baby- en peuterzwemmen vindt 
in de vakantie plaats op woensdag 
en donderdag, de les op vrijdag ver-
valt dan. Kom lekker samen met je 
kleintje spelen, spetteren en zingen 
in het water. De entree is 6,20 euro 
voor ouder en kind samen. Ook zijn 
er extra mogelijkheden voor zwem-
lessen in de vakantie. De exacte da-
gen en tijden zijn te vinden op de 

website en bij de receptie van het 
zwembad, hier kunt u zich ook op-
geven. Er is al veel belangstelling 
voor deze extra lessen, dus wees er 
snel bij om de laatste plekjes in te 
vullen.

Sport- en spelinstuif
Op maandag 28 april vindt in De 
Proosdijhal in Kudelstaart een in-
stuif plaats. Hier kunnen kinderen 
tot 12 jaar lekker spelen, klimmen, 
tafeltennissen, badmintonnen en 
nog veel meer. De instuif is van 9.30 
tot 12.00 uur en de entree bedraagt 
3 euro. Op donderdag 1 mei wordt 
zo’n zelfde instuif georganiseerd in 
sporthal De Bloemhof aan de Horn-
weg De tijden en entree zijn hetzelf-
de en ook hier kan heerlijk gesport 
en gespeeld worden. 

Bootcamp
Dinsdag 29 april wordt een boot-
camp voor kids georganiseerd op 
het buitenterrein van zwembad De 
Waterlelie. Kom lekker een uur spor-
tief bezig zijn in de buitenlucht. Trek 
kleding aan die vies mag worden en 
dichte schoenen. Neem ook schone 
kleding en een plastic tas mee. Alle 
kinderen vanaf 6 jaar kunnen deel-
nemen aan deze activiteit. Opgeven 
kan bij de receptie van het zwem-
bad of via 0297-322022. De kosten 

voor deze activiteit zijn 6 euro per 
persoon inclusief zwemmen.

Kinderdisco
Tot slot wordt er een kinderdisco 
gehouden op woensdag 30 april in 
De Mikado aan de Catharina Ama-
lialaan 66 in Oosteinde. Kom lek-
ker dansen en swingen op muziek 
met vrienden en vriendinnen. De 
disco duurt van 14.00 tot 16.00 uur 
en kost 2,50 euro entree per per-
soon. Zwembad De Waterlelie be-
staat die jaar 40 jaar en dat wordt 
natuurlijk gevierd! In het week-
end van 17 en 18 mei zijn er diver-
se feestjes in het zwembad. Kijk op 
de website voor meer informatie:  
www.esa-aalsmeer.nl.

den, is het wel een, weliswaar enigs-
zins uit de hand gelopen, vrijetijds-
besteding, die professioneel uitge-
voerd wordt. Wie kiest voor ‘De Ou-
de Werf’, kiest u voor een jachthaven 
waar vrije tijd ook de vrije tijd van 
de eigenaren is! Jachthaven ‘De Ou-
de Werf’ is te vinden aan de Uiter-
weg 123-127. Voor meer informatie: 
06-53834571, 06-51598060 of kijk 
op www.deoudewerf.nl.

Cameratoezicht op eiland?!
Aalsmeer - Wij doen graag met on-
ze Aalsmeerse grundel ‘een rondje 
Poel’. Wij weten dus heel goed, dat 
er veel verandert òp en rònd de 
Westeinderplassen. En ook al zijn 
we omstreeks tachtig jaar oud, be-
grijpen we heel goed, dat niet alles 
bij het oude kan blijven.
Veel seringenbedrijven aan de Ui-
terweg zijn veranderd in jachtha-
vens of ligplaatsen voor woonarken 
of recreatieterreinen. Maar, wat ons 
wel hevig gestoord heeft tijdens ons 
laatste rondje Poel is bijgaand ver-
keersbord. Het bord staat op een 
seringenakker. Wij weten wel zeker 
dat de seringenkweker zelf nooit 
zo’n bord op zijn akker zou zetten. 
Een kweker zet zelfs nooit een bord-
je ‘verboden toegang’ op z’n land. 
En een Aalsmeerder zal ook nooit 
iemand de toegang tot het vaarwa-
ter langs zijn land ontzeggen, laat 
staan met ‘cameratoezicht’!

ingezonden

Alstublieft, nieuwe bewoners aan de 
Uiterweg, sluit u een beetje aan bij 
de ongeschreven regels van de oor-
spronkelijke ‘buurters’ en haal zo 

snel mogelijk dit irritante verkeers-
bord weg!

Wil en Wim Jore, Uiterweg 344
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Derde culinaire vaartocht voor goed doel

Weer ‘Proefvaren’ met Lions
Aalsmeer - Op zaterdag 28 juni or-
ganiseert Lionsclub Aalsmeer Op-
helia alweer voor de derde keer de 
culinaire vaartocht genaamd ‘Proef-
varen’ voor een goed doel. Ieder-
een met een open boot die zin heeft 
in een leuke vaartocht met heerlij-
ke culinaire verrassingen onder-
weg kan deelnemen! De tocht gaat 
door de slootjes en vaarten tussen 
de Kleine en Grote Poel waarbij op 
diverse punten culinaire hapjes te 
verkrijgen zijn. 
Deelnemende restaurants en cate-
raars presenteren zich op een eiland 
of vanuit hun locatie aan het water. 
De vaartocht start vanaf het Start-

eiland om 14.00 uur en eindigt bij 
de Zotte Wilg om 18.00 uur. Deelna-
me aan de vaartocht bedraagt 29,50 
euro per persoon, voor kinderen 10 
euro. Voorgaande jaren genoten al 
ongeveer 350 personen van dit fes-
tijn en ook dit jaar zal het opnieuw 
een heerlijke middag worden. Een 
unieke gelegenheid voor Aalsmeer-
ders en andere omwonenden om el-
kaar op informele wijze te ontmoe-
ten en te genieten van water, land-
schap en culinaire verrassingen. 
Uitgebreide informatie over Proef-
varen en over Lionsclub Aalsmeer 
Ophelia is te vinden op de website 
www.lionsclubaalsmeerophelia.nl. 

Rechtstreeks aanmelden voor deel-
name aan Proefvaren kan via: www.
lionsclubaalsmeerophelia.nl/proef-
varen/opgave-proefvaren.

KanjerKetting
Het goede doel dat dit jaar centraal 
staat, is een bijdrage aan de Kan-
jerKetting. Door kinderen die strij-
den tegen kanker bij iedere stap in 
hun ziekteproces te belonen of te 
troosten met een specifieke kraal, 
ontstaat een prachtige ketting die 
steun en troost geeft en die hun ver-
haal tastbaar maakt. Dit is een initi-
atief van Vereniging Ouders, Kinde-
ren en Kanker.

Bootje bouwen, NK Powerboat, Regenboog zeilen

Van alles te doen tijdens 
Westeinder Water Week
Aalsmeer - Van 27 juni tot en met 
6 juli is het heerlijk genieten op en 
langs de Westeinderplassen tijdens 
de Westeinder Water Week. Een 
week lang heel veel (water)spor-
ten, muziek, havendag en culinaire 
proeverijen, inclusief een dag wed-
strijden zeilen op de Poel voor het 
Nationaal Regenboog Evenement 
op vrijdag 4 juli. Een niet te missen 
week voor het hele gezin, water-
sportliefhebbers en levensgenieters. 
Omdat de week ook juist bedoeld is 
om jeugd kennis te laten maken met 
de watersport begint de Westein-
der Water Week met een scholen-
dag voor de groepen 7 van de ba-
sisscholen met een praam bouwen 
op het Surfeiland, een speurtocht 
vanuit de rondvaartboot en spele-

varen en zeilen in Optimisten. Za-
terdag 28 juni worden wedstrijden 
gezeild in de FJ Klasse, is er proef-
varen met de Lions Ophelia en is ´s 
avonds het centrum bezoeken een 
aanrader: Bandjesavond. Zondag 29 
juni gaan de zeilwedstrijden in de FJ 
Klasse verder en wordt het specta-
culaire NK Powerboat gehouden. 
Maandag 30 juni tot en met woens-
dag 2 juli zijn presentatiedagen voor 
de zeil-, waterski- en surfvereni-
ging. Donderdag 3 juli trakteert de 
organisatie voor zover nu bekend 
op aquapalooza en beachsporten. 
Vrijdag 4 juli is de dag van het Na-
tionaal Regenboog Evenement en 
gaat het zeilteam van de gemeen-
te Aalsmeer de strijd aan op de ei-
gen Poel. Het Nationaal Regenboog 

Het leukste evenement van/in Aalsmeer?

Pramenrace dit jaar op z’n chicst!
Aalsmeer - Heel veel inwoners 
vinden de pramenrace het leuk-
ste evenement van het jaar. Lek-
ker gek, verkleed de praam in, een 
tocht varen en ondertussen aller-
lei opdrachten uitvoeren. Voor alle 
deelnemers een feest, maar even-
zo leuk voor alle kijkers aan de kant. 
En kijkers zijn er van nul tot honderd 
jaar. Kinderen komen graag naar dit 
spektakel, evenals volwassenen en 
bij het zorgcentrum in het dorp zit-
ten jaarlijks vele ouderen klaar om 
te zwaaien naar alle deelnemers en 
sinds enkele jaren hebben zij hier-
bij gezelschap van een groep ge-
handicapten, begeleid door vrij-
willigers van het Rode Kruis. Echt 
een Aalsmeers evenement, de pra-
menrace! Dit jaar voor de negenen-
twintigste keer alweer, op zaterdag 
13 september. Wellicht heeft de 13 
te maken met het feit dat het ver-

krijgen van de vergunning moei-
zaam verloopt, maar organisator 
Spie heeft alle hoop de deelnemers, 
zo’n 130 teams met gemiddeld acht 
tot tien personen in de praam of 
de bok, een geweldige race aan te 
mogen bieden. Chic wordt het ook, 
want dit is het thema voor dit jaar: 
Spie op z’n chicst. De pramenrace 
start bij de Pontweg in Oosteinde 
en eindigt op het Praamplein in het 
centrum. 

Om te kijken of met name de Penta 
buitenboordmotor goed gesmeerd 
is en als een zonnetje zal lopen op 
de dag der tochten, wordt een week 
voor de pramenrace de proefvaart 
gehouden, noteer hiervoor zondag 
7 september. Voordat alle heren en 
dames in de pramen en bokken mo-
gen stappen voor een gezellige pra-
menrace, is in de feesttent op het 

Praamplein (vergunning is binnen) 
op maandag 8 september de pla-
ce to be. Tijdens de sport- en spe-
lavond wordt de startvolgorde be-
paald, dus al deze avond start de 
onderlinge ‘strijd’. Tijdens de sport-
avond blijkt dat het Spie-bestuur 
niet alleen creatief is in het beden-
ken van thema’s, ook het spel ie-
der jaar is grappig en leuk en ver-
eist veelal behendigheid. Ook voor 
niet-deelnemers is de sportavond 
een aanrader. Op vrijdag 12 sep-
tember worden tijdens het pala-
ver de startzakken met opdrachten 
uitgedeeld, inclusief de jaarlijkse 
Praambode, en na een stevig ontbij-
tje in de vroege ochtend mogen de 
pramenracers zaterdag 13 septem-
ber rond het middaguur dan einde-
lijk van start. Noteer de datum, dit 
Aalsmeerse evenement mag je niet 
missen!

Vanaf 5 mei in nieuwe locatie aan Aalsmeerderweg

Verhuizing Watersport 
Centrum Aalsmeer
Aalsmeer - Op 5 mei opent Water-
sport Centrum Aalsmeer haar deu-
ren in de voormalige Dorcas win-
kel op de Aaslmeerderweg 173! De-
ze prachtige locatie met een totale 
oppervlakte van meer dan 600 vier-
kante meter biedt alle mogelijkhe-
den om het complete watersport as-
sortiment in de showroom te laten 
zien. Watersport Centrum Aalsmeer 
is exclusief dealer van Yamaha bui-
tenboord motoren en Zodiac en 
Bombard opblaasboten. Een uitge-
breide collectie van deze merken is 
dan ook terug te vinden in de nieu-
we showroom. Daarnaast heeft Wa-
tersport Centrum Aalsmeer ook een 
uitgebreide collectie van diverse 
Marine Audio merken in de show-

room opgesteld staan, met de mo-
gelijkheid om de diverse verschil-
lende audio apparaten ook echt uit 
te proberen en met elkaar te verge-
lijken. Ook is Watersport Centrum 
Aalsmeer dealer van Mafra schoon-
maakproducten voor auto, boot en 
motorfiets. Alle producten zijn te 
vinden in de showroom en de me-
dewerkers geven graag advies over 
de verschillende Mafra producten. 
Voor onderdelen van Yamaha, Zo-
diac en Bombard bent u natuurlijk 
meer dan welkom. 

Meer dan 20 jaar ervaring
Meer dan 20 jaar ervaring met 
Yamaha, Zodiac en Bombard zorgen 
ervoor dat er voor elk probleem al-

tijd een passende oplossing gevon-
den zal worden. Watersport Cen-
trum Aalsmeer heeft ook een op-
geruimde en goed uitgeruste werk-
plaats waar u terecht kunt voor on-
derhoud en reparaties aan motoren 
en boten. Om de verhuizing te vieren 
heeft Watersport Centrum Aalsmeer 
een aantal zeer aantrekkelijke aan-
biedingen van Yamaha Motoren en 
boot-motor combinaties samenge-
steld! Watersport Centrum Aalsmeer 
verwelkomt u vanaf maandag 5 mei 
natuurlijk graag in de nieuwe show-
room aan de Aalsmeerderweg 
170. Tot die tijd bent u welkom op 
het huidige adres aan de Midden-
weg 1. Meer informatie op www. 
watersportcentrumaalsmeer.nl.

Evenement wordt totaal zes dagen 
gehouden, van dinsdag 1 tot en met 
zondag 6 juli iedere keer op een an-
dere Plas in de Randstad. Tijdens 
het NRE in Aalsmeer zijn er tevens 
avondzeilwedstrijden en vindt voor 
de eerste maal, drie dagen lang, live 
sail jazz plaats. Zaterdag 5 juli wordt 
een sportieve dag met een fiets-
tocht langs de Poel naar een groot 
aantal jachthavens en een vaartocht 
over de Westeinderplassen. De za-
terdag wordt afgesloten met West-
einder culinair. De laatste dag, zon-
dag 6 juli, wordt er gesurfd om de 
Oude Deuren Cup en wordt het eve-
nement afgesloten met versnape-
ringen en muziek. Kijk voor meer in-
formatie op www.westeinderwater-
week.nl. 

Zeilwedstrijden
De stichting Westeinder Zeilwed-
strijden organiseert het hele zo-
merseizoen diverse wedstrijden 
voor zeilers op de Poel. Op 3 en 4 
mei is de finale van de Grand Prix 
d’Aalsmeer in zgn. draken. Op 21 
en 22 juni vindt de Combi Westein-
der plaats met wedstrijden in Op-
timisten, Splash-, RS-, Feva en La-
ser 4.7-boten. Op 28 en 29 juni kan 
op de Poel genoten worden van het 
klasse kampioenschap Flying Junior 
en voor het eerst in Aalsmeer: Van 
11 tot en met 14 september het Na-
tionaal Kampioenschap Regenboog. 
Genieten wordt het tot slot ook vast 
met het klassenevenement voor 
Rond- en Platbodemjachten op 20 
en 21 september.

“Alle kennis in huis”

Voorjaar bij Vedette Jachtbouw
Ter Aar - Dat het voorjaar vroeg 
gestart is, is bij Vedette Jachtbouw 
goed te merken! De werf wordt af 
en aan bezocht door kopers, geïn-
teresseerden en mensen die hun 
boot aan het onderhouden of op-
knappen zijn. Nadat Vedette Jacht-
bouw twee jaar geleden verhuisde 
van Uithoorn naar Ter Aar heeft niet 
alleen de nieuwbouw, maar ook de 
refit een vlucht genomen. De kracht 
van de werf ligt met name in het feit 
dat alle kennis in eigen huis is en 
velen weten deze werf voor grote en 
kleinere klussen te vinden. Refit van 
bestaande oudere schepen is hier 

dus ook mogelijk. Van het vervan-
gen van brandstoftanks, inbouwen 
van hek- en boegschroeven, water-
verwarmers, boilers, tot timmer- en 
schilderwerk, voor van alles wordt 
Vedette Jachtbouw inmiddels inge-
zet. Het accent ligt bij Vedette Jacht-
bouw echter op nieuwbouw. En daar 
wordt zeer vooruitstrevend aan ge-
werkt bij deze werf. Ook in deze tijd 
is er ieder jaar weer een goed gevul-
de orderportefeuille. Kwaliteit staat 
altijd voorop. De Vedettes hebben 
daardoor inmiddels een gevestigde 
naam binnen de Nederlandse jacht-
bouw. 

Hollander Trend
Eind vorig jaar is de Hollander Trend 
lijn aan de reeks toegevoegd. Dit 
stoer vormgegeven schip wordt 
op een vernieuwende manier ge-
bouwd. Door een specifieke digita-
le ontwerptechniek krijgt de bouw 
van de Hollander Trend een serie-
matig karakter. Hierdoor kan kwali-
teit gewaarborgd blijven, maar kan 
de Hollander Trend voor een zeer 
aantrekkelijke prijs verkregen wor-
den. Het uitermate goed uitgekien-
de ontwerp biedt een interieur dat 
vele watersporters zal aanspreken. 
Waar bij de Vedettes altijd alles mo-
gelijk is en alle eigen ideeën van de 
klanten worden verwezenlijkt, is de 
Hollander juist meer een standaard 
boot. Men kiest uit de kleur, hout-
soort en stoffering. Dat zegt overi-
gens niet dat toevoegingen en wij-
zigingen niet mogelijk zijn, Vedet-
te Jachtbouw blijft flexibiliteit hoog 
in het vaandel houden. De vakpers 
staat in ieder geval in de rij om de-
ze boot te testen. Maar dat is nog 
niet alles. Er komt ook een 14,5 me-
ter superjacht, de Navigator 48! Van 
alle luxe voorzien. Sneller. Vernieu-
wend. Modern. Alles is mogelijk. 
Binnenkort wordt dit schip geïntro-
duceerd. 

Wilt u een bezoek brengen aan de 
werf? Vedette Jachtbouw is te vin-
den aan de Smidskade 18 in Ter Aar.

Westeinder Zeilwedstrijden 
verwelkomt Windsurf Club 
Aalsmeer - Per 8 april maakt de 
Windsurf Club Aalsmeer (WSCA) 
deel uit van de Stichting Westein-
der Zeilwedstrijden ook wel WZW 
genoemd in de volksmond. Al bij-

na 70 jaar organiseert WZW wed-
strijden op de Westeinderplassen. 
WZW is aangesloten bij het Water-
sportverbond en behoort tot de gro-
tere wedstrijdgevende organisaties. 

De andere zeven reeds deelnemen-
de watersportverenigingen zijn blij 
met de komst van WSCA, dat haar 
clubhuis heeft op het Surfeiland aan 
de Grote Poel. Afgelopen maand is 
er al samengewerkt tijdens de suc-
cesvolle Snowball Match Racing 
Series. Dit beviel van beide kanten 
heel goed en resulteert dus in een 
nog intensievere samenwerking. 
Voorzitter van WZW Hans van der 
Laarse: “WSCA is een vereniging 
die ook veel activiteiten voor jong 
en oud organiseren op de Westein-
der. WZW is ooit ontstaan uit een 
behoefte de wedstrijdkalenders op 
elkaar af te stemmen en kennis en 
middelen met elkaar te delen om er 
samen sterker van te worden, die 
doestelling is nu nog net zo actueel 
als 70 jaar geleden.” De voorzitter 
van de Windsurf club, Edgar Berger, 
denkt dat met het WZW lidmaat-
schap, een wens ingevuld wordt om 
een sterke en duurzame relatie op 
te bouwen met mede gebruikers 
van de Westeinder. “Het is voor ons 
een eer om bij de WZW, een organi-
satie met een grote staat van dienst 
en een grote historie, aan te mogen 
sluiten.” De laatste informatie over 
de activiteiten van de WZW zijn te 
vinden op de vernieuwde website: 
www.westeinderzeilwedstrijden.nl 
en over de WSCA op www.wsca.nl.
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kinder- en jeugdkrant

Aantal deelnemers naar record
Lustrum juniorpramenrace!

Antoniusschool verrast Vivace

Aalsmeer - Dit jaar vindt alweer de 
tiende juniorpramenrace plaats en 
wel op zaterdag 21 juni. Om dit te 
vieren is de organisatie van de juni-
or pramenrace ‘aangeschoven’ bij de 
organisatie van de open dag brand-
weer Aalsmeer om samen de sport-
dag te organiseren. Deze sport-
dag gaat plaatsvinden op zaterdag 
14 juni op een geheel unieke loca-
tie, namelijk de brandweerkazerne 
van Aalsmeer aan de Zwarteweg 77. 
Door deze unieke locatie belooft het 
een fantastische dag te worden waar 
ieder kind en ouder van zal smullen. 
Alle deelnemende teams van de ju-
niorpramenrace (welke op zaterdag 
21 juni vanaf het stokkeland word 
gevaren) zullen tijdens de sportmid-
dag gaan strijden om het beste start-
nummer. Om mee te doen met de-
ze geweldige sportmiddag en junior-
pramenrace is het inschrijfformulier 
te downloaden via de website www.
junior.pramenrace.nl. Maak met je 
vriendjes en vriendinnetjes, klasge-
noten of teamgenoten van je school 
of sportclub een leuk team. Ga in je 
vrienden of kennissengroep na wie 
er een praam met penta en captain 
beschikbaar heeft en schrijf je in voor 

dit leukste evenement van Aalsmeer! 
Het inschrijfformulier moet uiterlijk 
31 mei binnen zijn bij esther-junior-
pramenrace@hotmail.com.

Geen praam, wel meedoen?
Indien je geen praam, penta en cap-
tain beschikbaar hebt in je kennis-
sengroep, maar wel erg graag wil 
meedoen met je eigen team, dan kun 
je je evengoed aanmelden. De orga-
nisatie gaat dan op zoek naar een 
passende zwarte praam en snelle 
penta! De inschrijving voor de teams 
zonder praam en penta sluit eerder. 
Dit inschrijfformulier moet uiterlijk 
30 april binnen zijn bij de organisa-
tie. Haastige spoed is altijd goed! Dit 
geldt voor de snelle inschrijvingen 
voor de juniorpramenrace. De teams 
die zich inschrijven voor 30 april kun-
nen gebruik maken van het lage ta-
rief. Inschrijvingen, die na 30 april 
binnenkomen, gaan helaas naar het 
hoge tarief. Schrijf dus snel in! Ook 
de inschrijvingen van de ‘harde kern’ 
van de vaste Junior Pramenracers 
gaan boven verwachting. Inmiddels 
zijn er al vele inschrijvingen binnen-
gekomen en stevent de deelnemers-
lijst af op een record! 

Kudelstaart - Dinsdag 15 april 
was een gewone repetitieochtend 
voor Aalsmeers Vrouwenkoor Vi-
vace. Heel veel kleuters met paas-
stokken liepen langs het Dorpshuis 
in Kudelstaart. “Waar zullen ze heen 
gaan?” 
Dat bleek snel: In de pauze van het 
koor kwam een grote groep kind-
jes van de Antoniusschool uit Ku-
delstaart binnen om de door hen 
zelf gemaakte paasstokken te ge-
ven aan ‘oude mensen’. De da-
mes van het koor voelden zich ge-
lukkig niet aangesproken door het 
woord ‘oud’. Hartverwarmend was 
het voor de vele oma’s van het koor, 

dat zij verrast werden met paasstok-
ken. Ook de liedjes ontbraken niet, 
ze werden vol enthousiasme door 
de kindjes gezongen! Er was niet 
voor iedereen zo’n prachtige paas-
stok, maar de verdeling was bij de 
dirigente van het koor, Irma Hogen-
boom, in goede handen. Voor alle 
andere dames was er een ‘gezellige’ 
kist met paaseitjes en paashaasjes 
om uit te kiezen. Onder gezang en 
applaus van het koor vertrokken de 
kleuters weer naar school. Met deze 
leuke foto wil Vivace langs deze weg 
de leerlingen (en juffen) van de An-
toniusschool bedanken voor dit ini-
tiatief en de heerlijke verrassing!

Jeugdige paleonthologen 
op de Kinderkunstzolder
Aalsmeer - De leerlingen van Het Keramiek-atelier Het Polijstpaleis uit 
Aalsmeer gaven hun fantasie de vrije loop. Ze boetseerden allerlei natuur-
historische vondsten en de meest wonderlijke dieren. Al deze beelden staan 
nu opgesteld op de Kinderkunstzolder. Zelden zijn zulke mooie werken van 
kinderen in keramiek te zien! Afgelopen woensdag is de tentoonstelling ge-
opend door Annefie van Itterzon van KCA. Veel kinderen kwamen met hun 
ouders naar de opening waar de jonge kunstenaars zelf verkleed als pale-
ontholoog uitleg gaven bij hun werk. Een kijkje gaan nemen is een aanra-
der en dit kan tot en met zondag 22 juni in het Oude Raadhuis in de Dorps-
straat 9. De expositieruimte in het centrum is iedere donderdag tot en met 
zondag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: www.kun-
stencultuuraalsmeer.nl.

Musical ‘Peter Pan’ door 
jongeren in De Reede
Rijsenhout - Stars2Go is een musi-
cal school die op professionele wijze 
les geeft aan kinderen, die zich willen 
ontwikkelen in het theater vak. Hoe-
wel het primaire doel van Stars2Go 
er op gericht is om haar leerlingen 
veel plezier te laten beleven aan zang, 
dans en toneel, hebben de lessen te-
vens een positief effect op het zelfver-
trouwen en het zelfbewustzijn van het 
kind. Afgelopen jaar hebben ruim 20 
kinderen tussen de 7 en 12 jaar uit Rij-
senhout zich ingeschreven voor een 
musical project onder begeleiding 
van Stars2Go. In twee periodes van 12 
weken is er geoefend voor de musical 
Annie en op dit moment zijn de les-
sen nog in volle gang voor de musi-
cal Peter Pan. Na de succesvolle lan-
cering van deze twee projecten, zijn er 
al vergaande plannen om de musical 

lessen van Stars2Go een vaste plek te 
geven in Rijsenhout. Een extra kunst 
en culturele theater activiteit bedoeld 
voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar 
waarbij het ontwikkelen en uitdiepen 
van het eigen talent centraal staat. Het 
hoogtepunt van het musical project is 
te zien tijdens de voorstelling Peter 
Pan op zondag 18 mei van 16.00 tot 
16.45 uur in dorpshuis De Reede aan 
de Schouwstraat. Op de dinsdagen 
6 en 13 mei van 17.15 tot 17.45 uur is 
de kaartverkoop bij De Reede. Kaar-
ten kopen voor aanvang van de voor-
stelling is aan de deur ook mogelijk, 
echter vol is vol. Kosten van een kaart-
je zijn 7,50 euro voor een volwassene 
en 5 euro voor kinderen tot en met 12 
jaar en 65+ers. Meer informatie over 
dit project of de kaartverkoop via mu-
sicalrijsenhout@gmail.com .

Groep 4 De Hoeksteen 1 en 
3 op schoolkorfbaltoernooi
Aalsmeer - Op woensdag 16 april 
kwamen drie teams van de onder-
bouw uit voor De Hoeksteen op 
het schoolkorfbaltoernooi. Groep 
3 stuurde de Korfies (Dylan, Ta-
mar, Gijs, Amin en Ella) onder lei-
ding van Ilona Kock het veld in en 
groep 4 had zelfs twee teams: De 
Boefjes (Bram, Rayan, Thomas, De-
jan en Jayden) met coach Marian-
ne Pannekoek en De Kikkers (Dani-
elle, Maud, Bas, Sion en Anna) met 
coach Marlies Meeuwis. Met name 
groep 4 had van tevoren hard ge-
traind, dus de verwachtingen waren 
hoog gespannen. 
Team de Korfies had het zwaar in 
poule 1, maar de kinderen hebben 
erg hun best gedaan en wisten toch 
nog twee keer gelijk te spelen. Bij 
groep 4 wierp de training duidelijk 
hun vruchten af, want beide teams 
wisten ongeslagen de halve fina-
le te bereiken. De Kikkers wist met 
2-0 de halve finale te winnen, dus 
op naar de finale. Maar wie zou-
den ze daar treffen? Hun klasgeno-
ten of toch het team van De Graan-

korrel? Het bleef lang spannend, 
want na de normale speeltijd was 
het nog 0-0 tussen de Boefjes en 
de Graankorrel 4a. Ook de verlen-
ging leverde geen doelpunten op en 
dus moesten er strafworpen geno-
men worden. Helaas wist de Boefjes 
de korf niet te vinden en werd dus 
De Graankorrel de andere finalist. 
De strijd om de derde of vierde plek 
werd weer met strafworpen beslist, 
ditmaal in het voordeel van de Boef-
jes die daarmee een welverdiende 
derde plaats op het podium kreeg. 

De finale was zinderend spannend. 
De twee teams waren aan elkaar 
gewaagd en er waren kansen aan 
beide kanten. Het bleef lang 0-0, 
maar een paar minuten voor tijd wist 
Sion de korf te vinden en zette hier-
mee de Kikkers op voorspong. Door 
in de laatste minuten goed te ver-
dedigen wist de Kikkers deze voor-
sprong te behouden en de winst te 
pakken. Een terechte kampioen met 
6 gewonnen wedstrijden en geen 
enkel tegendoelpunt!

Kleuters op bezoek bij de boer

Kinderen Jozefschool verrassen 
ouderen met Palmpaasstok 

Aalsmeer - De kleuters van de Jo-
zefschool hebben dinsdag 15 maart 
de lente beleefd op de boerderij van 
boer Blommerstijn in De Kwakel. De 
kinderen komen daar om het jaar 
wanneer zij werken over het the-
ma ‘De boerderij’. Met veel ouder-
hulp zijn zij erheen gereden. De dag 
begon nogal spannend, omdat een 
koe die net een dag bevallen was 
in de sloot was geraakt. De school 
heeft een flinke natuuroudergroep, 

die op deze dag wat opdrachten had 
bedacht die pasten op de boerderij. 
De kinderen hebben boerderijpro-
ducten geproefd, beestjes gezocht, 
een kalfje van een dag oud geknuf-
feld, de koeien gevoerd en een wor-
menbak aangelegd voor in de klas. 
Als toetje konden ze nog even spe-
len op de stormbaan die bij de boer-
derij is gemaakt voor poldersport. Al 
met al was het een redelijk zonnige, 
erg gezellige dag bij de boer!

Aalsmeer - Op vrijdag 11 april 
hadden de groepen 1 tot en met 5 
van de Jozefschool een gezamen-
lijke activiteit voor Palmpasen. Een 
activiteit waarin het delen en sa-
men doen een belangrijke plaats in-
neemt. De kinderen knutselden en 
kleurden samen aan een mooi ver-
sierde palmpaasstok. De stok, in 
de vorm van een kruis, werd ver-
sierd met een palmtakje, een ge-
kleurd haantje en behangen met al-

lemaal lekkernijen zoals paaseitjes, 
thee, koffie, iets hartigs en koekjes 
en snoepjes. Dit alles voor de ou-
deren in het Kloosterhof en in het 
Zorgcentrum. In optocht trokken de 
kinderen naar de verzorgingstehui-
zen, waarbij de palmpaasliedjes vro-
lijk door het dorp klonken. In de te-
huizen werden de kinderen hartelijk 
welkom geheten en de palmpasen-
stokken dankbaar in ontvangst ge-
nomen door de bewoners.

Paaslunchen op De Brug
Aalsmeer - Afgelopen donderdag 
17 april hield basisschool de Brug 
weer haar traditionele paaslunch. 
Alle kinderen hadden op school een 
doos versierd. Deze werd door een 
ander kind thuis voorzien van een 
lunch. ‘s Morgens was het druk in 
de gymzaal bij het afgeven van de 
dozen aan de leden van de ouder-
raad. De ouders van de OR stop-
ten nog pakjes drinken in de dozen 
en maakten in de gymzaal twintig 
groepen met paaskleedjes, waarop 
de dozen werden gezet. In de klas-

sen hadden de kinderen in de och-
tend een eigen paasviering met 
liedjes en verhalen. Voor deze feest-
dag hadden de kinderen een corsa-
ge (narcis) gemaakt. Dit zag er heel 
leuk uit. De kinderen van groep 8 
gingen de school rond en haalden 
uit iedere groep kinderen op; zo 
werden de groepen gemaakt. In de 
gymzaal hebben de leerlingen een 
lied gezongen en na het uitspreken 
van een gebed gemaakt door groep 
8 konden alle kinderen, juffen en 
meesters lekker gaan eten.

Rennen als een haas... 
Aalsmeer - Het was weer druk tij-
dens het Paasevenement op het ter-
rein van kinderboerderij Boeren-
vreugd op tweede Paasdag. On-
der de noemer ‘Wat Rent Daar?’ 
had de activiteitencommissie er al-
les aan gedaan om de vele bezoe-
kers een uitdagend en veelzijdig 
programma te bieden. Tussen elf en 
drie uur konden de kinderen mee-
doen aan de eierbingo, knutselen 
en de Hazenrace. De hindernisbaan 
werd vanwege het weer, tijdens het 
evenement naar binnen verplaatst, 
waar kinderen en hun ouders hun 

best deden om een snelle race te 
rennen/zaklopen. Er waren ook leu-
ke Paasspulletjes te koop: handge-
maakt, van Boerenvreugd-kwali-
teit. Met de eierbingo verdienden de 
deelnemertjes een heerlijke verras-
sing. Kinderen konden ook het nieu-
we ‘Snelle-Dieren-Domino’ spelen. 
In de grote tent maakten de kinde-
ren een Paashaas en vingerpoppe-
tjes. Later op de dag werd het weer 
iets minder, maar het plezier van de 
deelnemers was er niet minder om.

Foto: www.kicksfotos.nl.

Kinderbingo 
in meivakantie
Aalsmeer - In de meivakantie 
organiseert buurtvereniging De 
Pomp weer een gezellige kinder-
bingo. Op woensdag 30 april zijn 
alle jongens en meisjes weer wel-
kom in ’t Baken in de Sportlaan 86 
vanaf 14.00 uur. Er worden weer 
3 rondes gespeeld en de kaartjes 
kosten 50 eurocent per stuk en er 
mogen er zoveel afgenomen wor-
den als men maar wilt. Er wor-

den ook nog twee grotere prij-
zen weggegeven door middel 
van een staronde en een naam 
uit de zak die getrokken wordt 
door een onpartijdige willekeu-
rige deelnemer. Alle kinderen, 
logés, vriendjes, vriendinnetjes, 
buurkinderen zijn van harte wel-
kom, voor de jongsten is volwas-
sen begeleiding wenselijk. 

De kinderen krijgen van de 
buurtvereniging limonade en 
wat lekkers erbij. Telefonische 
informatie kan verkregen bij Ca-
roline Ramp via 0297-344107.
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Restaurant Centennial
Oosteinderweg 243, Aalsmeer, tel. 0297-388100 of 0297 - 388144

info@centennial.nl | www.centennial.nl

3-GANGEN
LENTEKEUZEMENU 26,50

Bijpassend bij het menu brengen wij onze wijnen van het
Zuid-Afrikaanse wijnhuis Spier voor een voordelige prijs.
Spier Discover wijn nu € 15,- per fl es
€ 3,- per glas
Rosé  | Pinotage Shiraz  | Chenin Blanc Colombard 
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Om de week op 
dinsdagavond

Murphy’s 
quiznight

ZOTTE WILG TOPPERS 

HOOFDGERECHTEN 
VOOR € 14.95 
Biefstuk, zalmfilet, 
spare ribs, kip- of 
varkenshaassaté 

met groenten en friet 

www.zottewilg.nl 
Uiterweg 27a  •  Aalsmeer

0297 324606

Proef de sfeer van Aalsmeer

www.deoudeveiling.nl

Marktstraat 19 • 1431 BD Aalsmeer • 0297 368378

Zondag 4 mei Sweet & Co/Johnny Kandell 15.30 uur
Zondag 11 mei  Tour de Toon (UITVERKOCHT) 14.30 uur
Zaterdag 17 mei Favo Cinema  20.30 uur
Zondag 18 mei Jude Johnsten 15.00 uur

Eten Drinken Cultuur

Uit in Aalsmeer

“Volgend jaar graag weer”

Guilty Pleasures night: 
Groots muzikaal feest!
Aalsmeer - Zaterdagavond 19 
april was daar dan eindelijk de 
Guilty Pleasures Night! Terwijl 
zo’n 200 man publiek nietsver-
moedend een drankje stond te 
drinken, klonk in de verte een 
prachtige a capella versie van 
‘Caravan of Love’. Een lange 
stoet van zangers en zangeres-
sen liep de volle bovenzaal van 
De Oude Veiling in. Met kaarsjes 
in hun handen zorgden de ar-
tiesten voor een sprookjesach-
tige opening van wat een bijzon-
dere avond zou gaan worden.
Presentator Jøran van Liempt 
introduceerde na de opening de 
voltallige band, het achtergrond-
koor ‘the Pleasures Ladies’ en 
de blazerssectie ‘ the Guilty 
Horns’. Het podium stond met 
zo’n groot gezelschap meteen 
vol. De energieke band straal-
de gelijk bij de eerste nummers 
van onder andere Robbie Wil-
liams, Frank Sinatra, Anita Me-
ijer, en Linda, Roos en Jessi-
ca. De eerste deelnemer aan de 
avond was kapper Tom Meijer. 

Hij kwam als echte Rollings Sto-
nes-fan met zijn Guilty Pleasu-
re van The Beatles voor de dag. 
Met elk nummer steeg de stem-
ming in de gezellige bovenzaal. 
Hoogtepunt was de adembe-
nemende versie van Wuthe-
ring Hights door Merel Meijdam. 
Toen daarna de heren Henk van 
Leeuwen en Peter Progazka 
een aloude songfestivalkraker 
brachten (Volare), ging het dak 
er echt af. Na een spectaculai-
re show van Miss Grace Jones, 
een spontaan optreden van de 
presentator zelf en een knallen-
de finale met Wham! met alle 
deelnemende zangers en zan-
geressen, was al het publiek het 
er over eens: Volgend jaar weer! 
En hier kan organisator Joran 
nagenoeg niet meer omheen, 
zeker niet toen op twitter en fa-
cebook allerlei foto’s en reacties 
verschenen, zoals: “Enorm ge-
noten” en ‘Geweldige avond.” 
Ook: “Kan niet wachten tot vol-
gend jaar. Graag weer organise-
ren.”

Foto: www.kicksfotos.nl.

Vrijmarkt en attracties in Centrum
Feest op Koningsdag
Aalsmeer - Een groot aantal basis-
scholen in de gemeente staat aan-
staande vrijdag 25 april in het teken 
van de landelijke koningsspelen. Al-
lerlei sportieve spelletjes staan op 
het programma. Veelal worden de 
schoolplein omgetoverd tot speel-
accommodaties, maar ook sport-
clubs en gymzalen gaan bezocht 
worden. En de volgende dag is het 
voor kinderen weer feest. Zaterdag 
26 april staat de eerste Konings-
dag op het programma. De datum 
is anders, evenals de naam, maar de 
traditie blijft: Deze oranjedag is het 
feest voor iedereen, maar met na-
me is veel aandacht voor alle kinde-
ren. In het centrum, in de Zijdstraat 
en op het Molenplein, worden aan 
jongens en meisjes weer de moge-
lijkheid gegeven om geld te verdie-
nen middels verkoop van speelgoed 
en andere spulletjes of door muziek 
te maken of door, zoals vorig jaar, 
te gaan liggen met een bordje ‘sla-
pend rijk’ te willen worden. De kin-
dervrijmarkt is jaarlijks populair en 
ook aanstaande zaterdag kan ge-
rekend worden op veel deelnemers 

en dus een gevarieerd aanbod aan 
producten. Kom allen gezellig langs, 
de jeugdige verkopers hopen vele 
kijkers, maar liever kopers, te mo-
gen begroeten. In de middag is het 
Raadhuisplein voor kinderen de pla-
ce to be. De Oranjestichting trak-
teert weer op een plein vol attrac-
ties voor verschillende leeftijden. 
Kom draaien in de draaimolen, de 
klimbaan bestijgen, bordjes gooien, 
sumo worstelen  en nog veel meer. 
Iedereen is welkom van 11.30 tot 
18.00 uur. Uiteraard zijn er ook aller-
lei lekkernijen verkrijgbaar. 

Vrijwilligers gezocht
Overigens is de organisatie nog 
naarstig op zoek naar vrijwilligers. 
Zij, die zich aanmelden, kunnen re-
kenen op vrolijke gezichten en goe-
de verzorging. Bel voor informatie 
en opgave Corina Harting via 06-
23346774 of neem contact op via 
corinaharting@xs4all.nl. 

In de Zijdstraat zijn alle plekjes ge-
reserveerd voor de kindervrijmarkt 
zaterdag.

Koningsdag met clown en  
optredens bij Dorpshuis
Kudelstaart -  Op zaterdag 26 april 
viert heel Nederland Koningsdag. 
Ook in Kudelstaart. Vanaf 13.00 uur 
wordt het weer één groot feest ach-
ter dorpshuis Kudelstaart ’t Podium 
aan de Kudelstaartseweg. Een he-
le middag muziek en entertainment 
voor jong en oud. De hele middag 
wordt de muziek verzorgd door DJ 
Pascal. Tussendoor optredens van 
Dymphia Batenburg en Cock Zwa-
nenburg. Maar ook staat er nog een 
optreden gepland van het Jacht-
hoornkorps. Maar dat niet alleen. 
Dit jaar staat de band ‘de Klught’ op 
het podium! Wereldberoemd in Ku-

delstaart en ver daar buiten! Maar 
er is meer. Zo is er ook een storm-
baan voor de jeugd en een spring-
kussen voor de hele kleintjes. Daar-
naast is er de hele middag een 
clown aanwezig om de boel te ver-
maken met z’n grappen en grollen. 
Het wordt ongeloofl ijk gezellig, want 
er wordt natuurlijk ook gezorgd voor 
een hapje en een drankje. En mocht 
het weer wat minder zijn, dan is er 
altijd nog de mogelijkheid om naar 
binnen te gaan. “Het wordt vast heel 
gezellig. Koningsdag vier je toch in 
Kudelstaart?!”, aldus de organisatie. 
En dit kan tot 22.00 uur.

KONINGSDAG 2014
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Klaverjassen bij 
De Geluksvogels
Kudelstaart – Zin in een gezellige 
avond klaverjassen? Iedereen is van 
harte welkom bij klaverjasclub De 
Geluksvogels. Het hele jaar door op 
de woensdagavond in het Dorps-
huis te Kudelstaart vanaf 20.00 uur. 
Op 16 april is het klaverjassen ge-
wonnen door Jaap Streefkerk met 
5508 punten, op twee Ria Oost-
waard met 5124 punten en Ria van 
‘t Schip werd derde met 5041 pun-
ten. De poedelprijs was deze week 
voor Ben v/d Voort met 3582 pun-
ten. 

Fietsen met 
de OVAK

Aalsmeer - Donderdag 1 mei is weer 
de fietsmiddagtocht vanuit Aalsmeer 
van de OVAK-Pedaalridders. De tocht 
is circa 25 kilometer lang en gaat dit 
keer richting Uithoorn. Vertrek vanaf 
de parkeerplaats van het zwembad 
aan de Dreef om 13.30 uur.

Kienavond bij 
SPV Kudelstaart
Kudelstaart - Volgende week don-
derdagavond 1 mei organiseert de 
Supporters Vereniging Kudelstaart 
de laatste kienavond van het sei-
zoen. Veertig fantastische prijzen lig-
gen te wachten op een nieuwe eige-
naar. Ook deze avond extra prijzen 
voor bijvoorbeeld het onderste of bo-
venste rijtje. Wie het snelst zijn kien-
blaadje vol heeft, mag als eerste een 
keuze maken uit de vijf prijzen die 
in elke ronde te winnen zijn. Na vier 
ronden komt er een pauze om even 
te genieten van een kopje koffie of 
een drankje. Als de acht ronden ge-
speeld zijn komt de knaller van de-
ze avond, een superprijs met een 
waarde van ongeveer 125 euro. Laat 
U verrassen en neem een of meer-
dere prijzen mee naar huis. U bent 
van harte welkom een neem ook uw 
buurvrouw, vriend, vriendin of een 
familielid mee. De kienavond begint 
om 20.30 uur in het Dorpshuis.

Speelavond bij 
Allen Weerbaar
Aalsmeer - Op maandag 28 april 
houdt buurtvereniging Allen Weer-
baar de laatste speelavond van dit 
seizoen. Vanaf 20.00 uur worden de 
kaarten verdeeld in het Middelpunt 
in de Wilhelminastraat 55. Klaver-
jassen en jokeren staan op het pro-
gramma. Om 19.00 uur gaat de zaal 
open voor koffie, thee en inschrijving. 
Iedere kaartliefhebber is welkom. Het 
paaskaarten op 14 april is gewonnen 
door Jan Alderden met 5361 punten, 
op twee Wijntje Hejink met 5147 pun-
ten en op drie is Kees Kooyman ge-
eindigd met 5100 punten. De poedel-
prijs is uitgereikt aan Tiny Buwalda. 
Bij het jokeren is de hoogste eer be-
haald door Marty Groenendijk. 

Sjoelclub houdt 
feestavond
Rijsenhout – Ter afsluiting van het 
seizoen houdt sjoelclub Rijsenhout 
feestavond op donderdag 24 april 
2014. Aan alle leden wordt gevraagd 
rond 18.15 en 18.30 uur aanwezig te 
zijn in dorpshuis De Reede aan de 
Schouwstraat. Het sjoelen op 17 april 
is in de Hoofdklasse gewonnen door 
Dirkjan Baardse 2084 punten, 2. Tho-
mas van Brakel 1813 punten, 3. Line-
ke van Brakel 1789 punten. Klasse A: 
1. Ruud van Schie 1744 punten, 2. El-
ly Lanser 1707 punten, 3. Arnold v/d 
Linden 1705 punten. Klasse B: 1. Elisa 
Arendse 1619 punten, 2. Joke Eickhoff 
1606 punten, 3. Alie van Tol 1568 pun-
ten. Klasse C: 1. Frans Kolsteeg 1540 
punten, 2. Karel Eekhoff 1505 punten, 
3. Marc Holleman 1491 punten. 

Kees wint bij 
ouderensoos
Kudelstaart - Iedere donderdag-
middag is er voor 55+ers een gezel-
lige kaartmiddag in het Dorpshuis 
van 13.30 tot 16.30 uur. Op donder-
dag 17 april is Kees van der Meer op 
de eerste plaats geëindigd met 5477 
punten, gevold door An Uiterwaal 
met 5448 punten en Geertje Koop-
stra met 5107 punten. Het jokeren is 
gewonnen door Gerard de Wit met 
223 punten en de tweede plaats was 
voor Bets Teunen met 257 punten. 
Belangstelling voor deze gezellige 
middag? Voor inlichtingen kan con-
tact opgenomen worden met me-
vrouw R. Pothuizen via 0297-340776.

Darten in het Dorpshuis
Remon en Taco dé nieuwe 
Koppelkoningen Poel’s Eye
Kudelstaart - Vorige week zaterdag 
was het weer tijd voor het jaarlijks 
Paas Koppel toernooi bij de dartclub 
Poel’s Eye. De opkomst was met 24 
koppels, oftewel 48 deelnemers, pri-
ma. Vierentwintig koppels was ook 
organisatorisch perfect. Er konden 
er precies acht poules met drie deel-
nemers worden geformeerd. Na de 
poules gingen er ook nog eens pre-

cies 16 koppels naar de winnaarron-
de en acht naar de verliezerronde, 
perfect voor het knock-out systeem. 
De 16 koppels die zich voor de win-
naarronde kwalificeerden gingen 
gezellig met hun dartspijlen aan de 
gang in de wetenschap dat er vol-
le boodschappentassen van Alders 
voor de winnaars stonden te wach-
ten. William met Jan Willem, Bak 

De winnaars Remon met Taco met de nummers twee, Rinus en Marco.

met Breur, Danny Zorn met Rem-
co Pannekoek en Christopher met 
Hubert bereikten allen de kwart-
finales, maar helaas was dit voor 
hen allen het eindstation. Tim van 
de Poel met Kilian Broeren bereik-
ten wel de halve finale, net als Piet 
Schild met Hein van Houten, de fi-
nalisten van zeven jaar geleden. De 
genoemde koppels verloren echter 
jammerlijk bij de laatste vier. Mar-
co Cornelisse met Rinus Jurka ston-
den in de finale tegenover Remon 
met Taco. Het laatst genoemde kop-
pel verloor twee jaar geleden de fi-
nale. Daar stond tegenover dat Mar-
co één keer eerste (acht jaar gele-
den) en keer tweede (tien jaar ge-
leden) werd. Helaas voor Marco, en 
dus ook Rinus, won hij niet voor de 
tweede keer, maar werden Remon 
met Taco de nieuwe, terechte, Kop-
pel Koningen van de Poel’s Eye. Hu-
bert Jurka had met een prachtige 
129 finish de hoogste uitgooi van de 
avond. Dit was mede mogelijk ge-
maakt door Christopher Brouwer, 
die deze score voor hem had weg-
gezet. Christopher won zodoende de 
prijs voor de beste wegzetter. Gilbert 
van Eijk mocht drie pijlen gooien bij 
het spel de Triple Pot. Eén pijl ging 
raak, zoals te zien is op de website 
www.poelseye.nl. Hierop is bijvoor-
beeld ook te lezen dat de volgen-
de speelavond pas over twee weken 
is, op vrijdag 9 mei in het Dorpshuis. 
De inschrijving sluit om 20.00 uur, 
deelname kost vier euro en de mini-
mum leeftijd is 15 jaar. 

Voetbalwedstrijd tegen Alexandria ’66 

Aalsmeer met lege handen 
uit Rotterdam: 3-0
Aalsmeer - Het was heerlijk vertoe-
ven zaterdagmiddag in de Alexander-
polder nabij Rotterdam. Vanaf het bo-
venterras, uit de wind in het zonne-
tje plus consumptie werd het gewor-
stel met de bal van beide elftallen ga-
degeslagen. De einduitslag 3-0 voor 
Alexandria bleek voor de thuisploeg 
genoeg voor overleving in de eerste 
klasse B, maar daar was ook alles mee 
gezegd. Het was te danken aan de 
twee sterke spitsen Christopher Rojer 
en Chris Lever. Groot, sterk en slim be-
paalden zij de wedstrijd in een gezapig 
potje zomervoetbal dat door scheids-
rechter Cantineau uit Voorburg keu-
rig werd geleid in de context van de 
wedstrijd. Wat bij Aalsmeer opviel was 
de ineffectiviteit van de voorhoede. In 
het veld deden zij niet onder voor de 
thuisploeg. Zelfs de zwakke achter-
hoede van Alexandria had geen moei-
te met de Aalsmeer voorwaartsen. Bij 
Aalsmeer ontbraken Tim Millenaar, 
Vernon Weber, Harmen Colijn, Indy 
van Koert en Mike Vos. Ook keeper 
Ray Smidt meldde zich ’s morgens ziek 
af. Hij werd overigens goed vervangen 
door Sancho van Soelen. Wat wel op-
viel was dat de gevestigde orde het liet 
afweten. Zij lieten zich te gemakkelijk 
van de bal afzetten en ook de voort-
zetting was ronduit belabberd. Al in de 
tweede minuut kreeg Christopher Ro-
jer een vrije kans alleen voor Sancho 
van Soelen, maar ten koste van een 

corner hield hij zijn doel schoon. Eén 
minuut later was het wel raak. Vrij als 
een vogel kon Diego Watson vanaf 25 
meter de bal ‘wonderschoon’ in de bo-
venhoek knallen, 1-0. Ook Oscar Cop-
pieters stond in de 10e minuut vrij voor 
Sancho van Soelen, maar meer dan 
een corner werd het niet. Alexandria 
kreeg kans op kans en Aalsmeer stond 
erbij en keek ernaar. De kleine kans-
jes voor Aalsmeer (Thomas Harte/
Mark Ruessink) gingen naast of over. 
In de 42e minuut was het wederom 
Diego Watson die scoorde na slecht 
wegwerken achterin en de stand op 
2-0 bracht. En bleken de punten deze 
middag voor Aalsmeer ver weg. Tho-
mas Harte bleef in de tweede helft ge-
blesseerd achter in de kleedkamer. 
Jimmy van Veen was zijn vervanger. 
Hij maakte een goed debuut. Chris 
Lever maakte er in de 68e minuut, 
na twijfelen achterin, 3-0 van. Wissel 
71e minuut: Danny Kesting voor Bart 
de Jong en 80e minuut: Roald Groe-
neveld voor Steven van der Dussen. 
De wedstrijd pruttelde rustig naar het 
einde en na precies 90 minuten vond 
scheidsrechter Cantineau het genoeg 
en floot af. Aalsmeer speelt zaterdag 
3 mei zijn laatste thuiswedstrijd aan 
de Dreef. Tegenstander is Forum Sport 
uit Voorburg, ook nog niet geheel vei-
lig van degradatie. Aanvang wedstrijd 
14.30 uur. 
Jack van Muijden

Dressuurwedstrijden bij 
Funny Horse
Aalsmeer - Op tweede Paasdag wer-
den voor de tweede maal dit seizoen 
onderlinge dressuurwedstrijden ver-
reden bij Funny Horse. In de binnen-
bak kon worden ingereden en buiten 
was de wedstrijdring. Iedereen zag er 
op zijn paasbest uit en de juryleden 
konden weer mooie punten toeken-
nen waardoor er ook weer een aan-
tal diploma’s verdiend werden. De 
volgende combinaties hebben maan-
dag prijzen uitgereikt gekregen. Vaar-
digheid: 1. Melissa Groenenweg met 
Simone, 2. Emma van Diemen met 
Duco, 3. Milan Goezinne met Snuit-
je. FH-B: 1. Mette Schuit met Duco, 
2. Danique Schuiling met Simone, 3. 
Amy Moen met Isabel. Klasse B: 1. 
Ashley Moolhuizen met Lady en 2. Eva 

Vorster met Snuitje. Klasse L1: 1. Thij-
men Alderden met Macho, 2. Romy 
Blijleven met Lady, 3. Rozemarijn Al-
derden met Macho. Klasse L2: 1. Ruth 
Kuijper met Macho. Op zondag 18 mei 
zijn er wederom wedstrijden en op za-
terdag 24 mei doet Funny Horse mee 
aan Sportpassie Aalsmeer. Tussen 
14.00 en 15.30 uur kan genoten wor-
den van een demonstratie van de car-
rousel groep, springles en beginners-
les en aansluitend mogen alle kinde-
ren die komen kijken een rondje op 
een pony en wordt er een poetscursus 
gegeven. Kijk voor alle informatie over 
de manege en rijvereniging op www.
funnyhorse.nl of kom langs bij de ma-
nege aan de Oosteinderweg 555b, 
vlak bij het Amsterdamse Bos.

Badminton een leuke sport!
Aalsmeer - Badminton is een leuke 
sport. Iedereen kan dit eenvoudig le-
ren. Het is bovendien leuk om bij een 
club te horen: je leert andere mensen 
kennen, je bent sportief (en dus ge-
zond!) bezig en na afloop is het gezel-
lig met een aantal anderen koffie of 
een drankje te nemen. Badminton is 
bovendien ‘bewegen’ en dat is goed 
– of eigenlijk noodzakelijk - voor je li-
chaam. Dit spel kan door iedereen en 
op elke leeftijd worden beoefend. En 
met betrekking tot de ouderen is een 
uitspraak van Ard Schenk bijzonder 
toepasselijk: “We houden niet op met 
bewegen omdat we oud(er) worden; 
we worden oud omdat we niet meer 

(voldoende) bewegen!” Het geeft 
zelfs een voldaan gevoel en meer 
energie als je actief bent geweest en 
hebt gewerkt aan je lichaam! Wacht 
niet langer, maar kom vrijblijvend tien 
keer meespelen voor slechts 25 euro 
bij badmintonvereniging Flower Shut-
tle op maandag- of/en woensdag-
avond in sporthal De Bloemhof aan 
de Hornweg. Er is begeleiding aan-
wezig. Opgeven kan bij C. Vreden-
burg via 0297-324040 of leden@flo-
wershuttle.nl. Belangstellenden mo-
gen ook vanaf 20.00 spontaan binnen 
lopen en direct meedoen. Rackets en 
shuttles zijn aanwezig. Meer informa-
tie op www.flowershuttle.nl.

Tweede editie op zaterdag 24 mei
Weer Sportpassie Aalsmeer
Aalsmeer - Op zaterdag 24 mei zal 
de tweede editie van “Sportpassie 
Aalsmeer” worden gehouden. Een 

dag waarop de sportverenigingen 
in de gemeente hun deuren zullen 
openen voor iedereen die wil ken-

nismaken met een van de vele tak-
ken van sport die de gemeente rijk 
is. 
Bij de clubs kan in veel gevallen ook 
actief worden deelgenomen aan het 
programma. Het doel van Sport-
passie Aalsmeer is in feite tweele-
dig; de organisatie hoopt dat men-
sen kennismaken met een sport die 
bij ze past en de sportverenigingen 
hebben een mooie gelegenheid om 
nieuwe leden te werven en de pas-
sie voor hun sport uit te dragen. 
Inmiddels hebben 15 sportvereni-
gingen aangegeven mee te doen. 
Op de website www.sportpassie-
aalsmeer.nl staan alle deelnemen-
de clubs vermeld en zullen ook de 
dagprogramma’s komen te staan. 
Net als vorig jaar zal in de Nieuwe 
Meerbode het complete program-
ma van zaterdag 24 mei opgeno-
men worden. Mike van der Laar-
se, één van de initiatiefnemers van 
Sportpassie Aalsmeer, is blij dat 
ook de gemeente heeft aangege-
ven de clubs zoveel mogelijk te wil-
len ondersteunen door sportzalen 
ter beschikking tijdens Sportpassie 
Aalsmeer.

Schaakcompetitie
Vierde van SCA kampioen
Aalsmeer - Het vierde team van 
Schaakclub Aalsmeer is vorige week 
woensdag kampioen geworden in de 
vierde klasse door thuis ‘de Uil 5’ uit 
Hillegom te verslaan met 3-1. Door-
dat de concurrent ‘Hwp Haarlem 10’ 
een dag ervoor al verloor van ‘de Ven-
nep 3’ stonden deze 3 teams in pun-
tenaantal gelijk en was het aan de Uil 
5 om hier nog wat aan te doen. Maar 
al voor de klokken werden ingedrukt, 
stonden de Hillegommers al met 1 
bordpunt achter. Dit kwam doordat 
hun teamcaptain - na 3 keer te heb-
ben ingevallen bij een ander team - 
voor spek en bonen aantrad en met 
een remise tegen Marco Hutters met 

de bonen wegkwam. Op bord 1 wist 
‘good old’ Gerard Verlaan zijn debuut 
als invaller voor SCA niet te bekronen 
met winst door een volle toren weg te 
geven. Hij verloor uiteindelijk. Bord 2 
werd bespeeld door Tom van der Zee 
en hij wist wel te winnen. Evengoed 
na eerst zijn paard te hebben wegge-
geven. Hierdoor haalde hij weliswaar 
te voet de eindstreep, maar de SCA’er 
mocht wel de bloemen in ontvangst 
nemen. Op bord 3 deed Rob van 
Haaften zijn plicht en met winst werd 
het 3 tegen 1 voor SCA. Het vierde 
team van de Aalsmeerse club promo-
veert hiermee naar de derde klasse, 
waar zij het 3e team gaan vergezellen!

Kirsten Kniep dit jaar verenigingskampioen van SV Omnia 2000.

Onderlinge competitie turnen
Kirsten Kniep dit jaar 
verenigingskampioen!
Aalsmeer - Op donderdag 10 april 
is de finale van de onderlinge com-
petitie wedstrijdturnen gehouden 
in gymzaal De Baccara. In decem-
ber werd de eerste wedstrijd ge-
turnd en nu de finale. Na twee wed-
strijden wordt de balans opge-
maakt. Eerst telt de plaatsing bij bei-
de wedstrijden en bij gelijke klasse-
ring wordt er naar de punten geke-

ken. In totaal streden 41 turnsters 
onder leiding van trainsters Anne-
ke Nap, Mariët Tas, Ilse Sandifort, 
Gerda Kockelkorn en Erica Belandi 
om de prijzen. De uitslagen: Cate-
gorie instap: 1. Britt Beelen, 2. Ma-
delief Riepe, 3. Ayanna Hardjopra-
jitno, 4. Suus Huntjes, 5. Teddy Kle-
ijberg, 6. Feline Havinga, 7. Dalia El-
haji, 8. Sarah Wisse, 9. Luka Schotel, 

10. Esmee Rolden, 11. Santi Kroon 
en 12. Maud Sanders. Categorie pu-
pil 1, D2: 1. Chiara Palermo en 2. Ja-
de van Zelst. Categorie pupil 1, D1: 
1. Laeticha van den Bijtel, 2. Guylai-
ne Piet, 3. Jet van Kooten, 4. Fleur 
Snoek, 5. Robin Sahalessi, 6. Linda 
Schuiling en 7. Jade Linthorst.

Categorie pupil 2, D1: 1. Isa Verzeil-
berg, 2. Anouk Dekkers, 3. Shanna 
Dernison, 4. Danielle Lohuis en 5. 
Anouk Caarls. Categorie Jeugd: 1. 
Guoxin Verhoef, 2. Jasmin Aileen, 3. 
Richelle Dekkers, 4. Fabienne Ver-
schueren, 5. Sophie van Dam, 6. 
Shania Bleeker, 7. Nikki Rosenboom 
en 8. Anne van der Laan. Catego-
rie junior/senior: 1. Kirsten Kniep, 
2. Nilou Spring in ’t Veld, 3. Veerle 
de Jong, 4. Anouk Straathof, 5. Lot-
te van Heteren, 6. Femke van Lingen 
en 7. Charon Spring in ’t Veld.

Voor de prijsuitreiking werd nog 
een apart ‘radslag-wedstrijdje’ ge-
houden: Wie maakt de meeste rad-
slagen (heen en weer) op de even-
wichtsbalk zonder te vallen? Vo-
rig jaar stond het record op 17 rad-
slagen door Jasmin Aileen. Guoxin 
Verhoef wist dit te verbeteren naar 
50 radslagen! Een topprestatie! 
 
Drie wisselbekers
Tevens zijn drie wisselbekers uitge-
reikt. De wisselbeker voor de hoog-
ste plaatsing op officiële KNGU-
wedstrijden in de 4e divisie is dit 
jaar uitgereikt aan Guoxin Verhoef, 
die bij de halve finale van de re-
giokampioenschappen in de 4e di-
visie op de 7e plaats eindigde. Isa 
Verzeilberg, de winnares van 2013, 
reikte haar de beker uit. De wissel-
beker voor de hoogste plaatsing op 
officiële KNGU-wedstrijden in de 
5e divisie ging naar Madelief Riepe, 
die bij de regiokampioenschappen 
op de 7e plaats eindigde en nu op 
14 juni mee mag doen met de dis-
trictskampioenschappen. Deze be-
ker was nieuw dit jaar. De wissel-
beker voor de verenigingskampioe-
ne van SV Omnia 2000 is overhan-
digd aan Kirsten Kniep. Zij kreeg de 
beker uit handen van Nilou Spring 
in ‘t Veld, de winnares van 2013. De 
trainsters en turnsters van SV Om-
nia 2000 kunnen terugkijken op een 
geslaagde finale van de onderlin-
ge competitie wedstrijdturnen, die 
plaatsvond onder toeziend oog van 
vele enthousiaste familieleden! 

Vrijdag op baan Wim Kandreef
Skateclinic met Bob de 
Jong en Esmee Visser
Kudelstaart - Komende vrijdag-
avond 25 april worden op de inline 
speed skatebaan aan de Wim Kan 
Dreef de eerste meters weer ge-
maakt middels een clinic waarbij 
samen met Bob de Jong, Renz Rot-
teveel, Maud van der Meer, Esmee 
Visser, Mathijs van der Hoorn en 
Anouk van der Weijden inline speed 
skaten geleerd kan worden onder 
begeleiding van de begeleiders van 
de verenigingen Nut en Vermaak, 
Alkemade en STG Ter Aar. 
De clinic begint om 18.30 uur en 
is voor alle leeftijden. Helm en be-

scherming is. verplicht. Neem eigen 
skeelers mee. Als je geen skeelers 
hebt zijn er skeelers, helmen en be-
scherming beschikbaar. Deelname 
is geheel op eigen risico. Bij regen 
gaat het helaas niet door. 

Opening terras
Tevens wordt deze avond de offici-
ele opening verricht van het nieu-
we terras bij de skeelerbaan, dat 
met veel inzet en energie door een 
vrijwilliger van de stichting Skeeler-
baan en Natuurijsbaan Kudelstaart 
is aangelegd. 
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Veel talent op elfde 
schoolkorfbaltoernooi
Kudelstaart - Woensdagmid-
dag 16 april werd bij Korfbalver-
eniging VZOD aan de Wim Kand-
reef voor de elfde keer om de hoog-
ste eer van het jaarlijks terugkeren-
de schoolkorfbaltoernooi gestre-
den. Dit jaar vond het toernooi, in 
tegenstelling tot voorgaande jaren, 
op een doordeweekse dag plaats. 
Daarnaast zijn er op alle basisscho-
len in Kudelstaart en Aalsmeer cli-
nics gegeven tijdens de gymlessen. 
Deze twee veranderingen hebben er 
onder andere voor gezorgd dat het 
aantal inschrijvingen, ten opzichte 
van vorig jaar, meer dan verdubbeld 
is. Het weer werkte, met een heer-
lijk zonnetje en een fris briesje, ge-
lukkig ook goed mee. In het begin 
van de middag streden de groepen 
3 en 4 van de onderbouw tegen el-
kaar in een kleine competitie. Tus-
sen de wedstrijden door konden de 
kinderen zich onder andere uitle-
ven op het springkussen of zich la-
ten schminken. De kinderen streden 
voor wat zij waard waren en halver-
wege de middag werden de finale-
wedstrijden gespeeld. Op de twee-
de plaats eindigde het team van De 
Graankorrel 4a en de eerste plaats 
was voor De kikkers van de Hoek-
steen! In de middag streden negen 

teams van de groepen 5/6 en maar 
liefst zestien teams van de groepen 
7/8 van de bovenbouw om de ge-
wilde eerste plek. Na twee span-
nende finales voor de groepen 5/6 
en 7/8, werden de Oosttoppers van 
De Oosteinderschool groep 6 en FC 
Natte Tosti van de Antoniusschool 
groep 8 als winnaars van het toer-
nooi van de bovenbouw uitgeroe-
pen. De korfbalkampioenen van De 
Graankorrel 6 en Graankorrel 8A 
grepen net naast de titels, maar mo-
gen trots zijn op een tweede plaats. 
Wethouder Gertjan van der Hoeven 
reikte de bekers uit aan de winnen-
de teams en mocht de uiteindelij-
ke dagwinnaar de ‘Atie Westerdijk 
Schoolkorfbal Wisseltrofee’ en een 
originele korfbalbal uitreiken aan 
De Graankorrel, die vandaag maar 
liefst drie keer tweede is geworden. 
De Antoniusschool kreeg dit jaar uit 
handen van de wethouder de Fair-
Play prijs uitgereikt: een origine-
le korfbalbal. Deze kunnen zij goed 
gebruiken op de korfbalpaal op het 
schoolplein! Ouders, familie en on-
derwijzend personeel hebben ge-
noten van het enthousiasme van de 
kinderen en zagen veel talenten ‘in 
de dop’ aan dit sportieve korfbal-
spektakel deelnemen.

Marjan na drie uur spinnen, samen met sportschooleigenaar Hylke.

Spinningmarathon voor MS
Aalsmeer - Maandag 2e Paasdag 
heeft een spinningmarathon plaats-
gevonden, georganiseerd door 
sportschool Aalsmeer en aange-
vraagd door een lid Marjan Post. De 
marathon is gehouden ten behoeve 
van het M.S.Fonds. De dochter van 
Marjan haar heeft MS in progres-
sieve vorm. Om die reden gaat ook 
haar man Gert zich inzetten voor het 
fonds. Hij gaat op 9 juni drie maal op 

één dag de Mont-Ventoux beklim-
men. Dit fonds heet Klimmen tegen 
MS en trekt elk jaar meer deelne-
mers. 
De opkomst voor de spinningma-
rathon was groot, evenals de op-
brengst. Er is 679 euro bijeen ge-
sport. Boven verwachting, aldus 
Marjan en Gert. De twee hopen dat 
het bedrag nog hoger wordt mid-
dels donaties.

Oceanus heeft jongste team 
in de tweede divisie Triathlon
Aalsmeer - Afgelopen zondag was 
de aftrap van het wedstrijdseizoen 
voor de tweede divisie van Oceanus 
Triathlon. Arnhem was gastheer voor 
de eerste wedstrijd. Oceanus stond 
met haar opleidingsteam aan de 
start. Het jongste team bestaat uit 
Daan Snaterse (15), Niels van Bun-
ningen (17), Bart Sommeling (16) 
en Davy Heijsteeg (15). De mannen 
hadden in aanloop naar deze wed-
strijd vele specifieke trainingsrond-
jes gemaakt om goed voorbereid 
aan de start te staan. Bart, normaal 
zwemmer bij Oceanus, maakte zijn 
debuut in de triathlon!
De wedstrijd in Arnhem ging over 
475 meter zwemmen, 20 kilome-
ter fietsen en 5 kilometer lopen en 
werd in teamverband afgelegd bij 
een temperatuur van 13 graden en 
in een mooie lentezon. In het 25 
meter buitenzwembad werden de 
teams om de 2 minuten wegge-
schoten. Om 13.50 uur was het de 
beurt aan de jonge atleten om als 
laatste te starten. Wedstrijdzwem-
mer Bart had de eer om gang te 
maken tijdens het zwemmen. In een 
gestaag tempo werden de 19 ba-
nen afgelegd, waarna in raptempo 
richting de wisselzone werd gelo-
pen. In de wisselzone hadden de at-

leten besloten om toch een jas over 
de natte wedstrijdpakken te trek-
ken. Dit om te voorkomen dat men 
het koud zou krijgen tijdens de 20 
kilometer tijdrit door de heuvels van 
Arnhem. Na 12 minuten stapten de 
4 atleten in de paarse trein om de 2 
ronden in een moordend tempo te 
gaan fietsen. Er werd continue van 
kop gewisseld om zo de juiste snel-
heid te houden tijdens de beklim-
mingen en afdalingen. In de vlakke 
stukken werd de waaier ingezet. Na 
een kleine 50 minuten werd de wis-
sel van het fietsen naar het lopen in-
gezet. De fiets werd opgehangen in 
de fietsenrekken en de fietsschoe-
nen werden gewisseld voor de loop-
schoenen. De 5 kilometer werden 
in 2 ronden uitgelopen. Met de on-
derlinge coaching kon het team met 
de 4 atleten in de complete startop-
stelling na 1.10.43 de finish passe-
ren. Na Arnhem strijdt het Oceanus 
Team met de andere teams uit de 
2e Divisie Zuid in Weert en Oss te-
gen elkaar, om uiteindelijk in Almere 
te bepalen wie zich de beste teams 
van de competitie mogen noemen. 
Wil je meer weten over het tweede 
divisie team of over triathlon? Kijk 
dan op: www.oceanus-triathlon-
team.nl.

FC Aalsmeer zoekt 
hooftrainer meisjes
Aalsmeer - Voor het aankomende 
seizoen 2014/2015 is FC Aalsmeer 
(nu nog Jong Aalsmeer United) op 
zoek naar een hoofdtrainer meis-
jes. Het meisjesvoetbal groeit en 
bloeit binnen de nieuwe fusie-
club. Er zijn naast veel enthousias-
te speelsters, voldoende leiders, as-
sistent-trainers en er is een coördi-
nator die verantwoordelijk is voor de 
niet-voetbaltechnische zaken. Ech-
ter een hoofdtrainer voor volgend 
seizoen ontbreekt nog in de orga-
nisatie. FC Aalsmeer zoekt iemand 
die het jeugdbeleid met betrekking 
tot meisjesvoetbal uitdraagt en ver-
der ontwikkelt. Deze persoon moet 
ervaring hebben met het voorbe-
reiden/verzorgen van voetbaltrai-

ningen en het aansturen van hulp-
trainers. Bij voorkeur heeft de-
ze functionaris een trainersdiploma 
of de bereidheid om deze op kos-
ten van de vereniging te gaan beha-
len. De kandidaat dient communi-
catief vaardig te zijn, aangezien hij/
zij structureel overleg heeft met as-
sistent-trainers, leiders en de coör-
dinator. De trainingen vinden plaats 
op de dinsdag- en donderdagavon-
den en de meisjes voetballen op za-
terdagochtend. Voor deze functie is 
een vrijwilligersvergoeding beschik-
baar. Interesse? Het bestuur van FC 
Aalsmeer nodigt u graag uit voor 
een oriënterend gesprek! Reageren 
kan door een e-mail te sturen naar 
bestuur-jau@hotmail.com.

Geef je op bij AVA voor 
de Dam tot Damloop
Aalsmeer - Ook dit jaar was bij 
de voorverkoop van de startbewij-
zen de deelnemerslimiet voor de 
Dam tot Damloop binnen een hal-
ve dag bereikt. Wil je toch een start-
bewijs bemachtigen voor deze po-
pulaire 10 Engelse Mijl (16,1 kilome-
ter)? Train dan mee met atletiekver-
eniging Aalsmeer. De Dam tot Dam-
loop van Amsterdam naar Zaan-
dam vindt plaats op zondag 21 sep-
tember. Voor velen is het een uitda-
ging om deze bijzondere loop een 
keer te volbrengen. Dit kan ech-
ter niet zomaar en vraagt een seri-
euze voorbereiding. Bij Atletiekver-
eniging Aalsmeer begint op zon-
dag 29 juni een serie trainingen ter 
voorbereiding op deze Damloop. 
Deze voorbereiding richt zich op 
de iets gevorderde hardloper, niet 
voor de echte beginners. Wij gaan 
ervan uit dat deelnemers aan deze 
trainingen reeds zonder problemen 

drie kwartier kunnen hardlopen. De 
eerste training en kennismaking 
vindt plaats op zondag 29 juni om 
9.00 uur op de atletiekbaan aan de 
Sportlaan. Daarna worden weke-
lijks op dezelfde tijd duurlopen ge-
start vanaf de parkeerplaats bij de 
camping van het Amsterdamse bos. 
Er wordt in meerdere tempo groe-
pen gelopen. De duurlopen worden 
uitgebreid totdat alle deelnemers 
in staat zijn om de Dam tot Dam-
loop met succes te volbrengen. De 
kosten bedragen 85 euro per deel-
nemer, inclusief startbewijs voor de 
Dam tot Damloop. Let op: er zijn 
nog maar een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar, dus schrijf je snel 
in, want VOL IS VOL. Enthousiast? 
Kijk op www.avaalsmeer.nl voor alle 
informatie en download daar het in-
schrijfformulier. Aanmelden kan tot 
uiterlijk 30 april bij Marjan van Gin-
kel via email marjan.vg@hetnet.nl.

Deelnemers tijdens de warming up.

Postduiven Vereniging de Telegraaf
Cees van Vliet wint met 
844 vlucht vanuit Duffel
Aalsmeer - Zaterdag stond de 
vlucht vanuit het Belgische Duf-
fel op het programma voor de dui-
ven van P.V. de Telegraaf. Het werd 
geen gemakkelijke vlucht, want de 
wind zat in de oosthoek en daardoor 
worden de duiven richting de kust 
gedreven en moeten dat tegen de 
wind in huiswaarts. 

Het was de 844 van Cees van Vliet 
die dat het beste door had en met 
grote voorsprong de winnaar werd. 
De duiven werden om 10.00 uur ge-
lost, en om 11.33.21 uur was de duif 
van Cees thuis in Kudelstaart en 
maakte 1371,721 meter per minuut, 
dat is ruim 82 kilometer per uur. De 
Comb. van Ackooy uit Hoofddorp 
werd tweede en Aad van Belzen 
uit Kudelstaart derde. Cees werd in 

Rayon F ook met afstand eerste en 
in Noord Holland is hij tevens terug 
te vinden in de top. 

De uitslag is als volgt:
1. C. van Vliet Kudelstaart, 2. Comb. 
van Ackooy Hoofddorp, 3. A.J. van 
Belzen Kudelstaart, 4. Gerard & 
Lies v.d. Bergen Kudelstaart, 5. D. 
Baars Kudelstaart, 6. v. Leeuwen 
& v. Grieken Aalsmeer, 7. J.A. van 
Dijk Aalsmeer, 8. E. Wiersma Am-
stelveen, 9. J.H. van Duren Amstel-
veen, 10. P. v.d. Meijden Aalsmeer-
derbrug, 11. M. de Block Aalsmeer, 
12. A. v.d. Wie Aalsmeer, 13. W. Wijf-
je De Kwakel, 14. J. Vijfhuizen De 
Kwakel, 15. Tim Rewijk De Kwakel, 
16. S. Vonk Aalsmeer, 17. W.J.C. Gra-
pendaal Aalsmeer, 18. H. Spaarga-
ren, 19. Th. v.d. Wie.

Winnaar Cees van Vliet uit Kudelstaart.

Zwemcompetitie
Bart en Giulia presteren 
goed op NJK Lange Afstand
Aalsmeer - Afgelopen zaterdag 
werden in het Sportfondsenbad in 
Amersfoort de Nederlandse Junio-
ren Kampioenschappen Lange Af-
stand gezwommen. Voor Oceanus 
namen de zwemmers Bart Somme-
ling en Giulia Corsi deel; Bart aan 
de 1500 en Giulia aan de 800 me-
ter vrije slag. Een paar weken gele-
den hadden Bart en Giulia zich ge-
kwalificeerd op de Regiokampioen-
schappen Lange Afstand in Alk-
maar. In Amersfoort hadden de bes-
te junioren lange afstand zwemmers 
van Nederland zich verzameld om in 
een 50 meter bad de prijzen te ver-
delen. Bart Sommeling had samen 
met zijn coach André Dekker een 
strijdplan opgesteld waarbij het de 
bedoeling was om een strakke en 
gelijkmatige race af te leggen. De 
eerste paar honderd meter van de 
1500 meter lag het tempo van Bart 
hoog, maar net niet snel genoeg 
om de eerste vier zwemmers bij te 
houden. In het vervolg van de race 
zwommen de tegenstanders niet 
verder weg en Bart slaagde er goed 
in om bij te blijven met zeer con-
stante 100 meter tijden van rond de 
1:13 min. Uiteindelijk bereikte Bart 
de finish in 18:14:91 min; goed voor 

een vijfde plaats op het NJK. Gi-
ulia Corsi, gecoached door moeder 
Rosalie, mocht in het middag pro-
gramma aantreden. In een zeer con-
stante race met 100 meter van rond 
de 1.23 min zwom Giulia naar een 
mooie achtste plaats op het NJK 
in een sterk deelnemersveld. Beide 
zwemmers konden tevreden huis-
waarts keren. 

Handbal Aalsmeer wint 
eerste kruisfinale 
Aalsmeer - FIQAS Aalsmeer heeft 
het dit hele seizoen al lastig tegen 
Bevo: eerder werd uit verloren en 
thuis gelijk gespeeld. Dat beloofde 
volop spanning voor de eerste kruis-
finale in Panningen! En zeker in de 
beginfase van de wedstrijd waren 
de ploegen behoorlijk aan elkaar 
gewaagd. Hoewel FIQAS Aalsmeer 
wel meteen een 3-0 voorsprong 
nam, was het een paar minuten la-
ter alweer gelijk. Zo vielen de doel-
punten de eerste twintig minuten 
om en om, al waren het wel steeds 
de Aalsmeerders die eerst op voor-
sprong kwamen. Pas na 9-9 werd 
en voor het eerst een gaatje gesla-
gen: Via Djordje Stevajovic, Remco 
van Dam en Samir Benghanem werd 
het 9-13, 10-14 door een fraai lobje 
van Frank Lübbert uit de linkerhoek 
en via een sterke actie van Wai Wong 
12-16 vlak voor rust. FIQAS was in 
die fase ook de betere ploeg. Bevo 
profiteerde vlak voor rust nog van 
een overtal situatie en zo gingen de 
mannen rusten bij 13-16. 
Ook in de tweede helft speelde FI-
QAS Aalsmeer sterk: vanuit een soli-
de dekking werd de marge zelfs uit-
gebouwd naar een maximale voor-
sprong van zes doelpunten: 16-22: 
na een fraaie schijnbeweging ge-
scoord door Robin Boomhouwer. 
De wedstrijd was echter nog niet 
gespeeld en wat wel vaker gebeurt 
in de kolkende sporthal in Pannin-
gen, gebeurde ook nu: waar FI-
QAS Aalsmeer verzuimde om door 
te drukken, kwam Bevo kwam lang-
zaam terug in de wedstrijd. Er was 
wat pech in de afronding, schoten 
waren soms iets te geforceerd en de 
Limburgse ploeg rook nog kansen. 
Vijf minuten voor tijd hadden ze het 
verschil terug gebracht tot twee: 24-
26 en even later werd zelf de aanslui-
tingstreffer gescoord: 25-26. Vervol-

gens werd een penalty gemist en na 
nog een aanvallende fout wist Bevo 
zelfs de gelijkmaker te forceren: 26-
26. In de laatste seconden leek al-
les geoorloofd, maar een wilde ac-
tie leverde FIQAS Aalsmeer nog wel 
een vrije worp op. Tijdens een time 
out was er snel overleg tussen Wai 
Wong en Remco van Dam: wat de 
twee precies bespraken weten we 
niet, maar uiteindelijk kreeg Rem-
co de bal, haalde verwoestend uit en 
sleepte alsnog de overwinning voor 
FIOQAS Aalsmeer uit het vuur: 26-
27. Voor het eerst dit seizoen was van 
Bevo gewonnen en nog wel in het 
hol van de leeuw. Of het genoeg is 
om de finale om de landstitel te ha-
len, wordt duidelijk tijdens de return 
in het weekend van 3 en 4 mei. Ach-
teraf was René Romeijn uiteraard 
blij met de winst: “Maar ook jammer 
dat we niet konden doordrukken in 
de slotfase. We zijn dan wel de te-
rechte winnaar, maar hebben ook 
verzuimd het écht af te maken. Dat 
weet de ploeg ook en dus weten de 
jongens wat hen te doen staat in de 
thuiswedstrijd.” Zaterdag 3 mei, 20.00 
uur/zondag 4 mei, 14.00 uur: FIQAS 
Aalsmeer tegen Eurotech/Bevo.

Halve finale beker!
De mannen van FIQAS Aalsmeer 
hebben zich geplaatst voor de hal-
ve finale van het NHV bekertoernooi. 
Daarin moeten ze het opnemen te-
gen de huidige bekerhouder, Kras/
Volendam. Het bekerduel gaat van-
avond, donderdag 24 april, gespeeld 
worden in sporthal Opperdam in Vo-
lendam en begint om 20.00 uur. De 
andere halve finale gaat tussen OCI/
Lions en Eerste Divisieclub DIOS en 
wordt in Limburg gespeeld. De hal in 
Volendam is niet zo heel groot, dus 
zorg dat je op tijd bent als je de man-
nen wilt aanmoedigen. 

Wedstrijden 
Veldvoetbal

Zondag 27 april:
RKAV
RKAV 1 – Zuidoost 1 14.00 u 
Buitenveldert 3 - RKAV 2 11.30 u

RKDES
Arsenal 1 - RKDES 1 14.30 u
Soest S.O. 2 - RKDES 2 11.00 u
SDZ 2 - RKDES 3 12.00 u
RKDES 4 – Pancratius 4 12.00 u

‘Dartstrijd’ in 
‘t Middelpunt

Aalsmeer - Het was weer een 
spannende avond voor de topdar-
ters in het Middelpunt. Tibor Hoger-
vorst gooide tot twee keer toe in de 
wedstrijd bijna een negen darter en 
is hierdoor welverdiend eerste ge-
worden. Tweede werd Guido Schol-
ten, die een behoorlijke strijd lever-
de met Sebastiaan Dolk, die toch 
op het laatst zijn dubbels miste en 
derde werd. In de verliezersronde 
was de wedstrijd tussen Kees Kooij-
man en René Rademaker span-
nend, maar Kees wist toch de eerste 
plaats te behalen, René dus tweede. 

Op de derde plaats eindigde Ma-
rieta Dolk. De volgende dartavond 
is weer op dinsdagavond en begint 
om 20.00 uur in de Wilhelminastraat 
55. De zaal van het Middelpunt is 
vanaf 19.30 uur open.



50 Jaar basketbal in Aalsmeer!
Aalsmeer - Dit jaar is het precies 
50 jaar geleden dat er in Aalsmeer 
een basketbal vereniging werd op-
gericht onder de vlag van TVA. Dit 
was aanleiding voor het huidige be-
stuur om de grondleggers uit te no-
digen voor een terugblik op 50 jaar 
basketballen in Aalsmeer en dat re-
sulteerde in een prachtig verhaal 
met vele anekdotes. In de jaren 
zestig tot tachtig waren de School 
Sport Toernooien onwijs populair. 
Er werden toernooien voor hand-
bal, basketbal, volleybal en ook at-
letiek georganiseerd en zowel de 
lagere scholen als de scholen van 
het voortgezet onderwijs, zo heette 
dat in die dagen, gaven graag ge-
hoor aan de uitnodigingen om mee 
te doen. Eén van de grote promo-
tors van deze toernooien was Wim 
Beijnvoort, destijds gymleraar van 
de Mulo in de Marktstraat. De nu 
85 jarige Wim Beijnvoort had zo-
veel plezier in die sporten dat hij 
besloot een basketbal vereniging 
op te richten, omdat via de scho-
len enorm veel kinderen er belang-
stelling voor hadden gekregen. Op 
één van die toernooien ontvouwde 
hij zijn plannen aan Nel de Koning, 
die bezig was met een korfbaltoer-
nooi en zij had er wel oren naar om 
samen met Wim een basketbal ver-
eniging op te richten. In 1964 werd 
alles op de rit gezet en vond de of-
ficiële inschrijving bij de Nederland-
se Basketball Bond plaats onder de 
naam TeVeA Basketball Aalsmeer. 
Er bestond ook een turnvereniging 
in Aalsmeer en daar die TVA heette 
moest de basketbal vereniging een 
‘e’ tussen de letters in de afkorting 
zetten. Wim leidde de nieuwe club 
ongeveer 4 jaar als voorzitter en gaf 
in 1968 de voorzittershamer aan Nel 

de Koning die de vereniging onge-
veer 8 jaar bestuurde als voorzit-
ter. Nel werd op haar beurt opge-
volgd door Jan Ratterman die ook 
een jaar of vier de voorzittersha-
mer hanteerde. Na hem kwamen er 
nog vier voorzitters, Hans Lievaart, 
Kees Buskermolen en Rob Verbeek 
en in 1998 werd de huidige voorzit-
ter, Rob Thomas, gekozen. Uiteraard 
bestaat een terugblik op zo’n peri-
ode van 50 jaar uit heel veel feiten 
en belevenissen en daarover wer-
den de genoemde voorzitters een 
aantal vragen gesteld. Met hoeveel 
teams ging de vereniging van start? 
“We begonnen vanuit de school-
toernooien basketbal en daaraan 
deden uiteraard heel veel leerlin-
gen van diverse scholen mee”, aldus 
Wim Beijnvoort. “We konden daar-
om meteen al starten met 3 wel-
penteams, maar ook met een he-
ren- en een damesteam en dat was 
best veel in één keer.” Maar dat ging 
allemaal best moeilijk, volgens Nel, 
want er was geen geld en om een 
echte vereniging te beginnen heb 
je toch wat startkapitaal nodig. Wim 
stapte daarom naar het bestuur van 
TVA en het lukte hem om een bij-
drage te krijgen om de club op te 
richten, maar wel als TeVeA.

Hoe werden jullie in bestaande 
competities ingedeeld toen je net 
begon? Wim trots: “We werden in 
eerste instantie in de laagste com-
petities gezet, maar onze jeugd-
spelers hadden zich al bewezen tij-
dens de schooltoernooien en ken-
den het spel dus al redelijk, zodat 
we al spoedig door konden naar 
hogere klassen waar we ook thuis 
hoorden maar het eerste heren- en 
eerste damesteam kwamen eerst 

in de laagste klassen uit en moes-
ten de eerste seizoenen echt bewij-
zen om te promoveren naar hogere 
klassen.” Nel voegt er nog aan toe: 
“Onze vereniging beschikte toen 
meteen al over een groep zeer en-
thousiaste trainers en coaches en 
dat heeft een heel groot verschil ge-
maakt.”
In die beginjaren is er toch wel heel 
wat gebeurd om na te vertellen. 
Wim: “Ja, dat waren nog eens tij-
den, de jeugd was meer met sport 
bezig dan nu, lijkt het wel. De teams 
gingen fantastisch met elkaar om 
en het leek wel een groot feest.” 
Nel beaamt dat en gaat verder: “De 
saamhorigheid in de teams was 
heel groot. We gingen af en toe een 
weekend of zelfs een hele week sa-
men weg.” Wim: “Een ander grappig 
ding om te vertellen is dat wij on-
ze wedstrijden speelden in de za-
len van Bloemenlust. Maar als dan 
de kwekers of handelaren een ver-
gadering hadden of zo, dan liepen 
ze gewoon dwars door de wedstrijd 
over het veld en moesten wij even 
stoppen met ballen.” Hij moet er nog 
om lachen.
Hebben jullie veel op toernooien ge-
speeld, in binnen- en buitenland? 
“Dat hebben we inderdaad”, vertelt 
Jan Ratterman, die in 1976 het voor-
zitterschap op zich nam. Hij kwam 
destijds in een opgemaakt bed-
je want de vereniging was een van 
de grootste van heel Nederland in 
die tijd. “We hadden zo’n 250 le-
den die in 30 teams, waarvan wel 
6 welpenteams, speelden. Dat was 
iets unieks.” En hij vervolgt: “In die 
jaren speelden we met een jeugd-
team een keer op toernooi in Duits-
land. Dat werd georganiseerd door 
de Eurosportring, die sporten bin-

nen de Europese Gemeenschap 
promootte. Maar in 1976 zijn we ook 
met een dames- en een herenteam 
naar Parijs geweest en deden het 
best goed daar.” Basketball Vereni-
ging Aalsmeer had toch een ook een 
afdeling rolstoelbasketbal? “Ja dat 
was zo. Dat was in de jaren tachtig 
en die teams speelden op het hoog-
ste niveau in Nederland en waren 
zeer, zeer succesvol”, aldus Jan Rat-
terman. Wanneer kwam de huidi-
ge voorzitter Rob Thomas in beeld? 
Rob: “Dat is nu alweer zo’n 16 jaar 
geleden. Ik speelde al jaren in een 
vereniging in Amsterdam waar we 
toen woonden. Maar na onze ver-
huizing naar Aalsmeer gingen on-
ze dochters hier bij BV Aalsmeer 
basketballen en toen er in 1997 een 
kleine bestuurscrisis dreigde werd 
mij gevraagd om het voorzitterschap 
op me te nemen en toen heb ik me 
in januari 1998 kandidaat gesteld, 
met het resultaat dat ik nog steeds, 
met veel plezier, voorzitter ben van 
deze mooie, leuke vereniging. Ik doe 
het nog steeds graag. En we hebben 
momenteel een goed bestuur en dat 
maakt dingen makkelijker voor mij. 
Helaas is het aantal spelende leden 
de laatste jaren - om uiteenlopen-
de redenen - toch wel drastisch af-
genomen, maar gelukkig zien we 
de laatste 2 jaar weer wat aanwas 
van de allerkleinsten en die zijn toch 
de toekomst. Jammer genoeg had-
den we eind jaren negentig weinig 
jeugdleden die naar het eerste he-
ren team konden doorstromen. En 
aan de andere kant werd de leeftijd 
van de spelers van het HS1 team 
steeds hoger en werd het lastig voor 
jeugdige talenten om de overstap 
naar ons topteam te maken. Daar-
bij nam ook het ledental af voor-

al door het teruglopen van het da-
mes basketbal.” Hoe gaat het nu bij 
BV Aalsmeer? Voorzitter Rob: “Zoals 
gezegd hebben we weer aanwas bij 
de jeugd en zijn daar heel blij mee. 
We hebben nu 3 herenteams, een 
team onder 18 jaar (U18), een team 
onder 16 jaar (U16), een team on-
der 14 jaar (U14) en een team onder 
12 jaar (U12) en dit jaar hebben we 
gelukkig ook weer een damesteam 
op de been kunnen brengen. Daar 
spelen dames van 18 jaar en ouder 
aangevuld met enkele jeugdspeel-
sters. Ze doen dat hartstikke mooi, 
want na een moeilijk begin winnen 
ze nu toch ook hun wedstrijden. En 
dit seizoen speelt ons heren 1 team 
op Rayon niveau en dat is best pit-
tig want de tegenstanders zijn ge-
renommeerde, sterke teams. Toch 
werd bijna 50 procent van de wed-
strijden gewonnen. Leuk om eraan 
toe te voegen is dat het HS1 team 
een goede shirtsponsor heeft we-
ten te interesseren en sinds begin 
dit jaar spelen ze in een prachtig te-
nue.” Wat houdt de toekomst van de 
vereniging in? “Dat is natuurlijk een 
heel lastige vraag”, aldus Rob. “We 
hopen, en werken eraan, om toch 
weer meer belangstelling voor het 
basketballen te krijgen. Dat doen 
we onder andere door regelmatig 
wedstijdverslagen naar de krant te 
sturen, zodat men kan lezen dat er 
ook in Aalsmeer een basketbal ver-
eniging bestaat. Daarnaast hebben 
we een mooie website die regelma-
tig bezocht wordt en we presente-
ren ons, dit jaar voor het eerst, op 
de Voorjaarsmarkt waar men naast 
onze stand een balletje kan gooien. 
Dus komt dat zien! We zouden heel 
graag zien dat we weer over meer 
jeugdteams per categorie konden 
beschikken zodat je jonge talen-
ten meer mogelijkheden kunt bie-
den om zich te ontwikkelen. En ook 
zou het prachtig zijn om minstens 
2 dames- en 5 of 6 herenteams te 
hebben zodat daar ook de sterkste 
bezetting gecreëerd kan worden. 
Maar het uitkomen van deze droom 

zal nog wel even duren”, mijmert 
Rob en gaat verder: “Heel belangrijk 
is natuurlijk ook om goeie, gedre-
ven trainers en coaches te hebben. 
In de rijke historie van de vereniging 
zijn we op dit vlak verwend geweest 
met inbreng van de families Busker-
molen, Van Daalen, Zijlstra en San-
ders en nog steeds is hun inbreng 
belangrijk. Voor de toekomst zullen 
we nieuw bloed moeten laten in-
stromen. Dat kunnen eigen jeugd-
spelers zijn die zich bekwamen als 
trainer en coach, maar ook ouders 
van nieuwe leden willen we graag 
de kans bieden cursussen te volgen 
en mee te gaan bouwen aan de ver-
eniging. En om die mensen te krij-
gen doen we regelmatig oproepen 
via de website of de media. We ho-
pen dat we tijdens onze festiviteiten 
voor ons 50-jarig bestaan een paar 
oud-leden te kunnen interesse-
ren om trainer of coach te worden, 
want in de afgelopen 50 jaar zijn er 
zo’n 900 mensen lid van de vereni-
ging geweest en er moeten toch 
wel een paar onder hen zijn die iets 
voor hun oude club willen beteke-
nen.” Tenslotte wil Rob nog dit kwijt: 
“Op 7 juni vieren we ons jubileum-
feest in de Proosdijhal en daaraan 
voorafgaand organiseren we een ju-
bileumtoernooi voor leden en oud-
leden. Er hebben zich al een aantal 
teams van oud-leden aangemeld en 
het belooft een heel mooie dag te 
worden. Helaas hebben we niet al-
le oud-leden en oud-bestuursleden 
kunnen uitnodigen omdat we sim-
pelweg geen goed (e-mail)adres, 
noch telefoonnummer hebben en 
we hopen dat men door het lezen 
van deze oproep zich toch nog zal 
aanmelden. Ook teams kunnen zich 
nog aanmelden voor het toernooi 
en ook hopen we op heel veel leden 
en oud-leden op onze spetterende 
feestavond waarvoor men zich ook 
nog steeds kan aanmelden. En na 
zo’n feest? Gaan we gewoon door 
om nog eens 50 jaar een prachtige 
basketbal vereniging als de onze in 
stand te houden.” 

Jac Stammes toernooi was 
geweldig handbalfestijn! 
Aalsmeer - Het door FIQAS Aalsmeer 
georganiseerde toernooi om de Jac 
Stammes Cup dat afgelopen Paas-
weekeinde voor de 15e keer werd ge-
organiseerd, zit er weer op. 73 jeugd-
handbalteams (zo’n 800 deelnemers, 
een record) deden er aan mee en het 
was weer een fantastische happe-
ning! Er werden maar liefst 236 spor-
tieve en spannende wedstrijden ge-
speeld in de poules onder grote pu-
blieke belangstelling. Die waren ver-
deeld over vier sporthallen, waarbij 
zo’n 50 scheidsrechters en ruim 125 
vrijwilligers actief waren. Dat lever-
de uiteindelijk zeven prachtige fina-
lewedstrijden op met maar liefst vier 
teams van FIQAS Aalsmeer voor een 
bomvolle tribune: wat een prachtige 
ambiance! De zaterdag stond in het 
teken van de poulewedstrijden en er 
werd op het scherpst van de snede 
gestreden met als doel zich te clas-
sificeren voor de winnaarspoules en 
finales. Zondag was de dag van de 
winnaarspoules, middenpoules, ver-
liezerspoules en finalewedstrijden. 
Om 9.00 uur begon de eerste wed-
strijdronde. Door de ‘schifting’ waren 
de wedstrijden gelijkwaardiger; zo 
stuitten de eigen dames B direct in de 
eerste wedstrijd in de winnaarspou-
le op de Nederlands kampioen SEW, 
maar ze wisten zeer geconcentreerd - 
en toch wel onverwacht - te winnen! 
De herenkant van FIQAS Aalsmeer is 
traditioneel altijd sterk vertegenwoor-
digd. Zo ook dit jaar, want alle heren-
teams wisten zich te plaatsen voor 

de finales. Die finales begonnen stipt 
om 18.00 uur. De spits werd afgebe-
ten bij de D-jeugd: een finale tussen 
E&O en Quintus. In de winnaarspou-
le waren zij elkaar ook al tegengeko-
men en wederom wist E&O nipt te 
winnen. In de finale van de dames C-
jeugd bleek Quintus, traditioneel een 
vereniging met veel damesteams in 
de finales, een maatje te groot voor 
VOC Amsterdam (18-10). De fina-
le bij de heren C ging tussen FIQAS 
Aalsmeer en Handbalschool Brabant 
en er leek geen vuiltje aan de lucht 
totdat de keeper van Aalsmeer zowel 
een speler van Brabant als Aalsmeer 
torpedeerde. Rood dus, voor gevaar-
lijk spel. Tja, dan staat er ineens een 
handbalspeler in het doel. Brabant 
kwam steeds dichterbij, maar uitein-
delijk wist Aalsmeer tot opluchting 
van velen toch aan het langste eind te 
trekken (11-8). Kampioen!
De apotheose was de finale bij de da-
mes B tussen SEW en Aalsmeer; daar 
ontspon zich een titanenstrijd tussen 
deze twee vriendinnenteams en nie-
mand kon voorspellen welke kant het 
muntje op zou vallen. Na de reguliere 
speeltijd was het dan ook 8-8 en dat 
betekende strafworpen! De spanning 
in De Bloemhof was werkelijk om te 
snijden. Tot 1-1 ging het goed, maar 
daarna schoten de Aalsmeerse da-
mes mis en die van SEW raak. Met 
veel respect werden de speelsters van 
SEW gefeliciteerd: ze mogen ongelo-
felijk trots zijn op dit bereikte resul-
taat. De finale van de Heren B tus-

sen FIQAS Aalsmeer en HV Internos 
was er eigenlijk één met een iets te 
groot krachtsverschil. Eindstand 17-7. 
Het ‘goud’ was binnen! De finale bij 
de dames A ging tussen dezelfde ver-
enigingen als bij de dames C: Quin-
tus en VOC. Hoewel Quintus de ge-
hele wedstrijd op een ruime voor-
sprong stond, liep VOC op het eind 
toch in en werd het nog knap span-
nend, maar uiteindelijk bleek ook nu 
dat Quintus iets sterker was (14-13). 
De finale bij de heren A was een ko-
pie van de finale van 2012 en 2013 en 
ook dit jaar bleek Olympia ’89 net iets 
te sterk voor Aalsmeer. Overigens, op 
de zaterdag en de zondag hadden de 
teams ook al tegenover elkaar ge-
staan, waarbij één wedstrijd gewon-
nen werd en er één gelijkspel was 
(penalty gemist in de laatste secon-
de). De finale werd dus verloren (17-
11) en zo mocht Olympia ’89 zich voor 
de 3e keer op rij kampioen noemen. 
Een prachtige afsluiting van de fina-
lewedstrijden om de Jac. Stammes 
Cup 2014!
Geheel in traditie met vele voorgaan-
de jaren, was de burgemeester van 
Aalsmeer uitgenodigd om de daad-
werkelijke prijsuitreiking voor haar 
rekening te nemen en dus was het 
voor de handbalvereniging een bij-
zondere eer om het woord te geven 
aan burgemeester Jobke Vonk-Ved-
der. Met de nodige flair en humor 
reikte zij de prijzen uit in de verschil-
lende categorieën. Voor de winnaars 
van de oudste jeugd stond een wis-
selbokaal klaar, vernoemd naar de 
eerder dit jaar overleden Kees Jan 
Koster, een groot clubmens, die heel 
veel voor de vereniging heeft bijge-
dragen: een memorabele manier om 
de prijsuitreiking te eindigen. 

Zilver voor Selina en Kim 
op EK Twirlen in België
Aalsmeer - Op donderdag 17 april 
zijn Maureen, Solenne, Kim en Seli-
na met de bus vertrokken vanaf Voor-
hout met de twirl equipe richting 
Oostende,België. Aangekomen in de 
Sleuyter Arena was het tijd voor de 
muziektest, daarna volgde de ope-
ningsceremonie. Alle twaalf deelne-
mende landen presenteerden hun 
equipe en plaatsten de nationa-
le vlag onder de NBTA Europe vlag. 
Selina was reserve bij het onderdeel 
rhythmic twirl en Maureen en Solenne 
waren beide reserve in de categorieën 
Preteen en Junior. Uiteindelijk werd er 
geen beroep op hen gedaan en stond 
het onderdeel 2-baton op het pro-
gramma voor Selina. Door heel veel 
oponthoud was dit onderdeel pas om 
19 uur aan de beurt. Selina kwam als 
13e in actie van de totaal 22 deelne-
mers in de categorie Preteen/cadet-
ten. Zij twirlde een mooie routine met 
4 drops, maar de concurrentie had 
hier ook last vanwege het late tijd-
stip. De vermoeidheid sloeg toe bij de 
deelnemers, dus besloot de organisa-
tie om de twirlingteams naar de vol-
gende ochtend te verschuiven. Zater-
dag voor Kim met het onderdeel su-
per X strut. Als 17e van de 21 deelne-
mers bij de categorie Preteen/cadet-
ten liet zij een hele mooie nette rou-
tine zien. De oranje supporters waren 
luidkeels te horen in de arena. Daarna 
volgde al snel het onderdeel duo Twir-
ling. Nederland werd door Selina en 
Kim vertegenwoordigd en zij moch-
ten de spits afbijten in deze catego-
rie. Zij stonden erg sterk en lieten een 
zeer gelijke routine zien, met slechts 1 
drop. Coach/trainster Valerie was zeer 

tevreden. Voor Selina was het daar-
na weer lang wachten voor het on-
derdeel 1-baton, waardoor zij zich op-
nieuw moest oppeppen. Op scherp 
ging ze rond 18.00 uur de vloer op en 
liet gewoon een no drop routine zien 
inclusief eindtrick. Aan het einde van 
de dag werd de top 8 en daarmee fi-
naleplaatsen bekend gemaakt voor 
de onderdelen super X strut, 1-baton 
en 2-baton. Het was zeer spannend, 
maar zowel Kim als Selina waren met 
hun onderdelen door naar de finale. 
Kim was als 3e aan de beurt in haar 
super X strut finale, zij stond wederom 
zeer sterk met een stevige stabiele uit-
voering van haar routine. Haar punten 
waren zeer hoog, dus ging zij met een 
goed gevoel de vloer af. Vervolgens 
kwam Selina in actie als 2e met het 
onderdeel 2-baton. Ook Selina kreeg 
mooie punten na afloop. Toen weder-
om oppeppen voor de laatste fina-
le met het onderdeel 1-baton. Selina 
dacht die no drop van zaterdag moet 
toch nog een keer kunnen. En ja hoor 
tot haar eigen verbazing deed ze dit 
kunstje nog een keer. Rond 20.45 uur 
begon de prijsuitreiking en sluitings-
ceremonie. Bij het eerste onderdeel 
super X strut klonk het Wilhelmus al 
snel bij de juveniles, dat smaakte naar 
meer. Kim werd naar voren geroepen 
en werd 5e van Europa. Ze kreeg een 
mooie medaille. Daarna werd Seli-
na bij 2-baton zeer verrassend 4e van 
Europa en bij het onderdeel 1-baton 
kwam zij uit op een 6e plaats. Ook 
zij kreeg een medaille en het Wilhel-
mus speelde voor landgenoot Sabine. 
Tot slot was de bekendmaking van de 
top 3 van de duo’s, de spanning steeg 

Van links naar rechts: 
Selina, Valerie, Kim

in de arena. Spanje werd opgenoemd 
als derde en daarna werden de na-
men van Kim en Selina opgenoemd 
voor het zilver. Frankrijk ging er van-
door met het goud. Super blij moch-
ten ze plaats nemen op het erepodi-
um. Als kers op de taart ontving Ne-
derland de landen beker omdat ze 
het best presterende land waren van 
dit EK voor 2014. Terug gekeken kan 
worden op een zeer geslaagd Euro-
pees Kampioenschap, de twirlsters 
van SV Omnia hebben onder begelei-
ding van Valerie het maximaal haalba-
re resultaat behaald. Lijkt het je ook 
leuk om te komen twirlen? Voor meer 
informatie over twirlen kan contact 
opgenomen worden met de Product-
groep Coördinatoren Sandra Kok of 
Linda Nederstigt per e-mail twirlen@
svomnia.nl

Uitslagen baanloop AVA
Aalsmeer - Bij Atletiek Vereniging 
Aalsmeer werd woensdag 9 april de 
maandelijkse recreatieve baanloop 
gehouden. De uitslagen bij de 3 kilo-
meter waren als volgt: Erwin Koopstra 
10:03, Jan Pieter Baars 10:20, Arnoud 
de Graaf 12:00, Kimberly Colijn 13:26, 
Arjen Koopstra 13:33, Nico Brugman 
14:06, Julie Witteveen 15:31, Fabi-
an van Dijk 16:30, Jara Scholte 18:07 
en Gerrit van der Steeg in 21:53 mi-
nuut. De dames scoorden volgende 

tijden op de 5 kilometer: Vera Brug-
man 21:01, Mirjam Colijn 22:51, Son-
ja van Zeelt 23:46, Sharon Nieuwstad 
26:45, Sharon Schweid 27:27, Ange-
la Spruit 28:20 en Laura van Winger-
den in 30:01. Uitslagen bij de heren 
5 kilometer: Brent Pieterse 18:26, Fred 
Scholte 19:09, Iwan Keizer 19:39, Ge-
rard van Schaik 19:43, Leo Martijn 
19:58, Raymond Witteveen 20:06, Mi-
chel Vollebregt 20:11, Rob van Heer-
den 20:28, Robert van Susteren 21:23, 

Kees Schouten 21:27, Jacques Ver-
hoef 21:27, Sjaak Smit 21:46, Matthijs 
van der Pol 21:55, Renier van Oene 
21:59, Rob Bothof 22:18, John Celie 
23:22, Fred den Hartog 23:35, Arnold 
van Velthoven 23:46, Piet Rietdijk 
24:04, Steven Schroer 24:07, Kees de 
Wit 24:10, Peter Velthuis 25:35, Cock 
van der Pol 26:53, Piet de Boer 29:53, 
Jos Cornelisse 29:53, Henk Lansber-
gen 30:11 en Gijs Honing in 36:28 
minuut. De volgende baanloop is 
woensdag 14 mei vanaf exact 20.00 
uur op de atletiekbaan in de Sport-
laan.
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