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KORT NIEUWS:

Jongen 
overvallen 
Mijdrecht - Zondagavond jl is 
op de Aquamarijn in Mijdrecht 
een jongen overvallen. Twee 
ongewapende tieners beroof-
den het slachtoffer even na 
half negen en gingen er daar-
na met ruim honderd euro aan 
spullen vandoor. De jongen zelf 
kwam met de schrik vrij. De da-
ders zijn gevlucht in de richting 
van Uithoorn. Maandag jl heeft 
de politie nog een buurtonder-
zoek ingesteld, maar de daders 
zijn nog spoorloos. De zaak is 
nog in onderzoek. Heeft u iets 
gezien? of weet u meer? neem 
dan contact op met de politie.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

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

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER
voor een wijk in De Hoef.
Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil 
je wat bijverdienen? Bel tijdens kantooruren 
naar Rogier of Marco: 0251-674433.GE
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GD Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Dringende 
oproep 
Wilnis - Willen de twee dames 
(een al wat oudere en een iets 
jongere, één heet er Laura) die 
woensdagavond 8 januari jl. lo-
pend met een Jack Russell, ko-
mend vanuit de Dorpsstraat in 
Wilnis, richting Vinkeveen, een 
jongeman aanspraken die wat 
verloren op een hekje zat bij de 
begraafplaats. De jongeman 
zou graag opnieuw in contact 
komen met hen. 
Zouden deze dames contact 
kunnen opnemen met onze re-
dactie (06-53847419) zodat wij 
u zijn naam en telefoonnum-
mer kunnen doorgeven. 

Lillian en Pascal, twee ondernemers uit Mijdrecht, zijn boos:

”Moet Mijdrecht nog verder verloederen: 
dit moeten we toch niet willen?”
Mijdrecht - Mijdrecht is zoals zo-
veel steden en dorpen behoorlijk 
aan het verloederen. Er staan win-
kelpanden leeg en er wordt maar 
niet herbouwd. 
Op Hofl and is dat het geval, maar 
ook het oude winkelcentrum de 
Molenhof, in het hart van koopcen-
trum Mijdrecht, staat alweer jaren 
leeg en is ook al aan het verloede-
ren. Lilian van der Schaft, eigenare-
se van lingeriezaak Bonne Nuit aan 
Hofl and en Pascal van El Fuego in 
de Dorpstraat en de ijssalon aan de 

Kerkvaart zijn het echt zat. Ze zijn 
boos, boos omdat bijvoorbeeld Mo-
lenhof staat te verloederen, hoewel 
dat niet nodig is: “Het zijn een vier-
tal inwoners van Mijdrecht die er-
voor zorgen dat er nog steeds niets 
gebeurt. Lilian: “Zelf ben ik opge-
groeid in Mijdrecht en woon en 
werk ik er nog steeds met plezier. 
Naast mijn woning staat al circa zes 
jaar een fl inke bouwval, welke een 
zeer trieste aanblik geeft (zie foto).
Ditzelfde dreigt te gaan gebeuren 
midden in ons dorpshart bij het ou-

de winkelcentrum Molenhof. Nu is 
er een investeerder, die in het cen-
trum voor miljoenen (!!!) wil gaan 
verbouwen en ontwikkelen. Maar 
wat gebeurt er: enkele buurtbewo-
ners protesteren omdat er dan zo-
genaamd meer verkeersoverlast 
ontstaat! Wat ik echter niet begrijp 
is dat, toen de Aldi er zat, we nooit 
klachten hebben gekregen. Met het 
plan wat er nu ligt, zou dit absoluut 
geen overlast méér opleveren.”

Vervolg elders in deze krant.

Café Het Rechthuis uitgeroepen tot Top 
Horecazaak 2013 van de regio
Mijdrecht - Inwoners van Mijdrecht 
maakten donderdagavond jl. een 
reis terug in de tijd toen er plotse-
ling een traditionele brouwmees-
ter en een ouderwetse stadsomroe-
per met paard en wagen langs kwa-
men rijden. Deze authentieke Brand 
maakte donderdagavond een rond-
rit door de gemeente om de bevol-
king op de hoogte te brengen van 
een feestelijke gebeurtenis. Zo ont-
hulde de stadsomroeper dat Ca-

fé Het Rechthuis aan de Dorps-
straat winnaar is van de Gouden 
Tapknop en zich daarmee Top Ho-
recazaak van 2013 in de regio Am-
sterdam mag noemen. Vanaf de bok 
van de bierwagen riep de stadsom-
roeper iedereen op aanwezig te zijn 
bij de feestelijke uitreiking van deze 
onderscheiding.
Tientallen inwoners gaven gehoor 
aan de oproep van de stadsomroe-
per en hadden zich voor de winnen-

de horecazaak verzameld, die fees-
telijk verlicht was door een opval-
lende projectie. Na de uitreiking 
van de Gouden Tapknop barstte het 
feest los. Eigenaar Gerrit Verweij 
van Café Het Rechthuis is erg trots 
op de onderscheiding. “Fantastisch 
dat we hebben gewonnen! Kwaliteit 
en service staan bij ons hoog in het 
vaandel!”

Vervolg elders in deze krant.

Amstelhoek – Inwoner Michael 
Rutten van Amstelhoek is momen-
teel druk bezig om een AED Reani-
matieteam voor alle acht dorpsker-
nen in De Ronde Venen op poten te 
zetten. 
Zo’n team bestaat uit vrijwilligers 
die woonachtig zijn in deze ge-
meente. Iedereen kan het reanime-
ren leren. Wie dit nog niet kan, krijgt 
daarvoor een opleiding. De vrijwil-
lige hulpverleners worden vervol-
gens geregistreerd en opgenomen 
in een netwerk dat wordt beheerd 

door de meldkamer van de Ambu-
lance Utrecht. Als via 112 wordt ge-
meld dat iemand reanimatie nodig 
heeft, stuurt de meldkamer niet al-
leen twee ambulances erop uit, 
maar krijgen de aangesloten vrij-
willigers een oproep voor reanima-
tie in de vorm van een sms op hun 
mobiel, smartphone of door mid-
del van pagers (de zogenaamde 
pieper), met daarin het adres waar 
men naar toe moet. Vaak gaat dat 
gepaard met een extra bericht waar 
zich een AED in de buurt bevindt. 

In het bericht wordt tevens een co-
de vermeld indien de AED zich ach-
ter een opbergplaats met een code-
slot bevindt. Die vrijwillige hulpver-
leners zijn een belangrijke schakel 
in de keten van leven en dood want 
vaak blijken zij sneller ter plaatse 
te zijn dan de ambulance of ande-
re (professionele) hulpdiensten. En 
iemand die een hartstilstand heeft 
moet liefst binnen 6 minuten gere-
animeerd worden om een zo groot 
mogelijke overlevingskans te heb-
ben. Ambulancehulpdiensten heb-

ben soms langere aanrijdtijden. 
Maar het kan ook voorkomen dat 
er eerst één ambulance onderweg 
is omdat het nog niet bekend is wat 
er met het slachtoffer aan de hand 
is. Michael Rutten hoopt met zijn 
initiatief voldoende hulpverleners 
voor zijn AED Reanimatie team in 
De Ronde Venen bij elkaar te krij-
gen. Momenteel hebben zich daar-
voor bijna vijftig personen bij hem 
aangemeld. 

Vervolg elders in deze krant.

AED Reanimatie team De Ronde Venen in oprichting
Binnen 6 minuten aanwezig, dan is er de beste overlevingskans!

Michael Rutten

Help HSV’69 naar de eerste plaats

De Ronde Venen - De Natuur en 
Milieufederatie Utrecht heeft de 
raadsleden van de provincie Utrecht 
gevraagd naar hun groene belof-
te voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Uit de inzendin-
gen zijn 10 raadsleden gekozen van 
wie de belofte gefi lmd wordt. Onder 
hen was raadslid Mirjam Verbrug-
gen van Ronde Venen Belang. De 
fi lmopnamen zijn afgelopen vrijdag 
gemaakt in het gemeentehuis en op 
het afvalbrengstation in Mijdrecht. 

Duurzaam gaat niet alleen over 
milieu, maar ook over mensen
De Natuur en Milieufederatie han-
teert een aantal criteria. Het gaat 
niet alleen over milieu, maar ook 
over mensen. Dit past geheel in de 
People, Plant Profi t gedachte van 
duurzaamheid. Mirjam: “De basis 
voor mijn groene belofte komt voort 
uit de motie die wij eind 2011 heb-
ben ingediend. Hierin werd het Col-
lege opgedragen om te onderzoe-
ken of er uit het huisvuil meer geld 
te halen is. Helaas is er met die mo-
tie eigenlijk niets gebeurd. Daar-
om heb ik bij mijn ‘groenbelofte’ de-
ze motie weer als uitgangspunt ge-
nomen. In het fi lmpje heb ik duide-
lijk aangegeven dat we een aantal 
zaken kunnen combineren. Diverse 
onderzoeken wijzen er namelijk op 
dat er tekorten ontstaan voor aller-
lei metalen en andere grondstoffen. 

Daarnaast komt door kabinetsbe-
leid de positie van de PAUW-bedrij-
ven onder druk te staan. Ook moe-
ten we als gemeente alles in het 
werk stellen om mensen in de bij-
stand aan het werk te helpen. Als 
je dit combineert dan zou je uit het 
afval waardevolle grondstoffen kun-
nen halen, uit bijvoorbeeld huishou-
delijke/elektronische apparatuur 
en telefoontjes. Deze grondstoffen 
kan de gemeente dan verkopen te-
gen een hogere prijs, dan dat de 
gemeente er nu voor krijgt. Maar je 
kunt ook mensen aan werk helpen. 
Een echte win-winsituatie. Als we 
dit kunnen realiseren wordt ook on-
ze motie uitgevoerd.” 

Winnende fi lmpje
Mirjam hoopt natuurlijk dat haar 
groenbelofte als winnaar uit de bus 
komt. Mirjam: “Uiteraard hoop ik 
dat ik win en dat meer gemeenten 
dit idee overnemen. Maar ik hoop 
ook van andere raadsleden sugges-
ties te krijgen, die we in onze ge-
meente kunnen toepassen. Maar 
ook van onze inwoners wil ik graag 
horen hoe we meer inhoud kunnen 
geven aan People, Planet, Profi t. Ie-
dereen die een goed idee heeft kan 
met mij contact opnemen of met 
Ronde Venen Belang.” Op 22 januari 
zal bekendgemaakt worden of Mir-
jam het raadslid is met het groenste 
idee in de provincie Utrecht.

Mirjam Verbruggen (RVB) 
gaat voor het groenste idee

De Hoef - De Hoefse voetbalver-
eniging HSV’69 heeft meegedaan 
met de voorrondes van de Klaasjan 
Huntelaarfoundation en is in de fi -
nale beland. Dit houd in dat zij kans 
maken op ruim  18.000 euro. Dit 
stelt Klaasjan Huntelaar beschik-
baar om een amateur vereniging de 
kans te geven om hun doelstelling 

te behalen.En de doelstelling van 
HSV is: kunstgras. U kunt hen daar-
bij helpen. 
Op www.klaasjanhuntelaarfounda-
tion.nl kunt u stemmen op HSV’69 
door u email in te vullen en daar-
na u mail te bevestigen. De mees-
te stemmen winnen. Stemmen kan 
nog tot eind maart.
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Mijmeringen
Party DoktersDiensten

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

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

INFORMATIEF

Ik kom uit de kast en ga hier zwart op 
wit een paar bekentenissen doen. Ik ga 
regelrecht uitkomen voor het feit dat ik 
sinds vorige week ben toegetreden tot 
het gezelschap van veertigers. Ja, ik ben 
veertig jaar oud en nee, ik voel me nog 
steeds jong en ik schaam me zeker niet 
voor die enkele grijze haren, (lach en zorgen) rimpels en zwem-
bandjes om mijn middel. Ik ben wie ik ben en alle ervaringen bij el-
kaar zorgen voor mijn innerlijke en uiterlijke ik. Ouder worden is niet 
altijd een recht of vanzelfsprekendheid, het is een privilege waar ik 
het maximale uit wil halen! En dus vond ik dat deze mijlpaal echt ge-
vierd moest worden.

Voorpret
Normaliter ben ik gek op het organiseren van feesten en partijen. 
Menig kerstborrel of verjaardagsfeest heb ik mogen (mee)organi-
seren en niets was mij dan te dol. Hoe klein het budget ook was, 
met een hoop fantasie en creativiteit kom je een heel eind. Het start 
eigenlijk altijd met een thema, wat past bij het feest of bij die per-
soon. Als je het thema hebt vastgesteld, kun je gaan nadenken over 
alles wat daarbij past. Hierna volgen dan diverse stappen zoals uit-
nodigingen, versieringen, hapjes en drankjes en entertainment. 
Dit keer viel het me echter zwaar, de voorpret kwam maar niet op 
gang en meerdere keren heb ik gedacht, ik doe het niet! Ik doe het 
gewoon niet, ik sla mijn verjaardag over. Dat had niets te maken 
met het niet accepteren van het ouder worden, maar alles te maken 
met er niet helemaal uit komen, het gevoel was er gewoon lang niet. 
Maar het niet vieren past ook echt niet bij mij en dus zette ik door, 
met wat hulp van buitenaf.

Gasten
De gastenlijst samenstellen is ook een klus. Wie wil je erbij heb-
ben, hoeveel mensen kunnen in de ruimte, waar ligt de grens van 
wel of niet uitnodigen? Ik vind het altijd lastig, het liefste nodig je 
iedereen uit die je kent, maar dat is simpelweg niet te behappen. 
Keuzes moeten er dus gemaakt worden. Afzeggingen zijn er ook al-
tijd. In het algemeen hanteert men de regel dat in ieder geval 10% 
van de mensen niet komt opdagen. Dit klopt wel, alleen het per-
centage schoot iets omhoog, omdat er een naar virus rondwaart in 
de contreien en er wel wat zieken waren. Ik moet eerlijk bekennen 
dat ik er wel even zenuwachtig van werd en ook baalde, had ik toch 
meer mensen kunnen uitnodigen. Maar zoals al tegen mij werd ge-
zegd door een wijs iemand “het gaat om de mensen die er zijn en je 
gaat gewoon lekker genieten van je feestje”. 

Kadootje
Uiteindelijk was daar het einde van alle voorbereidingen, van het 
versieren van de huiskamer tot aan het optutten voor de avond zelf. 
De kinderen hadden de hele dag door het huis gestuiterd en ik stui-
terde lichtjes mee. Maar toen kwam de ene gast na de andere bin-
nen, wat al geweldig is. Maar ook velen die volgens het thema ge-
kleed waren en dat was helemaal een kadootje. Iedereen had op 
zijn of haar eigen manier moeite gedaan om in stijl gekleed te ko-
men. Toen daarna er ook nog een spetterend optreden was van een 
goeie vriend van ons, voelde ik me echt heel jarig en heel speciaal. 
Zoals ik het al op mijn uitnodiging had gezet, “gek op schrijven, le-
zen en mooie herinneringen maken”. En dus kreeg ik een prachti-
ge map met daarin allerlei verschillende teksten van de gasten. De 
map met prachtige teksten, de foto’s en het feest zelf zijn bij elkaar 
een prachtige herinnering aan een mooi begin van mijn veertigste. 
En de volgende keer een feest organiseren? Met alle liefde, maar 
niet meer voor mezelf.

 

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

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

Vermist:
- Uithoorn, Hugo de Grootlaan: Cypers grijs-witte ex-kater. 
 Gechipt. Heet Gerrit.
- Mijdrecht, Markstraat: Wit-zwarte poes met witte stip op 
 de punt van de staart. Heeft een chip en heet Francis.
- Uithoorn, Mol: Zwarte gecastreerde kater. 

Gevonden:
- De Kwakel, Gerberalaan: Forse kater met rode rug, witte buik, 
 dikke wangen en tamelijk lang haar Heeft korte poten en loopt 

laag bij de grond. Is heel schuw en niet te pakken.
- Vinkenveen, Voorbanken: Grote Rode kater met witte streep links 

van zijn neus. Witte bef doorlopend naar zijn rechter voor poot. 
 Hij is niet gecastreerd.
- Wilnis, Burg. Voogtlaan: Cyperse kat met zwarte voetzooltjes. 

Heeft bandje om van Dierenbescherming. Erg aanhankelijk.
- Mijdrecht, N201: Ongecastreerde reu Rottweiler met zwarte 
 leren halsband.
- De Kwakel, Gerberalaan: Gecastreerde rood-witte kater. 
 Witte punt op hoofd bij neus, witte snoet,nek, buik en pootjes.

Nu ook motorrijles
voor rijbewijs A2 bij
Het VerkeersCollege

Regio - Aspirant-motorrijders 
konden vanaf 31 december 2013 
rechtstreeks instromen in cate-
gorie A2 voor de middelzware 
motor. Dit was sinds de wetswij-
ziging in 2011 niet meer mogelijk. 
Om het motorrijbewijs te halen, 
moeten er een theorie-examen 
en een tweedelig praktijkexamen 
gedaan worden. Als de kandidaat 
het theorie-examen voor de mo-
tor heeft gehaald, kan hij vanaf 20 
jaar praktijkexamen voertuigbe-
heersing en praktijkexamen ver-
keersdeelneming doen. De ove-
rige regels voor het motorrijbe-
wijs blijven hetzelfde. Minimaal 2 
jaar na het verkrijgen van het A2 
rijbewijs hoeft de leerling alleen 
een praktijkexamen verkeers-
deelneming te doen om het volle-
dige motorrijbewijs te halen. Van-
af 24 jaar kan hij ook rechtstreeks 
het rijbewijs A halen via een the-

orie-examen, een praktijkexamen 
voertuigbeheersing en een prak-
tijkexamen verkeersdeelneming.
Momenteel bestaat het motorrij-
bewijs dus uit drie categorieën: 
A1 / A2 en A volledig. En kan er 
dus met 18 jaar, 20 jaar of 24 jaar 
direct begonnen worden met een 
bepaalde categorie.
Erwin Veenboer van Het Ver-
keersCollege, geeft aan vanaf be-
gin januari een A2-motorfiets aan 
het motorpark van de verkeer-
school te hebben toegevoegd. 
Hierdoor kunnen we vanaf 14 ja-
nuari in alle drie de categorieën 
rijbewijzen, rijlessen verzorgen 
vanuit Mijdrecht.
Wilt u meer informatie ontvan-
gen over het nieuwe motorrijbe-
wijs of de rijlessen die hiervoor 
nodig zijn, dan kunt u contact op-
nemen met Het VerkeersCollege: 
tel. 0297-250 638.

Knotten bij Kanters
Regio - Het Landje van Kanters 
wordt als stukje natuur steeds inte-
ressanter. Zoals er meer postzegels 
natuur rond het Zijdelmeer in Uit-
hoorn door voldoende aandacht en 
zorgvuldig beheer steeds in waarde 
winnen. En daardoor voor het hele 
Zijdelmeergebied een belangrijke 
toevoeging zijn.
De Knotgroep Uithoorn is op zater-
dag 18 januari uitgenodigd om sa-
men weer een dag beheer uit te oe-
fenen op het Landje van Kanters on-
der leiding van de rentmeester Bill. 

Wilgen knotten en rillen bouwen
Iedereen die graag een ochtend in 
de natuur actief wil zijn, is van har-
te welkom. Om 9.00 uur verzamelen 
bij de Werkschuur, Elzenlaan 27 in 
Uithoorn. Neem zelf werkkleding en 
laarzen mee. En ook een mok en le-
pel. De Knotgroep zorgt voor goed 
materiaal en voor koffie halverwege. 
We stoppen om 13.00 uur met een 
kop heerlijke soep.
Voor meer informatie: Bert Schaap 
0297-565172 of kijk op www.knot-
groepuithoorn.nl .

Zesendertig kilo 
afgevallen in 2013!
Mijdrecht - Annie Uijttewaal deed 
mee met de groep afvallen aanvan-
gend januari 2013 en viel het afge-
lopen jaar maar liefst 36 kilo af! De 
top 5 afvallen bij Slimness 2013 is 
te bewonderen op de website slim-

ness.nl. Word jij de nummer 1 in 
2014? Slimness wordt geleid door 
gediplomeerd gewichtsconsulent 
Claudia Sollard die wederom be-
wijst dat afvallen zonder dieet en/of 
eiwitshakes mogelijk is. 

Gratis Alpha cursus
Wilnis - Wat is een Alpha cursus? 
De Alpha cursus is een eenvoudi-
ge, laagdrempelige kennismakings-
cursus met het christelijk geloof. In 
een aantal avonden wordt een on-
derwerp behandeld, wat met het 
Geloof te maken heeft. De sfeer is 
open en gezellig. Er is volop gele-
genheid voor discussie en vragen. 
Enkele onderwerpen: Is er meer dan 
alleen huisje, boompje, beestje?
Wie is Jezus nu precies? Bidden: 
waarom en hoe doe je dat? Hoe re-
levant is het christelijk geloof nog? 
Hoe kan God je leiden?
Iedereen is welkom! Jong en 
oud. Maar geef je zeker op als je: 
nieuwsgierig bent naar het chris-
telijk geloof, wilt weten of er meer 
is tussen hemel en aarde, nieuwe, 

andere mensen wilt ontmoeten, 
kennis over het christelijk geloof 
wilt opfrissen of eindelijk eens een 
knoop wilt doorhakken
De avond wordt begonnen met een 
korte inleiding op het thema van die 
avond. Na een kop koffie of thee 
praten ze in kleinere groepen ver-
der. Af en toe gaan ze samen een 
keer eten. 
De eerste avond vindt plaats op 14 
januari. In de Roeping, Kerkstraat 12 
(achter de Hervormde kerk) in Wil-
nis. Het begint om half acht. Dit is 
een kennismakingsavond. De cur-
sus is gratis en vrijblijvend. 
Wil je meer weten over deze cursus? 
Kijk op: www.alpha-cursus.nl, of op 
Facebook. Contact: alphainwilnis@
gmail.com.

Café Het Rechthuis 
uitgeroepen tot

Top Horecazaak 2013
van de regio

Vervolg van de voorpagina.

Donderdag vielen ook twee ande-
re horecazaken in de regio Am-
sterdam in de prijzen. Café Jus-
tin uit Lelystad ging naar huis met 
de Zilveren Tapknop en City Hall 
uit Leiden won de Bronzen Tap-
knop. De drie Tapknop-winnaars 
strijden op 19 januari 2014 met 
100 horecaondernemers uit het 
hele land in Ahoy Rotterdam om 
het Gouden, Zilveren of Bronzen 
Fust, de prijzen voor de beste ho-
recazaken van 2013. Dat gebeurt 
tijdens een spectaculaire finale 
in de ‘Grootste kroeg van Neder-
land’ waar zij niet alleen strijden 
om de eretitel, maar ook als VIP-
gasten aanwezig zijn tijdens De 
Vrienden van Amstel LIVE! 2014.
 
Over Goed Getapt
De verkiezing van de Gouden 
Tapknop 2013 maakt deel uit van 
het Goed Getapt programma van 
HEINEKEN Nederland. Jaarlijks 
doen hieraan ruim 1850 horeca-

ondernemers mee, die Heineken, 
Brand of Amstel op de tap heb-
ben. Het Goed Getapt program-
ma heeft tot doel om bewust-
wording van kwaliteit en kwali-
teitsbeleving in de horeca te ver-
hogen met de focus op tapbier. 
Naast bier worden ondernemers 
en hun personeel getraind, tech-
nisch ondersteund en getoetst op 
het gebied van speciaalbier, fris, 
wijn, gedistilleerd en op koffie en 
thee.

De Gouden, Zilveren en Bronzen 
Tapknop worden toegekend op 
basis van ervaringen en rappor-
tages van mystery guests die alle 
deelnemende horecazaken min-
stens 4 keer bezoeken. Onderne-
mers worden beoordeeld op goed 
gastheerschap, service en bier-
behandeling. Goed getapt bier, 
maar ook het op de juiste manier 
serveren en behandelen van spe-
ciaalbier betaalt zich uiteindelijk 
uit in tevreden gasten die vaker 
terugkomen.

Prijswinnaar Golden Flame 
vuurwerk verloting bekend
De Ronde Venen - Voor de vijf-
de maal konden alle klanten die bij 
Golden Flame International vuur-
werk kochten meedoen aan de ver-
loting van een geldprijs van maar 
liefst 1000,-! Elke 50,- die werd be-
steedt gaf recht op een bon, dus hoe 
hoger het aankoopbedrag hoe meer 
kans op de geldprijs. 
Door Notaris Mr. A. J. Fanoy van No-
tariskantoor Fanoy-Forsthövel is af-
gelopen week de winnaar getrok-
ken uit de vele lootjes die zijn inge-
vuld. Afgelopen zaterdag was het 
zover en kon de gelukkige winnaar 

de geldprijs van maar liefst 1000,- 
in ontvangst nemen. Door mevrouw 
Belia van Vliet, mede-eigenaar van 
Golden Flame International, werd de 
geldprijs inclusief een bosje bloe-
men, overhandigd aan Sverre Kroon 
uit Vinkeveen.
Toen we Sverre belde met het be-
richt dat hij de winnaar was, dacht 
hij eerst dat wij een grapje met hem 
uithaalden. Hij had namelijk maar 
één lot ingevuld en hij was dus zeer 
verrast met deze prijs. 
Namens Golden Flame nog van har-
te gefeliciteerd!
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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sinds 1888

Uitslag tevredenheidsonderzoek  is duidelijk:

Veenbad is niet geworden wat bewoners graag hadden gezien!”
daarbij voor ogen stond.”, zo vroeg 
de fractie CU-SGP zich af.  Naar 
aanleiding daarvan zijn er toch twee 
vervolgonderzoeken uitgevoerd. De 
exploitant Optisport heeft een klant-
tevredenheidonderzoek gehouden 
en de gemeente heeft een tevre-
denheidsonderzoek gedaan onder 
het inwonerspanel.  Deze onderzoe-
ken zijn nu afgerond en de fractie 
CU-SGP heeft gelijk gekregen: “Op 
de vraag “hebben de inwoners van 
De Ronde Venen nu het zwembad 
gekregen wat ons voor ogen stond” 
trekken wij de conclusie: “Nee”. En 
ook is naar ons oordeel het Veen-
weidebad geen gezinsbad”, aldus de 
CU-SGP. 

Conclussies
“Vorige maand is het eindrapport 
verschenen en onze fractie wordt 
daarin bevestigd ten aanzien van 
een aantal kritiekpunten die wij 
hebben. Het rapport geeft veel in-
formatie over hoe inwoners tegen 
het zwembad aankijken en er zijn 
interessante conclusies te trekken.
Opvallend is onder andere dat (in 
vergelijk met omliggende zwemba-
den) het Veenweidebad de hoogste 
toegangsprijs rekent, de gemeen-
te relatief veel geld uitgeeft aan het 
zwembad, het Veenweidebad (na 
het Meerbad) daarbij het minste 
open is en het zogenaamde “animo-
cijfer” met 2,4 ver onder het lande-

lijk streefcijfer (4) ligt. We constate-
ren ook behoorlijke verschillen tus-
sen de uitkomsten van het klanten-
tevredenheids-onderzoek van Op-
tisport en het onderzoek onder het 
inwonerspanel. Daar waar de klan-
ten van Optisport het zwembad een 
8 geven en 80% (tamelijk) tevre-
den is over de openingstijden, zijn 
de inwoners (dus ook de niet-klan-
ten) daar veel minder over te spre-
ken: 45% is ontevreden of zeer on-
tevreden (60% als je “geen mening” 
buiten beschouwing gelaten). Dat 
is ook niet zo verwonderlijk, als je 
bedenkt dat de tijden erg versnip-
perd zijn in relatief kleine blokken. 
Het is wat ons betreft ook bizar, dat 
het bad op zaterdag de hele dag ge-
sloten is.”

Geen ouders
Daarbij is ca 60% van de deelne-
mers aan het panel niet verantwoor-
delijk voor de opvoeding van kinde-
ren. De inbreng van gezinnen in het 
inwonerspanel is dus beperkt. Maar 
één van de panelleden, die wel een 
gezin met kinderen heeft, zei het 
treffend: “Onze kinderen kiezen als 
het om een zwembad gaat eigen-
lijk altijd voor ‘t Kikkerfort, omdat 
dat zwembad veel meer gericht is 
op recreatie en op kinderen. Daar-
om komen we eigenlijk zelden in het 
Veenweidebad”. Optisport heeft een 
verbeterplan opgesteld en de maat-

Wim Stam, fractievoorzitter 
van CU/SGP

regelen zijn in het rapport opgeno-
men. Dat is wat ons betreft positief. 
Het is goed dat de exploitant klach-
ten van gebruikers serieus oppakt. 
Wat ons wel opvalt is, dat geen van 
de negen verbeterpunten de ope-
ningstijden betreffen. Wel wil Op-
tisport verbeteren op tochtproble-
men, schoonmaak, communicatie, 
etc. De brandende vraag is echter: 

zal dat die extra 70.000 bezoekers 
per jaar (om dat animocijfer 4 te ha-
len) opleveren? Wij denken van niet. 
Kernpunt is: kunnen we met de hui-
dige exploitatie van het Veenwei-
debad, de prijs/prestatie-verhou-
ding bezien in vergelijk met ande-
re baden, tevreden zijn. Op de vraag 
“hebben de inwoners van De Ron-
de Venen nu het zwembad gekre-

gen wat ons voor ogen stond” trek-
ken wij de conclusie: “Nee”. En ook 
is naar ons oordeel het Veenweide-
bad geen gezinsbad. We zien de re-
actie van het college, de exploitant 
en de andere fracties in de commis-
sie van 20 januari a.s. op onze kri-
tische kanttekeningen met belang-
stelling tegemoet.”, aldus de fractie 
van de CU/SGP

Huiskamervertellingen 
in Vinkeveen

Vinkeveen - Op zaterdagavond 18 
januari zijn in de kamer van Han en 
Karin van Vliet aan Herenweg 134A 
in Vinkeveen huiskamervertellingen. 
Elza Vis van ‘Binnenste-Buiten’ is lid 
van een vertellerscollectief bestaan-
de uit 4 vertellers. Dit vertellerscol-
lectief ‘De Gouden Tak’ verzorgde in 
Amersfoort en Harderwijk in het af-
gelopen najaar succesvolle optre-
dens.

Intiem
Nu is de groep in Vinkeveen. Het 
luisteren naar en uitwisselen van 
verhalen is een eeuwenoude  traditie 
die in deze tijd een nieuwe opleving 
kent. De vertellers en luisteraars zijn 
verbonden door het verhaal en bou-
wen een sfeer waarbinnen het ver-
haal tot bloei komt. Dat vraagt een 
intieme omgeving en een beperkt 
publiek. De vertellers van ‘De Gou-
den Tak’ delen een grote passie 
voor verhalen en vertellen met el-
kaar. Zij hebben elk een eigen ge-
zicht en toon. Dat maakt deze huis-
kamervertellingen een afwisselende 
voorstelling. Muzikale medewerking 
door Karin van Vliet(accordeon) en 
Ellen Hack(viool).

Vrijwillige bijdrage
Ontvangst met koffie om 19.45 u, 
we beginnen uiterlijk om 20.00 u. 
Met een pauze halverwege slui-
ten we om 22.00 u af. De toegang 
is gratis, een vrijwillige bijdrage 
wordt gewaardeerd voor dekking 

van de (reis)kosten. Er zijn een be-
perkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Deelname bij volgorde van aanmel-
ding: Elza Vis 06 23150498 of  elza@ 
binnenste-buitenverhalen.nl.

Indien deze avond vol is zijn er meer 
mogelijkheden naar verhalen te 
luisteren op andere verhalenavon-
den. Kijk voor meer informatie op 
www.binnenste-buitenverhalen.nl

Verso Hairdesign, meer 
dan alleen een kapsalon
Vinkeveen - Sinds 6 januari heeft 
Joy Koning zich als allround haar-
styliste gevestigd met een mooie 
en moderne kapsalon aan de He-
renweg 197 in Vinkeveen. De ope-
ning vond de zaterdag daarvoor in 
een feestelijke sfeer plaats, waarbij 
veel klanten en relaties van hun be-
langstelling getuigden. De fraaie sa-
lon, die met eigen middelen is inge-
richt en vijf comfortabele behandel-
plaatsen heeft, bevindt zich in een 
authentiek pand en gelegen pre-
cies op de T-kruising tegenover de 
Baambrugse Zuwe, met naast de 
deur voldoende (gratis) parkeer-
ruimte. Joy Koning geniet bij een 
aantal van haar klanten nog be-
kendheid vanwege haar kapsalon 
Joy Hair De Luxe in Wilnis. In 2012 
besloot zij die te verkopen en zich 
op een aantal deelgebieden binnen 
de haarverzorging verder te specia-
liseren. Stilaan groeide het verlan-
gen om weer een nieuwe salon te 
beginnen en dat is dus gerealiseerd.
Verso Hairdesign is een kapsa-
lon voor het hele gezin die boven-
dien een persoonlijke benadering 
en een goed advies (vooraf) hoog in 
het vaandel heeft staan. Voor elk ty-
pe en kleur haar zegt men de beste 
haarbehandeling te kunnen aanbie-
den. Joy Koning werkt in de salon 
op donderdag en vrijdag samen met 
haar collega Zaklina Sabic. Maar zij 
heeft voor bepaalde uren ook een 
samenwerkingsverband met Isa-
bella Driehuis (van schoonheidssa-
lon Outer Beauty). Klanten kunnen 

uitsluitend op afspraak hun haar la-
ten verzorgen. Er is een breed aan-
bod aan mogelijkheden. Van was- 
en hoofdmassage, knippen, stylen 
en föhnen tot kleuren en extensions; 
van visagie en make-up tot wenk-
brauwen epileren. Er zijn ook Ver-
so verwenarrangementen. Kortom, 
Verso Hairdesign biedt meer dan al-
leen maar een kapsalon te zijn! Tot 
en met 31 januari kunnen klanten 
bij Joy Koning een voucher cadeau 
krijgen die recht geeft op 10 pro-
cent korting op de gehele behan-
deling. En ter kennismaking krijgt u 
een gratis’ spraytan’ voor een mooi 
lichtbruin getinte gelaatskleur.

Verwenproducten
Voordat Joy Koning of haar colle-
ga het haar onder handen neemt 
wordt er goed geluisterd naar wat u 
wilt. Daarnaast kijken zij naar het ty-
pe haar, de haarkleur, de tint van de 
huid en de leeftijd. Bij Verso Hair de-
sign gaat het niet in de eerste plaats 
om de mode van het moment of een 
trend, maar om het creëren van een 
eigen persoonlijke stijl die bij u past. 
Zowel Joy Koning als haar colle-
ga’s zijn specialisten op hun gebied 
met veel ervaring. Ze hebben pas-
sie voor het vak en volgen hoe dan 
ook de nieuwste ontwikkelingen op 
haargebied, huidverzorging en de 
trends daarin. Die kunnen bij Verso 
Hairdesign ‘op maat’ en in overleg 
worden verwerkt tijdens de haarbe-
handeling. Op verzoek verzorgt het 
‘Verso team’ voor speciale gelegen-

heden ook de make-up en de bij-
behorende haarstijl. Voor dames en 
heren zijn er speciale productlijnen 
waarvan gebruik wordt gemaakt. 
Joy Koning weet daar alles van. Zo 
is zij creative educator van J. Bever-
ly Hills Nederland en volgde zij se-
minars bij Imed Batout en visagie bij 
Berber Hoogkamer. J. Beverly Hills is 
een elegant en tijdloos haarcosme-
ticamerk dat bestaat uit verschei-
dene haarverzorgings-, styling- en 
finishing producten voor dames en 
heren. Een ander verwenproduct 
dat bij Verso Hairdesign wordt ge-
bruikt is ‘Moroccanoil’, wat als een 
sensatie en revolutionair binnen de 
kappersbranche wordt gezien. De 
producten zijn op basis van zuive-
re araganolie, ook wel ‘Marokkaans 
goud’ genoemd. Speciaal voor he-
ren is er bij Verso Hairdesign een 
MEN-lijn, bestaande uit een ruim 

assortiment aan stylingproducten, 
shampoos, scheer- en aftershave 
producten. Verso Hairdesign geeft 
ook een klantenkaart uit die gedu-
rende een heel jaar recht geeft op 
10 procent korting op de aanschaf 
van alle producten. Tevens kan de 
klant gedurende dat jaar profite-
ren van speciale aanbiedingen en 
acties. Wie iemand een origineel en 
leuk cadeau wil aanbieden kan dat 
ook doen met een Verso Hairdesign 
cadeaubon. Voor al deze zaken kunt 
u bij de salon terecht.

Openingstijden: ma van 13.00-19.00 
uur; di van 09.00-15.00 uur; wo van 
09.00-17.30 uur; do van 09.00-21.00 
uur; vrij van 09.00-17.30 uur en za 
van 08.30-14.30 uur. Voor een af-
spraak belt u met 06-38634511. 
Ook via Facebook bereikbaar, aan 
de website wordt nog gewerkt. 

Binnen 6 minuten aanwezig, dan is er de beste overlevingskans!

AED Reanimatie team De 
Ronde Venen in oprichting
Vervolg van de voorpagina.

Rutten heeft eerder in de gemeen-
te Uithoorn gewoond en was ge-
ruime tijd actief bij de Vrijwillige 
Brandweer. Hij heeft tevens me-
dewerking verleend aan het begin 
van het AED Reanimatie team Uit-
hoorn en waarvan hij nu zelf deel 
van uitmaakt. Hij is en blijft een man 
die uitoefening van hulpverlening 
in zijn genen heeft. “Gelet op mijn 
eigen ervaringen vind ik het zeker 
van belang dat er ook in de gemeen-
te De Ronde Venen AED-teams 
worden gevormd. Maar om dit te 
kunnen realiseren ben ik ook afhan-
kelijk van de medewerking van de 
officiële instanties”, vertelt Michael 
die zegt inmiddels contact te heb-
ben gehad met de meldkamer van 
de ambulancedienst regio Utrecht. 
“Die wil wel met mij om tafel zitten 
als de gemeente hier ook aan wil 
meewerken. Daar heb ik nu ook een 
gesprek mee gehad en men vond 
het op voorhand een goed plan om 
te gaan meedoen. Dus dat is posi-
tief.” Michael is van mening ook de 
EHBO-verenigingen aan zo’n sa-

menspel moeten deelnemen. Van-
zelfsprekend valt of staat het pro-
ject met de instroom van voldoende 
vrijwillige hulpverleners. “Wanneer 
je als burger-hulpverlener bij een 
adres aankomt om hulp te verlenen, 
dan zal je dat met de door jouw tij-
dens de opleiding opgedane kennis 
in praktijk brengen door hartmas-
sage te gaan toepassen. Al dan niet 
met de hulp van een AED. Let wel, 
de hartmassage is geen vervanging 
van het gebruik van een AED, beide 
zijn nodig! Je werkt dus daadwerke-
lijk mee om een slachtoffer in een 
zo goed mogelijke uitgangspositie 
te brengen om te kunnen overleven. 
Dat is alles wat je kunt doen. Tot-
dat professionele hulpverlening, zo-
als ambulancepersoneel, ter plaat-
se is en het van je overneemt. Maar 
het kan ook zijn dat men vraagt om 
door te gaan. Verder is het moge-
lijk dat vanwege de oproep er meer-
dere vrijwillige hulpverleners op 
hetzelfde adres arriveren. Dat is 
wel zo prettig, want dan kan je el-
kaar aflossen en ondersteunen”, legt 
Michael uit die zelf een AED tot zijn 
beschikking heeft en die ook vaak 

in de auto meeneemt.

Inventarisatie
Wil het allemaal van een leien dak-
je gaan, dan dient het AED Reani-
matieteam eerst in een organisatie-
vorm gegoten te worden. Bijvoor-
beeld als een vereniging of stich-
ting. Die moet een officiële status 
krijgen welke door officiële instan-
ties wordt erkend en waaraan zij 
hun medewerking willen en kun-
nen verlenen. Michael is daar druk 
mee. Verder moeten er allerlei za-
ken goed en helder gecoördineerd 
worden, De gemeente en eventueel 
het bedrijfsleven (sponsors?) zou-
den kunnen investeren bij de aan-
schaf van enkele AED’s, want die 
moeten er dan wel komen wil het 
dekkingspercentage in De Ronde 
Venen op peil worden gebracht. Nu 
zijn er slechts veertig geregistreer-
de AED’s. Dat is te weinig voor De 
Ronde Venen. In alle kernen zijn er 
vast meer maar niet geregistreerd. 
Die moeten bovendien op goed toe-
gankelijke en herkenbare plaat-
sen bereikbaar en beschikbaar zijn. 
In een aantal gevallen is dat al zo. 

Bijvoorbeeld bij winkelcentra, sport-
verenigingen, sportaccommoda-
ties en bij bedrijven. Maar die laat-
ste zijn bijvoorbeeld in het weekend 
gesloten net zoals het gemeente-
huis en het politiebureau. Hoe kan 
je dan van de daar aanwezige AED 
gebruik maken in geval van nood? 
Zijn ze daarnaast vrijelijk beschik-
baar? De meeste bedrijven blijken 
wat het laatste betreft hun mede-
werking daarin te hebben toege-
zegd. Kortom, er moet dus geïnven-
tariseerd worden waar AED’s zich 
bevinden en of die beschikbaar zijn. 
Daar komt bij dat bij een gebruik 
van een AED zogeheten ‘pads’ op 
het lichaam van het slachtoffer wor-
den geplakt om een goed contact 
tussen de elektroden mogelijk te 
maken. Na het gebruik zijn die niet 
een twee drie van het lichaam af te 
halen door de hulpverlener. Meestal 
blijven ze op het lichaam en worden 
ze in het ziekenhuis pas verwijderd. 
Hoe komt je dan weer aan nieuwe 
en wie betaalt die dan? Ze kosten 
rond de 60 euro. Daarover moeten 
ook goede afspraken worden ge-
maakt. Dat geldt ook als de accu 
leeg is geraakt door gebruik.

Kostenbesparend
“De gemeente is en blijft immers 
toch ook wel een beetje verant-
woordelijk voor het welzijn van haar 
inwoners. Wat dat betreft zouden 
zij ook een steentje moeten bijdra-
gen want een AED-team is niet zo-
maar opgestart,” geeft Michael aan. 
In veel andere gemeenten zijn al 

AED-teams aan het werk. Zo’n team 
kan kostenbesparend werken aan-
gezien ook nog altijd de plaatselijke 
brandweer wordt ingezet bij een re-
animatie. In de gemeente De Ron-
de Venen gebeurt dit niet, behalve 
in Abcoude. De vraag is of die op 
tijd kan zijn als je kijkt naar de aan-
rijdtijd. Vrijwilligers zijn een groot 
goed en een belangrijke schakel. 
Hoe sneller er gestart wordt met 
een reanimatie des te groter is de 
overlevingskans! Bij een reanima-
tie is de procedure dat er 2 ambu-
lances worden ingezet, plus poli-
tie en eventueel brandweer. Tegen-
woordig zijn de aanrijdtijden van 
de hulpdiensten om allerlei rede-
nen best lang te noemen. Als je be-
seft dat je binnen 6 minuten de bes-
te overlevingskans hebt, is dan een 
brandweer die pas nadat 4 perso-
nen in de auto zijn gestapt en van 
de kazerne wegrijdt nog op tijd? En 
hoe veraf of dichtbij zijn de ambu-
lances en de politie op dat kritieke 
moment? Heel belangrijk zijn dus 
goed opgeleide vrijwilligers, bewo-
ners die kunnen reanimeren, een 
AED kunnen bedienen en snel ter 
plaatse kunnen zijn in hun buurt. 
Maar dat vergt de nodige organisa-
tie.” Aldus Michael. 
Wie zich wil aanmelden als vrijwil-
liger of (organisatorische) hulp dan 
wel sponsoring wil bieden, kan hem 
bellen:  tel. 06-52891242 of e-mai-
len michael@aedresponder.nl. Ook 
via Facebook wordt aan dit onder-
werp bekendheid gegeven: /aed.de-
rondevenen

De Ronde Venen - In 2012 is er 
door de rekenkamer van de ge-
meenteraad van De Ronde Venen 
mede op verzoek van de fractie van 
de Christen Unie-SGP,  een Quick-
scan uitgevoerd ten aanzien van 
het Veenweidebad. Voor de fractie 
ChristenUnie-SGP was de behan-
deling van de rapport in de commis-
sie van oktober 2012 onbevredigd. 
De meerderheid van de fracties had 
geen behoefte aan een vervolgon-
derzoek, zij wel. Dat heeft geleid tot 
een aantal vragen van deze fractie 
aan het college. Deze vragen waren  
vooral gericht op de vraag: Heb-
ben we  met het Veenweidebad nu 
gekregen, wat wij en de bevolking 
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Lilian en Pascal, twee ondernemers uit Mijdrecht zijn boos:

”Moet Mijdrecht nog verder verloerderen: 
Dit moeten we toch niet willen??”
vervolg van de voorpagina

“Willen deze bewoners dan dat 
Mijdrecht helemaal leeg loopt en 
verloedert?”, Aldus een zichbaar bo-
ze Lililian. “Zodat er straks helemaal 
geen dorpskern meer is met gezelli-
ge winkels? Als het nog lsang duurt 
loop alles leeg....
Zelf ben ik erg blij dat Hoogvliet 
groots wil investeren in Mijdrecht 
en ik begrijp niet dat een paar be-
woners dit mooie dorp willen la-
ten doodbloeden. Het meeste ver-
keer komt langs mijn huis, toch 
woon ik hier al 20 jaar, zonder pro-
blemen. De vier bewoners hebben 

een handtekeningenactie gehouden 
hier in de buurt. Meer dan honderd 
mensen hebben getekend. Als ik 
nu aan die mensen hier in de buurt 
vraag of ze hebben getekend tegen 
deze plannen, zijn de reacties dat ze 
zich eigenlijk niet eens realiseren 
dat ze getekend hebben, tegen dit 
mooie plan om Mijdrecht weer een 
goeie input te geven! Ze hebben 
eigenlijk nog nooit last gehad van 
wat er allemaal geopperd wordt 
door een  “paar “ bewoners. Ze ge-
ven toe dat ze onbewust hun hand-
tekening hebben afgegeven zonder 
te realiseren wat het gevolg daar 
van zou kunnen zijn”.

Niet willen
“Dit moeten we toch niet willen”, zo 
vult ook Pascal aan: “Mijdrecht is 
een gezellig gemoedelijk dorp wat 
nu aan het verloederen is, we moe-
ten juist koesteren dat er een inves-
teerder is die dit alleen nog maar wil 
verbeteren en niet iedereen weg-
jagen naar andere dorpen of ste-
den, want dat gaat gebeuren! We 
willen toch allemaal dat Mijdrecht 
weer opknapt, en niet steeds meer 
afbrokkelt en leegstaande panden 
krijgt??? Waar jeugd gaat slopen en 
hangen, en waar meer en meer on-
dernemers aan kapot gaan? Ik ben 
een ijssalon begonnen aan de Kerk-

Passage vrouwen
Vinkeveen - De Passage vrouwen 
uit Vinkeveen heeft in het nieuwe 
jaar, op dinsdag 21 januari 2014, 
een enthousiaste groep a-capella 
zangers uitgenodigd.

Kindertehuis
Het zijn De Herman Singers uit 
Waarder. Met hun stemmen verdie-
nen ze geld voor ondersteuning aan 
een kindertehuis in Mombassa, Ke-
nia. Over dit kindertehuis wordt u 
geïnformeerd met een powerpoint 
presentatie. In de pauze houden de-
ze heren een quiz en wordt er een 
collecte gehouden voor hun project. 
We vergaderen in het hervormd ver. 
gebouw. Leden en gasten welkom 
met uw bijdrage voor dit goede doel.

vaart, mede met het idée, dat Hoog-
vliet er zou komen, dat het weer 
mooi en levendig werd. Wij zeggen: 
Hoogvliet, superplan!  We mogen 
heel blij zijn dat in deze tijd iemand 
zulke investeringen wil doe.
Dus, kom op bewoners van 
Mijdrecht, hou op met zeuren over 
verkeersoverlast en laten we met el-
kaar Hoogvlied verwelkomen en op 
deze manier er voor zorgen dat het 
weer gezellig wordt in koppcentrum 
Mijdrecht.

Dat het weer een koopcentrum 
wordt waar het leuk winkelen en 
vertoeven is” Aldus Pascal en Lilian.

Schilderen bij atelier de 
Kromme Mijdrecht
De Ronde Venen - Atelier De 
Kromme Mijdrecht (AKM) is de ver-
eniging van amateur kunstenaars 
die in of rondom de Ronde Venen 
wonen. Bij hen leert iedereen, van 
jong tot oud, tekenen en schilde-
ren onder professionele begelei-
ding. En ze hebben goed nieuws: er 
is nog ruimte om in te stromen bij 
een cursus in het nieuwe jaar. Het 
AKM heeft cursussen voor jeugd 
en volwassenen. De lessen voor de 
jeugd zijn op woensdag- en vrijdag-
middag.
Woensdag is voor kinderen op de 
basisschool en vrijdag voor kinde-
ren op de middelbare school. Lees 
je dit bericht en denk je: dat lijkt 
mij leuk, óf dat is wel wat voor mijn 
zoon of dochter, óf dat is misschien 
iets voor één van mijn leerlingen. 
Dan zijn er één of meer proefles-
sen mogelijk als kennismaking. Een 
proefles kost 5,75. 

Beginners
De lessen voor volwassenen zijn 
onderverdeeld in verschillende ni-
veau’s. Het eerste niveau is voor be-
ginners. Dit zijn mensen die tot 2 
jaar ervaring hebben met schilde-
ren. Bij de lessen voor beginners ligt 
de nadruk op de basistechnieken. 
Het doel is om aan het einde van 
het jaar erachter te komen welk ma-
teriaal je het meeste plezier geeft. 
Voor beginners is er nog plaats op 
woensdagavond. 

Dan is er het niveau voor gevorder-
den dat onderverdeeld is in 3 delen. 
Niveau 1 is voor mensen met 2 tot 5 
jaar ervaring, niveau 2 is voor men-
sen met 5 tot 10 jaar ervaring en ni-
veau 3 voor mensen met meer dan 
10 jaar ervaring met schilderen. Tij-
dens de lessen voor gevorderden 
wordt je gestimuleerd om schilder-
vaardigheden nog meer te verdie-
pen door bijvoorbeeld te schilde-
ren met verschillende materialen. 
De docent heeft dan een coachen-
de rol. Voor gevorderden is er nog 
ruimte op maandag t/m vrijdag op 
verschillende dagdelen. 
Ben jij een volwassene en lijkt het 
je heerlijk om je vrije avond te be-
steden aan schilderen? Ook hier is 
er de mogelijkheid om één of meer 
proeflessen te volgen. Deze kosten 
7,50 per les. Voor jou is het eveneens 
mogelijk om op vrijdagochtend voor 
3,50 per keer te schilderen zonder 
begeleiding. Deze groep moet nog 
opgestart worden. 
Aanmelden voor proeflessen (jeugd 
en volwassenen) of schilderen zon-
der begeleiding kan bij Marianne 
van Eck. Zij is telefonisch bereikbaar 
op telefoonnummer 0297-283917 en 
via mail mve2006@tele2.nl Het AKM 
is gevestigd in de voormalige basis-
school De Eendracht in Mijdrecht. 
Kijk voor meer informatie over on-
der andere de inhoud van de lessen 
en de lestijden op www.atelierde-
krommemijdrecht.nl

Expo in
Café Stee-inn

Wilnis - Annie en Henk Overbeeke, die samen Atelier54 vormen, 
exposeren aquarellen en schilderijen in café Stee-inn met aquarel-
len en schilderijen. Aquarelverf is minder hard van kleur misschien 
als acrylverf maar minstens zo sprekend. Op 24 januari zijn Henk en 
Annie Overbeeke van 13.30 tot 15.30 uur aanwezig om iedereen die 
meer wil weten, kennis wil maken of de kennismaking wil vernieu-
wen, bij wil kletsen, de gelegenheid te geven dit te doen. Als deze 
middag niet uitkomt geen nood, de expositie blijft nog tot eind fe-
bruari te bezichtigen. Maandag 9.00-19.00 uur; dinsdag en woens-
dag 13.30-17.00 uur en 19.00-00.00 uur; donderdag 9.00–12.00 uur 
en 19.00-00.00 uur; vrijdag 19.00–00.00 uur. En als je daarna meer 
wilt zien; www.atelier54.eu. Café Stee-inn vind je in de Willisstee in 
Wilnis.

Museum De Ronde Venen ontvangt het felbegeerde 
keurmerk ‘Geregistreerd Museum’
Vinkeveen - Tijdens de nieuwjaar-
receptie werd het goede nieuws aan 
de nietsvermoedende aanwezigen 
onthuld. Museum De Ronde Venen 
is opgenomen in het Nederlands 
Museumregister als ‘Geregistreerd 
Museum’. Wethouder Schouten 
mocht het heugelijke feit bekend 
maken en het bijbehorende schild-
je onthullen. Museum De Ronde 
Venen is hiermee één van de ruim 
vierhonderd Geregistreerde Musea 
in Nederland. Deze musea worden 
erkend omdat ze op verantwoor-
de wijze hun museale taak uitvoe-
ren. ,,Dit is een fantastische presta-
tie van het museum” aldus wethou-
der Schouten.

Om deze titel te behalen werd het 
museum uitvoering getest op alle 
verschillende museale werkzaam-
heden, onder andere op het vlak 
van de collectie, de basisvoorzienin-
gen en de financiën. ,,Het museum 
heeft de afgelopen jaren veel werk 
verzet om professioneel te worden” 
vertelt museumdirecteur Maarten 
Kentgens. ,,Deze status is een be-
vestiging hiervan vanuit de vak-
groep. Het is een enorme pluim naar 

alle medewerkers en vrijwilligers die 
hier zo veel tijd in hebben gestoken.”

Toekomst
Met deze status maakt het museum 
zich tevens klaar om in de toekomst 
de Museumkaart te gaan voeren. 
,,Hiermee kunnen een miljoen Ne-
derlanders worden bereikt die de-
ze culturele kaart bezitten.” Volgens 
Kentgens moet dit een belangrijke 
stimulans voor het museum gaan 
worden om in de toekomst meer 
bezoekers naar het museum krijgen. 
,,Belangrijk wordt hierbij wel dat het 
museum snel een goede nieuwe lo-
catie krijgt.” De toekomst van het 
museum is nog altijd onzeker. On-
langs verloor het museum haar tij-
delijke expositieruimte. In de ruimte 
die over is hoopt het museum, naast 
de vaste collectie, een deel te kun-
nen vrijmaken voor wisselende ex-
posities. ,,Het is jammer dat we het 
Antoniushuis hebben moeten op-
leveren” laat Kentgens weten. ,,Dit 
laat des te meer het belang zien van 
het vinden van een nieuwe plek voor 
het museum.” Een deel van de col-
lectie staat, tot een mogelijke ver-
huizing, in een tijdelijke opslag.

Komende tien jaar vervanging van beschoeiingen van legakkers en zandeilanden

Forse investeringen in aantrekkelijk 
houden van Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Als het aan de colle-
ges van B & W van de gemeenten 
De Ronde Venen en Amsterdam ligt, 
worden de komende tien jaar inves-
teringen gedaan voor de vervanging 
van de beschoeiingen van de legak-
kers en zandeilanden in de Vinke-
veense Plassen. Deze investerin-
gen vormen een belangrijk onder-
deel van de afspraken die de twee 
gemeenten hebben gemaakt om het 
recreatieschap Vinkeveense Plas-
sen in goede staat te kunnen ophef-
fen en de taken en verantwoorde-
lijkheden over te dragen. Als de ge-
meenteraden van de twee gemeen-
ten met de voorstellen instemmen, 
kan het recreatieschap in het najaar 
worden opgeheven. Het schap is in 
1972 opgericht met als taak de be-
langen van de openluchtrecreatie 
in het gebied te behartigen en zich 
in te zetten voor natuur en land-
schapsbehoud. Op dit moment be-
staat het recreatieschap uit de ge-
meenten Amsterdam en De Ron-
de Venen en is de provincie Utrecht 
een vaste financier van het schap. 
De gemeenteraad van Amsterdam 
heeft in 2011 besloten zo snel mo-
gelijk uit het recreatieschap te wil-
len stappen. 

Nog 10 jaar
De afgelopen twee jaar hebben 

de gemeenten Amsterdam en De 
Ronde Venen overlegd onder wel-
ke voorwaarden het werkgebied 
van het recreatieschap (een zoge-
naamde Gemeenschappelijke Re-
geling) een aantrekkelijk recrea-
tief gebied blijft. Afgesproken is dat 
Amsterdam nog tien jaar bijdraagt 
aan beheer, exploitatie en toezicht. 
De taken en verantwoordelijkhe-
den van het recreatieschap Vinke-
veense Plassen worden bij voorkeur 
overgedragen aan een ander re- 
creatieschap. Een ander schap zal 
alleen bereid zijn mee te werken, als 
er vervangingsinvesteringen aan le-
gakkers en zandeilanden worden 
gedaan. Deze investeringen zou-
den ook gedaan moeten worden als 
de huidige partners hun samenwer-
king zouden hebben gecontinueerd. 
Het zijn investeringen in beschoei-
ingen die de komende periode aan 
het einde van hun levensduur ko-
men en vervangen moeten worden 
om eilanden en akkers te behouden.
Het onderhoud van de zandeilan-
den en legakkers vormt al gerui-
me tijd een bron van zorg. Eerder is 
door de gemeenteraad van De Ron-
de Venen een visie op het behoud 
van legakkers vastgesteld. Deze 
visie is ook door de Plassenraad (het 
Algemeen Bestuur van het Recrea-
tieschap) vastgesteld.

Ongeveer 20% van de legakkers in 
de Vinkeveense Plassen is eigen-
dom van het recreatieschap, de 
overige 80% is in handen van par-
ticulieren. Kern van de visie is dat is 
vastgesteld welke legakkers moeten 
worden behouden door het schap, 
welke mogen verdwijnen en welke 
kunnen worden verkocht aan par-
ticulieren. Voor het behoud van de 
zandeilanden en legakkers is de ko-
mende tien jaar maximaal 13,5 mil-
joen euro nodig. 
De colleges van Amsterdam en De 
Ronde Venen hebben in de uittre-
dingsovereenkomst financiële af-
spraken gemaakt om de onder-
houdsproblemen de komende ja-
ren op te lossen. Overeengekomen 
is dat de zandeilanden en legakkers 
die worden behouden en niet wor-
den verkocht, voorzien worden van 
een duurzame beschoeiing die zo’n 
40 jaar meegaat. De kosten voor de-
ze financiële inspanning worden op 
dezelfde manier verdeeld als hoe 
partijen bijdragen aan het recreatie-
schap. Dit betekent dat Amsterdam 
een investeringsbijdrage levert van 
maximaal 3,4 miljoen euro, De Ron-
de Venen 5,3 miljoen euro en dat 
aan de provincie Utrecht 4,8 miljoen 
euro wordt gevraagd. Daarnaast is 
het de bedoeling dat de drie partij-
en zich verplichten voor 10 jaar bij te 

dragen aan de jaarlijkse kosten voor 
beheer, exploitatie en toezicht. Ook 
wordt de komende tijd gewerkt aan 
een nieuw bestemmingsplan voor 
het gebied waarin de mogelijkhe-
den voor het gebruik van de legak-
kers worden verruimd. Op die ma-
nier wordt de verkoop van legak-
kers aantrekkelijker en wordt het 
voor eigenaren interessanter hun 
legakkers goed te onderhouden. Als 
er duidelijke afspraken zijn gemaakt 
over de vervanging van de be-
schoeiingen, kunnen taken en ver-
antwoordelijkheden worden over-
gedragen aan een ander recrea-
tieschap. De uitvoering van de be-
heer -, onderhoud -, en exploitatie-
taken in het gebied blijft in handen 
van uitvoeringsorganisatie Recrea-
tie Midden Nederland.

De gemeenteraden van Amster-
dam en De Ronde Venen worden 
gevraagd in te stemmen met de fi-
nanciële afspraken en de opheffing 
van de Gemeenschappelijke Rege-
ling. Naar verwachting vergaderen 
zij hierover op respectievelijk 12 en 
6 februari. De uittredingsovereen-
komst tussen Amsterdam en De 
Ronde Venen treedt in werking als 
ook Provinciale Staten van Utrecht 
instemmen met de provinciale in-
vesteringsbijdrage.

Toeristische Informatie 
Zuil (TIZ) gepresenteerd
De Ronde Venen - Voorafgaande 
aan de raadsvergadering hebben de 
raadsleden en wethouder Schouten 
een presentatie gekregen van het 
eerste prototype van de Toeristische 
Informatie Zuil. Deze zuil werkt als 
een tablet en voorziet de gebruiker 
van zeer uitgebreide informatie op 
toeristisch gebied, maar ook andere 
voorzieningen zoals evenementen, 
plaatsen waar een geldautomaat 
beschikbaar is, waar een huisarts te 
vinden is etc. etc. Ook de gemeente 
kan hier de noodzakelijke informatie 
op vermelden. 

Samenwerking ondernemers 
en gemeente
Tijdens de raadsvergadering stond 
de recreatievisie op de agenda. 
Centraal uitgangspunt in die visie 
is de samenwerking tussen de ge-
meente en de recreatieonderne-
mers. Dit was voor fractievoorzit-
ter Anco Goldhoorn van Ronde Ve-
nen Belang de aanleiding het bedrijf 
Share Visuals uit te nodigen voor 
een presentatie. Ab Haveman van 
Advisor ICT Solutions, het bedrijf 
dat de software voor Share Visuals 
ontwikkelde en Roger Fernhout zijn 
samen, na een gesprek met Anco 
Goldhoorn, met het idee gekomen 
van de Toeristische Informatie Zuil.
Anco: “Deze zuil is het ultieme voor-
beeld dat ondernemers onderling 
en met de gemeente willen samen-
werken, om de toeristen en andere 
bezoekers van onze gemeente, ken-
nis te laten maken met al het moois 
dat onze gemeente te bieden heeft.” 
De initiatiefnemers Ab Haveman en 
Roger Fernhout van het Mijdrecht-
se bedrijf Shared Visuals zijn er van 
overtuigd dat bezoekers van de ge-
meente vaak niet weten welke mo-
gelijkheden er in onze gemeen-
te zijn. Ab: “Als je heel bewust naar 
onze gemeente wilt kun je naar een 
website gaan en jouw keuze ma-
ken. Onze informatie kun je verge-
lijken met een VVV-kantoor, maar 
dan een die wel op 40 tot 50 plek-
ken in onze gemeente te vinden is. 
De folders zijn vervangen door een 
touchscreen. Zo kan bijvoorbeeld 
een bezoeker van een restaurant als 
het mooi weer is heel gemakkelijk 
opzoeken waar hij die middag nog 
een bootje kan huren. Maar ook 
waar hij bijvoorbeeld geld kan pin-
nen en wandelroutes en musea kan 
vinden.“ 

Aanvulling Toeristisch 
Informatiepunt
In onze gemeente is een Toeristisch 
Informatiepunt bij de zeilschool in 
Vinkeveen. De Toeristische Infor-
matie Zuil moet hierop een aanvul-
ling zijn. Roger Fernhout: “Als toe-
vallige passant of bezoeker aan on-
ze gemeente ben je vaak niet op de 
hoogte waar het Toeristisch Infor-
matiepunt is. Dan is het toch fan-
tastisch dat je die informatie over-
al in onze gemeente kan krijgen, zo-
als in restaurants, in de gemeente-
hal maar ook in winkels. Kortom, we 
brengen de informatie naar de be-
zoeker of toerist. Het mooie is dat 
elke ondernemer die wil, kan mee-
doen. Zij zetten samen De Ronde 
Venen op de kaart.”

Enthousiasme bij ondernemers
Ook de Ondernemersvereniging 
Vinkeveen heeft al kennisgemaakt 
met het prototype. Ook daar is het 
initiatief heel positief ontvangen. 
Roger: “We kregen de vraag of we 
volgende week al konden begin-
nen, maar zeker voor het toeristen-
seizoen. Voordat de zuil echter ope-
rationeel is moet er nog veel gebeu-
ren. Ab: “Individuele ondernemers 
moeten hiermee nog bekend raken. 
Maar ik ben er van overtuigd dat de 
meesten zullen meedoen.

Je kunt namelijk in de hele gemeen-
te jouw toeristische, culturele of cu-
linaire aanbod laten zien. En dat te-
gen zeer lage kosten. De program-
matuur is namelijk klaar en wij hou-
den op een centraal punt alle infor-
matie actueel. De zuil kan op elke 
gewenste plek in De Ronde Venen 
binnen enkele minuten geïnstal-
leerd worden en heeft alleen een 
stopcontact en een verbinding met 
internet nodig. Het gebruik van de 
zuil scheelt voor de ondernemers 
heel veel reclamekosten en druk-
werk, maar ook heel veel werk.“

Wethouder Schouten positief
Wethouder Schouten, die zich sterk 
maakt om De Ronde Venen als toe-
ristische trekpleister op de kaart te 
zetten, had heel veel positieve woor-
den voor dit initiatief.

Hij ziet het als een goede aanvul-
ling op het beleid, dat de gemeen-
te samen met andere Groene Hart-
gemeenten heeft ingezet.
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Atalante H1 verstevigt 
koppossitie 
Vinkeveen - Vrijdag 10 Januari 
mochten de mannen van Atalante 
aantreden voor de eerste wedstrijd 
van de 2e helft van het seizoen.
Atalante zette meteen de druk erop 
met een goede verdediging en een 
uitstekend lopende service. Er werd 
meteen goed door Jeroen in de aan-
val gevarieerd, waardoor het blok 
van het team van Ouderkerk regel-
matig te laat of er soms helemaal 
niet was. Al snel was de voorsprong 
opgelopen tot een zeer mooie 13-5. 
Ouderkerk kon maar geen vat krij-
gen op de zeer sterk serverende 
spelers van Atalante waardoor hun 
aanval wel erg voorspelbaar werd. 
Aan het einde van de set werd er 
zelfs nog een drietal sprongserves 
gedaan door Iwan, waarvan helaas 
de laatste op 24-9 hopeloos uit ging! 
Maar Ouderkerk was murw gesla-
gen en serveerde de bal in het net. 
De 1e set werd dan ook gemakke-
lijk gewonnen door A-side Atalante 
H1 met 25-10.

Genadeloos
De tweede set vertoonde een ge-
lijk beeld als de eerste set: een sterk 
serverend Atalante en een zoekend 
Ouderkerk dat maar geen vuist kon 
maken. Jeroen varieerde er lus-
tig op los in zijn set-ups. Erik werd 
dan ook mooi vrijgespeeld met een 
perfect uitgevoerde kruisstaffel die 
hard binnen werd geslagen zon-
der dat er ook maar een blok van 
Ouderkerk in de buurt was. Enke-
le punten later was het weer Jeroen 
die nu Frans helemaal vrijspeelde op 
de buitenkant, die de bal ook zonder 
enig blok in het veld van de tegen-
stander kon slaan.

Ondertussen begon Leroy al lek-
ker in zijn rol van middenaanvaller 
te groeien. De één na de andere bal 
die hij op het midden kreeg ramde 
hij met veel geweld binnen de lijnen 
op de grond of, als de mannen van 
Ouderkerk pech hadden, boven op 
de armen van de verdediging. Re-

gelmatig werd er over de plek ge-
wreven waar Leroy weer eens ie-
mand genadeloos hard had geraakt. 
Desondanks werd deze set met 25-
12 winnend afgesloten.

Slordig 
Bij de derde set werden de mannen 
van Atalante wat slordiger in hun 
serve en passing. Die foutjes maak-
ten dat het team uit Ouderkerk zijn 
kans rook om een setje te pakken. 
De heren uit Ouderkerk bleven dan 
ook goed bij en stonden zelfs een 
paar punten voor op de groen-ge-
len. Toch wist Atalante op 8-8 er een 
tandje bij te zetten en liep 4 pun-
ten uit naar 12-8. Maar Ouderkerk 
voelde dat het niet goed liep bij Ata-
lante en bleef de druk er op hou-
den. Langzaam werd de voorsprong 
van Atalante weggewerkt en wist 
Ouderkerk tot op 21-21 te komen. 
Maar toch was het weer Atalante 
die een versnelling in zijn mars had. 
Door twee goede blokacties van Bas 
en een mooie 3 meter aanval van 
Erik werd de voorsprong weer naar 
drie punten gebracht. Deze werd 
ook niet meer uit handen gegeven 
met als resultaat 25-22 .
De vierde set vertoonde weer het 
oude spel van Atalante zoals in de 
eerste twee sets. Na een goede ser-
viceserie van Iwan was het al snel 
5-0.  Atalante varieerde er weer op 
los en de een na andere aanvaller 
werd of helemaal of gedeeltelijk vrij 
gespeeld. Het liep weer als vanouds. 
Frans werd op 16-8 gewisseld voor 
de goed invallende Brent, die toch al 
een hele wedstrijd in de benen had 
bij H2. Halverwege de set spartel-
de Ouderkerk nog wel even tegen, 
waardoor Carin zich nog even ge-
dwongen zag om een time-out aan 
te vragen op 22-17 om het ritme bij 
Ouderkerk te breken. Maar Atalan-
te is eigenlijk geen moment in ge-
vaar geweest in deze laatste set en 
sloot dan ook deze set winnend af 
met 25-17 en dus 4-0. De 5 punten 
waren binnen.

Spelenderwijs bridge 
leren spelen
Wilnis - Bridge is volgens de hon-
derdduizenden beoefenaars in Ne-
derland ‘het leukste kaartspel’. Je 
kunt het bovendien over de he-
le wereld beoefenen, want de spel-
regels zijn internationaal. Je kunt 
thuis bridgen, maar er zijn ook toer-
nooien, bridge vakanties en natuur-
lijk de bridgeclubs. Deze cursus is 
gebaseerd op het internationale 
‘ACOL’ systeem en bestaat uit twee 
delen; t.w. het uitspelen en het bie-
den. Mensen denken dat bridge le-
ren moeilijk is, maar met deze cur-
sus willen wij een eind maken aan 
dit misverstand. Als je eenmaal met 
bridge begint, houd je nooit meer 
op!

Kennis van bridge en / of andere 
kaartspelen is niet vereist. 
De cursus wordt verzorgt door do-
cent George Vosbergen tijden 12 
dagdelen, op woensdag van 19:30 - 
22:00 uur te beginnen op woensdag 
22 januari a.s.
Kosten 67,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Para-
plu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. 
Via email kan men altijd terecht op   
info@stichtingparaplu.nl

CSW A2 onderuit tegen 
Amstelveen A1
Wilnis - Na een korte winter-
stop had iedereen er afgelo-
pen zaterdag weer zin om lek-
ker te voetballen. Het was goed 
voetbalweer met een mooi zonne-
tje en de grasmat op het hoofd-
veld van CSW lag er prachtig bij.                                                                                                                                             
De jongens van CSW A2 pakten het 
vanaf de aftrap goed aan. De du-
els werden scherp aangegaan, er 
was direct druk en voldoende kan-
sen om op een voorsprong te ko-
men. Maar ondanks de veelbelo-
vende start en het goede spel heeft 
de A2 de kans laten liggen om kop-
loper te worden in de tweede klas-
se. Nog voor de pauze wist Am-
stelveen namelijk geheel tegen 
de verhouding in op voorsprong 
te komen met 2 scherpe counters.                                                                                                  
Tijdens de pauze werden er nog 

volop mogelijkheden gezien om 
de score om te draaien, bovendien 
heeft de A2 eerder in de competitie 
laten zien een achterstand te kun-
nen wegwerken. Met vertrouwen in 
winstkansen werd aan de 2e helft 
begonnen, maar vrijwel direct na 
de aftrap scoorde Amstelveen op-
nieuw. Deze klap kwamen de jon-
gens niet meer te boven. De moraal 
was gebroken en de wedstrijd was 
gelopen. Wouter van Kootwijk redde 
nog wel de eer met een fraaie treffer 
maar het duel ging uiteindelijk te-
leurstellend met 1-5 verloren.  Een 
onverwachte en niet verdiende valse 
start van de 2e seizoenshelft, maar 
in potentie zit er voldoende kwaliteit 
in de A2 van CSW om de koppositie 
niet uit het oog te verliezen. 
Foto: sportinbeeld.com

Kraker CSW C3 - Argon 
C4 eindigt in 1-2
Mijdrecht-Wilnis - Na de winter-
stop moet CSW C3 nog 2 wedstrij-
den inhalen voor de competitie. De 
eerste tegen Argon C4. Het is eigen-
lijk niet nodig om de jongens van 
CSW te motiveren voor een wed-
strijd tegen Argon; er heerst een ge-
zonde drang om van (school)vriend-
jes te winnen en de leiders Jef van 
Dijk en Ruud van der Vliet hadden 
wat dat betreft een makkie. Argon 
kwam goed uit de startblokken en 
overklaste CSW in de eerste 20 mi-
nuten. Hoewel doelman Joost van 
Geffen prima stond te keepen wer-
den twee verdedigingsfouten van 
CSW genadeloos door Argon afge-
straft: 0-2. CSW herpakte zich pri-
ma door goed spel van achter uit 
de verdediging, waarna Luuk Berk 
en Daniel Heinsbroek met hulp van 
Sam Smits en Lars van Wees een 
paar mooie kansen kregen. Luc van 
Dijk maakte nog een nuttige over-
treding en Julian Silver zag een 
schitterend afstandsschot net naast 
de paal belanden. CSW speelde te-
veel de hoge bal en Argon was fy-
siek in de kopduels vaak toch net 
even sterker. De 1e helft bleef zo-
doende 0-2. 

Julian Silver en Luke van der Vliet 
hielden in de 2e helft de boel ach-
terin dicht, al moest Mike Winters 
een paar keer via een sliding red-
ding brengen. Damian Gijsen zorg-
de voor een paar mooie vrije trap-
pen en corners voor extra gevaar, 
maar het mocht niet baten.
Een kort genomen vrije trap ging via 
de goed spelende Jonathan Laker-
veld, via Sam Smits naar Luuk Berk 
die voor de terechte 1-2 zorgde.
Willem Karte moest na een aantal 
goede acties geblesseerd het veld 
verlaten. Joost van Geffen pakte ook 
in de 2e helft nog een paar moeilij-
ke ballen.
CSW ging de laatste 10 minuten 1 
op 1 spelen en Luke van der Vliet 
werd laatste man.
CSW wist de druk verder op te voe-
ren! Nog een mooie combinatie van 
Chiel Schouten en Sam Smits bracht 
Luuk Berk in scoringspositie, maar 
het lukte niet om een in de ogen van 
alles wat CSW was de terechte 2-2 
op het scorebord te krijgen.
De vele (meegereisde) toeschou-
wers hebben en leuke sportieve 
wedstrijd gezien. Prima gedaan jon-
gens.  Foto: sportinbeeld.com

Cordes, Driehuis
en Dam naar finale 

zesballen
Vinkeveen - In het zes ballen 
toernooi van biljartclub de Me-
rel te Vinkeveen zijn er in het af-
gelopen weekend meer finalis-
ten bij gekomen en wel in de  
b poule Alex Driehuis en in de 
c poule Desmond Driehuis, 
Dennis Cordes en Teus Dam, 
Gijs v.d. Neut kon zijn draai nog 
niet vinden met al die ballen, net 
zoals Frank Witzand, Caty Jan-
sen en Jeroen Berkelaar die te 
maken had met wat pech in zijn 
spel ondanks de aanmoedigin-
gen van zijn supporters. Maar er 
komen nog meer dagen. Er kun-

nen nog pogingen gedaan wor-
den om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen: za-
terdag 18 januari van 14.00 uur 
tot 18.00 uur, zondag 19 januari 
van 14.00 uur tot 17.00 uur, vrij-
dag 24 januari van 20.00 uur tot 
23.00 uur en zaterdag 25 janu-
ari van 14.00 uur tot 18.00 uur, 
waarna om plus-minus 19.30 
uur de finales zullen starten. 
daarna is er de prijsuitreiking. 

Dit alles in café de Merel, Ar-
kenpark “MuR” 43, Vinkeveen, 
tel. 0297-263562

De “dubbel” voor schaak-
voorzitter Henk Kroon
De Ronde Venen - Dat het Henk 
Kroon nog lukt om naast het voor-
zitterschap van de dit jaar 100 jarige 
schaakvereniging Denk en Zet goed 
te schaken mag blijken uit het feit 
dat hij zowel officieus herfstkampi-
oen alsmede winnaar van het Har-
men Kroon snelschaaktoernooi is 
geworden.
Beiden waren wel zwaar bevochtte 
resultaten. De 1e plek op de rang-
lijst werd behaald net voor Ron 
Klinkhamer en Cees van Houten. Bij 
eenmaal meer winst van de num-
mers. 2 en 3 of eenmaal meer ver-
lies van Kroon zouden beiden hem 
op de ranglijst gepasseerd zijn en 
bij de bookmakers durft er niemand 
hoog in te zetten op de uiteindelijke 
clubkampioen.
Het jaarlijks snelschaaktoernooi 
was weer een ware happening. Het 
senioren bestand van Denk en Zet 
werd traditioneel voor deze gele-
genheid aangevuld met een 9 tal 
jeugdspelers.
Het aantal deelnemers werd bij lo-
ting in 5 poules van 5 of 6 spelers 
ingedeeld.
In  de 1e-poule liet Matthijs Meijers , 
zijnde de sterkste jeugdspeler, met-
een zien ook met de senioren mee 
te kunnen. Met een 80% score werd 
hij eerste in zijn poule. Zijn enige 
verliespunt werd geïncasseerd te-
gen Johan Volstamp die dan ook 
met 31/2 punt 2e in de poule werd. 
Dat Voskamp geen eerste werd was 
weer de “verdienste”van een andere 
jeugdspeler n.l. Erik Rydfors die met 
een overwinning op Voskamp hem 
hiermee van de eerste plek afhield.
In poule 2 bevestigde Ron Klinkha-
mer zijn goede vorm van dit seizoen, 
door met 41/2 uit 5 ongeslagen eer-
ste te worden. Waarbij het ook nu 
weer een jeugdspeler , Marijn Vree, 
was die hem als enige een ½ punt 
wist te ontfutselen.

Vader en zoon
Poule 3 werd overtuigd gewon-
nen door Henk Kroon. Hij behaal-
de de maximale score van 5 uit 5. 
De tweede plaats in deze pou-
le werd gedeeld door Harris Kemp 
en Wim de Groot met beiden 31/2  
punt. Poule 4 was wel de spannend-
ste poule van allemaal. uiteinde-
lijk werd het een familieaangele-
genheid tussen vader en zoon Smit, 
waarbij zoon Gert Jan met 41/2 punt 
als winnaar te voorschijn kwam. Op 
de voet echter gevolgd door vader 
Jan die met 4 uit 5 als beste num-
mer 2 uit alle poules zo toch mee de 
finale poule inging.

Was poule 4 mogelijk de spannend-
ste , poule 5 was zeker de sterkste 
poule. In deze poule eindigde Je-
roen Vrolijk en Peter de Jonge geza-
menlijk op de eerste plaats, waarbij 
de overwinning van Jeroen op Peter 
er voor zorgde dat Jeroen als eerste 
geplaatst werd en daarmee ook een 
plek in de finalepoule verwierf.
Enigszins slachtoffer in deze poule 
was onze enige meeschakende da-
me op deze avond. Annerieke Roe-
lofsen eindigde met 1 uit 5 als laat-
ste, maar verliezen tegen Jeroen en 
Peter lag wat voor de hand en als de 
andere schakers in deze poule dan 
ook nog clubkampioen Jan de Boer 
en nestor Cees Verburg zijn, ver-
klaard dit wel veel.

Finale
De finale poule werd na 11/2 uur 
schaak verder, uiteindelijk gevormd 
door Matthijs Meijer, Ron Klinkha-
mer, Henk Kroon, Gert Jan Smit, Je-
roen Vrolijk en Jan Smit. Dat deze 
spelers aan elkaar gewaagd waren 
mocht blijken uit bijvoorbeeld het 
resultaat van de als uiteindelijk laat-
ste in deze poule eindigende, Jan 
Smit. De 2 remises die hij scoorde 
werden wel behaald tegen de late-
re nummers 1 en 2.!
Als voorlaatste in deze poule ein-
digde Jeroen Vrolijk, maar voor hem 
kan als excuus gelden dat en het 
leidden van het snelschaaktoernooi 
en gedurende een hele avond ge-
concentreerd blijven nagenoeg on-
mogelijk is. Gelukkig voor de deel-
nemers leed zijn organisatie talent 
er niet onder!
De 3e en 4e plaats werden gedeeld 
door Gert Jan Smit en Ron Klink-
hamer; op basis van de met zwart 
behaalde remise door Smit tegen 
Klinkhamer werd Gert Jan uiteinde-
lijk derde en Ron vierde.
De uiteindelijke eerste plaats ging 
tussen jeugdspeler Matthijs Meijer 
en gevestigde orde Henk Kroon.
Daar Kroon vorig jaar in het zelfde 
snelschaaktoernooi in een Samisch-
variant, een door hem regelmatig 
gespeeld systeem, van het Konings-
Indisch, verloren had van Matthijs, 
was hij gewaarschuwd.
In een spannende strijd, waar-
in Matthijs zich ook nu niets gele-
gen liet , van “gevestigde orde”, was 
het nu toch Henk Kroon die aan het 
langste eind trok.
Na hem 4 jaar niet meer gewon-
nen te hebben mocht hij dan ook uit 
handen van wedstrijdleider Vrolijk 
de Harmen Kroon snelschaakbokaal 
weer mee naar huis nemen.

De Vinken 3 wint van Koveni
Vinkeveen - Op zaterdag 11 januari 
stond de eerste wedstrijd van 2014 
op het programma voor het derde 
team van korfbalvereniging De Vin-
ken uit Vinkeveen. 
Om 16:15 trad De Vinken 3 aan te-
gen het derde team van Koveni 
(korfbalvereniging Nieuwegein), het 
team dat twee punten minder had 
in de competitie. Maar de niveau-
verschillen in poule zijn klein en al-
le teams kunnen (in theorie) van el-
kaar winnen. De eerste ontmoeting 
resulteerde in een 11-7 verlies, maar 
spelers en coach waren van mening 
dat er meer mogelijk was.

Motiverende woorden
In zijn voorbereidingsspeech sprak 
coach Jaco Kroon, die de gehele 
dag had geklust in de kantine, prima 
motiverende woorden. En het begon 
daarna goed voor De Vinken. Maai-
ke van Peursem was op schot en 
wist twee van haar eerste drie doel-
pogingen te scoren. In het tweede 
aanvalsvak wist Rogier Schoenma-
ker hier na tien doelpuntloze minu-
ten een vervolg aan te geven. Na 
nog eens tien minuten zonder sco-
res maakte Koveni de 3-1. De Vin-
keveners wisten daarna verder weg 

te lopen van Koveni, dat maar moei-
zaam in het spel kwam. Met een 
voorsprong van 6-2 voor De Vin-
ken gingen beide teams de kleed-
kamer in.

Toch nog spannend
De tweede helft wist De Vinken de 
gecreëerde kansen niet meer af te-
maken. Als gevolg hier van kon Ko-
veni terugkomen naar 6-5. Na de 
7-6 had De Vinken 3 weer de over-
hand in de wedstrijd. In het laatste 
kwartier wist de blauwwitte equipe 
uit te lopen naar een 10-6 overwin-
ning.
Weliswaar waren de coach en spe-
lers niet tevreden over het spel en 
het afrondingspercentage van de 
gecreëerde kansen, maar het is 
wel heel fijn dat ook in een minde-
re wedstrijd de punten in eigen huis 
zijn gehouden!
De volgende wedstrijd is op 18 ja-
nuari tegen koploper MIA in Amers-
foort! Vanzelfsprekend bent u allen 
van harte uitgenodigd om na het 
avondeten de wedstrijd te bezoeken 
(aanvang: 20:50). De Vinkensco-
res waren van: Rogier Schoenma-
ker (5x), Maaike van Peursem (3x), 
Marco Gijsen (1x) en Lisa Kroon (1x)

Dorus en Gerrit 
spelers van de week
Mijdrecht - Na de oliebollen de 
biljartballen op tafel en met nieu-
we moed veelvuldig carambole-
ren. Even terugkijkend op de eer-
ste speelhelft van 2013 en met nog 
11 speelweken in het verschiet is de 
balans in de 1e Divisie dat 2 merel-
teams leiden. De Merel/Heerenlux 2 
heeft 62 punten, wordt op korte af-
stand gevolgd door De Merel/Hee-
renlux 1 met 60 punten. In het kiel-
zog staan De Springbok 1 en Dio 
met 58 punten op een gedeelde 3e 
plaats. In de 2e Divisie staat Stieva-
Aalsmeer met 73 punten stevig aan 
de kop.  Cens 1 volgt met 62 punten 
terwijl Bar Adelhof 2 met 58 punten 
volgt.  Voor de bekercompetitie waar 
beide divisies elkaar kruisen is het 
spannend. Bar Adelhof 1 staat op 51 
punten gevolgd door Dio met 50 en 
De Kuiper/vanWijk met 48 punten.
Aan het eind van het seizoen wor-
den de prijzen verdeeld zoals ook 
de hoogste serie en kortste partij 
van het seizoen. John Beets heeft 
momenteel met 9 beurten de kort-
ste partij gespeeld terwijl Ton Bocxe 

met 46% de hoogste serieprijs in 
de wacht hoopt te slepen. Afge-
lopen week werd op beide prijzen 
een aanslag gepleegd. Dorus van 
der Meer van De Merel/Heeren-
lux 2 kwam tot de kortste partij van 
de week in slechts 14 beurten ter-
wijl Gerrit Schuurman van De Krom-
me Mijdrecht met een hoogste serie 
van 16 tot 42.11% kwam.

De uitslagen van de 
afgelopen week:
Paddestoel 1–Paddestoel 2:  7-2
De Springbok 1-
De Kuiper/vanWijk:  6-3
De Merel/Heerenlux 1–De 
Schans-Lutis Ventilatietechniek:  4-5
De Merel/Heerenlux 2–
De Merel/Heerenlux 3:  9-0
Bar Adelhof 2–
De Kromme Mijdrecht:  5-4
De Springbok 2–
Stieva/Aalsmeer:  4-5
ASM-Mijdrecht 2–
ASM-Mijdrecht 1:   4-5
De Merel/Heerenlux 4–
ASM-Mijdrecht  3
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 17 janua-
ri 2014 is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel, Arkenpark MUR 43 te 
Vinkeveen tel. 0297-263562. Aan-
wezig zijn om, let op ja, 19.45 uur 
en uiterlijk om 20.00 uur starten met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
We spelen viermaal zestien giffies, 
de punten worden bij elkaar opge-
teld, en de winnaar of winnares is 
bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 

prijsklaverjasavond op vrijdag was:
1 Herman v.d.Waa  7134 punten 
2 Martien de Kuijer  6870 punten
3 Toon Blok  6861 punten
4 Bianca Pappot  6734 punten
5 Joh. Bunschoten  6510 punten
 
De poedelprijs was deze avond voor 
Evert Berkelaar met 5320 punten.
De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2014: 17 en 31 
januari,14 en 28 februari, 14 en 28 
maart, 11 en 25 april, 9 en 23 mei, 
6 en 20 juni en 4 juli.

Hertha D1 komt slecht uit 
de winterstop
Vinkeveen - Na een relatief korte 
winterstop is Hertha D1 slecht be-
gonnen aan het nieuwe jaar. In een 
wedstrijd tegen Argon D2 werd een 
duidelijke 2-6 nederlaag geleden. 
Hertha begon zeer matig aan de 
wedstrijd tegen een veel gretiger 
Argon. Veel duels gingen verloren 
en in balbezit werden geen moge-
lijkheden gevonden de verdedigen-
de linies van Argon te doorbreken. 
Onder leiding van Gijs Smit moest 
Hertha achterin alle zeilen bijzet-
ten om de aanvallen van Argon te 
weerstaan en al snel werd duide-
lijk dat het niet lang zou duren voor-
dat het overwicht van Argon in doel-
punten uitgedrukt zou worden. Na-
dat na ca. 10 minuten een knappe 
aanval van Argon succesvol was af-
gerond, wist Hertha kort hierna tot 
2 maal aan toe niet het juiste ant-
woord te vinden bij een corner van 
Argon en stond het binnen en kwar-
tier al met 0-3 achter. 
Nadat opnieuw een goed lopen-
de aanval door Argon succes-
vol was afgerond leek de wedstrijd 
nog voor de rust beslist, maar door-
dat Andy Albers een steekbal van 
Mika Compier met een stift ach-
ter de goed spelende Argon keeper 
wist te plaatsen, ging Hertha met 
toch nog een klein beetje hoop op 
een goede afloop rusten.

Gelijkwaardig
Met de wind in de rug begon Her-
tha voortvarend aan de tweede helft. 
Eén snel doelpunt zou Hertha volle-

dig terug brengen in de wedstrijd en 
het kreeg hiervoor ook de mogelijk-
heid doordat een overtreding van 
Argon in de 16 meter werd bestraft 
met een penalty. Helaas wist Her- 
tha dit buitenkansje niet te verzilve-
ren en stond de paal een treffer in 
de weg. Toen Argon kort hierna op-
nieuw tot scoren wist te komen, wa-
ren de kansen op een goede afloop 
voor Hertha verkeken, maar on-
danks deze tegenslagen bleef Her-
tha voetballen en er ontspon zich 
een gelijkwaardig voetbalgevecht 
met mogelijkheden voor beide doe-
len. Nadat eerst Argon nog eenmaal 
succesvol was en Hertha keeper 
Zana Bayati wist te passeren, be-
paalde Cairen Green op aangeven 
van Max Compier de eindstand uit-
eindelijk op 2-6.
Deze wedstrijd was nog een inhaal-
wedstrijd van de eerste competitie-
helft en daarom heeft deze neder-
laag geen gevolgen voor de twee-
de seizoenshelft. Aangezien Argon 
D2 ook in de nieuwe competitie bij 
Hertha is ingedeeld komen er nog 
mogelijkheden op revanche, maar 
voor een goed resultaat tegen de-
ze tegenstander zullen wel nog wat 
stappen gezet dienen te worden. 
Hertha heeft laten zien heel goed te 
kunnen voetballen, maar is nog niet 
in staat dit iedere wedstrijd te la-
ten zien. Met de start van de nieuwe 
competitie voor de deur voldoen-
de uitdagingen voor de rest van het 
seizoen!
Foto: sportinbeeld.com 

Ruime winst HSV A1 tegen Ouderkerk
De Hoef - Voor het eerst dit jaar 
mocht de A1 Zondag van HSV’69 uit 
de Hoef aantreden voor een vriend-
schappelijke wedstrijd tegen een 
bekend rivaal SV Ouderkerk. Om 
12:00 uur werd er gestart aan een 
leuke pot voetbal. Over en weer wa-
ren mooie momenten te zien met 
ook een groot aantal doelpogin-
gen. HSV’69 dat zich normaliter in 
de kop van de 3de klasse bevind liet 
zich niet kennen en wilde ondanks 
de vriendschappelijke rol, toch 
vol voor de winst gaan net zoals 
Ouderkerk dat ook deed. Na een 
ietwat slordige eerste kwartier kwa-
men beide ploegen eindelijk op 
gang. Na enkele discutabele mo-
menten kwamen de eerste gro-
te kansen voor HSV. Veelal na een 
doelpoging was Ouderkerk snel 
in de omschakeling, echter miste 
er een stukje scherpte in de voor-
ste linie waardoor echte gevaarlij-
ke kansen uitbleven. HSV daarin te-
gen kwam in een korte tijd meer-

dere malen voor het doel maar ver-
gat om door te drukken in de vorm 
van doelpunten. Naarmate de eer-
ste helft eindigde was daar toch het 
eerste doelpunt aan de kant van 
HSV. Na slordig uitverdedigen werd 
in het strafschopgebied gebruik ge-
maakt van de situatie waardoor de 
1-0 op het bord kwam. Kort hier-
na na een tegenaanval van Ouder-
kerk en een snelle omschakeling te-
kende HSV aan voor de 2-0. Na een 
kortbondige rustpauze werd begon-
nen aan de tweede helft dat een 
stuk meer voetbal liet zien.
Ouderkerk gaf zich nog niet gewon-
nen en begon vlijmscherp. HSV was 
nog wat gemakzuchtig in de com-
municatie en kwam daardoor zo nu 
en dan in de problemen. Na zo’n 
tien minuten vormde Ouderkerk een 
schot en dat was direct raak ook, 
2-1. Ook al was het vriendschappe-
lijk, toch kunnen er zich ook dan en-
kele chaotische minuten volgen, en 
dit gebeurde. HSV kwam in de pro-

HSV’69 Veteranen ook in nieuwe kledinglijn!
De Hoef - De afgelopen maanden 
is de sponsorcommissie van HSV’69 
bezig geweest met de nieuwe kle-
dinglijn bij HSV’69 en een nieuwe 
manier van sponsoring. De spon-
sorcommissie is verheugd dat zij er 
opnieuw in is geslaagd diverse be-
drijven te binden aan de vereniging. 
Vlak voor de winterstop presenteer-
den diverse teams de nieuwe kle-
dinglijn met shirtsponsor. Voor de 
zaterdagcompetitie is HSV’69 Za-
terdag Veteranen het eerste team 
dat aftrapt in de nieuwe HSV’69 kle-
dinglijn. Dit veteranenteam is voor 
de komende 3 jaar met borstrecla-
me door onderhoudsbedrijf R. de 
Wit uit De Hoef gesponsord en met 
rugreclame door Black Knight Hea-
vy Metal. De eerste wedstrijd in het 
nieuwe tenue was een grote hap-
pening. Na de presentatie met de 
sponsors werd met musicale bege-
leiding en live wedstrijdcommentaar 
deze belangrijke wedstrijd opge-
vrolijkt. In een spannende wedstrijd 
waarbij de veteranen, wellicht met 
de impuls van de nieuwe kleding, 
bijna op de eerste seizoenswinst af-
stevenden, zagen zij de jongere te-
genstander helaas toch langszij ko-
men. Wel kon HSV’69 toch een punt 
opschrijven.

HSV’69 in het nieuw! De Hoef - De afgelopen maanden 
is de sponsorcommissie van HSV’69 
bezig geweest met de nieuwe kle-
dinglijn bij HSV’69 en een nieuwe 
manier van sponsoring. De spon-
sorcommissie is verheugd dat zij er 
opnieuw in is geslaagd diverse be-
drijven te binden aan de vereniging. 
Vlak voor de winterstop presenteer-
den diverse teams de nieuwe kle-
dinglijn met shirtsponsor. 

Voor de zondagcompetitie is HSV’69 
Zondag 3 het eerste team wat af-
trapt in de nieuwe HSV’69 kleding-
lijn. Dit Zondag 3-team is voor de 
komende 3 jaar met borstreclame 
door Stam Sloopwerken uit De Hoef 
gesponsord. Met bijzondere trots 
presenteerde het team de kleding-
lijn van HSV’69. Met deze impuls 
hopen ze na de winterstop op spor-
tiefgebied nog beter voor de dag te 
komen dan voorheen.

Vierde Minidag voor de jongsten van Atalante
Vinkeveen - Het was een vroeger-
tje. Om 8.15 uur stonden de Ata-
lante Toppers al paraat in Hoofd-
dorp. Nathalie, Zoë, Mike en Tho-
mas begonnen de eerste set met-
een erg sterk vanuit de startblokken 
tegen VHZ Deep Line en hielden 
hun voorsprong stevig in handen, 
waarna de tweede set ook zonder 
al teveel moeite gewonnen werd. 
Een goed begin van de dag dus! De 
tweede wedstrijd tegen VCH Spike 
was een heel ander verhaal, bei-
de sets gingen enorm gelijk op met 
sterk spel van beide teams. De eer-
ste set wonnen de Toppers dan ook 
maar net met 18-16 en de tweede 

set was nog spannender en eindig-
de in de zoemer op 17-17. De ont-
knoping in Hoofddorp moest dan 
ook plaats gaan vinden in de laat-
ste wedstrijd tegen de Spaarnestad 
Tigers, die hun beide voorgaande 
wedstrijden gewonnen hadden. De 
Toppers stonden de eerste set op 
scherp en zagen kans om een aan-
tal punten uit te lopen en de eerste 
set met 19-13 te winnen. Maar he-
laas waren de rollen (en eindstand) 
van de tweede set precies omge-
draaid en werd de set gewonnen 
door de Tigers met 13-19. Zo werd 
deze “vroege vogels” minidag op 
een zeer mooie 2de plek afgeslo-

ten, met maar 1 punt minder dat de 
nummer 1. Dat belooft veel voor de 
volgende minidag volgende maand 
in Uithoorn!

Vroeg
Ook de Kanjers, met Sander, Ke-
vin, Roos en Isa moesten vroeg. On-
danks of misschien wel dankzij het 
vroege uur was de eerste pot met-
een de beste. Er was oplettendheid 
en echt volleybal spel te zien, zelfs 
ondanks dat er aan de andere kant 
flink bovenhands werd geserveerd 
stonden de kanjers hun mannetje. 
Met 21-16 en 15-26 werd het ge-
lijkspel resultaat. Daarna even rust, 
maar dat deed het team juist geen 
goed. De vermoeidheid van de vroe-
ge uurtjes? De tweede partij werd 
ruim verloren, waarbij vooral ook de 
serve en concentratie het af liet we-
ten. De derde wedstrijd ging al be-
ter. Eerste set ging gelijk op, helaas 
op het end lukte de pass wat min-
der en moesten ze de eerste set net 
afstaan. De tweede set werd verlo-
ren vooral door een sterke service 
serie van de tegenstander. De vier-
de partij was tegen een team uit 
een hogere poule, buiten mededin-
ging. Het was duidelijk dat deze op-
ponent een poule hoger speelde en 
ze waren zo gemiddeld 3 jaar ou-
der. Kranig geweerd, maar dit was 
net een brug te ver; een vierde plek.

Netjes
In het tweede bedrijf, met iets pret-
tigere tijden vanaf 11 uur, de Me-
gamini’s met Tessa (2x), Isis, Iris, 
Daan en Emma, als eerst tegen de 
Heemstede Kanjers. Net als bij de 
Kanjers was ook hier de eerste set 
verre uit de beste. Perfecte service, 
mooie passes, netjes opgegooid en 
mooi erover gespeeld, soms zelfs 
een smash. Ze hadden zelf bedacht 
om bij elk gewonnen punt een yell 
te roepen: Megaminis’s Hey!! Bij Het 
werd er dan omhoog gesprongen. 
Erg leuk om te zien en te horen! De-
ze set werd heel ruim gewonnen. 
In de tweede set leek het kruit een 
beetje verschoten te zijn. Er volgden 
wat meer fouten, helaas wisten ze 
deze set niet binnen te halen. Daar-
na de welbekende SAS Super. Het 
niveau van de allereerste set werd 
niet meer gehaald. Ze misten de be-
weeglijkheid, waardoor de bal te-
veel op de grond viel. Beide sets 
werden verloren werden. 

De laatste partij is vaak de minste, 
door vermoeidheid en minder con-
centratie. Dat bleek ook deze keer 
tegen VHZ Pokershot. De oppo-
nent was eigenlijk niet veel sterker, 
maar het was meer dat Atalante het 
mooie spel van de eerste set miste. 
Deze partij werd ook verloren. Ook 
de Mega’s een vierde plek.

blemen waardoor er nog meer kan-
sen kwamen voor de uitspelende 
partij. Toch wisten de A1 gebruik 
te maken van de situatie waardoor 
de 3-1 en 4-1 snel volgden. Het ver-
zet was gebroken en het resterende 

kwartier werden vooral op de helft 
van Ouderkerk afgespeeld. Einduit-
slag enigszins geflatteerd, maar wel 
lekker gespeeld in zo’n competitie- 
loos weekend, 6-1.
Foto: sportinbeeld.com

IJsclub Nooitgedacht doet het 
goed in Marathoncompetitie
De Ronde Venen - Ook dit sei-
zoen wordt er weer volop gestreden 
in de senioren marathoncompetitie 
op de Jaap Eden ijsbaan. De senio-
ren mannen en vrouwen van de ijs-
club uit Wilnis waren voor de jaar-
wisseling al erg goed van start ge-
gaan. Nu na de jaarwisseling wordt 
de draad weer goed opgepakt. 
Bij de Dames 2 strijden Lisanne Im-
merzeel en veteraan Manja Bun-
schoten, die tussen de veel jonge-
re rijders nog goed meedoet en hier 
en daar haar punten bij elkaar rijdt 
waarmee zij op de 20e plaats staat. 
Lisanne staat nu op de 4e plaats, 
maar heeft, met nog 4 wedstrijden 
te gaan zeker nog zicht op een po-
diumplaats. Ondanks dat B-junior 
Koen de Best van IJNG, nog geen 
wedstrijd heeft weten te winnen, 
leidt hij in het klassement van de 
C2, waarin ook Henk-Jan Kroese en 
voorzitter Luciën Wolvers meedoen. 

Luciën had van de week een min-
dere dag en moest met kramp afha-
ken, maar met een huidige 4e plaats 
kan hij nog meedoen voor een po-
diumplaats. Melissa van Pierre, die 
door haar deelname in het regiona-
le 6-banen marathoncircuit, ook in 
de C2 mee strijdt, weet zich met een 
mooie 8e plaats in het tussenklasse-
ment goed staande te houden tus-
sen de mannen. De strijd in de C2 
ligt echter nog volledig open, Koen 
wordt met 1.9 punt achterstand ge-
volgd door nummer 2. 
Bij de C3 strijdt de jongste deelne-
mer van IJsclub Nooitgedacht mee; 
Daan de Best, 14 jaar. Doordat hij 
niet alle wedstrijden heeft mee-
gereden staat hij op een 5e plaats 
maar de laatste 3 wedstrijden heeft 
hij echter gewonnen van het grote 
mannenpeloton. Met een beetje ge-
luk kan hij nog op het podium te-
rechtkomen.
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Inschrijving geopend voor 
PK Sport Bosdijkloop
Regio - Op de Kerklaan in Vinke-
veen klinkt zondag 16 februari het 
startschot voor de PK Sport Bosdijk-
loop. Toer Trimclub De Merel orga-
niseert de 36ste editie van dit hard-
loopevenement. Iedereen is welkom 
bij deze winterse loop. Het aantal 
deelnemers nam de afgelopen jaren 
gestadig toe. Het succes is mede te 
danken aan de gezellige ambiance 
in en om sporthal De Boei in Vin-
keveen en aan het mooie parcours 
langs de Vinkeveense Plassen en 
recreatieterrein Bosdijk.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een hal-
ve marathon (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
de door het buitengebied van Vin-
keveen, en een 5-kilometerloop 
door de kern van Vinkeveen. Deze 
afstanden zijn zowel geschikt voor 
wedstrijdlopers als voor recreanten. 
En er is een jeugdloop van 1 kilo-
meter voor kinderen tot en met 12 
jaar. Start en finish zijn vlakbij sport-
hal De Boei, Kerklaan 32 in Vinke-
veen. In de sporthal zijn kleedruim-
ten, douches, foyer met horecafaci-
liteiten en er is EHBO aanwezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Bij voorinschrij-
ving bedraagt het inschrijfgeld voor 
de halve marathon en de 10-kilome-
terloop 7 euro en voor de 5-kilome-
terloop 5 euro. 
Deelname aan de jeugdloop is gra-
tis! Elke deelnemer aan de jeugd-
loop ontvangt een leuke medaille. 
Voorinschrijving is mogelijk tot en 
met 13 februari. Let op: de voorin-
schrijving is 1 euro goedkoper dan 
de inschrijving op de dag van de 
loop. 

Informatie
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11.30 uur. De start van 
de halve marathon is om 12.00 uur, 
de 10 kilometer om 12.05 uur en de 
5 kilometer om 12.10 uur. Het par-
cours is vlak en over verharde we-
gen. Vele vrijwilligers zorgen voor 
een veilige route.

Meer weten over de PK Sport Bos-
dijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, 
bel Peter Meijer, tel. 06-48013782, 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg ons op Twitter @Bosdijkloop.

Benno van Dam (Ons Uithoorn) en Piet Visser (C1000 Visser) bij het onder-
tekenen van de intentieovereenkomst op 7 januari. In het midden Evert Prins-
sen (Ons Uithoorn).

C1000 Visser:
‘WK Uithoorn moet icoon 
worden’
Uithoorn - Om het WK voetbal 
mee te maken hoef je deze zomer 
niet naar Brazilië. Op zaterdag 14 
juni kunt u ook naar het Amstel-
plein voor de 2e editie van het WK 
Uithoorn. Dit evenement, voor jong 
en oud, wordt mogelijk gemaakt 
door Ons Uithoorn en C1000 Visser 
Dorpscentrum. ‘Het WK Uithoorn 
is een straatvoetbaltoernooi, maar 
vooral een feest rondom iets wat 
ons allemaal bindt: de deelname 
van Oranje aan het WK 2014. Doel 
is het sociale, sportieve en culture-
le leven en sociale cohesie in onze 
gemeente te bevorderen’, zegt Ben-
no van Dam (Ons Uithoorn). Bij het 
toernooi strijden inwoners van Uit-
hoorn tegen elkaar in snelle pot-
jes van drie minuten. Er wordt 2 te-
gen 2 gespeeld, op een klein veldje 
van 6 x 12 meter. Een panna bete-
kent direct de winst. Met name door 
de aankleding en de feestmuziek zal 
sprake van een echte Oranje-sfeer. 
Piet Visser (C1000 Visser): ‘Uithoorn 
heeft een aantal iconen, zoals de in-
tocht van Sinterklaas en het Harley-
Davidson-weekend. Het zou mooi 
zijn als op structurele basis een WK 
of EK plaatsvindt, zodat een extra 
icoon kan ontstaan. Daarover heb ik 

vorige week met Ons Uithoorn een 
intentieovereenkomst gesloten’.

Overeenkomst
In de overeenkomst staat dat beide 
partijen bij elk WK of EK, dus elke 
twee jaar, het evenement organise-
ren. C1000 Visser staat garant voor 
de financiering en Ons Uithoorn 
zorgt voor de organisatie en sub-
sponsors. Voor dit WK 2014 zullen 
Optisport en snackbar Vork/Amstel-
plein een bijdrage leveren. ‘We zoe-
ken nog andere subsponsors, waar-
onder een kapsalon die ter plekke 
Balotelli- of Pellè kapsels wil knip-
pen’, aldus Evert Prinssen (Ons Uit-
hoorn).
 Het WK Uithoorn vindt plaats op 
zaterdag 14 juni, de dag na de eer-
ste poulewedstrijd van Oranje te-
gen Spanje. Iedereen kan zich op de 
dag zelf (gratis) aanmelden met een 
vriend, vriendin, vader, moeder, opa 
of oma. Op basis van de inschrijvin-
gen wordt ter plekke een compe-
titie gemaakt. Voor het winnende 
team staat een wereldbeker klaar. 
Houdt de lokale media en de Face-
book-pagina’s van Ons Uithoorn en 
C1000 Visser in de gaten voor nade-
re informatie. 

Vroegtijdige kampioen driebanden
Hero Janzing niet te stuiten
Regio - Twee speelronden voor het 
einde van de individuele drieban-
dencompetitie van De Ronde Venen 
in De Springbok te De Hoef, is He-
ro Janzing erin geslaagd het kam-
pioenschap van het seizoen 2013-
2014 op zijn naam te schrijven. Van 
meet af aan heeft deze Uithoornaar 
zijn titelaspiraties waar gemaakt en 
de ranglijst aangevoerd. Van de 18 
tot nu toe gespeelde partijen wist 
hij er liefst 17 in winst om te zet-
ten. Hij scoorde hierbij in totaal 48 
wedstrijdpunten en een moyenne-
percentage van 132,234. Zijn naaste 
belagers waren continu Nick van de 
Veerdonk en Michel Bak, die om en 
om voortdurend van stuivertje wis-
selden voor de 2e en 3e positie en 
momenteel beiden 35 wedstrijdpun-
ten op hun conto hebben.
Met nog vier partijen te gaan, waar-
bij een maximale score van 12 wed-
strijdpunten valt te verdienen, is He-
ro Janzing voor beide opponenten 
echter onbereikbaar geworden en 
door de wedstrijdleiding tot kampi-
oen uitgeroepen.

Dubbelprogramma
Rond de feestdagen was spra-
ke van een dubbelprogramma bin-
nen een week. Er werd gespeeld op 
27 december en 3 januari. Diver-
se spelers waren hierbij in goede 
doen en blijkbaar hebben de resul-
taten niet geleden onder de kerst-
dis en de oliebollen. De Springbok 
was zeer sfeervol aangekleed en de 
ontvangst was – zoals gewoonlijk – 

weer voortreffelijk, hetgeen menig-
een inspireerde tot uitzonderlijke 
prestaties. Wat te zeggen bijvoor-
beeld van Jim van Zwieten, die op 
eerstgenoemde avond beide partij-
en tegen invaller Jan van Veen in 
zijn voordeel besliste met gewel-
dige moyennes van 0.941 en 0.727. 
Op die avond was ook invaller John 
Vrielink op dreef tegen Paul Hu-
zemeier. Zijn moyenne van 0.667 
mocht er ook zijn. Hans van Eijk en 
Robert Daalhuizen werkten gewel-
dige partijen tegen elkaar af in 27 
en 28 beurten, waarbij beiden ruim 
boven hun moyenne speelden. Hans 
kwam echter in beide partijen net 
tekort om zijn 18 te maken caram-
boles te voltooien. De oud-kampi-
oen van de vorige editie kan tot nog 
toe terugzien op een enigszins wis-
selvallig seizoen. Blijkbaar heeft hij 
meer energie gestoken in het libre, 
want daarin heeft hij onlangs blij-
kens de halfjaarlijkse herziening he-
le sprongen gemaakt . 
Zoals gezegd waren Nick van de 
Veerdonk en Michel Bak vooral op 
3 januari tot het uiterste gemoti-
veerd om hun achterstand tot een 
minimum te beperken. In zijn twee-
de partij tegen Robert Daalhuizen 
was Nick zelfs in 15 beurten uit met 
een geweldig moyenne van 0.667. 
Ook Michel presteerde uiteindelijk 
boven zijn moyenne. Beide spelers 
zullen de komende twee speelavon-
den nog heel wat in de strijd gooi-
en om de titel vice-kampioen te be-
machtigen.

Welk duo wordt Keez-
kampioen 2014 Uithoorn?
Regio - Team Samen Sterker fietst 
in augustus de toertocht Luik-
Bastenaken-Luik en wil in dit ka-
der graag opnieuw iets betekenen 
voor de samenleving. Daarom or-
ganiseert het team in samenwer-
king met de Club van 100 van Leg-
meervogels op vrijdagavond 21 fe-
bruari 2014 opnieuw een groot kop-
pel-keeztoernooi voor teams in het 
clubhuis van Legmeervogels aan de 
Randhoornweg. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan ThamerThuis. 
Wie worden de opvolgers van team 
Wesja (bestaande uit Daniëlle Non-
nemaker en Jeroen Westdorp) die in 
2013 de titel veroverde? Natuurlijk 
gaan de deelnemers voor de winst, 
maar vooral ook de gezelligheid 
staat voorop. En ook tijdens dit toer-
nooi is er weer een tombola waarbij 
leuke prijzen te verdienen zijn. Net 
als vorig jaar stelt voetbalvereniging 
Legmeervogels haar clubhuis aan 
de Randhoornweg gratis beschik-
baar. De avond begint om 19.30 uur. 
Ten opzichte van vorig jaar zijn er 
geen veranderingen in de spelre-
gels. Dit koppel-keeztoernooi is een 
teamwedstrijd. Er wordt dus weder-
om gespeeld in teams van twee per-
sonen. Ben je alleen? Geen pro-
bleem. Je kunt je gewoon opgeven 
voor het toernooi. De organisatie zal 
dan een speler aan je koppelen.

Inschrijving
De inschrijving is inmiddels ge-
opend en sluit op 16 februari 2014.
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar 
bij alle leden van Team Samen Ster-
ker. Je kunt ook een e-mail sturen 
naar mark_lakerveld@hotmail.com. 
Je ontvangt dan het inschrijfformu-
lier per e-mail. Vul het formulier vol-
ledig in, doe het inschrijfgeld erbij 
en lever het daarna in op een van de 
adressen die op het inschrijfformu-
lier staan vermeld. Aansluitend ont-
vang je het wedstrijdreglement. Het 
inschrijfgeld bedraagt, net als vorig 
jaar, 20 euro (10 euro per persoon). 
De belangstelling is groot. Team Sa-
men Sterker en de Club van 100 re-
kenen op minimaal 50 teams. Schrijf 
dus snel in, want vol is vol. De op-
brengst van deze avond gaat geheel 
naar ThamerThuis. Dit is een klein-
schalige woonvoorziening in De 
Kwakel voor mensen (veelal uit on-
ze regio) in de laatste fase van hun 
leven. ThamerThuis heeft haar be-
staansrecht inmiddels meer dan be-
wezen en verdient onze volle sup-
port. 

Meer informatie over Thamer-Thuis 
kan je vinden op www.thamerthuis.
nl. Graag tot ziens op het koppel-
keez-toernooi op vrijdagavond 21 
februari aanstaande! 

Eredivisieuitslagen bij 
bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Donderdag 9 
januari was er weer een bridgeoch-
tend, de eerste van het nieuwe jaar 
en weet niet hoe het komt maar de 
uitslagen lijken precies op de uit-
slagen van de eredivisie voetbal. De 
bovenste kan zomaar verliezen van 
de onderste of om het wat optimisti-
scher te zeggen de onderste kan zo-
maar winnen van de bovenste. Het 
geld hoofdzakelijk voor de A-lijn. De 
B-lijn is wat standvastiger, daar ver-
andert niet zo veel in de stand. Tus-
sen de eerste en tweede ronde kre-
gen wij een heerlijke traktatie, een 
onzer leden had de eerbiedwaardi-
ge leeftijd van 80 jaar bereikt. Joop 
nogmaals van harte gefeliciteerd, je 
hoort nu bij de krasse knarren. Er 
werd aan 14 tafels gebridged, 7 in 
de A-lijn en 7 in de B-lijn, met he-
laas een stilzittersronde in de B-lijn.
A-lijn: In de A-lijn was het paar Cor-
ry Olijhoek en Ria Wezenberg eer-
ste met een score van 62,50%, zeker 
veel geoefend tijdens de jaarwisse-
ling, of slaat bovenomschreven op 
jullie. Tweede is het echtpaar Hen-
ny en Lucas v.d. Meer met 60,76%, 
hier slaat het bovenomschreven ze-
ker op, maar een mooie uitslag. Der-
de zijn het paar Hetty Houtman en 
Ciny v.d. Elsen met 57,29%, dit paar 
haalde zijn normale niveau.
B-lijn: Hier is het paar Leny van 
Noort en Phini Sutter eerste gewor-
den met 60,50%, jullie hadden ge-

lukkig 1 tegenstander van formaat, 
want hoe hoog was de score dan 
wel niet geweest. Tweede is het paar 
CorryH Snel en Netty Walpot met 
56,00%, jullie spelen secuur, niet te 
snel maar weloverwogen. Derde is 
geworden het paar Nelly de Ruiter 
en Arnold van Dijk 55,50%, jammer 
zij hadden vandaag een sterke start, 
maar de conditie liet het op her eind 
een beetje afweten.

Competitiestand 
A-lijn: Hier staan fier bovenaan het 
paar Greet de Jong en Roel knaap 
met een gemiddelde score van 
56,47%, je hoort ze niet, je ziet ze 
niet, maar toch bovenaan, zij zijn 
wel altijd even vriendelijk tegen de 
wedstrijdbegeleiding. Tweede is de 
kampioen van de eerst competi-
tieronde, het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 56,25%, dat scheelt dus 
niet veel met de eerste plaats. Der-
de zijn Corry Olijhoek en Ria Wezen-
berg met 55,59%.
B-lijn: Leny van Noort en Phini Sut-
ter staan hier knap bovenaan met 
een gemiddelde score van maar 
liefst 59,20%. Tweede op gepas-
te afstand staan hier het paar Nel-
ly de Ruiter en Arnold van Dijk met 
55,08%, terwijl we het paar Thea 
Kruyk en Bep Soppe met 54,32% 
nog lang niet kansloos is. Volgende 
week spelen wij de vijfde ronde, met 
weer nieuwe kansen voor iedereen.

Atlantis 1 wint met ruime 
cijfers van Arena 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 11 
januari speelde Atlantis 1 dat ge-
sponsord wordt door Rabobank, 
een thuiswedstrijd tegen Arena 1 
in Mijdrecht. De bezoekers uit Rhe-
nen wisten als eerste de korf te vin-
den en maakte 0-1. Daarna was het 
aan de thuisploeg om te scoren en 
zo ging het gelijk op tot 3-3 in de 
vijftiende minuut. Atlantis was met 
dit spel helemaal niet tevreden en 
nam vervolgens voor de rust nog 
een kleine afstand van drie pun-
ten. Er werd gerust met een stand 
van 7-4. Na rust wist het eerste team 

van Atlantis als eerste te scoren en 
bracht de score tot 10-5. Arena gaf 
zich nog niet gewonnen en wist te-
rug te komen naar een stand van 
10-8. Maar daarna waren de bezoe-
kers gebroken en wist Atlantis de 
stand met nog een kwartier op  de 
klok tot 15-10 te brengen.
Alantis 1 was nog niet klaar met 
scoren. De ploeg wist in het laat-
ste kwartier nog zeven maal te sco-
ren en bracht hiermee de eindstand 
op 22-10. Zo werd te wedstrijd toch 
nog een ruime overwinning voor At-
lantis.

Op de foto van vlnr: Jordi, Tom, Marciano, Felice, Dennis en Pim
Voorste rij: Jorik, Nino en Quinten

Argon basketballjeugd wint 
op (bijna) hoogste niveau
Mijdrecht - Zaterdag 11 janua-
ri hebben de Argon Basketball jon-
gens hun eerste wedstrijd in het 
Rayon, uit tegen Rotterdam Basket-
ball winnend afgesloten. Ondanks 
de goede voorbereiding, oefenwed-
strijden in de kerstvakantie en ster-
ke warming up werd er zenuwachtig 
aan deze eerste wedstrijd begon-
nen. Niet vreemd, gezien spelend 
op het op een na hoogste niveau 
van Nederland toch wat meer van je 
verwacht, dan spelend in de kern. Al 
snel in de wedstrijd werden de pas-
ses beter, vertrouwden de jongens 
weer hun eigen spel en ontstonden 

er een aantal zeer mooie aanvallen. 
Argon nam de wedstrijd in handen 
en kon met een kleine voorsprong 
de rust in gaan (25-32). Beseffende 
dat de winst nog zeker niet binnen 
was, werd ook de tweede helft hard 
gewerkt. Dit harde werken, goed sa-
menspel en vooral spelend als één 
team, zorgde ervoor dat Argon er-
in slaagde deze eerste wedstrijd 
te winnen met 48-65. Een knappe 
prestatie. De eerste thuiswedstrijd 
(in sporthal De Eendracht) is op 
2 februari om 14.00 uur en iedereen 
is van harte welkom om deze jon-
gens aan te moedigen.

Atalante Dames 1
begint goed!
Vinkeveen - Vrijdag 10 janua-
ri stond de eerste wedstrijd van het 
nieuwe jaar gepland voor het eer-
ste damesteam van Atalante. De vo-
rige wedstrijd tegen VCH D2 werd 
met 3-2 door Atalante gewonnen 
dus het moest mogelijk zijn om deze 
wedstrijd ook te winnen. De eerste 
set werd goed begonnen door Ata-
lante. Er werd door goede service-
druk meteen een kleine voorsprong 
opgebouwd en de passes werden 
netjes verzorgd door de meiden. 
Setupster Wilma kon hierdoor de 
aanvalsters goed bedienen en door 
rake klappen van Jana Chatrnucho-
va en Annike van Kouwen bleef de-
ze voorsprong behouden. Het eind 
van de set werd nog wel even span-
nend omdat VCH een paar punten 
op rij scoorden en opeens snel dich-
terbij kwamen, maar Atalante kon 
de voorsprong vasthouden en won 
de eerste set met 25-23.
De tweede set werd wederom goed 
gestart en door een goede service-
serie van Tineke Vellekoop werd er 
meteen weer een voorsprong ge-
pakt. De ballen die terugkwamen 
over het net werden goed verdedigd 
door Mirjam van der Strate en Mar-
jan Fares zorgde er met haar blok 
voor dat VCH moeilijk rechtstreeks 
kon scoren. Ondanks dat Atalan-
te zelf aan het net niet veel recht-

streekse punten kon scoren, werd 
deze set wel ruim gewonnen met 
25-18.

Rommelig
De derde set verliep iets rommeli-
ger, een paar kleine misverstanden 
en een klein dipje in het team zorg-
de ervoor dat deze set nipt verloren 
ging met 23-25.
Coach Erik pepte de dames op en 
gaf aan dat deze set gewoon ge-
wonnen moest worden omdat dat 
makkelijk moest kunnen. Vol goe-
de moed gingen de meiden het veld 
weer in en daar bleek dat de pep-
talk geholpen had. De passes wer-
den weer goed verzorgd en set-
upster Mirjam van der Strate kon 
goed afwisselen aan het net. Door 
een paar goede aanvallen van Carin 
van Kouwen en door wederom een 
mooie serviceserie van Tineke Vel-
lekoop werd de voorsprong steeds 
groter en ging ook de winst in de 
laatste set met 25-16 naar Atalan-
te Dames 1.
De volgende wedstrijd staat ge-
pland op vrijdag 17 januari om 19.30 
in de Boei in Vinkeveen.
Ze ontvangen dan SVU D3 die ook 
net onder Atalante D1 staan. Dus 
ook deze wedstrijd zal er weer hard 
gestreden worden voor een over-
winning.
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Knotten in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Veel fietsers 
en wandelaars zal het de laatste 
weken zijn opgevallen dat er hele 
rijen knotwilgen van hun pruik ver-
lost zijn. 

Op de hoek van de Hoofdweg en 
de Westerlandweg  staat een rij  
oude wilgen stoer en kaal langs de 
hoogstamboomgaard van Van Zijt-
veld.

Langs de de 2e Zijweg staat nu 
ook een hele rij zonder  zware 
takken. Die takken werden vroe-
ger door de boer gebruikt als ge-
riefhout d.w.z stelen voor gereed-

Kunstenares bij solo expositie bij Voku
Mijdrecht - Zaterdag a.s. zal de 
kunstenares Henny Woiud uit Wa-
verveen zal aanwezig zijn op de so-
lo expositie, welke zij houdt bij Voku 
in Mijdrecht. Deze dag zal de kun-
stenares tussen 11.00 en 14.00 uur 
zelf aanwezig zijn bij haar solo expo-

sitie met wel meer dan 60 schilderij-
en en beelden in brons en keramiek. 
De stijl welke zij ontwikkeld heeft is 
veelal figuratief met expressieve la-
gen in olieverf. Haar werk is inmid-
dels bekend in binnen en buiten-
land. Op de uitnodiging is de twee-

luik ‘Moskou’ afgebeeld, deze schil-
derijen zijn geschilderd in olieverf 
op canvas en gemaakt naar aanlei-
ding van een van haar cultuurrei-
zen. Bij VOKU is alles prachtig ten-
toongesteld en het werk van Henny 
Woud kan daar nog de hele maand 

Kwinkslag 1 speelt laatste thuiswedstrijd
Vinkeveen - Donderdag 9 janua-
ri heeft het mixteam van Badmin-
tonvereniging Kwinkslag alweer de 
laatste thuiswedstrijd van het win-
terseizoen gespeeld in sporthal De 
Boei. Dit keer was de tegenstander 
Hercules-Utrecht naar Vinkeveen 
gekomen en werd er weer om de 
punten gestreden. De herendubbel 

was in het voordeel voor de heren 
uit Vinkeveen, gespeeld in 2 sets. 
Berry van Veen was helaas ziek, dus 
hebben wij Hennie Versteegh kun-
nen overhalen om met ons mee te 
spelen. De damesdubbel met Jo-
landa en Mirjam leverde geen punt 
op, de dames van Hercules waren 
net iets sterker. Uit de singles heb-

ben wij 1 punt kunnen veroveren en 
wel de eer aan Ton Bunschoten. Dan 
resten ons nog de mixen en Ton en 
Jolanda hebben het erg spannend 
gemaakt, maar in de beslissende 3e 
set verloren met een stand van 20-
22. Hennie en Mirjam hadden hier 
ook een punt laten liggen, de 1e set 
was close met 18-21 maar de 2e set 

Argon op zoek naar 
overtuiging
Mijdrecht - Met 24 punten uit 13 
wedstrijden, een 3e plek na één sei-
zoenshelft en een achterstand van 
4 punten op de 2 koplopers JSV 
Nieuwegein en Benschop, begint 
Argon aanstaand weekend aan de 
2e competitiehelft in de 2e klasse B. 
Het is een uitgangspositie waarmee 
de club uit Mijdrecht nog steeds 
uitzicht heeft op de gewenste pro-
motie naar de 1e klasse, maar een 
route via de nacompetitie lijkt mo-
menteel meer voor de hand te lig-
gen dan het kampioenschap. Het zal 
hoe dan ook een zware klus wor-
den, want JSV en Benschop toon-
den zich sterk en Woudenberg ligt 
met één punt achterstand op de 
loer. Het vertoonde spel van het elf-
tal van hoofdtrainer Patrick Loenen 
was daarentegen nog wisselvallig. 
Ondanks inzet, strijdlust en een op 
papier sterke selectie manifesteerde 
Argon zich tot op heden niet over-
tuigend, maar in het competitiever-
volg krijgt de jonge ploeg aanstaan-
de zaterdag bij AH’78 de kans om 
progressie te tonen en 3 punten uit 
Huizen mee te nemen.

Afgelopen weekend speelde Argon 
in voorbereiding een oefen-wed-
strijd bij en tegen 2e klasser VVIJ 
uit IJsselstein. Het werd een ge-
lijkopgaande strijd, de ploegen wa-
ren aan elkaar gewaagd met kan-
sen over en weer. Balverlies op het 
middenveld bij Argon werd in de 
circa 25e minuut slim uitgespeeld 
door VVIJ en met een voorzet van-
af de linker flank was het de spits 
van IJsselstein die de score open-
de met een strak schot over de 
grond. Even daarvoor kwam Argon 
nog goed weg door een gemiste pe-
nalty van VVIJ. Met wisselingen en 
een gewijzigde invulling van enke-
le posities begonnen de ploegen 
aan de 2e helft van deze oefenwed-
strijd. Een mooie combinatie vanaf 
het middenveld bracht Jesse Stange 
in scoringspositie maar een overtre-
ding binnen de 16 meter weerhield 
hem van scoren. Het was Roderick 
Reuling die vervolgens de penalty 
strak inschoot en de eindstand van 
1-1 werd daarmee al vroeg in de 2e 
helft bepaald. 
Foto: sportinbeeld.com

UWTC fietscross 
wedstrijden
Uithoorn - Zaterdag 11 januari en 
zondag 12 januari is het NK veld-
rijden verreden in Gieten/Gassel-
te. Op zaterdag 11 januari waren de 
omstandigheden behoorlijk zwaar, 
veel koude regenbuien, zware zand-
stroken die veelal lopend genomen 
moesten worden, diverse klimme-
tjes, grasstroken en modder. Het 
was even wennen voor de suppor-
ters om de UWTC leden te herken-
nen. Speciaal voor het NK waren 
een aantal snelpakken vervroegd 
gemaakt en dus reden ze allen in 
gloednieuwe kleding rond. Als eer-
ste ging Lorena Wiebes van start. Zij 
startte achteraan, maar ging er vol 
tegenaan wat resulteerde in een he-
le mooie 10e plaats. Bij de masters 
40+ wist ook Pieter Heidema met 
de 20e plaats een goede klassering 
te behalen. Bij de sportklasse/ama-
teurs lag Bas de Bruin lang op de 6e 
plaats in het grote deelnemersveld. 
Helaas kreeg Bas pech, met nog an-
derhalve ronde te rijden en moest 
een heel stuk lopen om van fiets te 
kunnen wisselen; hierdoor zakte hij 
naar plaats 20. Erg jammer, omdat 
er misschien nog meer had ingeze-
ten. Overige klasseringen: 38 Rene 
Wiebes, 41 Ben de Bruin, 44 Sjon 
van de Berg en 59 Dennis Mool-
huijsen. Op zondag 12 januari wa-
ren de omstandigheden veel beter 
en dat blijkt uit de snelle ronde tij-
den op het parcours. Bart de Veer 
is één van de kleinste juniorenman-
nen in het veld, rijdt voor zijn doen 

een goede race en is tevreden met 
plaats 38. Als laatste mocht Joost 
Springintveld aan zijn race begin-
nen bij de elite. Lars van de Haar 
was hier ongenaakbaar en werd 
met overmacht Nederlands Kampi-
oen; voor Joost een 23e plaats.

Clubcross competitie 
UWTC afgesloten
Zondag 12 januari is de laatste 
clubcross verreden op fort de Kwa-
kel. Veel renners maakten van de 
gelegenheid gebruik om alvast het 
parcours te verkennen voor de Fort-
cross van 19 januari. 
Eindstand clubcross: jeugd 8-9 jaar: 
1 Bo Versteeg, 2 Esmee de Rijk. 
Jeugd 10-12 jaar: 1 Sem Knook, 
2 Joyce de Rijk, 3 Moreno Blom. 
Jeugd 13-15 jaar: 1 Roberto Blom. 
40-: 1 Etienne Lenting, 2 Tommy Ou-
de Elferink, 3 Jeroen van Pierre. 40+: 
1 Harry van Pierre, 2 Cock Fang-
mann, 3 Marcel Versteeg

Fortcross
Zondag 19 januari wordt het veldrij-
den afgesloten met de fortcross op 
fort de Kwakel. Deelname is gratis 
en op eigen risico. Helm verplicht! 
Inschrijven vanaf 09.30 uur.
Starttijden: 10.30 uur jeugd 8 t/m 14 
jaar (20 minuten), 11.15 uur recre-
anten (30 minuten), 12.00 uur 40+ 
en dames (40 minuten), 13.00 uur 
40-.
Meer informatie op de site en dat is: 
www.uwtc.nl/wielren

Thom Fokker maakt er dertien voor HVM
Mijdrecht - Zondag speelden de 
hockeyers van HVM de tweede ron-
de in de zaalcompetitie. Thuis in 
sporthal De Phoenix scoorde Thom 
Fokker dertien goals in twee wed-
strijden, waardoor de Mijdrechters 
met twaalf uit vier ruim aan kop 
gaan in de eerste klasse.
De eerste wedstrijd van de dag was 
Pinoké de tegenstander. Dit team 
speelde met vijf veldspelers zon-
der keeper. Dat brak de Amster-
dammers lelijk op, al bij rust stond 
het 6-0 voor HVM, door een dub-
bele hattrick van Thom Fokker. Zijn 
broer Rick, de Mijdrechtse goalie, 
had aan de andere kant de nul ge-
houden. De tweede twintig minuten 

deed HVM het kalmer aan en kwam 
Pinoké beter in de wedstrijd. HVM 
scoorde niet meer, de tegenstander 
twee keer, waardoor de eindstand 
6-2 werd.
HVM begon sterk, in de eerste 
twee minuten benutte Thom Fok-
ker twee strafcorners. Bij de tweede 
daarvan ontstond er discussie tus-
sen de scheidsrechters. De bal was 
omhoog gegaan via de keeper van 
Strawberries, wat op zich is toege-
staan. Omdat de doelman echter de 
bal omhoog schopte, werd het toch 
een strafcorner.
Daarna ging het spel vijf minuten op 
en neer, voordat Strawberries sterk 
terugkwam en binnen tien minu-

Spannende tweede dag zaalvoetbal Hertha
Vinkeveen - Ook de tweede dag 
van het Albert Heijn Vinkeveen Win-
terstopzaalvoetbaltoernooi lever-
de weer veel leuke wedstrijden op. 
De meer dan 200 jeugdspelers van 

SV Hertha werkten zich weer in het 
zweet in de sporthal van Dorpshuis 
De Boei. Met 111 doelpunten in 14 
wedstrijden werd er lustig op los ge-
scoord en zaten er enkele spannen-

de wedstrijden bij. Vooral de wed-
strijd ‘Manchester United-Newcast-
le United’ in Poule 4 (spelers van E1, 
E2, E3 en MD1) zorgden voor vele 
enthousiaste toeschouwers.

ten vier keer scoorde. HVM kreeg 
het moeilijk. De aanvallers kregen 
de harde passes van Jordy Jurgens 
en Brian Cornelissen onvoldoende 
onder controle, en de verdediging, 
met Wilte Falkena en keeper Fokker, 
kwam onder grote druk. Pas vier 
minuten voor rust kon Thom Fokker 
uit weer een strafcorner de marge 
verkleinen. Kort daarna passeerde 
Jurrian Hartwigsen drie tegenstan-
ders en bracht de 4-4 ruststand op 
het scorebord.

Voorsprong
Na rust keerde het tij. Meteen na de 
afslag bracht Fokker HVM op een 
voorsprong, die hij nog in dezelfde 

minuut verdubbelde, na een goe-
de actie op rechts van Alexander 
Sterk. Strawberries kon even later 
de spanning nog terugbrengen, 6-5, 
maar direct na die aansluiting was 
Fokker weer succesvol uit een straf-
corner. Hartwigsen bediende Fabian 
Biesmans voor de 8-5, en Alexander 
Sterk maakte er 9-5 van. Er waren 
toen nog acht minuten te spelen. 
Een Noord-Hollandse speler kreeg 
vervolgens geel voor verbaal ge-
weld tegen de scheidsrechter. Een-
maal buiten het veld, herhaalde hij 
dit en kon met een rode kaart ver-
trekken. Hierna toonde HVM ander-
maal een sportief gezicht: aanvoer-
der Thom Fokker overlegde met de 
scheidsrechters, waardoor Straw-
berries wel een man minder op de 
bank had, maar gewoon met vijf de 
wedstrijd mocht uitspelen. 
In de laatste minuten waren er nog 
enkele kansen voor beide partijen, 
Rick Fokker redde een keer fraai, 
Jordy Jurgens schoot naast, Jurri-
an Hartwigsen mikte een strafcor-
ner op de paal. Alleen Thom Fokker 
scoorde nog een keer, na goed werk 
van Fabian Biesmans.

Zo werd het 10-5 en kunnen de 
Mijdrechters gaan denken aan pro-
motie naar de overgangsklasse.
In die overgangsklasse speelde het 
eerste team van HVM in Hoorn. 
Het werden een 8-5 nederlaag en 
een 4-4 gelijkspel. De doelpunten 
kwamen daar op naam van Tom 
Gunther (5), Mats Kaas (3) en Erik-
Jan van Tol.

Minder aan de 
fiscus nalaten?

Meer weten over fiscaal- 
vriendelijk nalaten aan úw 

Goede Doel? 
Kijk op onze website 
of bel: 0900 1 144 441

www.goednalaten.nl 

januari worden bekeken, eventueel 
ook op afspraak met de kunstena-
res. Vrijdag 17 januari om 12.15 uur, 
na de eerste lessen in het ‘open ate-
lier’ zal zij ook bij VOKU aanwezig 
zijn voor een rondleiding en toelich-
ting op haar werk. Voor een afspraak 
bij de tentoonstelling of het aan-
melden voor de voorjaarslessen bel 
0297264198 of mail hwoud@dmail.nl

waren ze de weg een beetje kwijt en 
verloren met 5-21. Uiteindelijk heb-
ben ze leuke partijen gespeeld en 
met een stand van 2-6 hebben ze 
nog even met z’n allen nagepraat 
onder het genot van een drankje en 
een hapje.

Wij hebben nog 2 uitwedstrijden te 
gaan en verwachten onze positie in 
het midden van de poule te behou-
den. Een mooi resultaat!

Nadat ‘Manchester’ snel met 2-0 
achter kwam, knokten zij zich in een 
heerlijk spektakelstuk in de laatste 
minuten terug tot 2-2.
Tot en met 2 februari is van ’s och-
tends vroeg tot ’s avonds laat, elke 
zondag te genieten van de zaalvoet-
ballende jeugd.

schap, hekken, in de oven  enz. Te-
genwoordig  gebruiken  tuinvo-
gels en kleine zoogdieren b.v. egels 
en hermelijntjes de takkenril als 
schuil-en slaappplaats. 
Wie tijd en zin heeft om een keer 
mee te knotten belt: Ton ter Linden 
0297-567437
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MUSICAL ‘LIKE!’
OP RKSG THAMEN GROOT SUCCES!
MUSICAL ‘LIKE!’

Uithoorn - Traditiegetrouw hebben de leerlingen weer een grote mu-
sicalproductie neergezet op het podium in de aula van RKSG Thamen. 
Dit jaar was dat de musical ‘Like!’. Meer dan 70 leerlingen werkten mee 
aan dit festijn. Van het ontwerpen van het toegangskaartje en pro-
gramma tot aan de koekjes in de vorm van een ‘like-duimpje’ bij de kof-
fi e én het speciaal hiervoor ontworpen koekvormpje: alles hebben de 
leerlingen zelf gedaan. De musical had wederom een actueel thema. 
Dit jaar was dat ‘cyberpesten’. In de musical ‘Like!’ wil een groepje leer-
lingen gaan onderzoeken of er op hun school wel ‘gecyber… eh… din-
gest’ wordt. Ze besluiten een verzonnen roddel te posten, om te kij-
ken hoe daar op gereageerd wordt. Bijna loopt dat uit de hand en de 
leerlingen realiseren zich dat het Internet eigenlijk veel gevaarlijker is 
dan ze dachten. Uiteindelijk blijkt dat de grootste pester eigenlijk veel 
liever niet pest en gelukkig weet de groep het positief om te draaien. 
In plaats van mee te gaan in de haatcampagne geven zij een koekje 
‘van ander deeg’. De pester wordt de hemel ingeprezen en uiteinde-
lijk wordt er een groot feest voor iedereen georganiseerd: eind goed 
al goed.
Na afl oop werd er enthousiast gereageerd op de voorstelling. ‘Er zat 
een goede boodschap in!’, aldus een tweedeklasser. ‘Het zette mij aan 
het denken. Je kan écht niet zomaar alles op Internet zetten!’.
Al met al was het weer een geslaagd feest. Sommige leerlingen zitten 
in hun examenjaar en hebben elk jaar van hun schooltijd op Thamen 
meegedaan aan de Kerstmusical. Jesse, een vierdeklasser Electrotech-
niek, is zo’n leerling. Elk jaar heeft hij achter de schermen ontzettend 
veel werk verricht. Inmiddels loopt Jesse stage bij Eyeworks en hij heeft 
vast en zeker nog niet zijn laatste theaterproductie gedraaid. Op Tha-
men kon hij zich tijdens en na schooltijd ontwikkelen en hij heeft heel 
veel geleerd. Thamens nieuwe motto ‘Tijd om te ontdekken’ is dan ook 
zeer van toepassing op leerlingen als Jesse, die graag bezig zijn met an-
dere talenten dan alleen maar ‘leren uit boeken’. Of je nou graag danst, 
zingt, acteert, techneut of knutselkoning bent: op Thamen krijg je tijd 
om te ontdekken wat jij echt leuk vindt. Like !
Overigens komt het onderwerp ‘cyberpesten’ in het voorjaar ook nog 
terug. Het is een heel belangrijk thema, waar de school samen met de 
ouders van de leerlingen mee aan de slag gaat. Zij zullen allemaal de 
beschikking krijgen over een speciale lesmodule voor ouders over In-
ternetwijsheid. De leerlingen gaan in hun mentorlessen ook met dit 
lesmateriaal aan de gang.
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