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Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

Doe mee aan De
prijsvraag en win

Mijdrecht - Op de wegbewijzeringborden langs de A2 ter hoogte
van de afslag Vinkeveen wordt geen
melding gemaakt van de plaats
Mijdrecht. Dat is onterecht, zo heeft
Rijkswaterstaat deze week bevestigd aan CDA-fractievoorzitter Rein
Kroon, die aandacht voor de zaak
had gevraagd.
In de reactie geeft Rijkswaterstaat
aan dat het ontbreken van de aanduiding Mijdrecht leidt tot onnodig
zoekgedrag en tot verkeersonveiligheid. Rijkswaterstaat is voornemens om naast de huidige vermelding van Vinkeveen ook de plaatsen Mijdrecht en Uithoorn op te nemen in de wegbewijzering. Ook op
de borden bij de kruispunten onderaan de afritten van de A2 zal de
plaatsnaam Mijdrecht worden toegevoegd.

CONWAY MTB “ms 327
t.w.v. e600,-

Kijk in de bijlage van deze week of op www.lijfengezondheid.nl
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KORT NIEUWS:

Vinkeveen - Een 43-jarige man uit Vinkeveen en een
37-jarige man uit Utrecht zijn
aangehouden op verdenking
van bedreiging en vernieling. De bewoner die werd bedreigd, deed ter plaatse aangifte, ook van de vernieling van
een ruit van zijn woning. Om
18.00 uur kregen agenten een
melding van dit incident dat
zich afspeelde in een woning
aan het Achterbos en stelden
een onderzoek in. Het tweetal werd in die woning aangetroffen en de agenten zagen
dat de 43-jarige man een fikse
bloedende snijwond had opgelopen aan zijn arm. De 37-jarige bleek lichtere verwondingen te hebben opgelopen. Het
tweetal verkeerde behoorlijk
onder invloed van alcohol.
Bewaking
De beide mannen werden ter
plaatse onderzocht en behandeld door ambulancepersoneel. Hierna werd besloten het
tweetal te vervoeren naar een
ziekenhuis voor verdere behandeling. De mannen werden onder bewaking gesteld.
Het vermoeden bestaat dat de
mannen hun verwondingen
hebben opgelopen bij de vernieling van de ruit van de woning. Het onderzoek tegen het
tweetal wordt voortgezet.

Partijen heffen het glas na de ondertekening. Vlnr: De wethouders Jan Vlaar (Montfoort), Ria Zijlstra (Uithoorn), Ad
Verburg (Aalsmeer), Ruud Grondel (Diemen), Erika Spil (De Ronde Venen) en Rineke Korrel (Ouder-Amstel), de directeuren Hans Schouten van Meyra en Stefan van Bloemendaal van Beenhakker. Op de voorgrond wethouder Yolan
Koster (Woerden).

Feestelijke ondertekening
contract Wmo-hulpmiddelen
De Ronde Venen - Acht regiogemeenten, waaronder De Ronde Venen, hebben vorige week een contract gesloten voor de verstrekking
van Wmo-hulpmiddelen. De acht
huren gedurende twee jaar hulpmiddelen als rolstoelen en scootmobielen van de firma’s Beenhakker en Meyra Retail & Services.
De feestelijke ondertekening vond
plaats in de raadzaal in Mijdrecht en
werd bijgewoond door een twintigtal genodigden. Onder hen bevond
zich, naast de directie van Beenhakker en van Meyra Retail & Services,
een groot aantal wethouders uit de
regio. Namens De Ronde Venen zette wethouder Erika Spil (Wmo) haar
handtekening onder het contract.
Aanbesteding
De overeenkomst vormt de afsluiting van een gezamenlijk aanbestedingstraject dat Aalsmeer, De Ron-

de Venen, Diemen, Montfoort, Oudewater, Ouder-Amstel, Uithoorn
en Woerden medio vorig jaar hebben ingezet. Het lopende contract
voor Wmo-hulpmiddelen zou namelijk eind 2014 aflopen.
Een tweede reden voor de aanbesteding was de vernieuwing van
de Wmo. Volgens de wetgeving die
sinds 1 januari van kracht is, zijn de
Wmo-taken van de lokale overheden uitgebreid. Gemeenten moeten nu ‘maatwerkvoorzieningen´ leveren. Het aanbod van diensten,
hulpmiddelen en andere maatregelen moet dus afgestemd zijn op de
persoon. Uitgangspunt is dat deze
voorzieningen een aanvulling zijn
op wat iemand zelf kan en dat ze
zijn/haar zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie verhogen.
Scootmobielen
Concreet gaat deze aanbesteding

Voor inwoners die op dit moment
een hulpmiddel gebruiken van deze onderneming, verandert er voorlopig niets. Ze kunnen gewoon hun
scootmobiel, rolstoel of ander hulpmiddel blijven gebruiken totdat die
aan vervanging toe is. Pas dan krijgen ze te maken met de nieuwe leveranciers. De nieuwe overeenkomst heeft evenmin gevolgen voor
de hoogte van de eigen bijdrage
aan Wmo-hulpmiddelen.

ADVERTEREN?
IN DE

0297-581698
Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Vermaakt met zeemansliederen
Vinkeveen - Zaterdagmiddag werd
Careyn Maria-Oord in Vinkeveen
bezocht door stoer uitgedoste zangers en muzikanten. Shantykoor de
Turfschippers, ook uit Vinkeveen,
kwam op bezoek.
In samenwerking met stichting Vinkeveen Promotion werd er voor de
ouderen een muzikale middag georganiseerd. Voor een volle zaal genoten de aanwezigen van Hollandse meezingers afgewisseld met Engelstalige luisterliedjes, uitstekend

gebracht door het goede samenspel van zang en muziek. Ook de diverse solisten van het koor konden
een extra applaus in ontvangst nemen bij hun uitstekende voordracht
en vertolking van het zeemanslied. Na afloop werd het koor door
Henny van Kouwen, medewerker
van sector welzijn van Careyn Maria-Oord, bedankt voor de gezellige
middag en zij sprak de hoop uit dat
het koor de ouderen nog eens een
bezoek zal brengen.

Nieuwjaarsbijeenkomst ANBO

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Geen krant?

In de pen
Volgens de heer I. Mollema van
Rijkswaterstaat had de wegbewijzering al bij de reconstructie van de
A2 herzien moeten worden. “Helaas is dat niet gebeurd. Wij hopen dit spoedig aan te kunnen passen.” Kroon heeft eind vorig jaar een
verzoek tot routering ingediend bij
Rijkswaterstaat. “Ik heb dat gedaan,
omdat het een uitdrukkelijke wens
bleek van het lokale bedrijfsleven. Ik

ben erg blij met de schriftelijke reactie die ik afgelopen maandag heb
ontvangen.”, aldus Kroon
Volgens de gehanteerde normen staat het bedrijventerrein in
Mijdrecht niet op de borden, omdat het kleiner is dan 200 hectare. Toch zijn er op het bedrijventerrein meer dan 5.000 arbeidsplaatsen. Rein Kroon: “Als gekozen volksvertegenwoordiger heb ik
rechtstreeks contact opgenomen
met Rijkswaterstaat , omdat mij signalen bereikten dat vrachtwagenchauffeurs vaak verkeerd rijden. Het
is niet voor iedereen duidelijk waar
Mijdrecht precies ligt. Daardoor kan
de verkeersveiligheid in het geding
komen. Bovendien is er sprake van
onnodige overlast als grote vrachtwagencombinaties op smalle wegen moeten draaien. Als belangenbehartiger voor het bedrijfsleven in
De Ronde Venen vroeg de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB) in het najaar van vorig
jaar al aandacht verbetering van de
wegbewijzering langs de A2. Fractievoorzitter Kroon van het CDA is
opgetogen. “Ondernemers steken
hun nek uit in onze gemeente qua
werkgelegenheid, sponsoring en allerlei andere activiteiten. Het is fijn
dat wij als politieke partij dit hebben
kunnen regelen.

om vervoersmiddelen zoals rolstoelen, scootmobielen, aangepaste fietsen en hulpmiddelen voor in
huis, zoals een tillift of douchestoel.
Beenhakker en Meyra Retail & Services verhuren deze hulpmiddelen aan de gemeenten, zodat zij die
aan de inwoners beschikbaar kunnen stellen. De nieuwe contracten
betekenen dat De Ronde Venen afscheid neemt van de firma Welzorg.

ISUZU Uithoorn

INfoRmATIE:
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Mijdrecht op de borden
langs de A2

ZIE BIJLAGE:

Twee mannen
aangehouden
voor bedreiging
en vernieling
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Buurtbemiddeling ook in
2015 in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Buurtbemiddeling is een succes in De Ronde Venen. Sinds de officiële start in juni 2013 hebben 95 buren zich met
een overlastzaak voor buurtbemiddeling aangemeld. Daarom is besloten deze bemiddeling voort te zetten in 2015. De gemeente en woningcorporatie GroenWest maken
de uitvoering door Stichting Tympaan-De Baat financieel mogelijk.
Buren kunnen kosteloos de hulp
inschakelen van buurtbemiddeling
wanneer ze overlast ondervinden
waar ze samen niet uitkomen. Bijvoorbeeld over de hoogte van een
nieuwe schutting, een hoge boom
of geluidsoverlast. Buurtbemidde-

ling biedt onafhankelijke informatie en advies over hoe de overlast
op een effectieve manier onder de
aandacht van de buren gebracht
kan worden, maar ook bemiddeling
wanneer beide buren dat willen. Alle 14 vrijwillige buurtbemiddelaars
wonen zelf in De Ronde Venen.
‘We zijn blij dat we aan buurtbemiddeling hebben meegedaan. Zonder
de hulp van de buurtbemiddelaars
waren de problemen waarschijnlijk nooit uitgesproken’, aldus één
van de mensen die gebruik heeft
gemaakt van deze bemiddeling. In
65% van het aantal zaken heeft de
inzet van buurtbemiddeling tot nu
toe geleid tot een positief resultaat.

Buurtbemiddeling is een uitwerking
van wijkgericht werken. Gemeente De Ronde Venen, woningcorporatie GroenWest, Tympaan-De Baat,
de politie en de wijk- en dorpscomités werken daarbinnen samen aan
de leefbaarheid, vitaliteit en identiteit van de wijken en kernen in de
gemeente.
Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op: www.tympaandebaat.nl/buurtbemiddeling of in
een folder over buurtbemiddeling die verkrijgbaar is bij alle partners en servicepunten. Coördinator
buurtbemiddeling: Marjolein Waagmeester, tel. 06-15835317 of e-mail
buurtbemiddeling@stdb.nl.

De Ronde Venen - Op woensdag
7 januari vond de Nieuwjaarsbijeenkomst van de ANBO afd. De Ronde Venen plaats in de Willisstee.
Een kans voor leden die geen liefhebbers zijn van bridge, klaverjassen, biljarten en/of rummikub – en
die dus niet de woensdagsoos bezoeken –elkaar toch te ontmoeten.
Afdeling DRV is na de grote steden
de grootste afdeling in Midden Nederland met 1377 leden. Daar niet
alle leden kwamen opdagen was de
sportzaal van de Willisstee groot genoeg voor de liefhebbers.
Na te hebben genoten van soep,
broodjes, krentenbollen en koffie of
thee moesten de hersens aan het
werk worden gezet. Er was een quiz
over de gebeurtenissen in 2014. Het
getuigde van een bepaalde Nederlandse trots dat alle bezoekers wisten waarin Michael van Gerwen wereldkampioen was geworden. Helaas wisten maar weinig mensen in
welk land het eerste officiële staats-

bezoek van het koningspaar plaats
had gevonden. Misschien toeval
maar bij negen mensen aan één tafel kwam dezelfde fout 9 keer voor.
Wij houden het op overleg en niet
op spieken! Niemand had alle 11
vragen goed. 18 mensen (2 tafels)
hadden maar 1 vraag fout. Onder
deze 18 werden 3 prijzen van een
tientje verloot. De klap op de vuurpijl was een loterij met mooie drogisterij-kadosets en chocolade
voor de dames en wijn voor de heren. Een mevrouw uit Vinkeveen die
haar winnende lot helaas was kwijtgeraakt kreeg een vervangend lot
om weer mee te doen. Toch gerechtigheid! Dit nummer werd later ook
getrokken en ze ging met een prijs
naar huis. Iedere woensdagmiddag
is er een soos in de Willisstee tussen 13.30 en 16.30 uur. Helaas is er
een wachtlijst voor biljarten. Contactpersoon voor bridge: Gerard van
der Meer tel. 281711 en voor klaverjassen: Lau Driehuis tel. 262563.
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INFORMATIEF
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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
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.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
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.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Redactie:
Nel van der Pol
correspondent:
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
128e jaargang
oplAgE: 16.100
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen 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 beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

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
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
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
stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Gewond na
verkeersongeval

Mijdrecht - Donderdagochtend
8 januari is een 16-jarige inwoonster van Wilnis gewond geraakt bij
een verkeersongeval op de Constructieweg. De betrokken vrachtwagenchauffeur is na het ongeval
doorgereden. Om 08.15 uur fietste
het meisje samen met haar vriendin over de Constructieweg vanuit
de richting van de Veenweg. Vanaf
de Constructieweg fietsten zij vervolgens in de richting van de Groot
Mijdrechtstraat, waarna het meisje
achter haar vriendin wilde fietsen,
doordat er een vrachtwagen uit dezelfde richting kwam aanrijden. Op
dat moment werd zij geraakt door
het wiel van de vrachtwagen, waardoor ze ten val kwam. Hierbij liep zij
verwondingen op aan haar knie en
behoorlijke schade aan haar fiets.
De vrachtwagenchaffeur reed vermoedeijk in een gele vrachtwagen.
De politie verzoekt hem om zich
te melden via het telefoonnummer
0900-8844.

De Passage
De Ronde Venen - Op woensdag
21 januari a.s. is Ds. P. Veerman,
Predikant van de Hervormde Gemeente Wilnis, te gast bij Passage
afd. Wilnis. Ds. Veerman komt een
lezing geven over “Het Gebed”. De
avond wordt georganiseerd door
Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Wilnis.
Locatie: De Schakel, Dorpsstraat 20
te Wilnis. Aanvang 20.00uur. Er is
koffie vanaf 19.45uur. Leden en gasten zijn van harte welkom!

www.lijfengezondheid.nl

Verdriet toelaten

In memoriam

Henk priem
Meerdere jaren heb ik met
Henk Priem mogen samenwerken binnen het VVV-bestuur.
De VVV bloeide onder zijn voorzitterschap op tot een gewaardeerde post in het plassendorp,
maar latere bezuinigingen zijn
er de oorzaak van dat de voorziening is verschrompeld en dat
deed pijn.
Henk was niet alleen een gepassioneerd directielid van een
grote hotelketen, maar ook een
man die zich met visie in de
meest brede zin inzette voor
de lokale zaak. Zo wilde hij met
medewerking van zijn lokale
vakbroeders, jachthavenexploitanten en de lokale overheid het

plassendorp omvormen tot een
gemeente van bovenregionale
betekenis. De VVV gebruikte hij
mede als voertuig om dat doel
te bereiken. De bereidheid om
daarin te investeren was echter
te gering om de plannen uit te
voeren. Wellicht staan anderen
op om zijn denkbeelden via een
aan de tijd aangepast plan ooit
te verwezenlijken. Vinkeveen
is dat meer dan waard. Als die
plannen worden opgediept – en
dat kan – zou dat een eresaluut
aan Henk zijn.
Henk, dank voor je inzet. Rust
nu – al heb je je naaste familie
en ons veel te vroeg verlaten –
in vrede.
w.g. Henk de Vries

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
OntwikkelingsSamenwerking
De Ronde
Venen
financiert schoolonze stichting gaat verder onder
de naam
ontwikkelingssamenprojecten
in Ecuador,
Guatamala,
Kenia,
Nepal, Sri Lanka
en Tanwerking DRV.
ondanks
het mindere
economische
tij blijven
we
zania.
Daarmee
investeren
wij duurzaam
de generatie
van
de
doorgaan
met ons
werk. ‘onze
kinderen’ in
mogen
geen kind
van
toekomst.
De worden.
komende
periode zetten
wij ons
in voor een
mede rekening
grenzeloos
investeren
in onderwijs
is ons
disch
in Kenia. Meerininfo
op www.sosderondoel. onderwijscentrum
wij financieren schoolprojecten
ecuador,
guatemala,
devenen.nl.
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Stil

Paverpol beeld en
sieraden maken
De Ronde Venen - Cursisten maken een gestileerd beeld van twee
personen die “samen” in één punt
in het beeld samensmelten. Dit kan
een man en vrouw zijn, maar ook
een andere combinatie zoals moeder en kind, twee vrouwen/vriendinnen, twee mannen/vrienden. De
keuze is aan de cursist. Het beeld
wordt afgewerkt met een structuurpasta van Paverpol en men kan kiezen uit een afwerking in brons of
loodkleur. Het beeld wordt ongeveer
45 cm. hoog. De cursus wordt verzorgd door docente Ineke Makkink,
2 dagdelen op de woensdagen 4 en
11 februari a.s. van 19.30 tot 22.00
uur. Cursuskosten €17,-. Zelf meenemen: eventueel latex handschoenen, doosje of zak om werkstuk in te
vervoeren. Materiaalkosten €22,00
in de eerste les aan de docent te
voldoen.

len, snijden, stempelen etc. Na het
vormen en drogen, kun je het sieraad bewerken met vijltjes, graveermesje en schuurdoekjes. Als het
sieraad naar wens is bewerkt wordt
het gebakken. De zilverklei wordt
hierdoor omgezet in 99,9% puur zilver. Hierna bereik je door het te polijsten een prachtig glimmend resultaat! Materiaalkosten: €55,00, dit is
incl. 7 gram zilverklei; in de les aan
de docent te voldoen.
Cursuskosten €14,00.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl

Sieraden maken van zilverklei
“Met zilverklei kan je in tegenstelling tot de traditionele technieken
van het edelsmeden relatief eenvoudig de meest geweldige sieraden maken. In een paar uurtjes kun
je een bedel of hanger maken en
dragen! Het is heel leuk om te werken met zilverklei en nog leuker om
je zelfgemaakte sieraad te dragen of
cadeau te geven!” zegt Ann Robles,
docente van deze workshop die zij
verzorgd op vrijdagmiddag 6 februari a.s. van 13.00 tot 17.00 uur.
Zilverklei is gemaakt van zuiver zilverpoeder, water en een niet giftig
organisch bindmiddel. Het is op dezelfde manier verwerkbaar als klei,
daarom wordt het zilverklei genoemd. Je kunt het kneden, uitrol-

Waarom geven mensen eigenlijk aan een goed doel? Hier zijn
meerdere redenen voor. Deels om
de wereld een klein beetje mooier te maken, passend in hun ideale plaatje. Het vertrouwen dat je
hebt in het functioneren van het
goede doel is ook van groot belang. Als je denkt dat er ‘veel aan
de strijkstok blijft hangen’ zul je
niet gauw aan het doel schenken,
hoe goed het ook is.
Door geld te geven aan een goed
doel, kun je bovendien aan anderen laten zien dat je sociaal betrokken en een goed mens bent.
Dit maak de geldinzameling van
bijvoorbeeld Serious Request zo
succesvol. Met het inzamelen en
zelf langsbrengen van het geld
kun je aan je omgeving en zelfs
daarbuiten (als je op de radio
komt) laten zien hoe betrokken je
bent. En dat geeft een fijn gevoel.
Maar gelukkig doneren mensen
ook aan goede doelen zonder het
aan de grote klok te hangen. Veel
mensen voelen zich nou eenmaal
beter over zichzelf door anderen
te helpen.
Dat dit zo werkt, ondervind ik
zelf als donateur van North Coast
Medical Traning College in Kenia. Ik hoop de wereld een beetje
mooier te maken door bij te dragen aan de opleiding van jonge-

ren (ik geloof in duurzaamheid
en door educatie help je mensen ook op de lange termijn verder). Daarbij vind ik het een fijn
idee dat jongeren de kans krijgen zich te ontwikkelen op een
gebied waaraan veel behoefte is:
gezondheidszorg. Tenslotte weet
ik zeker dat iedere cent die ik doneer goed terecht komt, doordat
ik de Nederlandse initiatiefneemster van de school goed ken. Voldoende redenen om te geven
dacht ik zo. Totdat ik laatst een
brief kreeg van één van de studenten die ik sinds het begin van
zijn studie financieel ondersteun.
Die maakt alle andere redenen
eigenlijk totaal overbodig. Een citaait waar je stil van wordt: ‘I sincerely want to express my unending gratitude for the financial
assistance you have offered me
since I joined college in September 2012, being in college was a
dream which I never thought it
would come to pass but under
Doctor Marianne’s guidance who
became the bridge between your
support to me, then I saw the ray
of hope shine. When I think of the
financial support, it leaves a tear
of joy in me, making regards how
poor my single mother is and the
far I have reached.’.
Marije Harmsen

Raadslid beschuldigd van
mishandeling
Twee leuke kindervoorstellingen in Crown Theater
Regio - Op zondagmiddag 18 januari komt Bumba naar Aalsmeer! Deze ietwat ondeugende, maar altijd
vrolijke clown zal bij de meeste kinderen heel bekend zijn. In de voorstelling Bumba op reis, mag kleine
Pim mee op vakantie met Bumba en
Bumbalu. Het is een droom die in
vervulling gaat, totdat ze plots Babilu kwijt raken. Samen gaan ze hem
zoeken en trekken ze naar the Far
West waar ze cowboy en indiaantje
spelen, waarna ze door trekken naar
Afrika om te eindigen in Azië. Maar
eerst maken ze nog een tussenstop in Sneeuwland waar ze bibberen van de kou en elkaar begroeten
als echte Eskimo’s. Vinden ze zo uiteindelijk Babilu terug? Kom het ontdekken! Want samen met Bumba,
Bumbalu, Nanadu, Tumbi en Poppa
zijn ook Li-Ling, Ituku en Zinzi voor
de allereerste keer van de partij in
deze gloednieuwe avontuurlijke
theatershow voor de allerkleinsten.
Ga mee op reis met Bumba en zing
en lach mee met al de vriendjes die
je kent van TV! Er is een voorstelling
om 14:00 uur en een om 16:00 uur.
Kaarten zijn 16,50 per persoon, de
familieprijs is zestig euro voor vier
personen. Start de Nationale voorleesdagen met de voorstelling Dobbe en de draak Van 21 t/m 31 ja-

nuari zijn de Nationale voorleesdagen, want voorlezen is elke dag
een feest! Of je nu voor het slapen
gaat een mooi verhaal voorleest in
bed of overdag samen een prentenboek bekijkt, er worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft voorlezen een positief
effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip.
Gelijk op de eerste dag, 21 januari,
is om 14:00 uur in The Club van het
Crown Theater de voorstelling Dobbe en de Draak. Het verhaal, geschreven door Lennaert Roos, gaat
over een draak die in het plaatsje
Platland voor veel onrust zorgt omdat hij alle boeken steelt.. Kaarten
voor deze voorstelling kosten 11,50
en 39 euro voor vier kaarten en zijn
te reserveren via www.crowntheateraalsmeer.nl of telefonisch via 09001353 (45 cpm).
Kaarten zijn ook te verkrijgen
bij Boekhuis Aalsmeer, Espago
Aalsmeer en Primera AalsmeerOost of een uur voor aanvang aan
de kassa van het theater. Een voorproefje van de voorstelling?
Op zaterdag 17 januari komt Lennaert Roos voorlezen en zingen in
het Boekhuis Aalsmeer in de Zijdstraat! Kom kijken en luisteren. Aanvang: 11.00 uur, toegang gratis.

De Ronde Venen - Naar nu bekend is geworden, is op oudejaarsavond, raadslid Kees K. van de fractie Ronde Venen Belang, door de politie aangehouden in verband met
een uit de hand gelopen burenruzie. Hij zou hiervoor drie dagen in
voorarrest hebben gezeten. De heer
Kees K. was zelf niet bereikbaar voor
commentaar, maar heeft contact laten opnemen met zijn advocate, mevrouw van Oort van Peters advocaten. Zij liet ons weten dat er inderdaad een voorval heeft plaatsgevonden op oudejaarsavond en dat
de heer Kees K. inderdaad enkele
dagen in voorarrest heeft gezeten,
maar dat hij elke beschuldiging omtrent mishandeling ontkent:
“De heer Kees K. heeft pertinent niet
geschopt en niet geslagen”, aldus de
advocate. Dit zou bevestigd worden
door getuigen. Zij gaf ook te kennen het vervolg van deze zaak met
vertrouwen tegemoet te zien en verwacht dat er geseponeerd gaat worden.

Balkje
Onze redactie plaatste dit artikel op
de website van de Nieuwe Meerbode. Binnen een half uur belde de
advocate van de heer Kees K. onze
redactie op en sommeerde ons om
binnen een uur de achternaam te
wijzigen in K. (wij hadden inderdaad
de complete achternaam gebruikt,
red) en ook moesten wij per direct
een balk over de ogen van de foto
plaatsen, dit op straffe van een aanklacht die zijn tegen onze krant zou
starten. Zeker het balkje over de foto vonden wij belachelijk, dan maak
je zeker een boef van de persoon in
kwestie, maar de advocate wilde dit,
dus hebben wij dit gedaan.
Ook hadden wij nog contact gezocht
met de fractievoorzitter van Ronde
Venen Belang, maar deze wilde op
dit moment nog geen commentaar
geven dan alleen, dat hij het persoonlijk vreselijk vond voor Kees K.
Verder wachten zijn fractie de rechtzaak af.

Wonen in de Maricken: 14 januari
inloopbijeenkomst
Wilnis - Tijdens een inloopavond
vanavond, woensdag 14 januari,
kunnen geïnteresseerden meer informatie inwinnen over de woningen die vanaf het voorjaar van 2015
in de Maricken, de nieuwste wijk
van Wilnis, worden aangeboden.
Tussen 17.00 en 20.30 uur is ook de
pers van harte welkom in De Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 24 in
Wilnis. Tijdens de avond informeert
het Marickenteam belangstellen-

den over de opzet van de wijk en
het verkoopproces. Daarnaast kunnen zij het uitwerkingsplan bekijken
waarin de opzet van de eerste fase van de wijk is uitgewerkt. Reageren op dit plan is mogelijk tot en met
donderdag 22 januari a.s. Meer informatie over de Maricken, ook bekend als het project Marickenzijde
vindt u op: www.derondevenen.nl >
leven en werken > projecten > de
Maricken.
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Open Avonden Alkwin Kollege
Uithoorn - Op dinsdag 22 januari opent het Alkwin Kollege haar
deuren voor leerlingen van groep
8 en hun ouder(s)/ verzorger(s). De
school is open van 19.00 tot 21.30
uur. Op deze avond is het mogelijk
sfeer te proeven en kennis te maken
met het personeel en de leerlingen
van het Alkwin Kollege. Leerlingen
leiden de toekomstige brugklassers
en hun ouder(s)/ verzorger(s) graag
rond door het mooie en gezellige
gebouw: langs de vele vaklokalen
waar allerlei activiteiten te doen zijn,
door de atria waar verschillende optredens (o.a. van het Alkwin Koor)

te bewonderen zijn en naar de aula
waar informatie gegeven wordt.
Op donderdag 24 januari is er
een informatieavond voor leerlingen uit groep 8 en hun ouder(s)/
verzorger(s) die geïnteresseerd zijn
in het VWO+ en de WON akademie.
Het Alkwin Kollege heeft zich namelijk aangesloten bij de WON: Wetenschaps Oriëntatie Nederland. In de
VWO+ klassen, voor leerlingen die
meer willen en kunnen, worden de
leerlingen vanaf de brugklas tot en
met klas 6 VWO opgeleid om wetenschappelijk onderzoek te doen, en

dan op een praktische manier: door
zelf onderzoekjes te doen! De leerlingen van onze VWO+ klassen laten op donderdag 24 januari graag
zien hoe zij dat doen!
De avond begint om 19.00 uur precies en eindigt om 21.00 uur. Voor
geïnteresseerden in de VWO+ en
de WON is het aan te bevelen zowel
dinsdagavond 22 januari als donderdagavond 24 januari het Alkwin
Kollege te komen bezoeken.
Het Alkwin Kollege is een school
voor HAVO, VWO en gymnasium
met vele extra’s zoals het Alkwin

Kollege Keuze Uur (AKKU), Spaans
als eindexamenvak en modules in
de bovenbouw zoals drama, debating, filosofie en ‘Alkwin de Wereld in’. In jaarlaag 1 is er tevens een
MAVO/HAVO klas in samenwerking
met scholengemeenschap Thamen.
In de onderbouw wordt in verschillende klassen gewerkt met tablets/
laptops.
Zie voor meer informatie onze website www.alkwin.nl.
Tot ziens op onze Open Avond en
informatieavond voor het VWO+,
Nelleke Pedroli, schoolleider onderbouw en onderwijs VWO.

Fantastisch resultaat de
koffiepunten actie

SeniorWeb De Ronde Venen gaat
17e levensjaar in
Regio - In het voorjaar van 1999
zijn ze begonnen met “Senioren aan
de knoppen”. Grappenmakers in die
tijd noemden het “Senioren naar
de knoppen’. Nu zijn ze zestien jaar
verder en hebben ruw geschat zo’n
5000 senioren gezien om hen te helpen met de vele vragen en problemen die de wereld van de Informatie Technologie al die jaren op iedereen heeft afgevuurd. Ook in 2015
gaan ze verder met onze cursussen, workshops en inloopmiddagen.
Hieronder de details

lessen gaan over Internet en E mail.

Cursussen

Picasa
Deze cursus fotobewerken is gebaseerd op het gratis Google programma Picasa en omvat zes lessen van twee uur ook weer steeds
op dezelfde dag in de week.

Basiscursus Windows 8.1
Vier lessen van twee uur op vier dezelfde achtereenvolgende werkdagen. Aan de orde komen het werken
met het startscherm waarop allerlei
toepassingen in tegelformaat en het
menu waarachter Windows alle instellingen heeft verstopt. Dat doen
we in twee lessen. De andere twee

Windows
Deze cursus omvat vier lessen van
twee uur ook weer vier weken lang
op dezelfde dag. Aan de orde komen hoe om te gaan met bestanden en mappen. We hebben het dan
over foto’s, documenten, filmpjes en
muziek. Hoe maak ik een map of bestand en waar zet ik die neer. Hoe
zet ik die op een USB stick of op een
CD en hoe ga ik om met bestanden
van Internet en die met Email.

Tablets
Daarover bestaan nogal wat misverstanden. Een tabletcomputer of
kortweg tablet is een computer met

aanraakscherm dat met de hand kan
worden bediend. We onderscheiden
twee uitvoeringen. De Ipad van de
firma Apple met als besturingssysteem IOS, (ook van de firma Apple)
en de Android van een heleboel andere firma’s maar wel allemaal met
het besturingssysteem Android van
Google. IOS wordt streng gecontroleerd door de firma Apple. Het besturingssysteem Andoid daarentegen kan door iedere fabrikant worden aangepast aan hun eisen en dat
geeft een grote verscheidenheid in
prijs, opbouw en uitvoering.
De workshop tablets
Omvat twee uur. In het eerste uur
komen aan de orde. Verbinding maken met een Wifi/hotspot, aanmaken van een account, gebruik van
internet, activeren email, downloaden en bewaren van apps. Het
tweede uur wordt besteed aan individuele vragen. Mensen met een
Ipad zitten dan gescheiden van de
mensen met een ander merk tablet.
De workshop Ipad Extra
Omvat ook twee uur. Daarin wordt
behandeld foto’s maken en bewerken, video opnemen en afspelen,
muziek toevoegen en beluisteren,
werken met agenda etc. Ipad synchroniseren en handige instellingen. We overwegen deze workshop
later dit jaar ook voor Android tablets te organisieren
De workshop Skype
Omvat twee uur waarin behandeld
Skype downloaden en installeren,

contactpersonen toevoegen, instellingen aanpassen en bellen via de
computer, tablet en smartphone
Een fotoboek maken met Albelli
Omvat twee workshops van twee
uur waarin behandeld het fotoboekprogramma downloaden, foto’s
overzetten van camera naar PC, fotoboek vullen en foto’s bewerken.
Werken met Facebook
Omvat twee workshops van twee
uur waarin behandeld worden: Uw
profiel aanmaken, uw privacy bewaken, vrienden zoeken, berichten bekijken, uw tijdlijn instellen en facebook apps gebruiken
Workshop internetbankieren
Twee uur gratis les in veilig internetbankieren voor rekeninghouders
bij de Rabobank. We benaderen nu
ook de opvolger van de random reader, de scanner, die elke Rabo internetbankierder straks van de bank
krijgt thuisgestuurd.
De inloopmiddagen
Elke maandag en woensdag van 2
tot 4 in de bieb in Mijdrecht. Voor
daadwerkelijke hulp en al uw vragen over problemen met de PC, uw
laptop of uw tablet, welk merk dat
ook mag zijn. Wij vragen u daarvoor
wel een heel kleine onkostenvergoeding.
Voor inlichtingen en aanmelden tel.
0297-282938 of 06 5345 4196 of een
e-mail naar seniorwebdrv@gmail.
com. Zie ook onze site op www.seniorwebderondevenen.nl

Laat je lijf tintelen met Shiatsu
Regio - Een masseur die over je
heen loopt. Doodeng. En vooral: pijnlijk. Dat is het beeld dat veel
mensen hebben bij Shiatsu. Het tegendeel is waar. De Japanse massagetechniek is juist zacht en ontspannend. Een uur genieten en je
lichamelijke klachten zijn verminderd.
‘Shiatsu therapie bestaat uit het geven van druk met de duim of handpalm op het lichaam’, vertelt Petra
van der Knaap. Ze is gediplomeerd
Shiatsu therapeut en sinds juli 2012
is haar San Bao Praktijk gevestigd in
Aalsmeer. Aan de Aalsmeerderweg
283 staan bedrijvenunits en daar
huurt zij haar praktijkruimte. ‘Soms
wordt die druk ook uitgeoefend met
de elleboog, knie of voet. Vandaar

dat er therapeuten zijn die over het
lichaam lopen, maar ik doe dat niet.
Met Shiatsu behandel ik stagnaties,
die in het lichaam pijn veroorzaken.
Daarom kan de behandeling even
gevoelig zijn, maar Shiatsu werkt
vooral ontspannend. En ik ga nooit
door de pijngrens heen.’
Een Shiatsu massage onderga je
in makkelijk zittende kleding, zoals een joggingbroek en t-shirt. Je
ligt op een futon, een soort bedje
op de grond. Een behandeling begint met een diagnose. Petra van der
Knaap vraagt naar je klachten: waar
je pijn hebt, wanneer, en wat voor
pijn het is. Bijvoorbeeld ‘zeurend’ of
‘stekend’. Daarna kijkt ze naar de
tong, die weergeeft hoe je constitutie er uitziet. Ze voelt op je buik

Mindfulness trainingen in
Amstelveen
Regio - Binnenkort starten er in
Amstelveen weer Mindfulness trainingen, voor iedereen beter met
stress wil leren omgaan. Trainsters
Marjanne Kruyswijk en Renée Cooken geven deze trainingen al 7 jaar
met veel plezier.
Renée legt uit wat Mindfulness betekent: je bewust zijn van je ervaringen zonder dat je daar een oordeel over hebt. Mindfulness is het
makkelijkst te begrijpen vanuit zijn
tegenpool: leven op de automatische piloot. Bij het opstaan, in de
keuken, tijdens het autorijden - let
maar eens op hoe vaak we op rou-

tine draaien terwijl we denken aan
zaken uit verleden of toekomst. We
zijn niet aanwezig in het hier-en-nu
en reageren vanuit automatische
patronen, waardoor we geen vat
hebben op veranderingen.
Een eerste vereiste om Mindfulness
te leren, is jezelf te concentreren op
het heden. Ben je met de kinderen
aan het spelen? Schakel bijvoorbeeld je telefoon eens uit en geniet volledig van je kinderen. Hierdoor zul je je meer ontspannen voelen. De boodschap is dus het geluk niet in de toekomst te zoeken,
maar in het nu. Om je goed op het

naar energiezones en voelt aan je
pols. Daarna start de behandeling.
Die omvat het hele lichaam, niet alleen de plek waar je pijn hebt. Van
der Knaap oefent druk uit op benen,
voeten, rug en hoofd. Soms trekt ze
aan een been of schudt ze ermee.
Altijd met veel zachtheid en respect.
Het effect: je hele lijf begint aangenaam te tintelen. Je zult er versteld
van staan hoe lekker het is voor je
zere rug als iemand aan je been zit.
Na een uur sta je buiten en zul je
merken dat de pijn verdwenen of
verminderd is. Meerdere Shiatsu
behandelingen verlossen je van je
lichamelijke ongemakken, omdat de
therapeut de oorzaak van je klacht
behandelt. Shiatsu therapie is een
echte aanrader. Al was het maar

omdat het zo lekker ontspannen is.
Daarnaast wordt het ook nog eens
vergoed door de zorgverzekeraar
mits je een aanvullend pakket hebt.
Meer informatie? Kijk op www.sanbaopraktijk.nl.

nu te leren concentreren, kun je de
8-weekse mindfulness training volgen, onder begeleiding van een ervaren trainer. Marjanne Kruyswijk
en Renée Cooken zijn ervaren trainers. Marjanne is counseller van
beroep en heeft een eigen praktijk.
,,Door Mindfulness heb ik geleerd
dat pijn, verdriet en geluk bij het leven horen en dat je emoties niet uit
de weg moet gaan, want het vechten ertegen kost veel energie. Met
Mindfulness leer je bewuster in het
leven te staan en om meer te genieten van het moment. Mensen worden een stuk blijer van Mindfulness”, vertelt Marjanne.
Ook Renée is counseller van beroep
met een eigen praktijk. ,,Mindfulness heeft mijn hart gestolen omdat
het mensen in contact brengt met
zichzelf. Daarnaast zien we dat onze

cursiusten er minder door piekeren
en de kleine dingetjes weer kunnen
zien. En dat geeft veel rust”.
In 2 uur per week gedurende 8 weken training leer je contact te maken met je eigen gevoelens, gedachten, gewoonten en gedragingen. Je ontdekt hoe je je eigen
geest kunt observeren en hoe je zelf
je geluk kunt creëren. Door onder
andere aandachts- en meditatie oefeningen leer je omgaan met wat er
is en met wie je bent. Na de training
hebben de cursisten een soort gereedschapskist die ze thuis kunnen
gebruiken, die hen helpt om te gaan
met allerlei ‘weersomstandigheden’
in het leven.
Voor meer informatie: www.leveninhetnu.com Of bel met onze trainsters, Marjanne 06-13536600 en
Renée 06-41887715.

De Ronde Venen - De actie van de
Lions club Vinkeveen om DE waardepunten in te zamelen voor pakken
koffie ten behoeve van de voedselbank is uitstekend verlopen. In totaal zijn er meer dan 570.000 punten
binnengehaald!
De Lions clubs hebben landelijk de
kerstactie ‘Koffie voor de voedselbanken” gevoerd in samenwerking
met Douwe Egberts. De ingezamelde koffiepunten worden bij Douwe
Egberts verzilverd voor pakken koffie. De koffiebrander verhoogt het
aantal met 15%.
Ook de Lions club Vinkeveen heeft
lokaal deze actie gevoerd om onze
eigen voedselbank De Ronde Venen en de recent opgerichte voedselbank in Vinkeveen te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Koffie

is met name een product waar de
voedselbanken om zitten te springen aangezien dit nauwelijks aan
hun wordt gedoneerd door de lange houdbaarheidsdatum.
In onze gemeente is massaal gehoor
gegeven om de DE punten te doneren aan deze actie. In totaal zijn er
op de verzamelpunten bij de Jumbo, Albert Heijn, De Bron en Maria-Oord maar liefst 571.000 punten binnengekomen. Dat betekent
dat inclusief de extra verhoging van
Douwe Egberts er ruim 1.300 pakken koffie afgeleverd kunnen worden bij onze lokale voedselbanken.
De Lions club Vinkeveen wil al deze
donateurs hartelijk bedanken voor
hun gulle giften en de inzamelpunten voor hun medewerking aan deze actie!

Halve eenden, wilde
eenden en krakeenden
Regio - Halve eenden, wilde eenden en krakeenden. Al deze eendensoorten bestaan echt en kun je
samen met nog meer eendensoorten zien tijdens een vaarexcursie in
het Wormer-en Jisperveld. De gids
vertelt allerlei wetenswaardigheden
over eenden en natuurlijk ook over
de andere vogels, die we in het veld
in de winter kunnen tegenkomen
zoals grote zilverreigers, buizerd,
blauwe kiekendief, torenvalk, wulpen, watersnippen, goudplevieren,
kieviten, futen, meeuwen- en ganzensoorten. Vaarexcursie o.l.v. gids.
14-16 uur. Halverwege de vaartocht
wordt een bezoek gebracht aan de
koeien en kalfjes van de beheerboerderij van Natuurmonumenten.
Reserveren bij bezoekerscentrum
De Poelboerderij via 075-6219100
of per e-mail bezoekerscentrum@

poelboerderij.nl onder vermelding
van naam, aantal personen en telefoonnummer. Kosten 12,- kinderen
3,-. Leden Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Vogelbeschermingswacht Zaanstreek en
Vrienden van bezoekerscentrum De
Poelboerderij 8,-. Meer info: www.
poelboerderij.nl Afvaart bezoekerscentrum Poelboerderij Veerdijk 106.

Atlantis A1 houdt punten
in Mijdrecht
Mijdrecht - Het door Roebeson Expertises en Taxaties gesponsorde
Atlantis A1 moest zaterdag 10 januari een belangrijk duel spelen tegen
KZ/Hiltex A2 uit Koog aan den Zaan.
Punten waren belangrijk voor Atlantis om goed mee te kunnen draaien in de middenmoot en te kunnen
kijken richting de subtop. Na een
spannend duel dat beide kanten op
kon gaan, viel het muntje uiteindelijk aan de zijde van de Mijdrechtenaren en bleven de punten dan ook
thuis, door met 16-14 te winnen.
De wedstrijd was nog maar net begonnen, of KZ/Hiltex scoorde de
0-1. Atlantis moest nog opstarten,
maar wist na 4 minuten spelen ook
de korf te vinden, door een schot
van Rosalie Schouten en een doorloopbal van Jonathan van der Horst.
De stand is dan 2-1 in het voordeel
van Atlantis. Niet veel later vond
KZ/Hiltex drie keer de korf, waarna
Rick Kuijlenburg de 3-4 erin gooide met een fraai afstandsschot. Na
die 3-4 kreeg KZ/Hiltex een boost
om te scoren en dat deden ze ook.
De achterstand was weer vijf pun-

ten: 3-8. Atlantis liet zich niet kennen en knokte door met resultaat.
Er werd vier keer gescoord in 7 minuten tijd en zo wist de Roebeson
formatie het gaatje te dichten. KZ
wist nog wat terug te doen in de
1e helft en de beide ploegen gingen rusten met een stand van 7-9
in het voordeel van de Koogers. In
de tweede helft waren er geen veranderingen aangebracht in de ploeg
van coaches Arie Zaal en Rob Cornelissen. Atlantis moest weer even
op gang komen, maar na 5 minuten ging de ploeg helemaal los. Er
werd alles aan gedaan om de punten te houden. Uiteindelijk wist Atlantis de 7-9 ruststand om te buigen
in een 11-10 voorsprong. Uiteindelijk wist KZ niet veel terug te doen
tegen het spel van de Mijdrechtenaren. Na een paar doelpunten van
Rick Kuijlenburg, en Britt Vermolen wist Lars Kuijlenburg uiteindelijk
de genadeklap uit te delen met een
mooie one-hander. Koog Zaandijk
probeerde terug te komen, maar dat
is uiteindelijk niet gelukt. De eindstand is dan 16-14 geworden in het
voordeel van Atlantis A1.

08 Nieuwe Meerbode

• 14 januari 2015

Golfers van het Jaar van
Golfclub Veldzijde

Mijdrecht dames 2 naar
district kampioenschappen
Mijdrecht - Afgelopen weekend heeft Mijdrecht d2 zich weten
te plaatsen voor de district kampioenschappen zaalhockey. Door in
hun laatste speelweekend één keer
te winnen bleven zij voor op hun
concurrenten en was een tweede
plaatst veilig gesteld. Even was een
kampioenschap in de zaal ook nog
haalbaar, maar helaas werd de laatste wedstrijd tegen HBS dames 2
verloren met 5-3.
Met de tweede plaats mag Mijdrecht
d2 tevreden zijn. Mooi en verzorgd hockey zorgde er de afgelopen weekenden voor dat Mijdrecht
d2 zich goed staande wist te houden in de hoogste klasse voor reserve teams. Tegenstanders zoals Amsterdam D2 en AMVJ D2 werden
verslagen en ook tegen kampioen
HBS werd een punt gepakt. Een mix
van jong en oud heeft de afgelopen
zaalperiode laten zien dat zij wel de-

gelijk hun mannetje kunnen staan
in deze competitie. Laure, Jenny, Judith, Evelien, Anouk, Suzanne, Lindsey en Claudia jullie mogen trots zijn
op deze te gekke prestatie! Een plek
op de district kampioenschappen is
dan ook dik verdiend. Gefeliciteerd!
Aanstaande zondag spelen zij in
sporthal de Waterakkers in Heemskerk om 10.00 uur hun eerste wedstrijd tegen Terriërs d.2. Deze dames
werden vorig jaar landskampioen bij
de reserve teams op het Nederlands
kampioenschap. Mijdrecht d2 kan
zich dus opmaken voor een zware, maar leuke wedstrijd. De andere
teams die spelen om een ticket voor
het NK zijn HIC dames 2 en oude
bekende, HBS D2. Kom aanstaande zondag dus met z’n allen naar de
sporthal in Heemskerk en schreeuw
Mijdrecht d2 naar een overwinning!
Ze kunnen jullie support hard gebruiken!

Wilnis - De Golfers van het Jaar
2014 zijn in het zonnetje gezet bij
Golfclub Veldzijde tijdens de nieuwjaarsreceptie. Om te bepalen wie
Golfer van het Jaar is wordt gekeken naar de beste tien wedstrijden
die een lid van de golfclub op een
van de banen van Golfpark Wilnis
heeft gespeeld over een kalenderjaar. Van elke wedstrijd wordt het
aantal stablefordpunten genoteerd,
en het totaal van de tien wedstrijden met het hoogst aantal behaalde punten, bepaalt wie de winnaar
of winnares wordt. Het is daardoor
geen verrassing maar wel een hele
prestatie en eer om Golfer van het
Jaar te worden.
Golfpark Wilnis heeft een 9 holes
par 3 baan en een 18 holes wedstrijdbaan en voor beide banen zijn
twee winnaars.
Voor de 9 holes par 3 baan is Tonnie de Wit uit Woerden de Golfster
van het Jaar en Dick Blekman uit

Mijdrecht de Golfer van het Jaar.
Dick is nog maar 2 jaar geleden met
de golfsport begonnen en weet zich
binnen twee jaar al Golfer van het
Jaar. Tonnie is een fanatieke speelster en heeft dat aan haar dochter
en schoonzoon en aan hun twee
zoons overgedragen.
Drie generaties genieten van de
mooie golfbaan en de uitdagingen
van de golfsport. Joke Schiphorst uit
Mijdrecht en Henk Venus uit Ter Aar
zijn de winnaars van de prestigieuze
titel voor Golfster en Golfer van het
Jaar 2014 van de 18 holes wedstrijdbaan. Joke heeft meermalen bij de
clubkampioenschappen bij de prijswinnaressen gestaan. Ook Henk
eindigde hoog bij de clubkampioenschappen. Beide spelers doen ook
mee aan de competitie. Met hun
handicap van respectievelijk 9.5 en
8.8 is het een hele prestatie om met
de meeste stablefordpunten over 10
wedstrijden de titel te winnen.

Sylvain Veldkamp bij
Everbody Dance Now
Regio - Sylvain Veldkamp woonachtig in De Ronde Venen, dansdocent van Build Ya Skillz en breakdancer van het eerste uur is aanstaande vrijdag te zien om 20:30
uur bij het RTL4 programma Everbody Dance Now! Daarin showt hij
zijn act als super office man waarin hij een volle mix van verschillende streetdance stijlen zoals hiphop/
breakdance, popping en locking
laat zien. Sylvain’s missie is iedereen zolang mogelijk aan het dansen
te houden. Wat ook echt kan en het
houdt je fit. Hier is hijzelf met zijn 44
jaar het levende bewijs van! In 1982
kwam hij in aanraking met b-boying
beter bekend in de media als breakdance en onder andere de “electric
boogie” maakte dat Sylvain verkocht
raakte aan het dansen. Sinds 1982
is er dus geen dag voorbij gegaan
dat hij niet heeft gedanst. Met recht
is hij een van de pioniers van het
eerste uur als het gaat om hiphop
en breakdance in Nederland. Hij
heeft een immense CV als danser
en dansdocent opgebouwd. En er
is geen hiphop dans project de afgelopen 20 jaar voorbijgekomen of
hij heeft er aan meegewerkt. Daarnaast heeft hij al enige jaren zijn eigen dansscholen genaamd Build
Ya Skillz te vinden in Mijdrecht en
Uithoorn. Hier leren Sylvain en zijn
team van topdocenten je de skillz van de verschillende stijlen aan.
Voor zijn spectaculaire choreografieën en uitvoeringen sleepte hij di-

verse internationale en nationale prijzen naar binnen. Meest recent gewonnen prijs is beste straatshow van Nederland met zijn crew
The Skill Dealers (2014). Maar ook
Nederlands kampioen Rapdance
(1991), Hiphop award (1992), Nederlands kampioenschap Breakdance (2003) en Wereldkampioen
Footwork (2004). Hij toerde de wereld rond met verschillende crews
zoals Just 4 Fun, Tha Zombie Squad
en voor MTV. Ook werkte Sylvain
mee aan diverse videoclips voor onder andere Run DMC, JunkieXL en
The Course. Ook ken je hem van
body-doubles die hij onder andere gedaan heeft voor de film Ja zuster Nee zuster, waar hij de doorgedraaide buurman speelt die ineens
gaat dansen. Hij speelde in diverse
theatershows in Nederland en Verenigd Koninkrijk onder andere in
Bounce van regisseur Anthony van
Laast (http://vorige.nrc.nl/kunst/article1863248.ece) en in Rapido van
regisseur Helmert Woudenberg en
Felix de Rooi (http://s.vk.nl/theater/baby-y-vecht-en-bemint-op-dedansvloer~a532571/).
Aanstaande vrijdag bepaald de jury
die bestaat uit Dan Karaty, Lieke van
Lexmond en Jan Kooijman of Sylvain
een groene of rode vloer krijgt. Super spannend en zeker een aanrader om te bekijken! Wil je meer over
Sylvain, zijn crews en scholen weten
kijk dan op www.hiphoplessen.nl of
neem contact op met 0297-776130.

PK Sport blijft
hoofdsponsor Bosdijkloop
Vinkeveen - PK Sport en Toer Trimclub De Merel hebben op dinsdag 6 januari 2015 hun samenwerking met een termijn van drie jaar
verlengd (2015 - 2017). In het kader van de nieuwe overeenkomst is
PK Sport wederom de hoofdsponsor van de Bosdijkloop. Het jaarlijkse hardloopevenement in Vinkeveen
op de 3e zondag van februari heeft
een lange traditie. De 37ste editie is
op zondag 15 februari 2015. De organisatie hiervan is in handen van
TTC De Merel uit Vinkeveen.
Voorzitter van TTC De Merel, Enno Steenhuis Geertsema, zei daarbij het volgende: ”Wij zijn erg tevreden met de verlenging van de samenwerking met PK Sport, sinds
2009 de hoofdsponsor van de Bosdijkloop. Mede door hun sponsoring
kunnen wij aan lopers en publiek op
veel fronten kwaliteit bieden: van
verzorging tot elektronische tijdregistratie, een laag inschrijfgeld en

een gezellige ambiance in en nabij
sporthal De Boei in Vinkeveen”.
Directeur PK Sport, Peter Kinkel:
“Wij zijn er uiteraard bijzonder trots
op dat we ook de komende jaren
weer de hoofdsponsor van de Bosdijkloop zijn. Wij tonen hiermee onze betrokkenheid bij een van de belangrijkste sportevenementen in
Vinkeveen”.
Meer informatie over de PK Sport
Bosdijkloop op zondag 15 februari 2015 bij Peter Meijer, telefoon
06-48013782, e-mail: bosdijkloop@
gmail.com, website: www.ttcdemerel.nl of volg ons op Twitter @Bosdijkloop.
Nadere informatie over PK Sport
vindt u op www.pksport.nl. Voor een
rondleiding en een informatiepakket kunt u contact opnemen met PK
Sport, Voorbancken 26, Vinkeveen,
telefoon 0297-264666 of e-mail naar
info@pksport.nl.

Stormachtige overwinning
Hertha MD2
CSW C2 winnen van
Leidse dames
Wilnis - Zaterdag jl. traden de jongens van CSW C2 aan tegen de Dames 1 van RCL uit Leiderdorp. Geen
meisjes uit de brugklas, maar volwassen dames van gemiddeld 19
jaar kregen ze tegenover zich. Waar
diverse spelers van de C2 nog kampen met groeipijnen en de 1,5 meter nog niet hebben gehaald, waren deze dames zeker al volgroeid
en voorzien van het standaardpakket aan vrouwelijke vormen. Enigzins beduusd begonnen onze jongens aan de wedstrijd.

strafschopgebied achter de keepster werd geramd. De dames lieten blijken tegen een stootje te kunnen, omzeilden de buitenspelval
en schoten de 1-2 binnen. Toen de
keepster dacht Jules uit te kunnen
kappen, overschatte ze haar techniek, kon Jules de bal afpakken
en simpel binnenschieten. De rust
werd toch door de C2 met een voorsprong gehaald toen Benjamin het
op zijn heupen kreeg. Hij “paneerde” een speelster, kapte de volgende uit en schoot in de kruizing.

Ze meden de duels en kregen dan
ook binnen enkele minuten reeds
een eerste waarschuwing met een
afgekeurd buitenspeldoelpunt van
de dames.

In de rust hamerde coach Gregory
op meer inzet in de duels. Gregory
stimuleerde de jongens om feller op
te treden tegen de dames. Dit resulteerde in een tweede helft, waarin
de C2 weinig kansen meer weggaf
en Benjamin nog een keer wist te
scoren en zo de eindstand van 4-2
op het bord liet komen. Hoewel de
dames uitstekend partij boden, waren de jongens de bovenliggende
partij

Toch nog niet alert, want snel daarna werd het echt 0-1 voor RCL.
Gesteund door de wind in de rug
wierp de C2 de schroom van zich
af en creerde kansen, waarvan er
een door Davy prachtig vanaf rand

GRATIS ADVERTENTIE

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
IN HEM
NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen
met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen.
Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers

Vinkeveen - De meiden van Hertha MD2 zijn bezig met hun jacht op
het kampioenschap. Niets houdt ze
tegen om hun doel te bereiken. Op
het programma stond zaterdag de
belangrijke wedstrijd tegen de meiden van Buitenboys MD3 uit Almere. Bij winst kon Hertha op de eerste plaats van de ranglijst terecht
komen.
De wind was afgelopen zaterdag
zo sterk (windkracht 8) dat het erg
moeilijk spelen was. De meiden van
beide teams hadden er een zware kluif aan. Bij een vrije trap moest
de scheidsrechter de bal vast houden om ervoor te zorgen dat deze
niet wegwaaide! De eerste helft waren beide ploegen vooral aan het
wennen aan de omstandigheden.
Aan beide kanten werd uitstekend
verdedigd. Zoey Hamelink, Beau
Verbruggen, Elaine Voorbij en Cin-

dy van Maanen hielden alle ballen
goed tegen zodat keepster Benthe
Post het erg rustig had. Waar Hertha normaal sterk is in het samenspel was het nu heel lastig voor het
middenveld met Nancy Willemsen,
Fleur van Maanen, Fleur de Jong,
Quin Hartsink en Demi van de Berg
om de aanvalsters te bereiken.
Tijdens de rust gingen de teams
naar de kleedkamer om even uit de
wind te zitten. Kort daarna maakte Maud Eerdhuyzen het verlossende eerste doelpunt. De 1-0 gaf
de meiden vleugels. Het leek of alle ballen ineens aankwamen en al
snel kon Rhowy van der Hulst de
2-0 maken. Hiermee is het kampioenschap nog steeds haalbaar. Volgende week wordt de laatste wedstrijd van dit deel van het seizoen
gespeeld, hopelijk kan het feest dan
losbarsten…….

Mooi begin voor Atalante
MC1 in hoofdklasse
Vinkeveen - Op 10 januari kwam
het meidenteam MC1 voor het eerste uit in hoofdklasse C. Zouden zij
daar hun “vrouwtje” kunnen staan?
Met groot veld, het net op B-hoogte
en niet meer doordraaien na 3 keer
serveren. De tegenstander was Keistad uit Amersfoort. De eerste set
was er een uit het boekje!
De meiden speelden ongedwongen en deden alles netjes in 3-en.
Het was een aardig gelijkwaardige
tegenstander, die soms wat foutjes
maakten doordat hun 2-4 opstelling
met penetreren nog niet bij iedereen vertrouwd was. Atalante nam
mede door die foutjes wat afstand
van Keistad. Toch werd het op het
eind nog wel wat spannend door
een sterke servicebeurt van een van
de sterkere speelsters uit Amersfoort. Maar Atalante, ditmaal gecoacht door invalcoach Bas v.d. Water, pakte het tijdig op en won met
25-22. Ook de tweede set weer puik
spel van Atalante meiden. Met name in de pass zijn deze Vinkeveense

meiden erg solide. En er werd meer
aangevallen, met name “set upper”
Lisanne, die nu in de aanval stond,
scoorde meerdere punten. Maar de
Amersfoortse keien gaven zich niet
makkelijk gewonnen en zagen ook
dat Atalante wat meer moeite had
met onverwachte ballen in 2-en.
Atalante won wel overtuigend met
25-17. In de derde set had Atalante
even een terugval. Keistad rook de
overwinning, maar tijdig begon Atalante met een inhaal race. Een 1814 achterstand werd omgebogen
naar een 25-21 winst. De laatste set
was de opstelling wat creatiever. De
lengte (Claudia en Jade) op de bank
en de aangewezen set-uppers wilden graag aanvallen, dus Anouk en
Maaike in de set-up.
Het was wel even zoeken deze set
naar het ritme. en duurde even
voordat iedereen op haar positie
was ingespeeld. Op het eind ging
het lopen, maar de inhaalrace was
net te laat. Met 22-25 pakte Keistad
nipt de laatste set.
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De Merel-Heerenlux 3
ruim aan kop

Gehavend Vinken laat
Viking voorgaan

De Ronde Venen - Met 8 punten
voorsprong op De Springbok 1 staat
De Merel-Heerenlux 3 riant aan de
leiding in de 1e Divisie van Biljartfederatie De Ronde Venen. In de 2e
Divisie staat Bar Adelhof 3 met 52
punten op plaats 1. Onze VrijheidBiljartmakers volgt met 51 terwijl De
Kromme Mijdrecht 1 met 47 punten
volgt. In die 1e Divisie zijn er nog
volop mogelijkheden. Voor de Bekercompetitie gooit De Schans-Lutis-Ventilatietechniek hoge ogen.
De Springbok 1, Kromme Mijdrecht
1 en De Kuiper-Stee-Inn volgen De
Schans op de voet. Afgelopen week
was alweer de eerste wedstrijd in
het nieuwe jaar op maandag 5 januari. Dio versloeg koploper De Merel
3 met een kleine 5-4 overwinning.
Cor Bavinck van Dio was met 17
beurten de man van de avond. Cens
2 klopte koploper Bar Adelhof 3 met
7-2. De Schans-Lutis-ventilatietechniek verloor met 4-5 van De Springbok 1. ASM-2 won met 9-0 van collega ASM-1. Bar Adelhof 2 verloor
nipt van collegateam 1. Bas Krabbendam van team 2 was de man of
the match. Bas versloeg kopman Richard van Kolck in slechts 18 beurtjes. De Merel-Heerenlux 2 won met
een mega 9-0 van collegateam 1.
Jeroen Vis van team 2 was in de
partij tegen Kees Griffioen in slechts
18 beurtjes uit. Onze Vrijheid-Biljartmakers verloor met 4-5 van Cens
1. Bert Loogman van Onze Vrijheid
was goed op dreef, scoorde een serie van 26, was in 20 beurten uit met

De Ronde Venen - Er was afgelopen zaterdag weinig eer te behalen
voor de Vinkeveense korfballers.
Tegenstander Viking uit Wijk bij
Duurstede had bepaald geen genade voor het door blessures en vakantieperikelen geplaagde Vinken 1.

een moyenne van 5.00 rond. Tweede man Fred van Eijk was de partij tegen Sander Pater in 26 beurten “meester”. Fred had met een serie van 24 caramboles procentueel de “hoogste serie van de week”.
De kortste partij van de week zette
Kees de Zwart van De Kuiper-SteeInn. In slechts 12 beurten en 9.166
moyenne liet hij Ton Bocxe de hielen zien. Nico Koster en Pieter Coenen volgde het voorbeeld van Kees
door winst op respectievelijk Lucia
en Ad. Bernard Enthoven redde de
eer voor Stieva-Aalsmeer door winst
op federatievoorzitter Toine in 22
beurten. Eindstand Stieva-Aalsmeer
– De Kuiper/Stee-Inn : 2-7

Open koppeldriebanden
toernooi de Hoef
De Hoef - Op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari a.s. wordt wederom het gerenommeerde open koppeldriebanden toernooi gehouden
in dorpshuis De Springbok in De
Hoef.
Dit toernooi vond voor de eerste
maal in 2009 plaats en deze keer is
het dus reeds de 7e maal in successie dat biljartclub De Hoef dit aantrekkelijke toernooi organiseert.
Zowel op vrijdagavond (aanvang
19.30 uur) als op zaterdag (aanvang
12.00 uur) komen 12 koppels aan de
start, die verdeeld over drie tafels
de strijd met elkaar aanbinden. De
winnaars van de zes poules van vier
koppels plaatsen zich rechtstreeks
voor de kwartfinale, die zaterdag-

middag om ongeveer 15.30 uur zal
aanvangen. Vervolgens vindt dan de
halve finale plaats van de drie zegevierende koppels, aangevuld met de
beste verliezer. Dit viertal koppels
vecht voor een plaats in de finale, die omstreeks 16.30 uur zal losbranden met als inzet de felbegeerde wisselbeker. Aansluitend zal de
prijsuitreiking plaats vinden.
Vrijwel alle bekerwinnaars van de
afgelopen jaren, waaronder de kampioenen Paul Huzemeier/Nick van
de Veerdonk van 2014, geven weer
acte de présence en het belooft derhalve opnieuw een ongemeen spannend toernooi te worden, waar ongetwijfeld mooie staaltjes van precisie en techniek te zien zullen zijn.

Prijsklaverjassen in
de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 16 januari 2015 is er in Café de Merel Arkenpark MUR prijsklaverjassen om
fraaie prijzen.
Het klaverjassen start om 20.00 uur,
zowel dames als heren welkom,
aanwezig zijn om 19.45 uur voor de
inschrijving. Er zullen vier ronden
van zestien giffies gespeeld worden
en dan worden de punten bij elkaar
opgeteld en is winnaar of winnares
bekend. Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen.

De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond was:
1 Cees Zaal
7009 ptn
2 Frank v.d.Laan
6869 ptn
3 Corry v.Bemmelen
6500 ptn
4 Sonja v.d.Waa
6473 ptn
5 Leen v.Bemmelen
6450 ptn
Poedelprijs: Cock Meijer 5086 ptn
Prijsklaverjascompetitie ‘14/’15.
Voor 2015 zijn de datums 16 en 30
januari, 13 en 27 februari, 13 en 27
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei,
5 en 19 juni en 3 juli dit alles onder
voorbehoud.

Toplopers aan de start bij
Uithoorns Mooiste
Regio - Zondag 25 januari belooft
een prachtige sportmiddag te worden in Uithoorn. Er worden niet alleen veel lopers aan de start verwacht op de verschillende afstanden die nieuwsgierig zullen zijn naar
het nieuwe parcours door Uithoorn
en de Kwakel. Er zijn ook een aantal Keniase toplopers/-loopsters die
zich al hebben aangemeld bij de organisatie. Op de 10 kilomer komt bij
de vrouwen Mercy Chelagat aan de
start, zij heeft een een tijd staan van
onder de 36 minuten, bij de mannen
is dat Weldon Kiprotich die een tijd

van onder de 33 minuten heeft gelopen. De grootste topper die aan de
start komt op de 10 Engelse mijlen
bij de vrouwen is Lucy Macharia, zij
heeft een prachtige toptijd van rond
53 minuten staan. In totaal verwacht
de organisatie over de 4 afstanden
tussen de 1300 en 1500 lopers, o.a.
afhankelijk van de weersomstandigheden. De GeZZinsloop over 1 kilometer voor de kinderen tot en met
11 jaar staat dit jaar extra in de belangstelling omdat dit evenement
het startsein is voor de JOGG-activiteiten die het komende jaar in de

Clubkampioene 2014 bij
De Amstel
Regio - Zoals het al sinds de oprichting in 1962 bij De Amstel gebruikelijk is worden aan het eind
van het jaar de clubkampioenschappen gehouden en worden de definitieve uitslagen bewaard tot de start
van het nieuwe jaar. Zo ook deze
keer; onder grote belangstelling en
met groot enthousiasme werd er op
23 november in het mooie Veenweidebad gestreden om de titel snelste
zwemmer/zwemster van De Amstel
2014 en ook dit jaar werd deze gezellige dag zo mogelijk nog gezelliger afgesloten met een etentje voor
alle deelnemers en bezoekers.
Maar eindelijk was het “moment
suprême” daar afgelopen vrijdag; de bekendmaking van de
clubkampioen(e) 2014 en de uitreiking van al het bijbehorende eremetaal. De plaatsing is gebaseerd
op de snelste tijden op de rugslag,
schoolslag, vrije slag en wisselslag.
De volgende gouden medailles werden uitgedeeld: meisjes onder de
8 jaar: Sienna Albers, meisjes onder de 11 jaar: Bibienne van Hulst,
jongens onder de 11 jaar: Noah
Kuystermans, meisjes onder de 13

jaar: Anna Laura Has, jongens onder de 13 jaar: Randy Sijmons, meisjes onder de 15 jaar: Iris van der
Moolen, jongens onder de 15 jaar:
Martijn Ottenhof, jongens onder
de 17 jaar: Vince Sijmons en heren:
Nick Sijmons.
Dan waren er nog eervolle vermeldingen voor: Familie-estafette: Fam.
Sijmons en Surprise-estafette: Bart,
Jeffrey en Nick.
En nog goud voor “Speciale verrichtingen”, voor Nick Sijmons op 400
meter vrij slag en Max de Jong als
snelste op de 25 meter sprint met
12, 26 seconden.
Maar, waar we toch allemaal voor gekomen waren: De clubkampioen(e):
Op de derde plaats: Nick Sijmons
met 243,53 punten, als tweede Iris
van der Moolen met 235,37 punten en als klap op de vuurpijl met
haar 7 jaar, de jongste clubkampioene sinds het bestaan van De Amstel: Sienna Albers met maar 229,41
punten. Zij zwom de 50m school in
53,38, de 50 rug in 47.01, de 50m
vlinder in 41, 70 en de 75m wissel
in 1:16,77.

Genomineerden
Sportverkiezingen 2014
De Ronde Venen - De genomineerden voor de prijzen van sportman, sporttalent, sportploeg en
sportvrijwilliger van 2014 zijn bekend. De winnaars worden 23 januari 2015 bekend gemaakt tijdens de
Sportverkiezingen die dit jaar voor
het eerst in Het Veenweidebad in
Mijdrecht plaatsvinden. Ook wordt
dit jaar voor het eerst de mooiste
sportfoto van het jaar gekozen. Inwoners zijn van harte uitgenodigd
de Sportverkiezingen bij te wonen.
Tot december 2014 heeft iedereen
de kans gehad sporters voor te dragen voor de verschillende titels. Op
basis van de voorgedragen namen,
heeft de jury per categorie drie kandidaten geselecteerd.
Sporttalent
Sterre Deetman Abcoude, hockey
Pibbe Dirkson Mijdrecht, acrogym
Matthijs de Ligt Abcoude, voetbal
Sportploeg
Argon J20-1, basketball
FC Abcoude Zondag 5, voetbal
Atlantis 1, korfbal
Sportman
Daan Versteeg Vinkeveen, zeilen
Robin Snoek Abcoude, schaatsen
Henk de Jong Mijdrecht, wielrennen
Sportvrijwilliger
Derk Cool Abcoude,
Hockey Vereniging Abcoude.
gemeente zullen plaatsvinden. AKU,
de JOGG-organisatie en de scholen
werken heel nauw samen om heel
veel kinderen te stimuleren om aan
de start te verschijnen.
Mooi nieuwe parcoursen
De deelnemers aan de 5 kilometer zullen na het oversteken van de
busbaan en de N196, via het fietspad langs de Noorddammerweg, de
Vuurlijn opgaan en na de oversteek
bij het Gezondheidscentrum komen
zij via Legmeer-West terug bij de finish. De 10 kilometerlopers steken

Riet Helmig Mijdrecht,
Bowling Vereniging Mijdrecht.
Ton de Bruin Abcoude,
FC Abcoude.
Sportfoto
A. van Ieperenburg Wilnis, motorcross.
H. van Gelderen Wilnis, voetbal
W. van Keulen Mijdrecht,
De Zilveren Turfloop, hardlopen
Helaas wordt de prijs Sportvrouw
van 2014 dit jaar niet uitgereikt. In
deze categorie zijn geen sporters
voorgedragen waardoor het niet mogelijk is de prijs uit te reiken. Tijdens
de Sportverkiezingen op vrijdagavond 23 januari wordt bekend gemaakt wie de winnaars zijn binnen
de verschillende categorieën. Sportliefhebbers die de ontknoping willen
bijwonen zijn van harte welkom. Het
programma begint om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en vindt plaats
in het Veenweidebad in Mijdrecht
(Ontspanningsweg 1). De sportverkiezingen worden ook live uitgezonden op RTV Ronde Venen. Het programma van de Sportverkiezingen
vindt u op www.derondevenen.nl.
Aanmelden
U moet zich wel aanmelden als u de
verkiezingen wil bijwonen. Aanmelden kan door aan te geven met hoeveel personen u aanwezig wilt zijn
via b.bokkes@derondevenen.nl of
0297-291651.
bij de Poelweg de N196 over en aan
het einde daarvan gaan ze linksaf de Vuurlijn op en vervolgen deze tot de Watsonweg. Na een klein
rondje in Meerwijk steken de lopers de N196 over en via de Zijdelweg en de bustunnel gaan alle lopers via de Legmeer naar sportpark
Randhoorn. De 10 Engelse mijlen
volgt op de eerste 3 kilometer hetzelfde parcours als de 10 kilometer,
maar aan het einde van de Poelweg
gaan de lopers rechtsaf de Vuurlijn
op. Via de Hoofdweg en het fietspad
langs de Noord-Zuidroute komen
de lopers bij de brug van Vrouwenakker en daar wordt op het fietspad
de Amstel gevolgd naar Uithoorn.
Daar wordt de Boterdijk opgepakt
tot de Watsonweg en komen de 10
km en 10EM bij elkaar richting de
finish.
Starttijden
1 kilometer:
5 kilometer:
10 kilometer:
10 Engelse Mijlen:

10.30 uur.
11.00 uur
11.08 uur
11.08 uur

Inschrijven voor alle afstanden kan
vanaf 9.00u. in de kantine van de
Legmeervogels. Nog meer informatie over Uithoorns Mooiste is te vinden op www.uithoornsmooiste.nl

Debutanten
Trainer-coach Frank Dankelman
had afgelopen zaterdag een flink
aantal debutanten opgeroepen.
Door de absentie van Annick Stokhof, Emese Kroon, Rutger Woud en
Jelle Mul kwamen deze keer vier reserves uit het tweede in de basis van
de Vinkenhoofdmacht. In de aanval
begon de Huizinga-tweeling Nelly
en Johan naast Peter Koeleman en
Masha Hoogeboom. In de Vinkendefensie begonnen Manon Dankelman, Eva Hemelaar, Mark de Haan
en Kelvin Hoogeboom.

maakte Eva Hemelaar 4-15 en Kelvin Hoogeboom 5-15. Het verschil
van tien doelpunten zou voor de rest
van de wedstrijd blijven bestaan.
Pas in het laatste kwartier kwam de
doelpuntenmachine van De Vinken
echt op gang. Inmiddels waren ook
de junioren Dorien Verbruggen en
Gideon Leeflang voor hun debuutmoment in het veld gekomen. Scores van Eva Hemelaar, Dorien Verbruggen, Mark de Haan en van Johan en Nelly Huizinga brachten de
eindstand op 10-20.

Groot verschil
Al in het eerste kwartier werd de
toon gezet en de wedstrijd eigenlijk
al beslist. De bezoekers uit Wijk bij
Duurstede konden simpel uitlopen
naar 0-6. Vinkens huidige topscorer
Mark de Haan schoot zijn team van
de nul af; gevolgd door Nelly Huizinga die 2-7 liet aantekenen. Op slag
van rust liet Vinken’s topscoorster
aan de dameskant, Eva Hemelaar,
het thuispubliek voor de derde keer
juichen. Het was inmiddels 3-13. Direct na rust duurde het weer even
voordat de thuisploeg bij de les was.
Maar na twee scores van Viking

CSW tankt zelfvertrouwen
tegen Zuidvogels
Wilnis - In de eerste oefenwedstrijd
na de winterstop trad CSW aan tegen Zuidvogels. De tegenstander
uit Huizen komt net als vorig seizoen in de 1e klasse A uit en draait
daar in de top mee. CSW moest dus
aan de bak. Door wat afwezigen en
geblesseerden stonden de “jonkies”
Matthijs Uytewaal, Terence van der
Linden en Bram Bode in de basis.
Dit jonge team had het in het begin duidelijk zwaar tegen het beter combinerende en meer ervaren
team van Zuidvogels. De rukwinden
met stormkracht maakten het niet
eenvoudiger. Alhoewel Zuidvogels
wel beter veldspel liet zien, konden
ze dit niet omzetten in doelgerichte kansen. Zodra ze het strafschopgebied inliepen ontbrak het de aanvallers aan besluiteloosheid. Het geduld van CSW werd beloond met
een doelpunt uit een fantastische
counter. Dave Cornelissen werd in
de diepte aangespeeld, omspeelde
de uitgekomen keeper en hield toen
overzicht. Zijn uitgemeten voorzet werd behendig hoog in de touwen gewerkt door Bram Bode, die
de laatste wedstrijden reeds aangetoond had vaak op de juiste plek te
staan. Het opmerkelijkste in de rest
van de eerste helft was eigenlijk alleen de wissel van Jelle van den
Bosch door Elroy Baas. De voeten
van Jelle waren nog niet gewend
aan zijn nieuwe schoeisel.
In de tweede helft was Nick van Asselen uit voorzorg vervangen door
aanvaller Justin Blok. Berry Kramer
nam de verdedigende middenveld-

positie van Nick in. Wederom begon
Zuidvogels net als in de eerste helft
iets sterker dan CSW, maar echt gevaarlijk werd het niet of keeper Jeroen ‘pollie’ Heyman greep goed in.
Er kwam wat meer speelruimte en
CSW profiteerde daar perfect van.
Nadat Dave Cornelissen bij een vrije
schietkans nog over de bal had getrapt, was het iets later wel raak.
Een prachtige dieptepass van Sander Kunkeler werd door de snelle Justin Blok op waarde geschat.
Hij wist de bal op een presenteerblaadje te geven aan spits Vincent
van Hellemondt, die de 2-0 eenvoudig intikte. Vincent schoot niet veel
later een voorzet van Dave Cornelissen tegen de lat. De bal werd meteen weer in het strafschopgebied
gebracht, waar Bram Bode er als de
kippen bij was om de bal vanuit de
draai prachtig in het doel te schuiven, 3-0. De trainer van Zuidvogels
greep deze onoverbrugbare achterstand aan om veel te wisselen. De
beste kansen die Zuidvogels nog
kreeg waren een hard ingeschoten
vrije trap recht op Jeroen Heyman
af en een schot in het zijnet. Nadat Mike Cornelissen zijn broer Dave had vervangen zette Bram Bode
– ja, hij weer - de eindstand van 4-0
op het bord door een uitstekende
combinatie van Justin Blok en Vincent van Hellemondt af te ronden.
Alhoewel dit slechts een oefenduel
was, heeft CSW hiermee toch lekker veel zelfvertrouwen getankt in
de aanloop naar het duel met Argon
op 24 januari.

IVN Winterwandeling
Regio - De eerste IVN De Ronde
Venen & Uithoorn winterwandeling
van 2015 vindt plaats op zaterdag 17
januari 2015. Zoals altijd verzamelen
we bij de parkeerplaats van de begraafplaats in Wilnis aan de Ir. Enschedeweg om 9.30 uur.
Deze keer voert de wandeling door
de Bovenkerkerpolder tussen Uithoorn en Amstelveen. Deze open
polder kent een rijke geschiedenis van droogmalen met vele molens en geschillen tussen de graven van Holland en de bisschop van
Utrecht. Naast de wijdse uitzichten
ende winterse natuur vormt de ge-

schiedenis van dit gebied de achtergrond van deze wandeling. De
afstand is ongeveer 8 a 9 km. Tips
voor onderweg: Kleedt u warm genoeg aan, neem iets warms te drinken mee en draag stevig, waterdicht
wandelschoeisel.
Verzamelpunt: 9.30 uur Parkeerplaats Begraafplaats Wilnis langs
de Ir. Enschedeweg U kunt ook direct naar het startpunt rijden in Uithoorn. Om 9:45 verzamelen we op P
plaatsen ter hoogte van Johan Enschedeweg 1. Aanmelden is niet nodig. Voor informatie belt u met Hans
Tuinenburg - 06 13 999 814

12 Nieuwe Meerbode

• 14 januari 2015

Ria Zijlstra JOGGt mee in ‘Uithoorns Mooiste’
Uithoorn - “En dat doe ik natuurlijk
niet zomaar”, zegt de wethouder met
sport en gezondheid in haar portefeuille. Want sinds de zomer van
2014 is Uithoorn JOGG gemeente.
En dat is niet een extra bordje onder het gemeenteschildje, maar een
manier om met veel betrokkenen,
gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk een aantrekkelijk te
maken.
Waarom vindt u het belangrijk
dat Uithoorn JOGG gemeente is?
Bewegen is gezond, maar ook leuk.
Het zorgt dat je niet bezig bent met

de dingen van de dag en je kunt
je hoofd even leegmaken. Mensen
voelen zich prettiger en kunnen problemen beter aan. Samen ‘bewegen’
maakt het leuker en gezelliger. Samen sporten creëert een band en
motiveert je om je grenzen te verleggen.
Heel veel betrokkenen, over
wie hebben we het dan?
Het idee is dat iedereen die te maken heeft met kinderen en jongeren
een steentje bijdraagt aan die gezonde leefstijl. Je moet dan denken
aan ouders en gezondheidsprofes-

sionals maar bijvoorbeeld ook winkeliers, bedrijven, scholen, maar
ook zorginstellingen en de gemeente natuurlijk.
Hoe pakt u dat aan?
We doen niet aan half werk. Dus
hebben we What’s up die evenementen organiseert en/of coördineert en een echte JOGG regisseur, regisseuse eigenlijk, Fenke
van Rossum. Zij is de motor achter
onze JOGG-activiteiten. Dus als je
een idee hebt kun je bij haar, fvanrossum@sportservicehaarlemmermeer.nl, terecht voor informatie.

En u bent zelf ook een
actieve JOGGster?
Ha, ha, je bedoelt dat ik ook weleens een rondje Zijdelmeer ren?
Ja dat doe ik met veel plezier en ik
probeer in ieder geval twee keer per
week hard te lopen.
Maar ik ben ook enthousiast ambassadeur voor de JOGG- activiteiten in Uithoorn. Juist omdat ik zelf
ook merk dat zo’n rondje rennen
mij veel positieve energie oplevert.
Grappig genoeg vaak het meest, als
je eigenlijk niet zoveel zin hebt en
jezelf van de bank af moet trekken
na een zware werkdag.
Daarom geef ik zondag 25 januari bij het hardloopevenement ‘Uithoorns Mooiste’ (voorheen: 10 Engelse Mijlen van Uithoorn)* niet alleen het startschot voor JOGG, maar
ren ik zelf mee met mijn eigen team.
In 2015 kunnen we dus veel
JOGG-events verwachten?
Zeker, wat mij betreft. Ik heb alle
vertrouwen in Fenke en onze partners. Aan hun enthousiasme zal het
niet liggen. Maar ik zou zeggen: doe
ook lekker mee en schrijf je in! Als
je mij, ria.zijlstra@uithoorn.nl, een
mail stuurt dat je meedoet ligt er
een prachtig hesje voor je klaar.

Ajaxied 2 winnaar van 3e voorronde
Quakeltoernooi na spannend slot
De Kwakel - Tijdens de derde voorronde-avond van het 29e Quakeltoernooi streden de volgende teams
voor een finaleplaats: Slotstadboys
uit Zeist, FC Wilnis, Dennis en de
aannemers, Team de Scheg, Ajaxied
2 uit Alphen a/d rijn en de Begonia’s.
Aan de aftrap van de 1e wedstrijd
verschenen FC Wilnis en Slotstadboys. Deze wedstrijd wordt met 3-0
gewonnen door Slotstadboys. Hierna het duel tussen Dennis en de
aannemers en Team de Scheg, Dit
leek een makkie te worden voor
team de Scheg, maar Dennis en de
aannemers kwam verrassend sterk
terug van een 1-0 achterstand tot
een 2-1 voorsprong. In de laatste
minuten weet Team de Scheg dit
toch om te buigen in een 3-2 overwinning. Team de Scheg deed voorheen altijd mee onder Mantel makelaars en speelde regelmatig in
de finale en is dus geen onbekende vanavond. Ajaxied 2 tegen Begonia’s is geen eerlijke wedstrijd, Ajacied is een technisch vaardige ploeg
die eenvoudig met 8-0 over de Begonia’s heen walst.

Na de 1e speelronde zijn er 3 ploegen met 3 punten en de andere zijn
nog puntloos
Slotstadboys winnen vervolgens
met 3-0 van Dennis en de aannemers. Dan de wedstrijd tussen de 2
sterkere teams deze avond: Team de
Scheg tegen Ajaxied 2. Een spannende wedstrijd die eindigt in 2-2,
waar de Ajaxied misschien wel meer
had verdiend dan 1 punt. De begonia’s winnen vervolgens met 1-0 van
FC Wilnis. Hierdoor staat Slotstadboys met 6 punten voorlopig bovenaan.
Team de Scheg wint vervolgens, in
een spannende wedstrijd, met 3-1
van de Slotstadboys en de Ajaxied
met veel moeite met 2-1 van FC
Wilnis. Vervolgens wint Dennis en
de aannemers met 3-0 van de Begonia’s. Met nog 2 speelronden te
gaan zijn er nog meerdere kanshebbers op een finaleplaats!
Slotstadboys tegen de Ajaxied moet
uitwijzen welke van deze 2 ploegen de uitdager wordt van team de
Scheg voor de 1e plaats. Na een
spannende pot is het de Ajaxied die
aan het langste eind trekt en met

2-1 wint. De Begonia’s komt met
2-0 voor tegen de Scheg maar moet
uiteindelijk buigen, de Scheg buigt
de achterstand in de laatste minuten om en wint met 4-2. Dennis en
de aannemers winnen de gezelligheidsprijs, maar verliezen hun wedstrijd met 3-1 van FC Wilnis.
Met nog 1 speelronde te gaan hebben de Ajaxied en de Scheg allebei
10 punten. De Ajaxied speelt eerst
tegen Dennis en de aannemers, die
het beste voor het laatst hebben bewaard. De Ajaxied heeft veel moeite
met de strijd en passie van Dennis
en zijn aannemers. Uiteindelijk winnen ze wel met 2-0. De Scheg speelt
de laatste wedstrijd van de avond
tegen FC Wilnis. Deze jonge voetballers komen naarmate het toernooi vordert beter in hun spel dus
lijkt op voorhand nog niets zeker.
De Scheg komt vrij snel op 2-0. Op
doelsaldo lopen ze behoorlijk achter
op de Ajaxied dus als ze nog kans
op de finale willen houden moeten
ze met zeer ruime cijfers winnen.
De keeper van FC Wilnis krijgt een
bal hard op zijn neus en moet bloedend het veld tijdelijk verlaten. Dit

is koren op de molen van de Scheg
die daarna uitloopt naar 5-0. In de
laatste minuten is de keeper weer
terug en mist de Scheg een aantal kansen. Na de zoemer weten ze
nog wel het net te vinden maar deze
telt niet meer uiteraard. De Ajaxied
is geëindigd met 13 punten en een
doelsaldo van +12, de Scheg heeft
ook 13 punten en een doelsaldo van
+11. Het onderlinge resultaat is bij
hetzelfde puntenaantal doorslaggevend, door het gelijke spel tussen
beide teams gaat dan het doelsaldo tellen. Met 1 doelpunt verschil is
de Ajaxied dus de winnaar van deze avond!
De eindstand:
• Ajaxied 2
• Team de Scheg
• Slotstadboys
• Begonia’s
• Dennis en de aannemers
• FC Wilnis
A.s. zaterdag 17 januari de 2e voorronde van het damestoernooi. De
volgende teams treden dan aan:
Code Rood, Family, Dames E1,
Drama 3, Nieuwveen voetjes en
de Voetbalvrouwen. Het complete speelschema van deze avond is
te vinden op www.quakeltoernooi.nl
De 1e wedstrijd begint om 18.00 hr.
in de sporthal op het sportcomplex
van KDO.

Badmintonvereniging Space
Shuttle wint bijna alles
Uithoorn - Het was volle bak in
sporthal de Scheg afgelopen zaterdag. Badmintonvereniging Space
Shuttle beschikt helaas niet over
een grote competitie-afdeling maar
als alle drie de teams tegelijkertijd
thuis spelen dan is een halve zaal
snel gevuld.
Het mixteam speelde tegen Heemskerk, Edwin Schootemeijer en Vincent van Sluis openden met een
spannende herendubbel die in de
derde set met 22-24 werd verloren. Juna Somers en Susan Blaauw
speelden de damesdubbel en verloren in twee sets. Net als in de dubbel had Edwin drie sets nodig voor
zijn single en net als in de dubbel
verloor hij de derde. Simone Rossing had weinig in te brengen door
het uitstekende spel van haar tegenstandster, hoewel ze in de tweede set nog heel dichtbij het puntenaantal van laatstgenoemde wist te
blijven. Vincent speelde een goede
en vooral spannende single en won

in twee sets. Susan verloor ondanks
uitstekend spel haar single in twee
sets. Zowel de mixpartij van Edwin
en Simone als die van Vincent en
Susan werd in twee sets verloren
waardoor team 1 uiteindelijk met
7-1 verloor.
Jeugdteam
Net als het mixteam speelde het het
jeugdteam tegen Heemskerk, alleen maakte de jeugd het iets minder spannend. Lasse van Iterson en
Lars Feddema begonnen goed door
de herendubbel in twee sets te winnen, Emma weyers en Ola Danielewska volgden het goede voorbeeld van de heren en wonnen in
twee sets. Alle teamleden lieten blijken goed te hebben opgelet tijdens
de maandagavondtraining, door
goed te kijken en te plaatsen wonnen ze alle vier hun singles in twee
sets. Lars en Ola maakten hun mixpartij in de laatste set nog een beetje spannend door hun tegenstander

erg dichtbij te laten komen, maar
hadden uiteindelijk maar twee sets
nodig voor de winst. Lasse en Lucy speelden een uitstekende mix en
waren een maatje te groot voor hun
tegenstander.
Zonder ook maar een set te verliezen werd de uiteindelijke uitslag
dan ook 8-0.
Herenteam
De vorige keer dat de heren van
Space Shuttle tegen Zeeburg speelden verloren ze met 5-3, deze keer
waren ze vastbesloten een beter resultaat te behalen. Mathé Jonkergouw en Kees Rijneveld speelden
de eerste dubbel, Peter de Rijk en

Legmeervogels verspeelt voorsprong in
laatste seconden
Uithoorn - Na een korte winterstop
was het afgelopen vrijdag weer tijd
voor de eerste competitiewedstrijd
in het nieuwe jaar. Het was direct
ook een belangrijke wedstrijd, want
de nummer 2 Legmeervogels moest
op bezoek bij de nummer 4 van de
ranglijst Plein’83 1. Er moest gewonnen worden om in het spoor te blijven van koploper Vedette/De Remise 2. Van de thuiswedstrijd was bekend dat Plein één van de best voetballende ploegen in de Hoofdklasse
B is. Dat bleek ook weer afgelopen
vrijdag. De 1e helft was een gelijk
opgaande strijd te zien met 2 ploegen die aan elkaar gewaagd waren.
Het spel golfde heen en weer, en
beide ploegen gaven vrijwel geen

kans weg. Beide ploegen waren aftastend en wilden voorkomen om op
achterstand te komen.
Lange tijd leek men de rust in te
gaan met een 0-0 stand, maar in
de 20e min werd dan toch de ban
gebroken. Even wat onachtzaamheid in de defensie bij Legmeervogels zorgde ervoor dat Plein op een
1-0 voorsprong kwam. Daarna herpakte Legmeervogels zich goed, en
men ging op zoek naar de gelijkmaker. Het was aan Jasper van Gelderen te danken dat Legmeervogels
niet op een 2-0 achterstand werd
gezet. Door goed uit zijn doel te komen wist hij knap de bal te onderscheppen. In de daaropvolgende tegenaanval schakelde Legmeervo-

gels razendsnel om. De bal kwam
op rechts bij Mels Bos terecht, die
vervolgens de bal strak voor gaf
op de goed meelopende Jordi van
Gelderen, die de bal hard langs de
doelman werkte, 1-1 een minuut
voor rust. Met deze stand gingen
beide ploegen rusten.
De 2e helft werd een geweldige strijd met 2 ploegen die speelden voor de overwinning. De beginfase was voor Legmeervogels. Men
moest wat doen om er met de overwinning van door te gaan en in het
spoor van de koploper te blijven.
Uiteindelijk kwam Dennis Rijnbeek
op links aan de bal. Met een scherpe voorzet, waar na afloop de meningen over verdeeld waren, bracht

invaller Tjong Liao de tweede. Beide werden met ruime cijfers gewonnen. Henny Sahetapy kon in de
eerste set van zijn verloren single
nog goed meekomen, in de tweede kwam hij niet verder dan zeven
punten. Mathé verloor de eerste set
op een haarlengte, de tweede én de
derde werden ruimschoots gewonnen. De single van Kees ging helaas
in twee sets verloren, Tjong wist zijn
single in twee sets te winnen.
De eerste set van de dubbel van
Tjong en Kees én de dubbel van Peter en Mathé ging verloren met 1321, maar bij beide dubbels werden
de tweede en derde set alsnog gewonnen,
hij de bal naar de 2e paal, waar de
alerte mee opgekomen Jordi van
Gelderen de bal kon binnen werken, 1-2 voor Legmeervogels.
Een verdiende voorsprong, maar
Plein’83 liet zich ook niet onbetuigd.
Met hun snelle en behendige spelers wisten zij voor veel onrust te
zorgen in de verdediging van Legmeervogels. Het was dan ook niet
vreemd dat het in de 11e min 2-2
werd met een schot uit het midden,
dat normaal gesproken geen doelpunt mag worden.
Daarna werd het een leuk schouwspel voor de toeschouwers, met
twee ploegen die het elkaar erg
lastig wisten te maken. In een fase
waarin beide ploegen weinig kansen weg gaven, was het Ibrahim
el Ahmadi die voor een verrassing
wist te zorgen. Met een vanaf links
zeer bekeken en geplaatste schuiver wist hij de bal ver in de rechterhoek te plaatsen, 2-3 voor Leg-

Jeugdergometerwedstrijden
Uithoorn - Afgelopen zaterdag, 10
januari 2015, organiseerde de Uithoornse Roei- en Kanovereniging
Michiel de Ruyter de jaarlijkse ergometerwedstrijden voor jeugd roeiers uit heel Nederland. Een ergometer is een roeimachine met een
beeldscherm waarop je onder andere kunt zien hoeveel slagen je per
minuut maakt en “hoeveel meter je
hebt (droog)-geroeid.” De wedstrijden werden met behulp van een beamer op een witte muur geprojecteerd, zodat de toeschouwers tijdens het aanmoedigen de wedstrijden konden volgen. Dit jaar waren
er ruim 150 deelnemers van 13 verschillende roeiverenigingen. Er waren zelfs deelnemers uit Enschede
gekomen. Normaal heb je met indoorwedstrijden geen problemen
met weer. Maar er waren ook deelnemers uit Rotterdam, die met de
trein en bus wilde komen. Zij hadden een probleem, want tussen Rotterdam en Utrecht reden er geen
treinen doordat de storm schade
aan het spoor had veroorzaakt. Zij
zijn toen via Schiphol naar Uithoorn
gegaan.
Problemen
Er waren 8 categorieën: jongens 1213 jaar en jonger, jongens 14-15 jaar,
jongens 16-17 jaar en jongens 18
jaar. Dezelfde categorieën waren er
ook voor de meisjes. Daarnaast waren er nog estafettenummers. Door
het grote aantal deelnemers hield
de wedstrijdleiding een strak schema aan. Helaas waren af en toe wat
problemen met de software, waardoor de wedstrijd later begon dan
gepland. De ergometers worden met
een USB kabel aan elkaar gekoppeld en de laatste ergometer wordt
gekoppeld aan een computer. Vanaf deze computer werden de wed-

strijden telkenmale gestart. Het was
heel simpel op een knop drukken en
uit de speakers kwamen automatisch de aanwijzingen en start: sit
ready, prepare for rowing, go! De tijden van iedere deelnemer werden
automatisch opgeslagen . Nadat iedereen twee keer had geroeid, werden de definitieve uitslagen geprint.
Ere podium
Bij roeiwedstrijden krijgen meestal alleen de winnaars een medaille, maar omdat het hier ging om
jeugdroeiers krijgen ook degenen
die als tweede of als derde geëindigd waren een medaille. Bovendien had men bij Michiel de Ruyter
ook nog een erepodium gemaakt,
zodat alle jeugdroeiers hun medaille aan de aanwezigen duidelijk konden laten zien. Leuk was ook dat de
stuurvrouw van de Hollandacht, Aeri Noort, de prijsuitreiking voor haar
rekening nam. Zij vertelde nog wat
over haar roeicarrière en er werd
voor haar gezongen, omdat zij op
die dag jarig was. Er was een eerste
prijs voor de Tanisha Franke, lid van
Michiel de Ruyter, in de categorie
meisjes 18 jaar. In de categorie estafette meisjes 16 was de eerste prijs
voor het Michiel de Ruyter team. In
de categorie 18 jaar was er een prijs
voor een combinatieploeg van Michiel de Ruyter en DDS (Delft). Van
alle kanten waren er complimenten
voor URKV Michiel de Ruyter voor
de sfeer en de organisatie van de
wedstrijden. Ook waren er lovende woorden voor de locatie van de
Uithoornse Roei- en Kanovereniging
Michiel de Ruyter. De volledige uitslag is te zien op www.mdr.nu. De
organisatie houdt even rust en gaat
dan de wedstrijd evalueren om volgend jaar de wedstrijd nog beter, zo
mogelijk, te laten verlopen.

Bridgeclub De Legmeer
klaar voor een heel jaar
Uithoorn - Begonnen werd met de
tweede zitting paren competitie en
Lijnie Timmer & Rita Vromen namen gelijk het voortouw in de Alijn. Met een score van 60,42% verwezen ze de concurrentie naar het
tweede plan, waar Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister tot 56,60% kwamen. Stenny & Herman Limburg
volgden als derde met 55,21% en
bewijzen zo dat ze in deze lijn der
sterken goed op hun plaats zijn. Cobie Bruine de Bruin & Trudi Zandbergen doen het de laatste weken
ook bijzonder goed en zetten deze
trend voort met een vierde plek en
54,17%. Ger Quelle & Gijs de Ruiter
sloten zich met 52,43% netjes bij de
super top vijf aan.
B lijn
In de B- lijn was de winst toch wel
verrassend voor Tini Lotgerink &
Jeanet Vermeij met 59,52%. Heleen
& Mees van der Roest bleven met
56,55% als tweede keurig op niveau
en dat kan ook gezegd worden van
Sonja & Hans Selman die tot 55,65%
kwamen. De vierde plaats was
voor Marijke & Ger van Praag met
meervogels. Legmeervogels rook
bloed en ging op zoek naar de 2-4.
Die kansen kwamen er ook, maar
het geluk zat niet mee of de precisie ontbrak. Als dit dan vervolgens
niet lukt, dan weet je dat het tot het
einde spannend blijft. Plein’83 ging
alles of niets spelen en zette Legmeervogels onder grote druk. Met
hun meevoetballende keeper wisten zij grote druk op de verdediging
van Legmeervogels uit te oefenen.
Het leverde een paar hachelijke momenten op bij het doel van Jasper
van Gelderen. Met een scrimmage
voor de goal, waarbij de bal via een
aantal verdedigers werd weggewerkt, en de rebound maar net over
het doel verdween, kwam Legmeervogels goed weg.
Maar de druk was zo groot dat Legmeervogels de voorsprong niet kon
vasthouden. Het was dan ook erg
zuur dat het 10 seconden voor het

55,36%, het zit dus dicht op elkaar.
Dat blijkt nog sterker bij nummer
vijf, Elisabeth van den Berg & Ineke
Hilliard deelden deze positie met Elly Belderink & To van der Meer met
voor beide paren 54,46%.
C lijn
In de C- lijn werd de hoogste score genoteerd. Trudy van den Assem
& Cathy Troost staken met 63,69%
alle paren de loef af! Atie de Jong
& Evert wevers werden op gepaste
afstand met 55,06% tweede en vlak
daar achter Map Kleingeld & Mieke Peeters die op 54,76% uit kwamen. Marjan & Jan Wille moesten nipt met 54,17% met de vierde
plek genoegen nemen en Lidy Krug
& Debora van Zantwijk werden vijfde met 53,27%. Heeft u ook nog een
aantal goed voornemens, zet er dan
één om in een daad en ga bridgen
bij Bridgeclub De Legmeer. Elke
woensdagavond in de onovertroffen
zaal van Dans & Party Centrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl of telefoon 0297 567458.
eindsignaal dan toch mis ging. Met
een snelle balcirculatie wist Plein
de verdediging van Legmeervogels
te ontregelen. Een strakke voorzet vanaf rechts gegeven richting
2e paal, bleek net even te veel voor
Coen van Weerdenburg. Even was
hij zijn mannetje uit het oog verloren, waardoor hij zijn mannetje voor
zich liet komen, en hem de kans gaf
om de voorzet bij de 2e paal binnen
te werken, 3-3 net voor het fluitsignaal. De scheidsrechter floot daarna direct af, waarna spelers en begeleiding teleurgesteld het veld afdropen. Al met al was het een verdiende eindstand, want Legmeervogels kwam een aantal keer goed
weg. Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd, en hebben er een
mooie strijd van gemaakt. Legmeervogels heeft het nu helaas niet meer
in eigen hand, maar de strijd om het
kampioenschap is nog niet gestreden.

