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Duikers in
ziekenhuis
opgenomen

Woningzoekenden op verkeerde been gezet

Inschrijven Westerheul IV?
Kan nog helemaal niet!
Vinkeveen – Het lanceren van de
website: Nieuwbouwvinkeveen.nl,
door enkele ‘anonieme’ ondernemers uit Vinkeveen, met de kop:
‘Westerheul: Schrijf nu in’ en daarbij een lijst waarbij u zich voor dit
project kon aanmelden heeft voor
heel wat commotie gezorgd. Deze
site riep woningzoekenden op zich
aan te melden als zij een woning
wilden in Westerheul. Je moest dan
wel een hele lijst met vragen beantwoorden en dan zeker niet de eerste de beste vragen, nee, heel persoonlijke vragen zoals uw leeftijd,
uw opleiding, alleenstaand, gehuwd
of samenwonend, aantal kinderen,
waar u nu woont, huur of koop, enz.
Iedereen, van gewone woningzoekende inwoner van De Ronde Venen, tot aan een raadslid en zelfs
een wethouder toe – gezien de diverse twitters over dit onderwerp
- reageerde met: ‘Leuk, we kunnen inschrijven voor Westerheul IV’,
‘Leuk initiatief’ twittert zelfs wethouder Lambregts die Westerheul
IV in haar portefeuille heeft. Toen
een week later in een plaatselijke
vrijdagskrant op de voorpagina een
artikel verscheen over dat er reeds
500 inschrijvingen waren binnengekomen voor Westeheul IV, schrok
men bij de gemeente, en zeker op
de afdeling grondzaken, toch wel
even. Wat is er hier aan de hand.
Inschrijven voor Westerheul? Dat
is ons project en zover zijn we nog
lang niet. Het plan moet nog gegund worden en dan nog! Inschrijven gaat via de gemeente en dat is
pas gepland over een jaar.
Wie zit erachter?
Wie zit hier dan achter? Wie zet de
woningzoekenden op het verkeerde been? Wie heeft nu al de persoonsgegevens die de aanmelders
- in goed vertrouwen dat deze ge-

gevens naar de gemeente gaan in haar/zijn bezit? Bij onze redactie
kwamen diverse telefoontjes binnen
van verontruste burgers die zich afvroegen hoe het nu zat. Ook raadslid Rein Kroon CDA had zich laten
verleiden zich aan te melden, zo
bleek uit zijn twitter van maandagmiddag: “Wie zit hier dan achter?
En wat gebeurt er met mijn gegevens?“ Naar aanleiding van de vele vragen besloot onze redactie een
onderzoekje in te stellen en wij gingen eens bellen. Via de twitters waren wat bedrijven naar boven komen drijven die er hoogstwaarschijnlijk meer van zouden weten.
Na diverse telefoontjes bleek uiteindelijk alleen makelaar Witte, zij
het schoorvoetend, toe te geven dat
hij een van de makers van deze site was. Wie de andere zijn, wilde hij
niet zeggen. Daar bleef hij vaag over
doen. De woordvoerder van makelaar Witte, de heer De Groot, snapte
niet waar men zich druk over maakte en betitelde het als ‘een storm in
een glas water’. Op de vraag wat hij
nu met de persoonsgegevens van
deze 500 aanmelders ging doen zei
hij: “Dat is iets tussen deze ondernemers. Ik zie ze wel als waardevol”. Opvallend dat na ons telefoontje er binnen twee uur een nieuwsbrief uitging naar allen die zich hadden aangemeld met helemaal onderaan de nieuwsbrief (die ook
nog in gemeente De Ronde Venen
groen was). Nieuwbouwvinkeveen.
nl is geen initiatief van de gemeente maar van een groep lokale ondernemers. En er stond ook dat de persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt om te informeren over
nieuwbouwprojecten in Vinkeveen.
Mijn gegevens
Nog steeds weten wij niet wie die
ondernemers nu toch zijn buiten

Politie zoekt getuigen van
gewapende overval winkel
Mijdrecht - Vrijdagavond 4 februari rond 20.45 uur hebben twee

mannen een winkel aan de Raadhuislaan overvallen. Ze zijn wegge-

Deze winkel is vrijdagavond jl. overvallen door twee gewapende mannen

makelaar Witte. Ook werd er door
ons contact opgenomen met de
wethouder. Na enig heen en weer
gebel nam de wethouder rond vijf
uur maandagmiddag telefonisch
contact op. Zij kwam, zo vertelde zij,
rechtstreeks uit een overleg. Zij was
ook op het verkeerde been gezet
en bemerkte pas later dat het niet
van de gemeente was: “Ik nam ook
maar net deze portefeuille over”, zo
verontschuldigde zij zich. Wethouder Lambregts trachtte in eerste instantie erg nuchter te doen over deze zaak, maar het zat haar toch niet
lekker: “Ik heb al diverse gesprekken gehad met onder anderen de
heer De Groot en hem heel duidelijk gemaakt dat zij hun site moeten
aanpassen. Ook ik heb gevraagd
wie er achter zit, maar ook ik kreeg
dit niet te horen. Ik heb de heer De
Groot duidelijk gemaakt dat er verwarring is ontstaan bij bewoners.
Ik heb hem gezegd dat het hoogst
onverstandig is om dit in de anonimiteit te blijven doen. Ik wil er nog
steeds van uitgaan dat deze ondernemers te goeder trouw hebben gehandeld, maar nu is de schijn gewekt dat de burgers zaken deden
met de gemeente en dat is niet zo.
Ze opereren nu in een schemergebied. Ik weet nog niet goed wat we
er verder aan kunnen en moeten
doen. We maken nu bekend dat wij
het niet zijn en verder zijn we ons
nog aan het beraden”, aldus Lambregts.

Vinkeveen - Twee duikers zijn op
zondagmiddag 6 februari na een
duikongeval in het ziekenhuis opgenomen.
Rond 16.45 uur kregen de hulpdiensten de melding dat er op de
Noordplas ter hoogte van eiland 4
een duikongeval heeft plaatsgevonden, waarbij één duiker nog onder water zou zijn. Ter plaatse bleek
dat een 23-jarige man uit Lelystad
en een 57-jarige man uit Amsterdam hebben gedoken. Omdat hun
lucht op was, stegen zij op. Mogelijk zijn zij daarbij te snel omhoog
gekomen. Toen de 23-jarige duiker
bovenkwam, was hij zijn duikbuddy kwijt. Daarop is hij de kant opgegaan en heeft alarm geslagen. Gezien de ernst van de situatie kwamen twee ambulances en de traumahelikopter ter plaatse. Ook werd
een Politiehelikopter ingezet.
De tweede duiker bleek wel boven
te zijn gekomen, maar was door de
harde wind afgedreven en werd bij
eiland 2 aangetroffen. Beide duikers zijn naar het AMC in Amsterdam gebracht en daar opgenomen.
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Openbare
schennis
Mijdrecht - Agenten hielden op
maandagmiddag 7 februari een jongen aan op verdenking van openbare schennis van de eerbaarheid.
Rond 17.20 uur kreeg de politie de
melding dat een jongen op de Beltmolen zijn geslachtsdeel zou hebben getoond aan twee meisjes van
acht jaar, die vervolgens waren
weggerend. De melder gaf een signalement en een looprichting van
de verdachte door. Meerdere politie-eenheden stelden een onderzoek in de omgeving in. Daarbij
hield een agent rond 17.30 uur op
de Proostdijstraat een 17-jarige jongen uit Mijdrecht staande. Uit nader
onderzoek bleek dat de jongen niets
met de zaak te maken had. Een andere agent controleerde rond 17.40
uur eveneens op de Proostdijstraat

een andere jongen. Deze bleek geheel aan het signalement te voldoen. Daarop werd de jongen, 16
jaar oud en afkomstig uit Mijdrecht,
aangehouden en naar het politiebureau overgebracht. Daar is hij
voor nader onderzoek ingesloten.

Geluidsoverlast
Mijdrecht - In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 februari werd de
politie rond 03.50 uur naar de Prinses Margrietlaan gestuurd in verband met geluidsoverlast. De politie trof daar een grote groep aan
en verzocht hen weg te gaan. Het
merendeel gaf daaraan gehoor. Een
persoon, een 19-jarige inwoner van
Mijdrecht, had een grote mond en
gedroeg zich zeer vervelend. Hij is
aangehouden voor openbare dronkenschap en voor het feit dat hij
zich niet wilde identificeren.

Meld u aan!
Vindt u naar aanleiding van dit artikel dat u misleid bent en maakt u
zich zorgen over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt, laat het ons
per mail weten: redactiemijdrecht@
meerbode.nl en dan zullen wij zorgen dat uw mail op de goede plaats
terechtkomt.

vlucht op een donkere scooter. De
mannen bedreigden winkelpersoneel met een op een vuurwapen lijkend voorwerp en eisten geld. Toen
ze geld in handen kregen, vluchtten
ze de winkel uit en reden weg op
een donkere scooter in de richting
van de Prins Bernhardstraat. Na de
overval startte de politie direct een
Burgernetactie en een buurtonderzoek.
Onderzoek
Het onderzoek is nog in volle gang.
De politie is op zoek naar getuigen
en vraagt mensen die meer weten
over de daders of iets hebben gezien contact op te nemen met de
recherche van district Rijn & Venen
via telefoonnummer 0900-8844 of
anoniem via 0800-7000.
Signalement daders:
- 16-23 jaar
- 1.75-1.80 cm lang
- Normaal postuur
- Donkere kleding
Een van de daders droeg een witte
muts en de andere een zwarte. Verder had één van hen een dun snorretje.

Start van de omlegging van de N201 bij de Tienboerenweg. Op de achtergrond de huidige provinciale weg

It giet oan… de N201
De Ronde Venen. Wat als de bekende Friese uitdrukking het startschot voor de ‘Tocht der tochten’ inluidt, kan je die ook betrekken op de
aanleg van de N201 op het grondgebied van De Ronde Venen. Want
vroeg in de eerste week van februari zijn door aannemer KWS eindelijk
de eerste graafwerkzaamheden uitgevoerd in de aanleg van de bouwweg voor de omlegging van de provinciale weg N201. Dat gebeurt nabij het kruispunt met de Tienboerenweg. Wie vanuit Mijdrecht in de
richting van Amstelhoek/Uithoorn
rijdt zal in het groene land op die
locatie al de nodige bedrijvigheid
zien. “Het tracé is afgebakend met
paaltjes die in het land staan, maar

zijn vaak moeilijk waarneembaar als
je het niet weet”, wijst een van de
KWS-medewerkers
desgevraagd
aan. “Het nieuwe kruispunt dat zal
worden aangelegd, ligt wat meer
noordelijker van de huidige weg. De
omgelegde N201 zal, komende vanuit de richting Mijdrecht bij het eerste bord langs de weg met daarop
‘N201 weg van ons allemaal’, wat afbuigen en t.z.t. op het nieuwe kruispunt worden aangesloten. In de
loop van het jaar zal dit veel duidelijker te zien zijn.”
Waar nu gewerkt wordt is een nat
gebied. Daarom zijn er al duikers
en buizen in de grond geplaatst
voor (grond)waterafvoer. De bouw-

weg die wordt aangelegd zal straks
met een bocht naar het noorden afbuigen om een paar honderd meter vanaf de Tienboerenweg parallel daaraan zijn weg te vervolgen.
Ter hoogte van de Betonmortelbedrijven Cementbouw BV wordt de
bocht naar het westen ingezet richting de locatie waar de tunnel onder de Amstel is gepland om te worden gebouwd. Het begin is er dus,
vier weken eerder dan gepland (begin maart). En nu maar hopen dat
de weergoden hun medewerking
willen verlenen om het werk zonder vertraging daadkrachtig voort te
zetten. Men loopt op dit traject namelijk bijna een jaar achter op schema.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GemeentelIjke BekenDmAkInGen

openInGstIjDen
GemeentehuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
AfVAlBRenGstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRhome en
seRVIcepunten

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.

3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 3.8 van de WABO bekend dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

De hoef
De Hoef Westzijde 38

straatnaam
Abcoude
Kerkstraat 32b
Mijdrecht
Anselmusstraat 42

Bonkelaar 11
Braspenning 2
Saffier 10
Vinkeveen
Herenweg 71-73

Uitbreiden van de woning
met een zorgunit

Plaatsen van een condensor, het
plaatsen van reclame en het
plaatsen van winkelwagenopstelplaatsen
Gedeeltelijk herbouwen
van de bebouwing

Waverveen
Hoofdweg 7

Aanleggen van een duiker

Veldweg 3
Veldweg 8a

Wilnis
Veenweg 117a

Activiteiten

- Bouwen

Realiseren van een stalen vluchttrap - Melding
aan de achtergevel
brandveiliggebruik
- Bouwen
Plaatsen dakkappel op
- Bouwen
voorgeveldakvlak
Plaatsen van een schuur
- Bouwen
Paatsen van een dakopbouw
op het achterdakvlak
- Bouwen

Kerklaan 5 t/m 9

Selijnsweg 62

service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr
8.30-12.30 u
servicepunten wonen,
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

Aard van het project

Plaatsen van een dakkapel
op het achterdakvlak
Uitbreiding rundveestal
Vernieuwen van een inlaatklep
t.b.v. hoogwatervoorziening

Plaatsen van een voetbalkooi

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

W-2011-0047

25-1-2011

W-2011-0050

26-1-2011

W-2011-0054

31-1-2011

W-2011-0046

30-1-2011

W-2011-0051

26-1-2011

- Bouwen
W-2011-0060
- Reclame
- Melding
brandveiliggebruik
- Bouwen
W-2011-0053

31-1-2011

31-1-2011

- Uitvoeren
werkzaamheden
- Bouwen

W-2011-0058

1-2-2011

W-2011-0048

24-1-2011

- Bouwen
- Uitvoeren
werkzaamheden

W-2011-0045
W-2011-0059

27-1-2011
1-2-2011

- Bouwen

W-2011-0049

25-1-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
VeRleenDe BouwVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 15

Oprichten van een dubbelwoonhuis

2010/0339

1-2-2011

Vinkeveen
Molenkade 23

Oprichten van een recreatiewoning

2010/0574

1-2-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRleenDe BouwVeRGunnInGen In comBInAtIe met ontheffInG/wIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Industrieweg 6
Vinkeveen
Waeterrijck 1
Waeterrijck 3
Waeterrijck 15
Waeterrijck 22
Waeterrijck 24
Waeterrijck 26a
Waeterrijck 28
wilnis
Geerkade 54

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Veranderen van de beganegrond van een
watertoren in kantoorruimte

2010/0041

1-2-2011

Plaatsen van een schutting
Oprichten van een erfscheiding
Oprichten van een hekwerk
Plaatsen van een hek
Plaatsen van een hekwerk
Plaatsen van een hekwerk
Plaatsen van een hekwerk/perceelafscheiding
aan de voorzijde

2010/0321
2010/0368
2010/0375
2010/0319
2010/0322
2010/0340
2010/0332

1-2-2011
1-2-2011
1-2-2011
1-2-2011
1-2-2011
1-2-2011
1-2-2011

Vernieuwen van een kapberg

2010/0122

1-2-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend)
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023,

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

mijdrecht
Koraal 27
Vinkeveen
Herenweg 254R
Wilnis
Oudhuijzerweg 25

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Verzenddat.
vergunning

Slopen van een zomerhuis en
berging en bouwen van een schuur

- Bouwen
W-2010-2055
- Afwijken van
bestemming
- Slopen

1-2-2011

Plaatsen van een dakkapel op het
achtergeveldakvlak van de woning

- Bouwen

W-2010-2071

1-2-2011

Vernieuwen van een beschoeiing

- Bouwen

W-2010-2039

2-2-2011

Slopen van een bovenbouw
van een garage

- Slopen

W-2010-2075

2-2-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
InRIchtInG tIjDelIjke BouwplAAtsen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 februari 201 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45,
2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan VBK Noord B.V. vergunning
hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Industrieweg naast huisnummer 58 in
mijdrecht en aan de Burgemeester fernhout tegenover huisnummer 14 in wilnis. Dit in verband met
onderhoudswerkzaamheden in opdracht van Waternet aan de rioolgemalen in Mijdrecht en Wilnis. De vergunning geldt voor de periode 7 februari 2011 tot en met 28 februari 2011. De wekadressen en de adressen van
de tijdelijke bouwplaats zijn de Industrieweg naast huisnummer 58 in Mijdrecht en de Burgemeester Fernhout
tegenover huisnummer 14 in Wilnis. Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn
van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
VAststellInG VeRoRDenInG onRoeRenDezAAkBelAstInGen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 februari 2011
heeft besloten de verordening onroerendezaakbelastingen 2011 vast te stellen. De verordening onroerendezaakbelastingen 2010 van de voormalige gemeente De Ronde Venen van 12 november 2009 en de verordening onroerendezaakbelastingen 2010 van de voormalige gemeente Abcoude van 17 december 2009 worden
ingetrokken met ingang van 1 januari 2011. Onder de naam onroerendezaakbelastingen worden op binnen
de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting en een
eigenarenbelasting. Deze belastingen zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze
inkomsten zijn nodig om voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk hierbij
aan uitgaven op het gebied van bouwen en wonen, verkeer en vervoer, milieu, gezondheidszorg, welzijn, sociale zaken en groenvoorzieningen. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die
van bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
terinzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij de balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten
een afschrift worden verkregen.
VAststellInG VeRoRDenInG BelAstInG op RoeRenDe
woon- en BeDRIjfsRuImten 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 februari 2011
heeft besloten de verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011 vast te stellen. De verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten ( BRWBR) 2010 van de voormalige gemeente De
Ronde Venen van 12 november 2009 en de verordening belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2010
van de voormalige gemeente Abcoude van 17 december 2009 worden ingetrokken met ingang van 1 januari
2011. Onder de naam belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2011 wordt op binnen de gemeente
gelegen roerende woon- of bedrijfsruimte twee directe belastingen geheven: een gebruikersbelasting en een
eigenarenbelasting. Deze belastingen zijn een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Deze
inkomsten zijn nodig om voorzieningen op peil te houden, voor onderhoud en voor investeringen. Denk hierbij
aan uitgaven op het gebied van bouwen en wonen, verkeer en vervoer, milieu, gezondheidszorg, welzijn, sociale zaken en groenvoorzieningen. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die
van bekendmaking. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.
terinzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij de balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te
raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
VeRGADeRInG commIssIe RuImtelIjke zAken 15 feBRuARI 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf 4 februari 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
Indien u wilt inspreken - maximaal 5 minuten per inspreker - over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op
deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 3 maart 2011
a. Projectbesluit voor inpandige bedrijfswoning op de verdieping van de vergunde bedrijfsruimte voor het
perceel Oostzijde 117a te De Hoef. (Raadsvoorstel nr. 000/11)
Voorgesteld wordt om een principe-projectbesluit te nemen voor het oprichten van een bedrijfswoning voor
de heer R.G.C. van Blokland bij zijn plantenkwekerij aan de De Hoef Oostzijde 117a te De Hoef.
5. Overige punten
a. Weigering projectbesluit De Hoef Oostzijde 27 te De Hoef
Het college wordt verzocht de situatie weer te geven en te motiveren waarom tot het besluit is gekomen om
niet tot een bestemmingswijziging via een projectbesluit over te gaan, maar het verzoek daartoe af te wijzen.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, dhr. R. Blans

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!
Meld je aan en start je eigen
actie op www. geefsamen. nl

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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Op 2 maart mag u weer naar de stembus. Nederland kiest
op die datum namelijk een nieuw provinciebestuur. Op
deze pagina en op www.stem2maart.nl leest u de komende
weken waarom de provinciale statenverkiezingen ook voor
u van belang zijn. Wat doet de provincie op het gebied van
natuur? Wonen? Mobiliteit? Bezuinigingen? En hoe denkt
de politiek daarover? Deze week: Wonen.
Ralph de Vries (D66): D66 vindt dat woningen gebouwd
moeten worden binnen bestaande steden en dorpen. Zo
blijven natuur en landschap nieuwe grootschalige woningbouwlocaties bespaard. De druk op de Utrechtse woningmarkt is groot, ondermeer doordat er steeds meer één- of
tweepersoons huishoudens (jongeren en ouderen) ontstaan.
Daarom kiest D66 voor slimmer bouwen: binnenstedelijk,
duurzaam, voor alle levensfasen, nabij openbaar vervoer en
bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige bedrijven-aan-huis.

Wonen? Kies jouw Utrecht
Utrecht is uitgeroepen tot de mooiste provincie van de Randstad. Het ligt centraal in het
land en is economisch sterk. Dit maakt Utrecht een geliefde provincie om te wonen en dat
betekent een grote behoefte aan woningen. Hoe denken de lijsttrekkers van de deelnemende
partijen over wonen in de provincie Utrecht?
Petra Doornenbal (CDA): Het CDA vindt dat het bouwen
van huizen hand in hand moet gaan met de ontwikkeling
van (sociale) voorzieningen ter bevordering van de sociale
samenhang en leefbaarheid. Om de groene ruimte te sparen
moet er zoveel mogelijk van de woningbouwopgave worden
gerealiseerd in de bestaande dorpen en steden. Het CDA
daagt eigenaren van kantoorpanden uit om in gevallen
van leegstand tijdelijke bewoning te realiseren, bijv. voor
studenten.

Remco van Lunteren (VVD): Iedereen een huis beloven en
tegelijk een mooie leefomgeving kan niet. En dat doet de VVD
dus ook niet! De VVD gaat voor kwaliteit. Dus wat de VVD
betreft rustig aan met grootschalige nieuwbouwprojecten. En
daar waar er toch gebouwd wordt, wil de VVD ook direct de
bijbehorende wegen aanleggen. In kleine kernen wil de VVD
meer ruimte bieden aan kleinschalige woningbouw. Daar
moet het voor jonge gezinnen ook aantrekkelijk blijven om te
wonen.
Bert de Vries (PvdA): De PvdA wil de bouw stimuleren
van betaalbare woningen binnen bestaande wijken en
dorpen. Woningbouw voor starters en middeninkomens
is achtergebleven tijdens de economische crisis. Het is
belangrijk deze achterstand weg te werken zodat deze
groepen zich kunnen vestigen in onze provincie. Om
de natuur te behouden wil de PvdA bouwen binnen de
grenzen van steden en dorpen op braakliggende grond en
ongebruikte industrieterreinen.
Anne-Marie Mineur (SP): De SP knokt tegen sloop van
goede woningen en voor meer bouw van betaalbare
woningen in de provincie Utrecht. Vooral voor ouderen,
starters en mensen met een beperking is de nood bijzonder
hoog, en is er grote behoefte aan betaalbare huizen voor
gezinnen. De wachtlijsten zijn soms wel tien jaar. Ook als
je geen half miljoen kunt betalen, moet je een goed huis
kunnen vinden.

Mariëtte
Pennarts
(GroenLinks):
Door de grote druk
op de Utrechtse
woningmarkt
wonen mensen
met een iets hoger
inkomen vaak
nog in een sociale huurwoning. Een
doorsnee koophuis kost immers al snel
drie ton. Om het gat tussen goedkope
en middeldure huizen te dichten heeft
Utrecht behoefte aan betaalbare
starterswoningen.
Zo krijgen meer mensen een kans
op de woningmarkt en wordt
tegelijkertijd de wachttijd voor een
sociale huurwoning verlaagd.

Carla Dik-Faber
(ChristenUnie):
De ChristenUnie
vindt dat nieuwe
woningen vooral
binnen dorpen en
steden moeten
worden gebouwd.
Daarmee houden
we het landschap groen. Er liggen
veel kansen voor starterswoningen
door hergebruik van leegstaande
kantoorpanden (20 procent!). Ook
door het opknappen en efficiënter
gebruiken van bedrijventerreinen
ontstaat ruimte voor woningbouw.
Investeren in stad of dorp is belangrijk
voor de leefbaarheid. De provincie
kan dit beleidsmatig en financieel
ondersteunen.

Wim van Wikselaar (SGP): Wij vinden dat starters op
de woningmarkt meer geholpen moeten worden om een
woning te kunnen kopen. Bij woningbouwprojecten moet er
minimaal 30% en bij grote projecten 40% sociale woningen
gebouwd worden. De rode contour (de grens waarbinnen
bouwen mogelijk is) moet in de kleine kernen minder
knellend zijn, waarbij eigen inwoners, in het kader van de
WMO, een duidelijke voorkeurspositie krijgen.

Willem van der Steeg (Partij voor de Dieren): Grote
stukken van de groene ruimte worden nu opgeofferd voor de
aanleg van grote nieuwbouwwijken. Het landelijk gebied en
de natuur worden daardoor ernstig aangetast. Leegstaande
gebouwen, zoals de vele lege kantoorpanden, moeten zoveel
mogelijk worden omgebouwd tot woonruimte, waardoor de
woningnood wordt verminderd. Er moet een stop komen
op de overbodige bouw van nieuwe kantoorlocaties. Waar
gebouwd wordt moet er goed openbaar vervoer komen.
Tinus Snyders (Mooi Utrecht): De wijken in de steden
worden niet mooier en leefbaarder als alle lege plekken
volgebouwd worden. Kleinschalige projecten buiten de rode
contouren geven de ruimte aan dorpsachtige nieuwbouw
zonder het groen in de stad verder aan te tasten. Mooi
Utrecht wil burgers de zeggenschap en verantwoordelijkheid
over hun eigen wijk teruggeven. Grootschalige, aan de
burger opgelegde woningbouw zoals Leidsche Rijn, behoort
tot het verleden.
René Dercksen (PVV): Wonen is een eerste levensbehoefte.
Iedereen heeft recht op goede en betaalbare woonruimte in
een veilige woonomgeving. De massa-immigratie maakt(e)
elke planning voor betaalbaar wonen kansloos. Wachttijd
in Utrecht-stad: 6,5 jaar. Bouwen naar behoefte. Geen
appartementen als er vraag is naar eengezinswoningen.
Volop aandacht voor starterswoningen, zorgwoningen en
ouderenhuisvesting. Bouw in stad of dorp niet alle open
ruimte vol. Dat tast de kwaliteit van leven direct aan.
Mieke Hoek (50PLUS): 50PLUS vindt dat er gebroken moet
worden met het huidige woningbouwbeleid. Er moet meer
naar behoefte gebouwd worden. Levensbestendige woningen,
zodat ouderen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen
blijven wonen. 50PLUS vindt het belangrijk de mobiliteit
voor ouderen te waarborgen. Voorzieningen in de kleine
kernen behouden. Geen dokterspost, supermarkt of een
bibliotheekvoorziening wegbezuinigen. Het openbaar vervoer
en regiotaxi moeten blijven rijden of verbeterd worden.

Informatie

Website
www.stem2maart.nl is een
verzamelplek voor nieuws, praktische informatie en een
overzicht van de deelnemende partijen. Ook vindt u hier
een actuele agenda met alle activiteiten die rondom de
verkiezingen worden georganiseerd.
Stemwijzer
Doe de Stemwijzer op www.stem2maart.nl/stemwijzer. Aan de hand
van 31 stellingen komt u erachter welke partijen uw standpunten
het best vertegenwoordigen.
Twitter
Wat wilt u met de provincie Utrecht? Praat mee met de lijsttrekkers
op Twitter en laat het ze weten. Gebruik hiervoor de hashtag
#kiesjouwutrecht.

Anco Goldhoorn (PLU, Platform Lokale partijen Utrecht):
De PLU wil iedereen de mogelijkheid bieden in onze
provincie te blijven wonen. Bouwen alleen binnen
de bestaande dorpen en steden en niet in het groen.
Levensloopbestendig, dus geschikt voor alle leeftijden. PLU
wil jongeren en starters op de woningmarkt een echte kans
bieden door een substantiële uitbreiding van het systeem
van provinciale startersleningen, in samenwerking met alle
gemeenten.

KIES JOUW
W UTRECHT
DOE DE STEMWIJZER
#kiesjouwutrech t
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ZORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1, 3641
PN Mijdrecht: Thuiszorg (voor
persoonlijke zorg thuis), Maatschappelijk werk (voor al uw vragen en
problemen), Jeugdgezondheidszorg
en Pedagogisch Bureau (voor ouders
en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 0900-2359893. Hulp bij
het Huishouden, tel. 0348-437000. Of
kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

DOkTERsDIENsTEN

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

De Hoef -Afgelopen zaterdagavond
5 februari kwamen er swingende
geluiden uit de Hoefse kerk. Een
groep jongeren tussen de 11 en 18
jaar had een themaviering over ‘Tijd’
gemaakt. Zij kozen voor eigentijdse
liederen, die met zorg op hun inhoudelijke tekst en sfeer uitgezocht waren. Deze liedjes werden afgewisseld met begrijpelijke, inspirerende
teksten die door de jeugd zijn voorgedragen.
Alle teksten zijn door de techniekcommissie op een PowerPoint verwerkt, afgewisseld met grappige
en sfeervolle plaatjes. Iedereen was
welkom om actief mee te lezen, zingen en swingen.
De voorbereidingen waren op zich
al een feest, maar de uitvoering afgelopen zaterdag bevestigde waar
een kleine gemeenschap groot in
kan zijn. Na een wat afwachtende
start, groeide het koor tot een dertigtal leden, tieners en oudere jongeren, uit meerdere parochies en
deze werden ondersteund door een

begeleiding van keyboard en saxofoon. De kerk was goed gevuld en je
voelde de saamhorigheid en het positieve, blije gevoel. Na afloop was
er een collecte voor stichting Heppie www.heppie.nl . Zij organiseren vakantiekampen voor kinderen
die om een bepaalde reden niet ‘gewoon’ op vakantie kunnen. En alle aanwezigen werden uitgenodigd
voor cola en chips of koffie met een
koekje. Jong en oud schoven aan.
Vooraf aan dit geheel werden de
jongeren getrakteerd op een ‘buffet’
van opa’s kippensoep, fruitspiesjes, snacks en ijs toe. Alles verzorgd
door een drietal jonge meiden. Kortom: een geslaagd geheel.
Op 26 juni wordt het jubileum van
de gezinsviering werkgroep en het
jeugdkoor gevierd. Samen met de
‘jeugd van toen’ willen zij een soortgelijk project gaan opstarten. Dus
wie het deze keer helaas heeft moeten missen: noteer vast in uw agenda 26 juni 10.30 uur in de Antoniuskerk in De Hoef.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of 0297568866; www.simons-psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

sTIChTING
REChTswINkEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ZwANGERsChAp
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

zal er nog een stukje met de auto gereden worden. Omstreeks 12.30 uur
is men weer terug. Er zijn geen kosten aan de wandeling verbonden en
aanmelden is ook niet nodig. In overleg met golfpark Wilnis is voor zaterdag 19 februari wel een heel bijzondere wandeling gepland. De IVN-gidsen mogen met u dan als onderdeel
van de winternatuurwandeling over
de uitbreiding van het golfpark wandelen. Dan kunt u over de glooiingen
van de fairways de kerktorens van de
omringende dorpen zien. U zult ervaren dat de polder niet meer zo laag en
vlak is. Ook zal er aandacht zijn voor
de ontwikkeling van de bovenlanden
en het natuurbouwprojekt St. De Bovenlanden.

Samenwerking de ronde venen

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*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.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

Stichting Ontwikkelings

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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.

IVN-Winternatuurwandeling
over uitbreiding golfpark
Wilnis - Ook in de winter kun je met
stevig schoeisel en warme kleding
genieten van de natuur. Met een winternatuurwandeling van het IVN komt
u steeds weer op mooie plekken. Aan
de wandeling is een thema verbonden die de aandacht van de wandelaars richt op een bepaald aspect in
de natuur dat tijdens de wandeling
speciaal aandacht krijgt. Het zijn altijd mooie routes. En met vogelaars
en plantenkenners in het gezelschap
valt er altijd veel te zien.
Voor de winterwandeling zal er verzameld worden op de parkeerplaats
van de begraafplaats in Wilnis aan
de Joh. Enschedeweg. Om 10.00 uur
vertrekken de natuurliefhebbers naar
het startpunt van de wandeling. Soms

Jongeren swingen in de kerk

Kies jouw Utrecht

Verkiezingscampagne
van de provincie gestart

Regio - De centrale verkiezingscampagne van de provincie Utrecht
is gestart. Commissaris van de Koningin Robbertsen gaf de aftrap
door de campagnewebsite te lanceren.

Met de site www.stem2maart.nl en
de slogan Kies jouw Utrecht gaat de
provincie de komende weken campagne voeren om burgers te informeren over de Provinciale Statenverkiezingen van 2 maart.
De lijsttrekkers van de dertien partijen die in de provincie Utrecht
meedoen aan de verkiezingen verzamelden zich in het Provinciehuis
voor de kick off van de campagne.
De Commissaris van de Koningin
was daarbij aanwezig om de website te lanceren. De commissaris gaf
aan dat er veel te kiezen is. Daarnaast zei hij dat de verkiezingen niet
alleen belangrijk zijn voor de provincie als middenbestuur in Nederland,
maar ook dat de burger indirect de
Eerste Kamer kiest op 2 maart.
Stem2maart.nl
De website is een belangrijk onderdeel van de campagne. Burgers,
journalisten en politici kunnen hier
informatie vinden over de provincie,
politieke thema’s, kandidatenlijsten,

verkiezingsprogramma’s,
politieke activiteiten en contactgegevens.
Ook kan men hier terecht voor het
invullen van de stemwijzer.
Stemwijzer
De provincie Utrecht heeft er voor
gekozen om de stemwijzer in te zetten. Kiesgerechtigden kunnen deze kieswijzer raadplegen voor een
stemadvies. De lijsttrekkers vulden
als eerste de stemwijzer in.
Campagne
De komende vier weken voert de
provincie campagne om de burgers
te informeren over de Provinciale
Statenverkiezingen op 2 maart.
De thema’s die aan bod komen in de
campagne zijn Natuur, Wonen, Mobiliteit en Bezuinigen. Met de campagne wil de provincie een neutraal
platform bieden waarop de politieke
partijen zich kunnen profileren.
Partijen
Er doen dertien partijen mee aan de
provinciale statenverkiezing.
Dat zijn CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SGP,
PvdD, Mooi Utrecht en de nieuwkomers PVV, 50Plus en Platform Lokale Partijen Utrecht.

Vereniging de Christenvrouw
Mijdrecht - De vereniging “de
Christenvrouw” afdeling De Ronde
Venen, hoopt op donderdag 24 februari a.s haar Jaarsvergadering te
houden in gebouw “’t Kruispunt”
van de Christelijk Gereformeerde
Kerk in Mijdrecht aan de Koningin
Julianalaan 22.
Voor de pauze zijn er de verslagen

van penningmeester en secretaresse. Na de pauze krijgt men een “Opfriscursus theorie”.
Wilt u dit ook meemaken? Kom gerust eens vrijblijvend een keer kijken en luisteren. Belangstellenden
zijn van harte welkom!
Aanvang 20.00 uur en de koffie
staat om 19.45 uur klaar!

Kinderdagverblijf
Regendruppeltjes 2
Ecuador

De ruggengraat van Ecuador is
het Andesgebergte dat van Noord
naar Zuid loopt en toppen heeft
met eeuwige sneeuw tot zo’n 6310
m hoog. Ten westen van deze ruggengraat ligt het laagland; ten
oosten van de Andes ligt het Amazone regenwoud – een dampende
jungle.
Quito is de hoofdstad en de
hoogstgelegen hoofdstad ter wereld. 40% van de bevolking is Indiaans, 40% is Mestizos (mix van
Indiaans en Spaans) en 10% is
blank. Het merendeel van de Indianen leeft in de hooglanden.
Ook het Kinderdagverblijf dat ondersteund wordt door SOS wordt
bevolkt door Indianenkindertjes.
Thans is het gebouw waarin het Kinderdagverblijf gevestigd is toe aan
onderhoud. De eetzaal van de kinderen moet worden geschilderd; buiten is er behoefte aan een zandbak met een afdak tegen de zon. Ook
de buitenmuren moeten worden geschilderd. Men is voornemens hiervoor bordverf te gebruiken, zodat de kinderen op de muren kunnen tekenen.
De ouders van de kinderen zijn arm maar leveren een bijdrage aan het
kinderdagverblijf in de vorm van vrijwillige (dus onbetaalde) arbeid. Op
die manier werd het speelveld van de kinderen opgeknapt en voorzien
van een nieuwe grasmat. Ook hebben de ouders een veilige omheining gebouwd.
De salarissen
van het personeel, de bijscholing van de
pedagogische
medewerksters
en de voeding
voor de kinderen worden betaald door de
overheid.
Voor
weinig
geld kun je veel
doen in Ecuador. Dat geldt
zeker ook voor
het opknappen
van het kinderdagverblijf.
Draag ook een
steentje bij. Het
is een buitengewoon goede
investering!
Nel
Bouwhuijzen

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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RE ACT IE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden
gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Parkeren bij het Veenweidebad
Als je wilt parkeren om het Veenweidebad of de
bowling te bezoeken, let dan op dat je niet je auto
tegen de bowling parkeert. Als je pech hebt (zoals ik) heb je een bon van 70 euro achter je ruitenwisser.
Donderdag 3 februari ging ik met mijn dochter
naar het zwembad en ik had echt niet gezien dat
je daar niet mocht parkeren. Anders had ik het
nooit gedaan natuurlijk. Er stonden allemaal hoge auto’s geparkeerd (zie foto) en daarom heb ik
nooit die hele kleine stickertjes gezien die op de
bowling geplakt zijn. Ik ben heel boos en verdrietig dat ik deze boete heb ontvangen. Voor die 70
euro kan ik mijn dochter 2 maanden laten zwemmen. Het zou fijn zijn als er een aankondiging op
de deuren van het zwembad hangt dat je daar niet

mag parkeren. Dit scheelt veel teleurstelling voor
alle bezoekers. Op zaterdag 19 februari is er weer
afzwemmen en zullen er veel bezoekers komen
naar het zwembad. Afgelopen zaterdag stonden
er zes auto’s fout geparkeerd op de grote parkeerplaats. Mijn kinderen van 4 en 6 jaar vroegen: “mama, waarom krijgen deze auto’s geen
boete ? Deze auto’s staan gevaarlijk en jouw auto stond heel netjes geparkeerd bij het zwembad”.
Als kinderen van 4 en 6 jaar dat zelfs zien... Waarom staat de politie op zaterdag dan niet te controleren op de grote parkeerplaats op het Burgemeester Haitsmaplein?
Michele van der Molen
De Ronde Venen

Lijst 8 wil inzicht in
bezuiniging welzijnssubsidies
De Ronde Venen - Afgelopen donderdagavond is tijdens de raadsvergadering de programmabegroting
2011-2014 behandeld. Een van de
onderdelen hiervan was een raadsvoorstel over diverse bezuinigingen
die het college voorstelt voor de komende jaren. Op basis van het coalitieakkoord “Kernachtig Verbinden”
wil het college de komende periode gaan bezuinigen op alle subsidies die de gemeente verstrekt. Het
college is voornemens 5% te gaan
bezuinigen vanaf 2012. Een doorn in
het oog van Lijst 8.
Kiki Hagen: “Lijst 8 vindt dat er eerst
gekeken moet worden naar de haalbaarheid van de subsidie bezuinigingen in samenspraak met de subsidie ontvangers. Op deze manier
krijgt de raad inzicht in de concrete effecten van deze bezuiniging.
Subsidie ontvangers zijn met name instellingen die de sociale cohesie bevorderen binnen de gemeente. Denk aan de plaatselijke voetbal- en knutselclub. Het college wil
een bedrag van 155.000 euro besparen, terwijl er nog niets bekend
is over mogelijke effecten.” Lijst 8
vindt een bezuiniging van 155.000 in
dezen niet inzichtelijk en diende een
amendement in om deze post uit het
raadsvoorstel te halen.

Sympathiek
Tijdens de discussie die hierop volgde werd duidelijk dat er verschillend
over gedacht werd. Vrijwel alle coalitiepartjien vonden het een ‘sympathiek’ voorstel, terwijl D66 en RVB
zich afvroegen hoe de 5% zich verhoudt tot de 1,5% die ze op de eigen organisatie willen gaan bezuinigen. Kiki Hagen: ”Het moge duidelijk zijn dat er een sympathiek voorstel ligt, veel minder sympathiek vinden wij het echter dat de raad totaal
geen inzicht heeft in de effecten van
deze maatregel. We snappen dat er
bezuinigd moet worden, maar willen dit gefundeerd benaderen. Samenspraak met de ontvangers van
subsidie moet eerst plaatsvinden,
je kunt niet zomaar bezuinigingen
doorvoeren zonder dat je weet wat
dit betekent voor de verschillende
ontvangers.” CU/SGP’s interpretatie van het coalitieakkoord was ‘gelijke monniken gelijke kappen’ met
betrekking tot deze maatregel. Tijdens beantwoording van wethouder
Spil bleek met nadruk dat er géén
sprake was van de kaasschaafmethode, maar dat per instelling gekeken wordt naar de subsidie. Hierop vroeg D66 zich af welke instellingen dan binnen de regeling vallen
en hoe de opbouw van de 155.000
euro dan ingevuld werd.

Het amendement, mede ondertekend door RVB en SVAB, werd niet
aangenomen, de coalitie stemde in
met de begrotingspost.
In een reactie laat Lijst 8 weten het
jammer te vinden dat het college deze bezuinigingen nu al vastlegt en niet eerst meer duidelijkheid
wil. Kiki Hagen: “We betwijfelen of
het voor de subsidieontvangers in te
vullen is en willen erop wijzen dat
niet redelijk is als we pas halverwege het jaar met de instellingen gaan
overleggen.”

Omroep MAX filmt op
basisschool Willespoort
Weinig kans op andere naam dan De Ronde Venen

Er komt nog een
onderzoekje, maar toch...
De Ronde Venen – Het was al best
heel duidelijk afgelopen donderdagavond in de Rondeveense raad.
De naam van de nieuwe samengevoegde De Ronde Venen en Abcoude, blijft gemeente De Ronde Venen. Ondanks het feit dat volgens
de partij SVAB, de plaatselijke partij Abcouds Belang, er voor gaat om
alsnog, of beter gezegd, nogmaals
de burgers de kans te geven een
nieuwe naam te bedenken, ziet het
er niet naar uit dat dat zal gaan lukken.
Voor de samenvoeging heeft de gemeente al iedereen in de gelegenheid gesteld een mooie, passende
naam te bedenken voor de nieuwe
gemeente. Er kwamen er honderden binnen, maar de commissie van
onderzoek kwam er niet uit. Teveel
namen, teveel meningen, er was totaal geen eenheid. Uiteindelijk werd
toen besloten dat de nieuwe raad de
naam zou bepalen.
Belangrijke zaken
Na de vorming van de coalitie was
het al duidelijk, de werknaam De

Ronde Venen blijft De Ronde Venen.
Alle logo’s zijn aangepast, briefpapier, gemeente site, kortom: er is
veel geïnvesteerd en dat kun je toch
niet zomaar weer weggooien.
SVAB sputterde in de raad en bleef
erbij dat het nu lijkt of Abcoude
wordt geïndexeerd. De heer Kok:
“Als er een kind wordt geboren
krijgt het een naam, een eigen identiteit. Ook deze nieuwe gemeente
heeft daar recht op.”
De fractie van Ronde Venen Belang
was het daar helemaal mee eens.
Vreemd, aangezien dat hun naam
weinig zin meer heeft. Van de Greft
van de VVD was duidelijker: “Wij
zijn principieel niet tegen een andere naam, maar we hebben iedereen
al de kans gegeven. Er is al een onderzoek geweest. Dit zou een herhaling van zetten zijn. We hebben
als raad wel belangrijkere zaken te
doen. De Ronde Venen is een prima
naam. Wij zien geen reden voor een
nieuwe naam. Laten we onze energie inzetten voor belangrijke zaken.”

Alles anders
Cees Houmes van D66 was het helemaal eens met de VVD. ”Deze
naam is alleen belangrijk voor bestuurlijk Nederland. We blijven gewoon wonen in Mijdrecht, in Abcoude, in Vinkeveen. Daar verandert niets aan. Ik begrijp de gevoelens van Abcoude wel, maar ik denk
dat niemand er echt last van heeft”,
aldus Cees Houmes
Zijn fractiegenoot uit Abcoude was
het daar niet mee eens. Hij wilde
het voorstel van SVAB ondersteunen om een nieuw onderzoek in te
stellen.
PvdA/GroenLinks wilde eerst wel
eens weten wat het allemaal zou
gaan kosten: een nieuw onderzoek,
eventueel alles weer vernieuwen en
op basis van de prijs beslissen of je
opnieuw een onderzoek moest beginnen of niet. De PvdA/GroenLinks
bracht dit in als een motie. Het CDA
wist van deze motie, dus ging daarin mee.
De meerderheid van de raad ging
akkoord met een kostenonderzoek,
dus wordt vervolgd....

Wilnis - Vorige week donderdag
heeft Omroep MAX op obs Willespoort opnames gemaakt voor het
programma Breingeheim. Een aantal leerlingen van groep 7 en van

groep 8 heeft hieraan meegewerkt.
Omroep MAX maakt momenteel
een documentaireserie over het
menselijk brein. De serie bestaat
uit zes afleveringen. Uitgangspunt

Breinplein bezoekt obs
De Eendracht in Mijdrecht!
Mijdrecht - BREINPLEIN is een
reizende tentoonstelling voor kinderen rond de thema’s wetenschap,
wiskunde en techniek. Het is een
onderzoeksproject van het Centrum
Brein & Leren Amsterdam, dat deel
uitmaakt van onderzoeksinstituut
LEARN! van de Vrije Universiteit
Amsterdam. Van januari t/m maart
dit jaar trekt de ervaringsexpositie
langs verschillende scholen in de
omgeving van Utrecht en Amsterdam. Deze week mogen alle leerlingen van obs De Eendracht kennismaken met de 26 opstellingen van
deze tentoonstelling!
Het doel van BREINPLEIN is basisschoolleerlingen in contact brengen met materialen die hen uitnodigen te exploreren, te onderzoeken
en creatief bezig te zijn op het gebied van wetenschap, wiskunde en
techniek. Het onderzoeksproject wil
schoolkinderen uitdagen om vragen
te stellen, zich te verwonderen en
zich af te vragen :”He? Hoe zit dat?
Hoe kan dat?”
De kinderen komen spelenderwijs
in contact met materiaal dat hen
uitnodigt en aanspoort om met el-

Kennelijk
gestolen scooter
Mijdrecht - Agenten hielden op
maandagavond 7 februari een jongeman aan, omdat hij met een kennelijk gestolen scooter aan het slepen was.
Rond 21.20 uur kreeg de politie de
melding dat twee jongemannen op
de Paltrok met een scooter aan het
slepen waren. De getuige gaf een

is om te werken vanuit een positieve insteek om de werking van het
menselijk brein te ontrafelen. De serie zal worden gepresenteerd door
Charles Groenhuijsen. Hij is bekend geworden als correspondent
van het NOS-Journaal in de Verenigde Staten. Op obs Willespoort
nam hij onder meer een interview af
met Prof. dr. Jelle Jolles. Hij is een
vooraanstaand
neuropsycholoog
en werkzaam op de VU in Amsterdam. Met deze onderwijsinstelling
heeft obs Willespoort een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar
afgesloten.
Door deze overeenkomst kunnen de
openbare scholen deze periode gebruik maken van een unieke techniektentoonstelling. Onderdelen uit
de tentoonstelling worden in het
programma door enkele leerlingen
gedemonstreerd.
De opnames zijn te zien in de aflevering die 26 april om 21.30 uur
op Nederland 2 bij omroep Max zal
worden uitgezonden.
gen en voorspellingen te ontwikkelen en deze vervolgens te toetsen en
te verfijnen.
Vanaf januari 2011 tot begin april
trekt BREINPLEIN rond langs verschillende basisscholen in de om-

kaar handelend te beleven, te exploreren, te onderzoeken en creatief te
zijn. Tegelijk zet het materiaal kinderen aan het denken waarom bepaalde uitkomsten zich voordoen.
Het daagt ze uit om originele oplossingen te bedenken, hun eigen vra-

geving van Utrecht (gemeente De
Ronde Venen) en Amsterdam (Amsterdam Zuid en West). De tentoonstelling eindigt in science centre Nemo voor het weekend van de
Wiskunde Olympiade op 2 en 3 april
aanstaande.

signalement van de beide jongemannen door. Agenten gingen ter
plaatse en zagen een jongeman lopen, die geheel aan het opgegeven
signalement voldeed. Hij ontkende
met een scooter te hebben gelopen,
maar de agenten troffen het voertuig daar bij een tuin aan.

re verdachte werd niet meer aangetroffen. De aangehouden verdachte is naar het politiebureau overgebracht en is voor nader onderzoek
ingesloten. De politie onderzoekt de
herkomst van de scooter.

De kentekenplaat en enkele onderdelen ontbraken. Daarop hielden de
agenten de verdachte, een 19-jarige
jongeman uit Vinkeveen, aan en namen de scooter in beslag. De ande-

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

pagina 10

Nieuwe Meerbode - 9 februari 2011

Een kleine stap voor de organisatie, een grotere keuze voor de klant

Van Super de Boer naar Jumbo Vinkeveen Het Historische hoekje
van Historische Vereniging De Proosdijlanden

hele maand gelden. Verder hebben
wij op versgebied nog wat dagtoppers en weektoppers. Kortom, Jumbo staat voor lekker eten en ambachtelijk voedsel, waarbij ook het
versaanbod zeker niet moet worden vergeten”, laat Jumbo franchiser Vincent Schuyt weten. Hij was
samen met zijn collega Bas Bobeldijk destijds al eigenaar van Super
de Boer. Bas is inmiddels supervisor
bij de tweede Jumbo super in de regio die in Nieuwkoop is gevestigd en
op 1 december vorig jaar al zijn deuren heeft geopend.
Sponsoring blijft
“Super de Boer was een prachtige
formule maar had een te duur ima-

Vinkeveen - Woensdagmorgen
2 februari opende de nieuwste supermarkt van Jumbo in het land
zijn deuren: die in Vinkeveen. Waar
tot voor kort het logo van Super de
Boer nog koning kraaide, is het nu
Jumbo wat de klok slaat. De meeste klanten die in winkelcentrum Zuiderwaard hun vertrouwde supermarkt bezoeken, waren via allerlei
publicaties in de media en een huis
aan huis verspreid eigen magazine
al op de hoogte gebracht dat Jumbo
eraan kwam. Voor velen is het even
wennen aan de naam, maar ook aan

het veranderde en vooral (veel) uitgebreidere assortiment. Veel verse producten en een ambachtelijke
achtergrond – van bijvoorbeeld het
slagersbedrijf – zijn kenmerken van
deze super die bovendien 30.000 artikelen in het aanbod heeft tegen
de 20.000 van Super de Boer. Kortom, een andere super met een ander winkelconcept en een fraai heringerichte winkel met een breed
front. Een gegeven dat uitnodigt om
tot diep in de winkel door te drin-

De omzetting van Super de Boer
naar Jumbo heeft overigens voor
meer werkgelegenheid gezorgd.
Waren er voorheen tachtig mensen
werkzaam, nu zijn dat er 110. Per
week wordt er ruim 1.400 uur gewerkt. Dat komt door de veranderde
winkelformule, er is meer versaanbod en een aantal producten wordt
ambachtelijk verwerkt en geleverd.

Deze week: Autobedrijf Stoof, Herenweg 165, Vinkeveen

Renovatie winkelcentrum?
Je zou graag de winkel wat groter
willen hebben. Nu Jumbo er is wordt
dan de drang naar renovatie van het
winkelcentrum ook weer aangewakkerd? “De verbouwing is nog niet
van de baan, maar hooguit op een
laag pitje gezet. Wij willen met het

toen

gen teneinde te zien wat er allemaal
aan (nieuwe) producten is bijgekomen. Het aanbod is breed en heeft
een overweldigend aanzien. Toch is
de winkel qua oppervlak niet groter
geworden, maar omdat die anders is
ingedeeld lijkt dat wel zo. Dat bood
bovendien de mogelijkheid om meer
artikelen te presenteren.
De goedkoopste
“Zowel Super de Boer als Jumbo zijn
full service supermarkten. Bij Super de Boer waren wij gewend elke keer een folder met aanbiedin-

gen uit te brengen, zogenaamde HiLow acties. Bij Jumbo geldt echter
de EDLP-formule, oftewel Every Day
Low Pricing. Dat houdt in dat wij elke dag garanderen de goedkoopste te zijn van alle full service supermarkten in De Ronde Venen. De Aldi en Lidl uitgezonderd. Het gaat om
de reguliere prijzen van de artikelen
in de supermarkten. In plaats van
folders verschijnt er nu maandelijks
een Jumbo magazine. Daarin staan
onder andere de Jumbo deals die de

NU
go. Eind 2009 heeft Jumbo Supermarkten Super de Boer gekocht, inclusief de franchisers. Eind van dit
jaar houdt Super de Boer op te bestaan. Er gaan er dit jaar nog negentig winkels over en volgend jaar nog
een paar.” Nu Jumbo er is, kan je dan
nog wel het verenigingsleven sponsoren zoals jullie dat voorheen deden? Vincent: “Jumbo heeft weliswaar een ander sponsorbeleid, maar
wij hebben wel als eigenaren de vrijheid om onze eigen keuze in sponsoring te maken. We gaan wel kritisch kijken wie we gaan sponsoren.
Dat is nu al het geval als shirtsponsor voor acht teams bij het voetbal
en zeven bij korfbal. Allemaal spelers in de leeftijd van 5 tot 11 jaar.
Dat deden we overigens al toen we
nog Super de Boer waren. We doen
dat vanuit onze eigen locale betrokkenheid als Vinkeveners. Ook andere verenigingen zullen we blijven
sponsoren, alleen maken we steeds
nieuwe afwegingen. Het is bij Jumbo
geen formule, dus is er geen budget.
Maar vanuit het ondernemerschap
kunnen we wel het nodige ophoesten.”

winkelcentrum toch binnen drie tot
vijf jaar naar een verbouwing toe.
De plannen zijn er maar wij realiseren ons dat we met de huidige winkel maximaal nog vijf jaar mee moeten. Deze winkel hebben we in 2007
overgenomen en vanaf die tijd zijn
wij al in gesprek met de eigenaar
van het winkelcentrum en de gemeente om te zien in hoeverre plannen voor een verbouwing in realiteit
kunnen worden omgezet. Met die
intentie hebben wij deze winkel verbouwd tot wat hij nu is. Wij hopen
daarmee onze klanten nog meer en
beter van dienst te zijn en willen dat
ook nieuwe klanten zich hier thuis
voelen. Daar gaan we de komende
jaren voor.” Aldus Vincent.
Naast de Jumbo is ook de voormalige shop opnieuw ingericht in de
Jumbo stijl met gewilde actieartikelen, waaronder lichaamsverzorgingsproducten en bloemen, maar
ook tabaksartikelen, telefoonkaarten, postzegels, krasloten, batterijen, streek- en dagbladen, enzovoort, enzovoort.
De shop heeft een eigen servicebalie met kassa.

Zaterdag 12 februari:

Valentijn Hartendames
in W.C Zijdelwaard

De Historische Vereniging “De Proosdijlanden” stelt u mening op prijs! Heeft u
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen?
Stuur ons een e-mail.
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de
Proosdijkoerier met veel artikelen over
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres: info@proosdijkoerier.nl

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
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater
met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met
in de binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte
bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.
Hij heet Pablo.
- PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op
zijn borst.
- Rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is Donder. Heeft een fel
geel bandje om en een naamkokertje.
- Het Fort in De Kwakel, kleine, grijs met zwart cyperse kater van
16 jaar. Zijn naam is Dompel.

Uithoorn - Maandag 14 februari is het weer Valentijnsdag!
Natuurlijk besteedt de winkeliersvereniging van Winkelcentrum Zijdelwaard daar ook aandacht aan.
Aanstaande zaterdag tussen 11.30 uur en 15.30 uur lopen
twee Hartendames rond in het winkelcentrum en delen een
Valentijnslekkernij uit.
Voor meer info zie advertentiepagina elders in deze krant.

Jeugdclubs kerken Vinkeveen spelen
samen ‘Sirkelslag KIDS’
Vinkeveen - Een onverbiddelijke
klok, een strenge jury, 29 kinderen
en 5 uitdagende opdrachten waren de ingrediënten voor een spannende avond. Kinderen van de protestantse kerken uit Vinkeveen deden afgelopen vrijdagvond samen
mee aan het door JOP landelijk georganiseerde spel ‘Sirkelslag kids’.
Zij streden tegen 120 andere groepen. De opdrachten waren onder
andere een belspel waarbij vrijwilligers van de kerk gevraagd moest
worden naar hun functie, het maken van een fotostrip met als thema
‘vrijheid’ en het bedenken en uitvoeren van een dans.

Gevonden
- Jan Luikenlaan in Uithoorn, middelgroot lichtbruin konijn met zwarte
kraag.
- Hoek Mijdrechtse Zuwe/N201 in Amstelhoek, konijn. Oranje/lichtbruin met witte kraag en witte borst.
- Boterdijk in De Kwakel, kater. Wit met zwarte vlekken. Punt van zijn
staart is ook zwart.
- Scheepsmaker in Wilnis, kitten. Blauw/grijs met witte poten en bef.
- Westzijde in De Hoef, zwart jong katje.
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken.

Benzinestation Kroezen biedt full-service concept in automobiliteit

Samen goed voor een totaalpakket aan automobiliteit
Auto Service Uithoorn neemt het
technische deel voor zijn rekening

Interieurreiniging en poetsen van auto´s

Uithoorn - Eigenaar Arend Kroezen van het bekende
benzinestation aan de Anthony Fokkerweg, is hard op weg
zijn doelstelling te realiseren om klanten een full-service
pakket aan mobiliteit te bieden. Daaronder levering van
motorbrandstoffen, de autowasstraat met poetsservice, een
passend aanbod aan dranken en etenswaren in de shop voor
onderweg en inmiddels een groot aantal (top)occasions van
alle bekende automerken in de aanbieding. Dit inclusief APK,
onderhoud, financiering, verzekering en verhuur van auto’s!
Heel knap als men bedenkt dat Arend Kroezen in 2004 begon
bij het tankstation en het in 2007 overnam van de toenmalige
eigenaar Eshuis.
Vervolgens heeft hij er zelf verder uitstraling aan gegeven
door er een succesvolle onderneming van te maken. En dat
voornamelijk door inbreng van eigen kapitaal! Maar hij doet
dit allemaal niet (meer) alleen. Wat betreft het mobiliteitsdeel,
de in- en verkoop van auto’s, werkt hij sinds kort samen met
Patrick Tabak, eigenaar van garagebedrijf Auto Service
Uithoorn (ASU) waarin automonteur Martijn Hoogendoorn de
technische scepter zwaait.
AUTo SErVicE UiTHoorn
Hoezo auto’s verkopen en wat houdt het samenwerkingsverband
met ASU dan in? “Ongeveer twee jaar geleden kwamen Patrick en
ik op het idee eens een paar occasions aan te schaffen en die op
ons terrein neer te zetten,” vertelt Arend. “Patrick kreeg nog wel
eens auto’s in zijn garage voor onderhoud. Eigenaren daarvan
wilden die verkopen en die wagens zagen er doorgaans nog
perfect uit. Met een aantrekkelijk prijskaartje achter de ruit werden
ze aangeboden en wij zagen dat er veel belangstelling voor was.
Dus zijn wij daar mee door gegaan en de verkoop liep goed. Patrick
en zijn compagnon Martijn hadden toen een garagebedrijf op de
ondernemingsweg. Toen zij vanwege het vakmanschap wat zij aan
de dag legden het steeds drukker kregen hebben we over een stukje
samenwerking gesproken. Ook al omdat ik onze klanten méér wilde
bieden dan alleen motorbrandstof verkopen en auto’s wassen en
poetsen. Achter het tankstation zijn businessunits gebouwd en
naar één daarvan zijn zij verhuisd. Daar voeren zij onder de naam
Auto Service Uithoorn (ASU) alle soorten onderhoud uit en zelfs
(lichte) schadereparatie. Is de schade zodanig dat die niet in eigen
beheer gedaan kan worden, dan kunnen wij daarvoor de hulp van
een erkend schadebedrijf inroepen. De ingang van ASU is aan de
Industrieweg.

Er is veel vraag naar de goede en
prettig geprijsde occasions

Omdat Patrick ervaring heeft met het inkopen van auto’s en een
goede relatie heeft opgebouwd met de verschillende dealers,
mogen we daar occasions inkopen. Er zitten hele mooie auto´s
bij, werkelijk topoccasions en die hebben wij in de aanbieding. Er
hangen hele nette prijskaartjes aan. De prijzen lopen uiteen van
3.000 tot 10.000, een enkele keer 12.000 euro; dat alles in wat wij
noemen het ‘lage segment’. Maar wie bijvoorbeeld een goede
gebruikte Porsche, Mercedes of een Audi wil hebben kan daarvoor
ook bij ons terecht. En dan praten we over het ‘dure segment’ van
tussen de 30.000 en 80.000 euro. De auto´s worden bij ons op
kenteken overgeschreven op de nieuwe eigenaar.
Wij zijn RDW erkend. De auto´s zijn voorzien van een certificaat
van de Nationale Auto Pas, waardoor ze in de databank zijn
opgenomen met geregistreerde kilometertellerstanden en de
daarbij behorende data. Dat geeft een vertrouwde indruk wat
past in ons beleid om de klant de hoogste kwaliteit en service te
bieden plus een compleet pakket aan mobiliteit en mogelijkheden
er omheen. Want ook financiering en verzekering kunnen wij
verzorgen op basis van het Dealer Totaal Concept (DTC) dat
voorzien is van het Keurmerk Financiële Dienstverlening.”
VErTroUWEnSbASiS
Inmiddels zijn er meer medewerkers ingestroomd bij Kroezen.
Waren zijn echtgenote Nicolien en zoon Peter er al werkzaam,
inmiddels is de broer van Arend ook ingetreden in het
familiebedrijf. Occasions verkopen is altijd de droom van zoon
Peter geweest. Eerst is die kleinschalig begonnen, met vijf tot tien
auto’s. Maar de vraag nam al gauw toe, waardoor een probleem
ontstond aan te weinig instroom van kwalitatief goede gebruikte
auto’s. Patrick verdiepte zich erin en bouwde een goede relatie op
met autodealers. Via dat netwerk stromen speciale auto’s in die
altijd bij de dealer onderhouden zijn, waar een distributiestaat van
bijgehouden is en weinig kilometers hebben gelopen. Die worden
aangeboden tegen heel schappelijk prijzen.
Patrick: “Voordat wij de auto’s aanbieden krijgen die een grondige
onderhoudsbeurt. Merk en type maakt niet uit. Wij hebben er de
kennis, outillage en apparatuur voor in huis. En mocht een klant
niet tevreden zijn of dat de auto ondanks een onderhoudsbeurt
en APK toch een ongemak of technisch gebrek vertoont, wordt
dit naar tevredenheid opgelost. Naast de verkoop van auto’s
willen we de service doortrekken naar een periodiek onderhoud
bij ons, met tanken, wasbeurten enzovoort. Anders gezegd, de
service
houdt bij de verkoop niet op, eerder willen we
juist een lange en vertrouwde relatie met de
klant opbouwen. Die service geldt ook voor
particulieren met een eigen auto. Zij kunnen
ook bij ons terecht voor klein en groot
onderhoud aan hun wagen.”
Arend: “Nu het samenwerkingsverband
met Patrick en Martijn een feit is kunnen
wij gezamenlijk een totaalpakket aan
mobiliteit aanbieden. Immers, de klant kan
Wasautomaat met uitgebreid keuze aan
wasprogramma´s en zelfbediening

end Kroezen
Patrick Tabak (li.) en Ar
ingsverband
erk
hebben een samenw

Onderhoud van alle modellen en merken auto´s,
ook de duurdere

bij ons een auto kopen, laten financieren en verzekeren, bij ons
tanken, de auto laten wassen en indien gewenst poetsen en het
interieur laten behandelen, onderhoudsbeurten laten geven,
bij onze shop – ook in het weekend - persoonlijke inkopen doen
en zo meer. Daarnaast bieden wij het voordeel van vaak lagere
brandstofprijzen die wij actiematig aankondigen. Is dat een mooi
mobiliteitspakket of niet? Daar komt bij dat wij ook vaak scooters
en soms motoren in de aanbieding hebben. Die worden ook wel
eens ingeruild als de klant voor een auto kiest. In dat soort gevallen
werken we dan samen met Frans Diepgrond van Motor Service
Uithoorn. Overigens verkopen we niet alleen auto’s, men kan ze
sinds kort ook bij ons huren. Je ziet, de serviceverlening gaat heel
ver als het gaat om de klant tevreden te stellen. Want service en
kwaliteit staan bij ons hoog in het vaandel. Daarbij ook het stukje
vertrouwen wat wij naar elkaar, maar ook richting klant uitstralen.
Op zijn beurt moet die dat ook in ons hebben. Aan de andere kant
hebben wij alle vertrouwen in de toekomst met hetgeen wat wij
hier neerzetten!”
FUll-SErVicE PATroon
Dat het vertrouwen van de klant er is in de samenwerking, de
kwaliteit van het aanbod en de service, blijkt uit het feit dat er vorig
jaar bij Kroezen ruim 150 auto’s zijn verkocht. Niet slecht voor het
eerste volle jaar! De afgelopen maand januari waren dat er volgens
Patrick al dertig! Dat tikt aan. Patrick: “De auto’s die op het terrein
staan zien er perfect uit met een grote keuze aan merken. Ze
hebben allemaal een onderhoudsbeurt en APK ondergaan. Wat
versleten of stuk was is gerepareerd, c.q. zijn nieuwe onderdelen
voor in de plaats gekomen.
De klant heeft het merk en type auto voor het uitkiezen. Tegen
heel aantrekkelijke prijzen. En wie een specifieke auto zoekt kan
dat aangeven. Dan wordt daar naar gezocht en krijgt de klant een
bericht als het betreffende exemplaar gevonden is.”
De achterliggende gedachte van het idee om auto´s te gaan
verkopen ligt ten grondslag aan het full-service concept. Maar
meer bijzonder is dat dit allemaal met eigen financiële middelen
is opgezet. Geen bank die eraan te pas komt evenals de inbreng
van vreemd geld. “Wij willen voorkomen dat een andere partij gaat
bepalen hoe wij onze zaken moeten regelen en dat willen we dus
niet. Bijkomend voordeel is dat je altijd zelf de hand op de knip
hebt,” laat Arend weten. “Nog een voordeel is dat wij geen dure
overheadkosten hebben in kantoren en eigen auto’s. Wij zijn niet
veeleisend en nemen genoegen met minder marge omdat wij
denken daaraan genoeg te hebben. Van dat voordeel laten wij ook
de klant profiteren. Veel van wat verdiend worden gaat weer terug
in de zaak. Klanten worden eenvoudig maar prettig ontvangen
met koffie en waar nodig goed geadviseerd en geholpen.
Wij houden er vanwege onze ludieke acties er bovendien een
bijzondere vorm van klantenbinding op na. Hoe dan ook, de
klant staat bij ons altijd centraal!” Aldus een enthousiaste Arend
die samen met een net zo gemotiveerde Patrick en het team van
medewerkers de nodige ambitie toont om in de nabije toekomst
de zaken nóg verder uit te bouwen. Zal best lukken!

Ook aanbiedingen van ingeruilde scooters
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Leerlingen scholengemeenschap
Thamen bouwen eigen huis
Uithoorn – Door leerlingen van het
Thamen in Uithoorn wordt op dit
moment een compleet “huis” gebouwd. De derde klas van de afdeling bouwtechniek bouwt naast de
reguliere lessen en opdrachten een
compleet huis. Dit vakoverstijgende project wordt door verschillende vakken gedragen. Bij Wiskunde
worden berekeningen op het project losgelaten en de leerlingen van
de afdeling elektrotechniek brengen een “offerte” uit om de elektra
te mogen aanleggen. Doordat de
leerlingen bij verschillende vakken
met één project bezig zijn zien ze
direct het resultaat. Op deze manier
zijn de leerlingen praktijk gericht en
betekenisvol aan het leren. Het hele
project staat onder leiding van docent Jaap Stam die gelijk optreedt
als projectleider en docent Aad van
de Sande die de sponsoring coördineert. De bedoeling is dat er elk jaar
een groot project wordt gerealiseerd
door de leerlingen. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld een tuinhuisje,
serre, dakkapel of een boot.

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS
Vlees, geen vlees, of ander vlees
Elke veertien dagen vindt u hier een
column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN),
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Wij zijn met z’n vijven thuis, 2 vleeseters, 2
vegetariërs, en 1 half-om-half. Vroeger aten
we allemaal vlees, maar het moeten snijden
in een kippenhart deed onze oudste dochter 5
jaar geleden besluiten om vlees voortaan van
haar menu te schrappen. Onze jongste dochter
volgde al snel haar voorbeeld. Van dat besluit
zijn ze nooit meer teruggekomen.
Wat heeft vlees nu te maken met natuur en
milieu? Meer dan u denkt!
Voor vleesproductie is veel grondoppervlak
nodig. Wereldwijd is dat momenteel ongeveer
70% van het totale landbouw areaal. Daar is
geen ruimte voor natuur.
Bij vleesproductie komen veel broeikasgassen
vrij, en dat is niet goed voor het milieu.
Vleesproductie is inefficiënt, één kg diervoeding levert minder dan 100 gram rundvlees op.
Mensen kunnen veel landbouwproducten ook
prima direct eten in plaats van ze eerst door
dieren te laten omzetten tot vlees.
Over dierenwelzijn heb ik het dan nog niet
gehad.

Op deze manier brengen de leerlingen de opgedane leerstof gelijk in
de praktijk. De bouw wordt mede
mogelijk gemaakt door: Piqué Bouw
BV, Bouwmaterialenhandel De Bedijking BV, H.M. Scheppingen Aannemingsmij, Bruil Oudenhallen Prefab Beton, Blom Metaal, Silka Kalkzandsteen en Patkel podium en steigerbouw Aalsmeer.

Kom maandagmiddag naar de
High Tea op de Driehuisschool!
Mijdrecht - Op maandagmiddag
14 februari aanstaande is er op de
Driehuisschool een High Tea vanaf
15.30 uur.
Op school kan er dan niet alleen een
kijkje in de klas genomen worden,
maar het is dan vooral lekker snoepen geblazen.
Alle kinderen en groepen van de
Driehuisschool zijn namelijk druk
bezig geweest met het bakken van
cake, taarten en gebakjes. Deze lekkernijen zullen dan op deze middag
verkocht worden. Elk jaar in februa-

ri heeft de Driehuisschool namelijk
een actiedag. Een dag dat de kinderen geld ophalen voor een goed
doel. Dit jaar gaat de opbrengst
naar hun overburen: verzorgingstehuis Gerardus Majella. Omdat de
kids een goed contact hebben met
het verzorgingstehuis en regelmatig
voor knutselen of een spelletje bij
de bewoners op bezoek gaan, vonden ze het leuk om zo wat voor elkaar te betekenen.
Een goed doel dichtbij huis! Zij gaan
van de opbrengst bordspelen kopen, speciaal geschikt voor de bewoners.

Moeten we dan allemaal vegetariër worden?
Dat is niet nodig, maar we zullen in de toekomst
wel minder vlees moeten gaan eten. Dat kan
trouwens ook prima tegenwoordig. Kijk maar
eens in het schap bij de supermarkt. Het aanbod aan vleesvervangers is overweldigend. En
die ‘vego-burgers’ smaken steeds beter, probeer ze maar eens!

Een andere optie is om ander vlees te gaan
eten. En dan bedoel ik niet struisvogels, nee,
ik bedoel insecten! Op het eerste gezicht lijkt
dat vreemd en misschien wel eng, maar als je
even doordenkt, is het eigenlijk een heel goed
alternatief.
Zo’n 80% van de wereldbevolking eet al insecten als onderdeel van hun dagelijks menu.
Insecten zijn koudbloedig en produceren mede
daardoor veel efficiënter vlees dan koeien en
varkens. Eén kg diervoeding levert meer dan
500 gram insectenvlees op. Insecten hebben
weinig ruimte nodig om te groeien, en ze hebben ook weinig water nodig. Ze zitten graag
dicht op elkaar. Ze hebben geen antibiotica
nodig, en hebben geen ziekten die overdraagbaar zijn op de mens. Insecten hebben een
hoge voedingswaarde, en vormen een goede
bron van eiwitten, gezonde vetzuren en belangrijke vitaminen en mineralen. Met andere
woorden, gekweekte insecten zijn een relatief
milieuvriendelijk en duurzaam alternatief om
een groeiende wereldbevolking van eiwitrijk
voedsel te voorzien.
Ik denk dat het nog wel een paar jaar gaat
duren voor de sprinkhaan-burger en de meelworm-burger in het schap van de supermarkt
verschijnen, maar ben ervan overtuigd dat ze
er aan gaan komen.
Groeten van een (nog vlees etende) IVN-er

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Sideris jubileumfeest zeer
verrassend en geslaagd
Mijdrecht - Vrijdag 4 februari was het dan eindelijk zover. Zideris Mijdrecht bestond 25 jaar en
het feest kon beginnen. Iedereen
feestelijke kleding aan en de Meijert mooi versierd in een winters tafereel. Het feest begon ’s middags
om 17.00 uur. Binnen no time was
de zaal gevuld met bijna 200 gasten. De eigen djembee band opende het feest met een spetterend optreden. Marleen deed het openingswoord en iedereen kreeg een hapje en drankje. Een beamer presentatie met foto’s van 25 jaar Zideris was
een van de vele leuke verrassingen.
Vervolgens kwam de geur van erwten- en bruine bonensoep de gasten
al tegemoet. Er is heerlijke soep met
broodjes gegeten. Na het eten was
er gelegenheid om Oudhollandse

spelletjes te spelen. Iedereen was
aangenaam verrast door de komst
van de ijskar, waar men een ijsje
naar keuze kon bestellen. Om 20.00
uur gingen de gasten naar de grote zaal waar de koffie met het gebak hen al stond op te wachten. Inmiddels was het aantal gasten gestegen naar ruim 220. Bert van Bodegraven, de sectormanager, nam
het woord en gaf een cadeau. Alle
locaties kregen een spiegel en de
bzw’ers een bijdrage voor een uitje.
Marleen nodigde Hans, Tom Paul en
Yvonne van de feestcommissie uit
om de spiegel in ontvangst te nemen.
Polonaise
De medewerkers zongen een lied
over 25 jaar Zideris, dat eindigde in

een polonaise. Het feest kon beginnen. De disco zorgde ervoor dat de
vloer continu vol met dansers was.
De disco werd onderbroken door
‘de eigen toppers’ die een wervelende show weggaven.
Kortom: het feest was zeer geslaagd, op naar het volgende jubileum, maar eerst gaat er verbouwd
worden. Vorige week heeft er in deze krant een uitgebreid artikel gestaan over 25 jaar Zideris en de aanstaande verbouw van Molenwiek
15. Er is echter een foutje geslopen
bij het onderschrift van de foto van
de Verfmolen. Hier staat foutief vermeld dat de Verfmolen wordt opgeheven als de verbouwing van Molenwiek 15 klaar is. Iedereen kan
gerust zijn. Er zijn geen plannen om
de Verfmolen op te heffen.

Van Kouwen presenteert
vernieuwde Captiva
Mijdrecht - De Captiva heeft een
belangrijke ‘make-over’ ondergaan
voor 2011, met een fris nieuw ontwerp van het exterieur voor een nog
vertrouwenwekkender en dynamischere aanwezigheid, een volledig
nieuwe reeks krachtige en zuinige
motoren, een opgewaardeerd interieur en chassismodificaties om
het weggedrag te verbeteren. Vanaf eind april arriveren de eerste
nieuwe Captiva’s in de showroom
van Chevrolet-dealer Van Kouwen
Mijdrecht.
Het 2011-model van de Captiva
biedt de keuze uit drie nieuwe motoren die gekoppeld zijn aan een
automatische of handgeschakelde zesversnellingsbak; een 2.4-liter benzinemotor, een 258 pk sterke 3.0-liter V6 en een 2.2-liter turbodiesel met 184 pk.
Naast alle veranderingen en verbetering die zijn doorgevoerd behoudt
de nieuwe Captiva de voordelen van
zijn aan te passen drie stoelrijen in
theateropstelling die comfortabel
plaats bieden aan maximaal zeven

inzittenden. Dankzij het elektronisch
gecontroleerde all-wheel-drive systeem op de LTZ uitvoering is maximale grip gegarandeerd.
Nederlandse prijzen
Chevrolet Captiva
Chevrolet-dealer
Van
Kouwen
Mijdrecht verwacht de eerste nieuwe Captiva vanaf eind april in zijn
showroom. Chevrolet gaat de Captiva in ons land in de volgende uitvoeringen leveren: Captiva 2.4 (167
pk) LT FWD MT6 vanaf 34.995,-.
Captiva 2.2D (184 pk) LTZ AWD MT6
vanaf 45.995,-. Captiva 2.2D (184
pk) LTZ AWD AT6 vanaf 49.995,-.
Captiva 3.0 (258 pk) LTZ AWD AT6
vanaf 49.995,Optioneel zijn metallic lak (800,-) en
een zonnedak (LTZ, 1.000,-) voor de
Captiva leverbaar af-fabriek.
Captiva succesvol in Europa
In heel Europa zijn er sinds eind
2006 zo’n 120.000 Captiva’s verkocht. De populariteit van het SUVsegment vertoont geen teken van

terugval; in 2005 vertegenwoordigde het 6,2% van de totale Europese
markt, terwijl het marktaandeel eind
oktober 2010 was gestegen naar
bijna 10%.
De heer Martijn Schenk, hoofd verkoop bij Van Kouwen Mijdrecht:
“Wij zijn er van overtuigd dat we
met deze nieuwe Captiva aan onze
klanten een sterke propositie bieden in het marktsegment van compacte SUV’s. Een sterk bezet segment, maar waarvan wij verwachten dat de Captiva er dankzij zijn
scherpe prijsstelling, de uitgebreide uitrusting, de moderne motoren
en transmissies en standaard zeven
zitplaatsen een aanzienlijk deel van
voor zijn rekening kan nemen.”

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

2e katern
ge verwarring wie nu Veenland 6
of Veenland 8 was en wie er nu op
het podium mocht om de zilveren
medaille te ontvangen. Uiteindelijk
stonden niet de juiste personen op
het podium, dus de medailles moesten weer terug naar de goede winnaars. Maar ook de andere krijgen
alsnog een mooie medaille.

Veenland turners door naar
finale mini drie- en vierkamp!
Wilnis - Zaterdag 5 februari beloofde weer een drukke dag te worden.
Maar liefst ruim 600 kinderen kwamen turnen bij de mini drie- en vierkamp.
Om half acht begon men met het
opbouwen van de toestellen en
klokslag negen uur begon de wedstrijd. In de eerste baan turnden de
jongens van Veenland. Veenland 7,
bestaande Coen, Renze, Julian en
Rafael, begon sterk op de mat. Ook

de rekstok ging uitstekend maar op
de trampoline ging het niet helemaal meer goed. De volgorde klopte niet meer en af en toe werd er
een verkeerde sprong gesprongen, maar op brug lieten ze gelukkig weer mooie oefeningen zien met
hoge zwaaien. Een 7de plaats.
Daarna de beurt aan Veenland 9,
een gebroederlijk onderonsje van
Jesse en Hidde. Op de mat werd
er hier en daar een foutje gemaakt
maar ze maakten alles goed op de

andere toestellen. Deze twee heren turnden perfecte oefeningen en
werden dan ook eerste.
Keurig
Daarna kwamen Jelle, Senna, Ali
en Tije aan de beurt. Op de mat lieten ze keurige rollen en handstanden zien, maar helaas op de rek beheersen ze nog niet alles alleen. Er
moest hier en daar een handje geholpen worden wat je punten kost.
Ook op de brug is de legger voor
keren tot stand nog net iets te hoog.
Maar toch een mooie 6de plaats.
Ook Hugo,Kevin en Maikel moesten in deze ronde. Ze deden heel
erg hun best en lieten mooie oefeningen zien, maar er moest toch nog
wel veel een handje geholpen worden en dat kost nu eenmaal punten.
Voor hen een mooie 7de plaats.
Laatste
Als laatste van de ochtend mochten Dennis, Mike,I smael en David.
En de andere groep Ramon, Quincy,
Mike en Kalvin. Ze zaten met z’n allen bij een toestel, dus steeds moest
er een groepje wachten. Maar dat
had geen invloed op de oefeningen
want het ging uitstekend.
Bij de prijsuitreiking ontstond eni-

Tweemaal goud voor GVM’79
turnsters in drie- en vierkamp
Mijdrecht - Zaterdag 5 februari werden er in de Willisstee de mini
drie- en vierkamp turnen gehouden.
Deze turnwedstrijd voor recreanten is altijd een heel spektakel. Het
is een groepswedstrijd waarmee in
je een plaats in de finale drie- of
vierkamp kunt behalen. GVM had
3 groepen die meededen in de vierkamp. Een groep bestaat uit 6 turnsters en de vierkamp bestaat uit de
onderdelen sprong, brug, balk en de
lange mat. Op elk onderdeel worden
6 elementen geturnd die elk 1 punt
waard zijn, voor het technisch goed
uitvoeren en voor de presentatie van
de groep kunnen nog eens 10 punten verdiend worden per onderdeel.
De hoogstmogelijke score is dus 46
punten per onderdeel. In het ochtendprogramma waren er twee vierkampgroepen van GVM ingedeeld
voor hun wedstrijd. Bij de meisjes 9
t/m 11 jaar deed GVM 9 mee, deze
groep behaalde de eerste prijs met
een totaalscore van 172,600 en een
plaats in de finale. De tweede groep
deed mee bij de meisjes 12 t/m 15

jaar en ook zij behaalden met een
totaalscore van 172,200 de eerste

plaats en ook zij mogen naar de finale. In het middagprogramma de-

Meisjes
Ook voor Veenland turnde ’s morgens een meisjesgroep bij de 12- tot
15-jarigen. Dit waren Tessa, Tessa,
Chantal, Lisette, Vera en Estelle. Een
wedstrijd blijft altijd spannend. Gelukkig konden ze de zenuwen heel
goed onderdrukken. Ze begonnen
op lange mat. Dit ging, op een paar
foutjes van de spanning na, goed.
Op naar de balk: aldaar een kleine fout doordat ze een oefening om
draaiden, maar gelukkig viel niemand eraf. Bij het trampolinespringen was het erg gezellig, maar het
ging erg goed. Op naar het laatste
toestel, de brug. Dit was op sommige punten wel moeilijk voor ze omdat ze een onderdeel nog niet beheersen. Ze zijn op de 10de plek geeindigd. In de middag was het eerst
de beurt aan Daphne, Isabeau, Denise, Nina, Laura en Amber. Zij begonnen eveneens op de lange mat.
Ze hebben alles heel netjes gedaan.
Op naar de balk: af en toe een wiebel maar ze bleven er op. Na de balk
was er alleen de brug nog. Af en toe
een beetje geholpen, omdat ze het
net nog niet alleen kunnen. Voor
hen een 16de plek.
Jongste deelneemsters
Als laatste waren de jongste deelneemsters van Veenland aan de
beurt. Vandaag voor het eerst in het
nieuwe gympak van Veenland. Dat
zag er toppie uit. De turnsters waren: Femke, Floor, Eva, Merel en Rosanne. Ze waren allemaal erg zenuwachtig, want voor hun was het
de allereerste keer dat ze een wedstrijd deden. Vanwege een ziek
meisje moesten ze ineens ook dubbeldraaien, dit was ook erg wennen.
Door de vele groepen die er meededen, werd de eerste ronde met
rust begonnen. Van de zenuwen
was niets meer te zien toen ze bij de
brug begonnen. Op naar de lange
mat! Hier werd een mooie oefening
gedraaid door alle meisjes. Af en toe
een krom been, maar dat is niet erg.
Als laatste toestel de balk, ze lieten
allemaal een hele mooie oefening
zien, sommige deden zelfs dingen
die ze in de les nog niet durfden te
doen. Bij de prijsuitreiking bleken ze
21ste te zijn geworden. Iedereen is
heel erg tevreden over hoe de meisjes en jongens het hebben gedaan.

den er maar liefst 8 groepen van
GVM mee. Bij de vierkamp meisjes
6 t/m 8 jaar werd GVM 4 vijfde, geen
medaille maar wel een plaats in de
finale! Dan waren er nog 7 groepen meisjes die meededen met de
driekamp. De driekamp bestaat uit
de brug, balk en de lange mat. Vier
groepen GVM turnsters deden mee
bij de meisjes 9 t/m 11 jaar. GVM
8 werd 11de met een score van
119,600, GVM 7 was net iets beter
en werd 9de met totaal 122,100 punten, GVM 6 weer vlak hieronder met
122,500 en GVM 5 scoorde het beste en werd 4de met 126,300 en een
plaats in de finale! Voor GVM kwamen deze dag dan nog 3 groepen
uit bij de driekamp meisjes 6 t/m
8 jaar. De groep GVM1 werd 20ste
met een totaalscore van 116,450. Op
de 7de plaats eindigde GVM 3 met
een totaal van 126,400 en de meisjes van GVM 2 turnden zich keurig
naar een tweede plaats met een totaal van 131,400 punten en natuurlijk ook een plaats in de finale!
Turnkanjers zien ?
Dat kan op zaterdag 2 april in De
Willisstee in Wilnis, want daar wordt
de finale gehouden en u bent dan
ook van harte welkom.

Rommelige en roerige race
voor Atalante D3 volleybalsters
Vinkeveen - Op woensdagavond 2
februari speelden de dames van 3,
gesponsord door Creavorm Meubel
en interieurmakers, tegen Spaarnestad D9 om 19.30 uur in de Beynes
hal in Haarlem. Met al heel wat jaren volleybalervaring kun je de weg
daar naar toe dromen, de jongeren
in het team volgen de tomtom en
werden i.v.m. de spitsdrukte via een
alternatieve route gestuurd door
hartje Amsterdam. Auto 1 was zo
tegen 19.00 uur in de Beynes, een
SMS vertelde dat auto 2 nog bij CS
Amsterdam zat. Enorm rommelig
was de eerste set. Niet verwonderlijk natuurlijk. Maar het duurde ook
nog eens even voordat er een beetje lijn in het spel kwam. Initiatief, pit
en zekerheid waren zoek en bleven
zoek. Het vaste passwerk was stukken minder dan anders, de aanval miste scherpheid en veel ballen suisden uit of werden te makkelijk zachtjes in het veilige midden
gespeeld. De service van de jonge
Haarlemse dames was pittig strak,
anders dan de doorgaans meer lobbige serviceballen waar de meiden wel weg mee weten. Pas toen
Spaarnestad eerder de 20 bereikte,
ging de Creavormploeg echt om de
punten spelen. Inge Bakker scoorde
flink wat punten maar in feite was
het Mariska van der Spoel die ondanks de veel te veel goed bedoelde aanwijzingen (en dat op een voor
haar ongebruikelijke middenplek),
toch het hoofd koel wist te houden
en de laatste 4 punten op rij scoor-

de door strakke plaatsballen afwisselend in beide hoeken. 25-23 winst.
(pfff). In set twee bleven de geroutineerde dames Bakker staan, Lisa
Beijer en Xuee Lont kwamen in het
veld voor Jaimie Theijsmeijer en Nivja Bartman. De eerste servicebeurt
zette een mooie voorsprong van
zo’n 6 punten neer, dat is toch prettiger ballen dan andersom. Het werd
minder gespannen en er werd actiever gereageerd. Lisa wist op het
midden gelijk punten te maken, Xuee verdeelt liever maar blijft verbazen met haar lucratieve aanval en
de service van Denise van der Laan
was prettig steady. 25-15. De derde set was weer anders. Eerst voor,
daarna ingehaald en die achterstand werd maar moeizaam ingelopen, soms langszij. De servicebeurten van de Haarlemse dames waren
erg goed, passes ketsten weg, een
aantal keren zelfs harde aces om de
oren. Het team werd weer onrustig, ballen werden door verkeerde
spelers gepakt, het eigen geloof en
de positiviteit zakten weg waardoor
nog meer foutjes werden gemaakt.
Twee time-outs en een wissel konden het tij niet keren, 20-25 verlies.
Even uit het veld geslagen werd de
draad in het vierde bedrijf weer opgepakt. Met goed teamwork lieten
de dames zien wat ze ook waard
kunnen zijn: 25-11 winst. Met deze
3-1 winst zijn de dames nog steeds
één puntje voor op clubgenoten D5,
de afstand met de nummer 1 is vergroot naar 7 punten.

Hoogstaand biljartspel van Kees
de Bruin en John Vrielink
Mijdrecht - Bij het 2e gesplitste
deel van de teamcompetitie in Biljartfederatie De Ronde Venen is de
kop er af. De Kuiper/van Wijk is winnaar van het eerste competitiedeel
en door de splitsing van een hoge
A en een lage B poule komen mogelijk 2 nieuwe teams bij voor de
barrage. In de A-poule won De Merel/Heerenlux 2 met 9-0 van APKMijdrecht 1.
Ook de kampioen van vorig jaar
De Paddestoel 2 laat met een 9-0
op De Kuiper/van Wijk (revanche)
haar kracht zien. De Schans dat net
misgreep bij het eerste deel van de
competitie liet er geen gras over
groeien en haalde met een fikse 9-0
overtuigend uit tegen De Vrijheid/
Biljartmakers. Cens 1 won met 5-4
van De Kromme Mijdrecht 1. Bobs
Bar moest een klein verlies van 4-5
tegen Dio 1 incasseren. Ook de Merel/Heerenlux 1 moest met een 4-5
genoegen nemen tegen De Springbok 1. In de B-poule was Cens 2
de beste want ze wonnen met 9-0
van De Paddestoel 1. Dio 2 verloor met 4-5 van De Paddestoel 3.
APK-Mijdrecht 2 verloor thuis van
Stieva-Aalsmeer met 2-7. Collega
APK-Mijdrecht 3 verloor eveneens
met 2-7 maar dan van De Kromme
Mijdrecht 2. De Merel/Heerenlux 3
won met 5-4 van De Springbok 2.
De wedstrijd tussen De Merel/Heerenlux 1 was een uiterst spannend
treffen. Kopman John Vrielink moest
het opnemen tegen Springbokker
Kees de Bruin. In 3 beurten was de
stand 35 voor Kees en 20 voor John.
In de 4e beurt kwam Kees met een

serie van 49 op de proppen gevolgd
met een serie van 68 in de zesde
beurt. In de 7e beurt kwam John
met een antwoord van 42 caramboles. Kees maakte zijn laatste 23 caramboles in de 8e beurt en had zijn
180 punten verzameld. Met een nabeurt van 2 caramboles kwam John
tot een mooie 69 caramboles. Het
kortste partij record stond op 10
beurten en is nu door Kees scherper gesteld op 8 beurten die tevens
de hoogste serie van de week opeiste, dat waren dus 68 caramboles
met een percentage van 37.77%. Het
moyenne van Kees was 22.50 en van
John 8.625. John Beets was tegen
Bert Loogman in slechts 20 beurten
uit, behaalde een hoogste serie van
40 en speelde 6.00 gemiddeld. Robert Daalhuizen was in 18 beurten
uit tegen Michael De Kuiper. Ook
Michel Bak deed tegen Henny Hoffmans slechts 18 beurten over zijn
partij. Koos Zwerver van Dio 1 zette
tegen Stefan Vos ook een 18-beurtspartijtje weg. Vincent Roeleveld en
Leen Cornelissen lieten ook een prima persoonlijke prestatie noteren
door hun opponent in slechts 16
beurten af te troeven. Aanstaande
zaterdag 12 en zondag 13 februari
vindt de finale 2-sterklasse libre in
Cens te Mijdrecht plaats. Op beide
dagen is de aanvang 13.00 uur. De
organisatie is in handen van de aldaar huishoudende biljartclub. De
deelnemers zijn: Jim van Zwieten,
Hans Bak, Robert Daalhuizen en
Cock Verver van De Paddestoel. Van
de Biljartclub CenS heeft Jos Bader
zich geplaatst.

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 9 februari 2011

Spetterende finale 27ste VLC Talentenjacht

TALENT IN OVERVLOED!!!
Twee avonden talentenjacht, met op vrijdagavond een tot de
nok toe gevulde aula. Medeleerlingen, ouders, broertjes en
zusjes, opa’s en oma’s: allemaal supporters die waren komen
opdagen om hun favoriete talent te steunen in de strijd om de
felbegeerde VLC Talentenjacht Trofee.Maar liefst 47 deelnemende
acts, variërend van zang, dans tot complete bands hebben in de
voorronde gestreden om een van de 21 plaatsen in de finale. Het
niveau was indrukwekkend hoog!Zowel donderdag als vrijdag
werd het volledige programma gepresenteerd. Het verschil was
natuurlijk de aanwezigheid van de jury op vrijdag.
En wat heeft die het moeilijk gehad. Ga er maar aan staan
en vergelijk hardrock met klassiek, cabaret, instrumentaal,
acrobatiek, ballet of solozang. En dan ook nog eens brugklassers
met en naast 6 vwo’ers. Maar na een intensieve discussie heeft
de jury de beslissing kunnen en durven nemen. De zaal hield
de adem in toen de juryvoorzitter, Otto Hoogendijk, de uitslag
bekendmaakte. Het daverende applaus en de enthousiaste
toejuichingen bevestigden het oordeel van de jury.
De aanmoedigingsprijs was voor Esther van Harten met het
nummer “Alles kan”. Met haar prachtige, blije stem wist zij
de zaal intens te boeien.De 3e prijs ging naar Buiske Boone en
Timon de Graaff met het nummer “Easy like a Sunday morning”.
Het harmonieuze samengaan van de prachtige stem van Buiske
en het mooie pianospel van Timon maakten indruk.Nog een
3e prijs ging naar Daphne Schiele en Quincy Sedney met het
dansnummer “Ome Kayo”. Met originele kleding en maskers,
prachtige muziek en hoogstaande danstechniek zorgden zij
voor een wervelende show.De 2e prijs was voor Remco de Jonge,
Tim ter Laare, Twan Kruiswijk en Saar Ariël met “Yesterday is
history” (een eigen nummer!). Prachtige leidende stem van
Twan, harmonie tussen drum en gitaar en het plezier spetterde
eraf. De 1e prijs, en dus de VLC Talentenjacht Trofee 2011, ging
naar David van Rijn en Samuel Veerhuis met het nummer “The
golden drum”. Met hun samenspel en solo’s brachten deze twee
kanjers de zaal in vervoering. Hun kracht en energie deed de
aula van de school op haar grondvesten schudden.

Meer foto’s op: www.veenlandencollege.nl
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Prima spel van Atlantis 1 is
niet genoeg tegen Fluks 1

Atlantis 2 korfbalteam
verliest nipt in Noordwij k

Mijdrecht - Zaterdag 5 februari
mocht de door Rabobank gesponsorde ploeg aantreden tegen Fluks
1. De eerste wedstrijd werd afgelast
vanwege winterse weersomstandigheden, wat dit de eerste ontmoeting
maakte.
Naar de stand kijkende wist het eerste team van Atlantis dat dit een pittige pot zou worden. Aangezien Atlantis eerder heeft laten te zien te
beschikken over goede kwaliteiten tegen koplopers werd er gemotiveerd aan de wedstrijd begonnen.
Toch was het Fluks, dat thuis speelde, dat het beste uit de startblokken
kwam. Met een overtreding na twee
minuten stond het eerste doelpunt
voor Fluks op het scorebord. Gelukkig bleef Atlantis niet lang achter en
werd, wederom vanwege een overtreding, de gelijkmaker gescoord.
Daarna volgden doelpunten aan
beide kanten met onder andere het
100e doelpunt voor de Atlantis equipe; een goed schot gescoord door
aanvoerder Jimmy de Koning.
Na twintig minuten ging de wedstrijd nog steeds gelijk op en met
een 4-4 stand was alles nog mogelijk. Atlantis liet doorzettingsvermogen zien, maar in twee minuten tijd
wist Fluks een voorsprong van drie
punten op te bouwen.
Atlantis kon het laatste doelpunt van
de eerste helft op zijn naam schrijven en zo ging het signaal voor de

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis 2, gesponsord
door Rabobank, uit tegen Fluks 2
in Noordwijk. Deze ploeg was nog
onbekend voor Atlantis. De geplande wedstrijd in december vorig jaar
ging niet door vanwege het winterweer. Op de ranglijst stond Atlantis één punt voor op Fluks, dus
het beloofde een spannende wedstrijd te worden. De strijd ging gelijk
op, maar de keren dat een ploeg op
voorsprong kwam was het de ploeg
uit Noordwijk. Fluks won uiteindelijk het gevecht met een nipte 10-9
overwinning.
Atlantis begon met Cynthia Sassen
in de basis voor de afwezige Eline
Laaper. Kristian Geerdinck maakte zijn rentree na een blessure.
De ploeg uit Mijdrecht begon niet
scherp. Er werd al snel tegen een
2-0 achterstand aangekeken. Atlantis was wakker geschud en de inhaalstrijd werd ingezet. Dit leidde
tot een gelijke stand. De eerste helft
ging verder gelijk op. Zodra Fluks
weer op voorsprong kwam, maak-

rust met een 7-5 stand op het scorebord.
Na een korte bespreking in de rust,
met vooral de boodschap niet dezelfde fout te maken als de week ervoor, was het wederom Fluks met de
beste start.
Na een minuut wist Fluks de korf
te vinden, snel gevolgd door Atlantis; 8-6. Hierna volgde een mindere
periode voor de Mijdrechtse ploeg.
Er werd ruim tien minuten lang niet
gescoord, terwijl Fluks wel door
bleef scoren. Fluks liep uit naar een
11-6 voorsprong, wat niet meer in
te halen viel. Op dit moment mocht
Masha Hoogenboom het team komen versterken. Na een lastige tijd
met een blessure kreeg zij na zes
weken weer speeltijd. Zowel Fluks
als Atlantis wist hierna nog te scoren. Lisanne van Doornik werd nog
ingezet, maar de achterstand was te
groot en de wedstrijd bleek beslist.
Atlantis heeft een prima pot neergezet, maar Fluks was te sterk en won
met 12-8.
Met nog steeds maar twee punten
blijft Atlantis knokken tegen degradatie. In deze strijd mogen zij
het volgende week opnemen tegen eeuwige concurrent VZOD. Deze wedstrijd wordt om 15.45 uur gespeeld in Mijdrecht in sporthal
Phoenix.

Hertha E6 winterkampioen
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
werden de jongens van Hertha E6
spreekwoordelijk in het zonnetje
gezet. De mannen zijn namelijk geheel verdiend winterkampioen geworden!
Ondanks dat de ‘echte’ zon ver te
zoeken was, de wind zich van zijn
beste kant liet zien (en voelen) de
zeer spannende wedstrijd waarin
goed voetbal werd gespeeld werd

te Atlantis het weer gelijk. Met een
stand van 7 - 6 in het voordeel van
Fluks werd er gerust.
Na een peptalk van coach Petra
Taal kon er weer aan de wedstrijd
worden begonnen. Het was echter Fluks dat als eerste scoorde na
rust. Het gat was weer twee punten.
Atlantis was niet van plan de winst
weg te geven. Atlantis kwam weer
wat dichterbij. Het team toonde
vechtlust en doorzettingsvermogen.
Met nog vijf minuten op de klok
stond het 10-9. Atlantis zat heel
dichtbij de gelijkmaker. Helaas lukte
het de ploeg niet om nog een punt
mee naar Mijdrecht te nemen.
Atlantis heeft als team gespeeld en
geknokt voor de punten. Ze kregen
geen loon naar werken. Een gelijke
stand was verdiend geweest.
Volgende week speelt Atlantis 2 tegen VZOD 2 in sporthal de Phoenix
in Mijdrecht om 14.25
De vorige wedstrijd werd met een
puntverschil gewonnen door Atlantis. Kom allemaal Atlantis 2 aanmoedigen naar de overwinning!

verloren( 4-6). Was de glimlach niet
van de jongens hun gezicht te halen.
Met een bos bloemen op de foto, en
lekker naar binnen waar Herhta ervoor zorgde dat er een heerlijk bakje patat voor ze klaarstond.
Met wat versterking binnen het
team en voortaan E5 als naam gaan
de jongens voor de beker aan het
eind van het seizoen.

Lust! sponsort Hertha E1
Vinkeveen - Met de stormachtige
wind van afgelopen zaterdag zijn
de jongens er weer helemaal klaar
voor. Eerst even op de foto in de
nieuwe trainingspakken met Hans
Venneman eigenaar van Restaurant
Lust! in Mijdrecht en er dan hard
tegen aan! Geëindigd op de tweede plaats van de wintercompetitie

Christina Verbruggen
behaalt 1e dan taekwondo
Mijdrecht - Horangi taekwondoka
Christina Verbruggen heeft op zaterdag 22 januari 2011 haar eerste
dan taekwondo behaald, dit is hetzelfde als de bekende zwarte band.
Christina is 15 jaar en nu al in het
bezit van deze hoge graduatie.
Spannend
De danexamens worden op regionaal niveau gehouden. Dat betekent
dat men bij de eigen sportschool de
kleurenbanden geel, groen, blauw
en rood (verspreid over 9 examens)
kan halen, maar de zwarte band
examens worden door de taekwondobond centraal georganiseerd. Een
groep bestaande uit examenkandidaat Christina, haar trainingspartners, supporters en haar trainers
reisden daarom af naar Hoogwoud
voor een spannende dag.
Onderdelen
Op een zwarte bandexamen taekwondo moet een aantal onderdelen getoond worden door de kandidaat. Christina liet zien dat zij de

poomse, het individueel uitvoeren
van een reeks technieken, uitstekend beheerst.
Daarnaast liet zij zien dat ze opgewassen is tegen een aanvaller tijdens het onderdeel zelfverdediging.
Cindy de Jong viel haar op verschillende manieren aan, waarna Christina liet zien dat zij met beheersing en
controle deze aanvallen kon pareren. Bij het onderdeel sparren liet zij
zien dat ze het wedstrijdtaekwondo
in de vingers heeft. Zij wist met Dion Nijhuis als tegenstander en trainingspartner een mooie partij zien.
Overige onderdelen van het examen
zijn de stapsparring, waarin bewezen moet worden dat de technieken
nauwkeurig op de tegenstander afgestemd zijn door deze net niet te
raken. Men moet Koreaanse benamingen van techniek en lichaamsdelen leren voor het onderdeel theorie, en voor het onderdeel breektest moeten de deelnemers houten
planken breken met een juiste techniek.

start Hertha E1 goed met 2 winnende wedstrijden in de zomercompetitie. Ondanks de harde wind boekten de jongens een mooie overwinning van 7-2!
Hertha en de jongens van de E1 bedanken Lust! en hopen weer op een
mooie zomercompetitie.

Atlantis E1 weer een
stap dichterbij de titel

18 Leerlingen zwemmen af bij
Zwemvereniging De Ronde Venen
Mijdrecht - Zaterdagochtend 5 februari hebben 18 leerlingen afgezwommen op de afdeling Diploma
Zwemmen bij Zwemvereniging De
Ronde Venen.
Er werd afgezwommen voor Zwemdiploma A, B en C en Wereldzwemslagen.
De vereniging zwemt in kleine
groepjes en stemt het afzwemmen
op de leerlingen af, waardoor dit
ook in kleine groepjes plaats heeft.
Na het Zwemdiploma C zwemmen
de leerlingen verder voor de verschillende Zwemvaardigheidsdiploma’s. Wereldzwemslagen valt daar
ook onder. Bij dit diploma worden
verschillende slagen aangeleerd
van de Japanse crawl tot de Engelse slag.
Geslaagden
De ZDRV feliciteert alle geslaagden
en wenst ze succes met het volgende diploma. De geslaagden zijn:
Zwemdiploma A: Lars Post, Nienke Vergeer, Kyra van Meijer, Daan
Winters, Reny van der Most en Bea
Umuhoza.
Zwemdiploma B: Manouk Donkers en Noah van Leeuwen.
Zwemdiploma C: Sander da Costa,

Vincent da Costa, Sita van Schaik en
Maarten Vos.
Wereldzwemslagen 1: Deborah
Hartman.
Werelzwemslagen 2: Bart Hoogendoorn, Tanja Kamp, Tessa Oudijk,
Nienke Scheenaart en Sterre Westenbrink
Activiteiten zwemvereniging
De afdeling Diploma Zwemmen
van de zwemvereniging organiseert
ABC zwemlessen op de zaterdagochtend van 08.00 tot 10.15 uur. Deze lessen worden met name gericht
op leerlingen die in grotere groepen
moeilijker meekomen.
Daarnaast wordt er op de zaterdagochtend lesgegeven voor de Zwemvaardigheidsdiploma’s, waaronder
snorkelen, balzwemmen, survival,
wereldzwemslagen, plankspringen
en aquasportief voor kids.
Bij de afdeling Zwemmend Redden
op de woensdagavond worden leerlingen van jong tot oud opgeleid tot
volwaardig zwemmend redder.
Conditieverbetering, slagverbetering en daarnaast natuurlijk alle
vaardigheden voor het redden van
een drenkeling en preventie komen
aan bod.

Mijdrecht - Ook zaterdag 5 februari ging de DHIM equipe van korfbalvereniging Atlantis weer op weg
naar een nieuwe overwinning.
Ditmaal moest er worden aangetreden tegen ZKV in Zaandam. Een duel tussen de nummer 1 en de nummer laatst. Ook deze wedstrijden
moet je gewoon winnen.
Het begin was wat lastig, aangezien
het team wat door elkaar was gehusseld, omdat Sam zijn arm heeft
gebroken. De eerste aanval had wat
opstartproblemen maar wist wel
tweemaal de korf te vinden, waarvan
het tweede doelpunt heel mooi was;
een doorloopbal mooi uit de ruimte
aangegeven. De tweede aanval had
wat sneller zijn zaakjes op orde. Er
werd goed voor elkaar gewerkt en
iedereen werd uitgespeeld. Via een
mooi afstandschot en drie korte kansen stond het al gauw 6-0. Met twee
mooie doorloopballen werd de score
vervolgens opgevoerd naar 8-0.
In de rust werd het door DHIM gesponsorde team door de coaches

gecomplimenteerd met hun spel. Er
was wel één klein kritiekpuntje, ondanks de 8-0 waren er nog heel veel
kansen gemist. Voor elkaar blijven
werken was het advies, dan zouden
er nog veel doelpunten bij komen.
Atlantis bleef het proberen en creeerde veel kansen. Maar helaas ging
het team in de 2e helft wel verder
met missen van kansen. Maar het
belangrijkste was wel dat er voor
elkaar werd gewerkt en dat er niet
werd opgegeven. Er vielen nog twee
doelpunten; twee keurig uitgespeelde doorloopballen. Hierdoor kwam
de uitslag uit op 10-0. Door de overwinning staat Atlantis E1 nog vaster
op de eerste plaats. Met 9 gespeelde wedstrijden staat het team op 17
punten met een doelsaldo van 67
voor en maar 11 tegen.
Wanneer er volgende week uit in
Krommenie wordt gewonnen, zal op
5 maart de kampioenswedstrijd worden gespeeld. Houdt u Atlantis E 1 in
de gaten, dat kan op
www.kvatlantis.nl .
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Twee Argonauten in KNVB
team West 1 onder 14AV

Zwembadtraining WVA
voor jeugdzeilers

Mijdrecht - Uit de C1 van Argon
zijn twee spelers wederom geselecteerd voor KNVB jongensteam onder 14AV (amateur vereniging). In
de brief die de spelers van de KNVB
krijgen, worden zij door de technische staf van deze organisatie van
harte gefeliciteerd met de uitnodiging voor deelname aan dit team.
Richard Strubbe (rechts) is voorafgaand hieraan al geselecteerd geweest voor de KNVB teams tot 12 jr.,
tot 13 jr. en district 13 jr.
Het laatste jaar heeft hij samen met
Mitchell v.d. Veer (links) in het team
O13 gespeeld. Mitchell was toen
nog lid van FC Breukelen.

Vinkeveen - De Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude houdt op
zondag 13 februari de traditionele zwembadtraining voor de jeugd.
De training wordt dit jaar gehouden
in het Sportfondsen Meerbad in Abcoude.

Deze 2 talenten spelen nu samen
voor Argon en voor de KNVB!
Het KNVB team West 1 is samengesteld uit spelers van verenigingen
uit de provincies Noord-Holland,
Utrecht en Almere. Vorige week
dinsdag heeft dit team gespeeld tegen West 2 in Rijswijk.
De komende maanden zullen er
meer oefenwedstrijden gespeeld
worden tegen o.a. AZ, AJAX, Volendam en FC Utrecht. Aan het eind
van het seizoen zal tijdens een toernooi worden uitgemaakt welk van
de vijf districten het sterkste team
(onder 14AV) van Nederland heeft.

Recreanten KV Atlantis
maken indruk bij KVA
Mijdrecht - Op 5 februari is het recreantenteam van Korfbal Vereniging Atlantis op bezoek geweest bij
Korfbal Vereniging Amstelveen voor
een toernooi met 4 andere teams uit
de regio. Aan het toernooi deden
naast KVA en KV Atlantis ook SDO
uit Kamerik, VZOD uit Kudelstaart
en EKVA uit Almere mee. Tijdens
het toernooi werden er 4 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd
werd tegen EKVA gespeeld waarin KV Atlantis zeer voortvarend begon en op voorsprong kwam door
een mooi doelpunt van Henk van
Walraven. Helaas werd er uiteindelijk gelijk gespeeld doordat EKVA met een afstandsschot gelijk wist te maken. Door deze wedstrijd waren de verwachtingen direct hoog bij de flinke groep meegereisde supporters die het team ondersteunden met applaus en aanmoediging vanaf de kant. De tweede wedstrijd werd nipt verloren tegen SDO met 2-1 nadat KV Atlantis
terugkwam in de wedstrijd van een
2-0 achterstand door een strafworp
die Frans van ‘t Schip prima wist af
te maken. De derde wedstrijd tegen
VZOD werd door KV Atlantis helaas
verloren met een stand van 5-0. Deze tegenstander was zaterdagavond
nog te sterk voor Atlantis dat met
een groot aantal nieuwe talentvolle
spelers aantrad op het toernooi. De
laatste wedstrijd was een wedstrijd
waarin een gecombineerd team van
VZOD en KV Atlantis samen tegen
KVA speelden. Zowel VZOD als KV
Atlantis speelde ieder in 1 vak met
eigen mensen, maar samen speelden ze tegen KVA. Deze wedstrijd

werd uiteindelijk door KVA gewonnen met 5-2. Het resultaat van dit
eerste toernooi met een aantal nieuwe gezichten in de recreantengroep
is zeer goed verlopen, en liet duidelijk zien welke vooruitgang reeds geboekt is met het team. De verwachting is dat wanneer deze vooruitgang
verder zal worden voortgezet de komende weken, het een kwestie van
tijd zal zijn voordat ook dit team van
KV Atlantis zich zal gaan mengen in
de kampioenstrijd op de verschillende toernooien die men speelt.
Toernooi
Het recreantenteam dat zaterdag
heeft meegedaan aan het toernooi
bestaat uit Marcel Vermolen, Rene
Troost, Ben van Diemen, Henk van
Walraven, Wim van Veen, Frans van
‘t Schip, Thea van ‘t Schip, Jose van
Nieukerke, Angelien van de Lindt,
Anja Kooistra en Sandy Veenboer.
Bij de recreanten is altijd plaats voor
nieuwe dames en heren die graag
op een leuke en gezellige manier
sportief bezig willen zijn. Korfbal is
bij uitstek een spel dat een combinatie maakt tussen snelheid, behendigheid en vooral ook gezelligheid waardoor deze sport voor personen van jong tot oud heel leuk is
om te beoefenen. Kom gerust eens
langs bij KV Atlantis voor informatie, of zelfs een aantal proeflessen.
Indien u al tijden denkt: ik wil graag
iets gaan doen aan sport, maar ik
zoek niet direct een zeer competitieve sport maar vooral een waar ik in
een gezellige omgeving sportief bezig kan zijn, dan is dit een sport die
bij uitstek voor u geschikt zal zijn.

Atalante D2 wint ondanks
spannend tweede bedrijf
Vinkeveen - De nummer 5, VCH
D3, stond vrijdag op het programma, het team waarvan in de uitwedstrijd toch een spannende tweede
set met 25-23 werd verloren. Lange meiden, sommigen wel drie koppen groter dan sommige dames van
D2. Het inslaan zag er best goed uit.
Joke Ruizendaal was met skivakantie, Tineke Vellekoop besloot verstandig niet mee te ballen.
Debbie van der Hoorn en Marjan
Blenk waren de enige middenspecialisten en daardoor in deze wat
meer aan elkaar gewaagde wedstrijd de vaste middenblokkeerders.
Annemarie Bakker startte in de verdeling en jetsing Jet Feddema op de
diagonaal. Op de buitenkant begonnen Natalie van Scheppingen en Inge Bakker. Annemarieke Wijnands
adviseerde samen met Tineke vanaf
de bank. Het eerste bedrijf draaide
na wat aftasten pittig en wonderwel.
Het verwachte offensief was er wel
van de lange aanvallers en zeker
ook blokkerend moesten de dames
even een stappie en reactie bijzetten, veel meer dan anders. Maar de
aanvallers sloegen toch ook vaak uit
en aan de Vinkeveense zijde draaide
het van meet af aan alert. Het was
een leuke actieve en attractieve set
met mooie afwisseling in de aanvallen. Inge was lekker op dreef en
ook Jet was helemaal op slag met
een sterke service en mooi scorende aanval, 25-16.
VerdedgingI
In set twee wisselde Inge voor Annemarieke. De service van de
Hoofddorpse ploeg zette de verdediging onder druk waardoor de
pass minder mooi of soms zelfs helemaal niet bij de verdeler terechtkwam. Het werd iets meer gespannen en ook op andere onderdelen
was het minder zuiver dan de proloog. Meer ballen werden in het lange blok geslagen en te scherpe passes kwamen om de oren terug. VCH
had verder ook goed onthouden dat

Mijdrecht - Dinsdag 1 februari, op
de vaste trainingsavond, werden de
spelers van Atlantis A1 verrast met
het bezoek van toptrainer Frits Wip.
Frits werd als speler bij het Amsterdamse ROHDA 3x landskampioen
op het veld, 1x in de zaal en hij won
de Europacup voor clubteams.

Topcoach Frits Wip traint Atlantis A1

Mijdrecht - De A Pupil Noah Boogaard heeft in de afgelopen week
meegereden met Het Schaatscircuit in Thialf en daar goede resultaten geboekt door opnieuw 2 PR’s te
rijden en wel 46.56 op de 500 m en
2.24.11 op de 1.500 m.
De laatste tijd is een verbetering van
het clubrecord met maar liefst 5 seconden!
Grootvader Bram
Zijn grootvader Bram de Vries (68)
reed 47.77 op de 500 m en 1.36.14
op de 1.000 m en heeft de strijd
met zijn kleinzoon dus bijna verlo-

ren. Slechts zijn 1.000 m tijd is dit
seizoen nog sneller, maar dit lijkt
slechts een kwestie van tijd.
Afgelopen zondag reed Noah mee
met de Gewestelijke uitnodigingswedstrijd in Haarlem, samen met
zijn clubgenote Lotte Elfferich. Ondanks de heftige wind, die hen parten speelde in de half open ijshal,
reden beiden zeer aanvaardbare tijden: Lotte op de 500m 50.08 en de
1.000m 1.46.73, Noah respectievelijk
47,94 en 1.39.77.
Hiermede werden zij 5e en 8e van
het Gewest Noord-Holland/Utrecht.

Functie
In set 3 wisselden de verdelers van
functie en buitenaanvaller Natalie
maakte plaats voor Inge. De goede
en minder goede onderdelen waren bekend, extra aandacht kwam
er op de verdediging van het midden en op de blokverdediging. Vooral die eerste lukte aardig, de tweede
ging ook wel.
De pass was nog niet helemaal
haarscherp maar Jet wist er wel wat
van te brouwen zodat bijvoorbeeld
Annemarieke een mooie ‘slagbal’
binnen de Haarlemse lijnen kon
poeieren. Er waren keurige servicebeurten en zo kwam de set ondanks
een klein dalletje tot een gunstig
eind met 25-18.
Ook in het laatste bedrijf gaf de
groengele ploeg, nog altijd gesponsord door Haaxman Lichtreclame,
de regie niet meer uit handen en
soepeltjes werd aangestuurd via 2518 op wederom een 4-0 winst.

Toptrainer op bezoek bij
korfballers Atlantis A1

Ook kwam hij uit voor het Nederlands achttal, op zijn naam staan 22
caps. In de afgelopen jaren is hij zich
gaan richten op het trainersvak. Zijn
grootste triomf tot op heden was de
promotie van het Maarssense OVVO
naar de Lotto Korfballeague. Dit seizoen is hij werkzaam bij het in de
overgangsklasse spelende Excelsior
uit Delft. De komst van deze toptrai-

Twaalfjarige schaatser Noah
Boogaard verpulvert clubrecord

in het middengat punten te verdienen waren, ze incasseerden er een
aantal keren. De dames van twee
vochten terug en met name Debbie wist diverse punten langs het
lange blok te scoren. Er werd hard
geknokt om het verschil van 14-20
achter weer in te lopen, de fluitende
houding van de Hoofddorpse coach
was een goede motivatie. Verder
maakte Natalie een sterke servicereeks waardoor het verschil minder werd. Op 18-23 achter verving
Inge diagonaal Jet en dat bleek lucratief. Tweemaal een lekkere spetter op de rechtdoor. De ploeg vocht
door en via een 20-24 achterstand
en gedegen pittig spel werd het 2224 waarop de VCH coach een timeout nam. Na de time-out verzocht hij
om een wissel en dat mocht niet van
scheidsrechter Ton P, in de plaats
volgde een tweede time-out. Het
was knoert spannend maar Atalante
had de beste vechtkaarten in handen en wist uiteindelijk met 27-25 te
winnen, een mooie opsteker.

ner werd mogelijk gemaakt door de
subsponsors Florist en Roebeson.
Tijdens deze gasttraining heeft Frits
veel uitgelegd over diverse spelvormen en de daarbijbehorende spelpatronen, het was voor zowel spelers als coaches een bijzonder leerzame training. Atlantis hoopt dat het
A1/Van Dam-team deze opgestoken informatie kan overbrengen in
de aankomende wedstrijden.
Op 12 februari zal Atlantis A1 om
18.05 uur in De Phoenix spelen tegen Tempo met als inzet: HET KAMPIOENSCHAP. Het team heeft aan
een gelijkspel voldoende en zal dan
net als vorig seizoen op het veld de
promotie maken naar de landelijke
1e klasse.

Al jaren organiseert de WVA voor
haar jeugdleden een zwembadtraining. Tijdens deze training wordt
geoefend in het omslaan en weer
rechtop zetten van je zeilboot, reddend zwemmen, estafettes en nog
veel meer. Ook is dit een goede mogelijkheid om de zwemvesten nog
eens te testen op drijfvermogen.
Voor wie?
De zwembadtraining houdt WVA
dit jaar niet alleen voor de eigen leden: ook andere jongeren tussen 7
en 14 jaar biedt zij graag de mogelijkheid om kennis te maken met het
zeilen. De ideale omstandigheden
in het zwembad zorgen ervoor, dat
de eerste ervaringen positief zullen
uitpakken. Uiteraard zorgt de WVA
voor de bootjes en ook haar trainers
zijn aanwezig. Ook is er de gelegenheid voor ouders om vanaf het terras te kijken hoe hun kinderen oefenen met in een boot klimmen. Aan

de deelname zijn geen kosten verbonden.
Locatie
De zwembadtraining vindt plaats op
zondag 13 februari van 13.15 uur tot
15.45 uur in het Sportfondsen Meerbad aan de Amsterdamsestraatweg
40 in Abcoude. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. Meer informatie
hierover staat op
www.wvavinkeveen.nl.
Over WVA
De WVA is een vereniging met een
grote regionale betekenis. Naast
jeugdleden uit het gebied van Amsterdam tot Elburg en Nieuwegein
heeft de vereniging een groot aantal lokale leden die gebruikmaken
van de faciliteiten op Zandeiland
4. De vereniging heeft verschillende trainingsgroepen variërend van
beginners tot landelijk hooggeklasseerde wedstrijdzeilers bij de jeugd.
Ook is er een jaarlijks terugkerende
zeilcursus voor volwassenen die in
de zomermaanden de fijne kneepjes van het zeilen in de vingers willen krijgen en worden er onderlinge
wedstrijden gezeild, naast activiteiten en tochten voor gemotoriseerde boten.

De Vinken verslaat fel VZOD
Vinkeveen - De Vinkeveense
hoofdmacht kreeg de punten afgelopen zaterdag niet cadeau. In een
matig interessant duel wisten de
volgelingen van trainer-coach Fred
Straatman vooral de eerste twintig minuten te imponeren. Daarna
mocht het Kudelstaartse VZOD terugkomen in de wedstrijd. Pas in de
laatste vijf minuten nam de koploper definitief afstand en finishte uiteindelijk met een 16-9 eindoverwinning.
Ilse en Ravi
Voorzitter Henk Kroon vroeg bij het
voorstellen van de teams tevens
aandacht voor de pupillen van de
week Ilse Bosch en Ravi Brokhoff
uit de E1. Daarna kon het thuispubliek al bij de eerste doelpoging van
De Vinken juichen. Mariska Meulstee knalde haar eerste afstandsschot direct door het gele plastic. Niet veel later werd zij onreglementair afgestopt. Aanvoerder Peter
Kooijman verzilverde de meegekregen strafworp netjes. VZOD speelde lang rond in haar aanvallen. De
Vinken had minder tijd nodig om
te scoren. Ook Joyce Kroon scoorde van afstand, waarna VZOD eveneens doel trof: 3-1.
Met zijn eerste treffer voor de Vinkeveense hoofdmacht schoot de
voor de geblesseerde Peter Koeleman meespelende Ronald Mul zich
in de boeken en de thuisploeg naar
4-1. Peter Kooijman maakte met een
flitsende doorloopbal 5-1.
Twee strafworpen later was het 6-2,
voor De Vinken scoorde Charita Hazeleger. Met een lepe wegtrekbal
liet Mariska Meulstee 7-2 aantekenen, terwijl ook Peter Kooijman nog
een keer succesvol was: 8-2. Er was
op dat moment net een kwartier gespeeld en deze tussenstand beloofde veel goeds. Het Vinkenpubliek
ging er eens goed voor zitten.
Weliswaar kon Vinken’s vlaggenschip nog tweemaal fraai scoren (Kelvin Hoogeboom en Joyce Kroon). Nog voor rust echter
leek het felspelende VZOD het vertrouwen terug te vinden. Na de 103 maakte Kooijman met een doorloopbal 11-3, maar de laatste twee

treffers voor rust waren voor Kudelstaart.
Onbehouwen
Ook na rust hield VZOD het initiatief. De Vinken was minder trefzeker
en zelfs vanaf de stip wist de thuisploeg even niet te scoren. Het leek
wel of de Vinkeveners aangeslagen waren door het nogal lijfelijke
spel van de tegenstanders. Fel inlopen, doorslaan, duwen en omarmen leverden wel veel vrije ballen
op en zelfs een gele kaart voor de
aanvoerder van VZOD, maar toch
raakte de thuisploeg lange tijd niet
in het spel.
VZOD kroop dichterbij en pas op
11-8, er was nog slechts twaalf minuten te spelen, kon Charita Hazeleger iets terug doen.
Het was de opmaat voor een fraai
slot. Mariska Meulstee benutte een
uitwijkbal en na 13-9 scoorde alleen
nog de thuisploeg. Ruud Oussoren
tekende voor 14-9, Joyce Kroon liet
Vinkeveen voor 15-9 juichen en Peter Kooijman bekroonde zijn sterke
optreden met een vijfde treffer, die
de eindstand 16-9 op het scorebord
bracht.
Volgende week speelt De Vinken
een zeker niet gemakkelijke uitwedstrijd tegen DOS in Westbroek.
In de thuiswedstrijd wist de huidige
nummer 4 een puntje van De Vinken af te snoepen, dus voorzichtigheid is geboden.

Henny Hoffmans en Tino van
Bemmelen naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café de
Merel in Vinkeveen hebben Henny
Hoffmans en Tino van Bemmelen
flink uitgehaald door hun partijen
overtuigend te winnen van Jan Peters en Wim v.d. Linden die zijn favorietenrol geen moment waar kon
maken.
Ook door naar de kwartfinales gingen op de valreep Jan Eijsker, Rob
Gels, Willem Dokter en Bert van
Walraven. Op zondag kwamen daar
nog bij Mees Brouwer en Bertus van
Veenendaal. Wim v.d. Linden, Dirk

Verdel, Gijs Rijneveld, Jan Peeters,
Rene Hoogenboom, Gerry Hozken,
Jan van Veen en Cor v.d. Kraats waren de verliezers in deze eerst ronde. Geplaatst waren al Bram Koning,
Nick v.d. Veerdonk, Paul Huzemeier
en Patrick v.d. Meer. Er kunnen nog
enkele spelers geplaatst worden
voor dit driebandentoernooi om de
kampioen van verleden jaar Henk
Doornekamp te verslaan. Opgeven
kan in Café De Merel aan Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297263562 of per mail:
thcw@xs4all.nl

Klaverjasclub
Onder Ons

4. Annie Veenhof
4808 pnt.
5. Bep Schakenbos
4800 pnt.
De poedelprijs ging naar Rieky
Kooiman
3461 pnt.

Vinkeveen - Op de eerste avond
van de nieuwe competitie ging Ferry
Verbraak sterk van start en nam een
flinke voorsprong met 5495 punten
op alle andere spelers:
2 Frans Bierstekers
3. Cor de Haan

5163 pnt.
5034 pnt.

De uitslag van de eerste competitie:
1. Martien de Kuijer
49881 pnt.
2. Frans Bierstekers
48044 pnt.
3. Bep Schakenbos
47540 pnt.
Ferry Verbraak behaalde met 19
stuks de meeste marsen.
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nog een mooie sjaal en werd er een
foto gemaakt. Voor aanvang van de
wedstrijd werd G-voetbal KDO welkom geheten door de omroeper
van het stadion. De KDO G-spelers
voelden zich echte VIP’s. In de rust
mochten ze weer naar het spelershome waar ze wat te drinken kregen, maar er waren jammer genoeg
geen spelers aanwezig die nog een
paar handtekeningen hadden kunnen geven. Tijdens de 2e helft kregen ze een zakje chips.

Spelers G-Voetbal KDO naar
Derby Telstar-Volendam
Uithoorn - Op 30 januari was het
dan zover. Een aantal spelers van de
G-Voetbal van KDO was via stichting ‘Dag van je Leven’ uitgenodigd om de wedstrijd Telstar–Volendam bij te wonen. De Stichting Dag
van je Leven probeert wensen te laten uitkomen van mensen/kinderen
met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
Om 12.30 uur moesten de sportievelingen zich verzamelen in Aalsmeer.
Stichting Dag van je Leven had een
hele mooie bus voor hen geregeld
en toen iedereen in de bus zat vertrokken ze richting het TATA Steel

Stadion in Velsen-Zuid. In de bus
moesten alle spelers een voorspelling doen wat betreft de tussenstand en eindstand. Ook kreeg iedereen een zakje snoep voor onderweg.

bracht in het stadion kreeg iedereen

Mooie wedstrijd
Het was een mooie wedstrijd en
mede dankzij de aanmoedigingen
van de KDO’ers stond Telstar al snel
voor met 1-0. Dit bleef ook zo.
Na de wedstrijd stond de bus al
weer klaar en konden ze richting
Aalsmeer. In de bus werd de uitslag
bekendgemaakt van de voorspellingen die voor de wedstrijd waren ingevuld door de kinderen. Joël had
als enige de tussenstand goed voorspeld, dus hij viel in de prijzen.
Rond 17.00 uur arriveerden ze moe
maar voldaan in Aalsmeer.
G-Voetbal KDO wil de stichting Dag
van je Leven en Telstar via de Meerbode nog eens hartelijk bedanken
voor deze onvergetelijke dag.

Monsterscore voor Hetty en Jos
Uithoorn - Op maandag 31 januari speelde Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) de tweede ronde van
de 4e parencompetitie. Alsof de rest
niet meedeed: Hetty en Jos gaven
bridgeles en lieten de rest het nakijken.
Uitslagen:
A-lijn:
1. Anke Reems &
Tineke van der Sluijs
65,80%
2. Leo Leenen &
Henk van der Schinkel
58,16%
3. Bep & John de Voijs
56,84%
4. Marijke & Ger van Praag 55,63%
5. Huib van Geffen &
Lambert Koeter
53,30%
6. Marineke Lang &
Martin Kok
53,23%
7. Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
52,17%
8. Stenny &
Herman Limburg
52,08%
9. Greet & Henk Stolwijk
51,98%
B-lijn:
1. Hetty Houtman &
Jos van Leeuwen
2. Ineke Hilliard &

71,67%

De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer meespelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met haar
secretaris Marineke Lang. Zij helpt
u graag verder. Zij is na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Snertdrive in De Quakel
De Kwakel - Komende zondag 13
februari is er de Snertdrive in het
dorpshuis in De Kwakel. Maar alvorens men zich tegoed kan doen aan
de snert met roggebrood en spek
zullen eerst de degens worden gekruist met diverse andere paren en
24 pittige spellen tot een goed einde
moeten worden gebracht. Natuurlijk
zullen de tegenstanders zich niet zo
gemakkelijk naar de slachtbank laten leiden want ook zij hopen een
van de begerenswaardige prijzen in
de wacht te kunnen slepen.

Welkom
Om kwart over één arriveerden ze
bij het TATA Steel Stadion in Velsen.
Hier werdende G-spelers van KDO
verwelkomd in het spelershome
van Telstar. Er was een aantal spelers aanwezig waardoor de eerste
handtekeningen al snel in de meegenomen schriften stonden. Voordat ze naar hun plekken werden ge-

Benjamin Klooster
61,25%
3. Tini & Johan Lotgerink
55,00%
3. Gertrude Doodkorte &
Trudy van den Assem
55,00%
5. Marja Calis & Corry Frank 53,75%
6. Riki Spook & Hans Geels 50,83%

Er wordt begonnen om half twee,
graag telefonische opgave aan Cor
Hendrix, 0297-531674 of per e-mail
bacu@bacuweb.nl. De kosten bedragen 20 euro per paar waarvoor
men een winterse namiddag met
het geliefde bridgespel gemakkelijk
doorkomt. Kom uit uw winterslaap
want die twee-en-vijftig dekselse
speelkaarten boeien van de eerste
tot de laatste minuut in spannende
verdelingen, uw hersens zullen kraken. Ongeveer om zes uur kunt u
voldaan weer huiswaarts keren.

Succesvol judotoernooi
voor Tai-Otoshi judoka’s
in Leimuiden

Uithoorn - Afgelopen zondag 6
februari organiseerde de plaatselijke judovereniging van Leimuiden, Sotai Renshyu, het derde recreatieve judotoernooi (van een
reeks van vier). Deze keer deden ruim 300 judoka’s uit de regio mee. Dit toernooi is zeer geschikt voor de judoka’s om wedstrijdervaring te krijgen.
De Uithoornse Judovereniging
Tai-Otoshi had deze keer ingeschreven met 44 judoka’s. Deze
werden de gehele dag door hun
leraar Dennis Bakker (5e Dan)
begeleid. Voor veel van deze judoka’s was het de eerste keer dat
ze aan wedstrijden deelnamen.
Ondanks de nodige voorbereidingen tijdens lessen bleef het voor
de meeste van de judoka’s toch
erg spannend. Inzet, enthousiasme en vooral hun sportieve gedrag waren de belangrijkste opdrachten die ze van hun leraar
meekregen.
De dag was verdeeld in 3 groepen. Iedereen was verdeeld in
poules die waren ingedeeld op
leeftijd, gewicht en graduatie. Zo
draaide iedereen meerdere wedstrijden. De judoka met uiteindelijk de meest gewonnen wedstrijden werd de winnaar in de poule.
In de eerste groep mochten de
jongste judoka’s op de mat aantreden. Velen van hen waren dan
ook erg zenuwachtig.
Op dreef
Jelle Mulder was net als voorgaande keer goed op dreef. Met
zijn slimme beenworp wist hij zijn
tegenstanders steeds mooi te
werpen om die vervolgens in een
stevige houdgreep te pakken. Jelle werd dan ook terecht 1e. Tim
van Drie deed het ook erg goed.
Zijn tegenstanders wisten niet uit
zijn stevige houdgreep te komen.
Ook Tim werd knap 1e. Sam Butter was toch wel een beetje nerveus, maar hij wist meerdere partijen knap te winnen, waardoor
Sam uiteindelik als 2e eindigde. Daan van de Ridder liet zich
in een wedstrijd verrassen, maar
wist de rest van de partijen met
mooi judo te winnen. Alexander
Baartman deed erg zijn best. Hij
verloor alleen één partij. Alexander werd daardoor toch heel
knap 2e. Julius van der Wilt had
toch wel geleerd van de afgelopen keer. Julius verloor alleen
zijn eerste wedstrijd,maar won de
rest allemaal wel. Hierdoor werd
hij 2e. Sem van der Ridder deed
het deze keer ook beter dan de
afgelopen keer. Zijn eerste wedstrijden wierp hij zijn tegenstan-

ders allemaal met een volle punt.
Helaas verloor hij de laatste partij, waardoor ook Sem 2e werd.
Jake Westenberg was toch wel
een beetje zenuwachtig. Maar hij
deed erg zijn best om zijn tegenstanders te werpen. Jake verloor
2 partijen waardoor hij uiteindelijk knap 3e werd. Ook Binck
Zoontjes deed het niet slecht. De
eerste partijen was hij toch wel
een beetje zenuwachtig, waardoor hij deze ook verloor, maar
aan het einde wist hij toch te
winnen van zijn tegenstander en
werd uiteindelijk 3e. Pascal Mahieu wist het zijn tegenstanders
ook erg moeilijk te maken. Pascal
werd heel mooi 3e. Jesse Spaans
moest in het begin een beetje inkomen, maar kwam goed terug.
Jesse werd knap 3e.
Ervaring
Emma van Walraven deed erg
haar best, maar viel net buiten de
prijzen. Om 12.00 uur was het tijd
voor de 2e groep van de dag. In
deze groep zie je dat de judokas
al wat meer ervaring hebben en
was het voor de meeste af en toe
wel pittig.
Menno Dekker deed het erg
goed. Met zijn mooie schouderworp wist hij de meeste tegenstanders te werpen. Menno werd
terecht 1e. Jaydey Marinus vond
het allemaal wel een beetje eng
zo voor de eerste keer, maar Jaydey deed het erg goed en won al
zijn partijen en werd heel mooi
1e. Thomas Koenen liet zien dat
hij er zin in had. Thomas won al
zijn partijen met een volle punt
en werd daarmee heel mooi 1e.
Matteo Claassen ging deze keer
ook een stuk beter en wist bijna
al zijn wedstrijden te winnen. Hij
verloor er maar één en werd uiteindelijk knap 2e. Dennis de Jong
had het wel even zwaar. Hij moest
aan het einde nog wat extra wedstrijden judoën, omdat er 3 judoka’s gelijk waren geëindigd. Dennis moest er flink tegenaan, maar
werd daardoor toch heel knap 2e.
Net buiten de prijzen vielen Jerre Bakker, Brandon Kuda Liyanage, Joeri v.d. Zwaag, Iris Kuiken, Vincent Borsje, Jay Jonkman en Mika Visser. Veel van hen
hadden op sommige momenten
net even de pech dat de scheidsrechter niet alles even zuiver beoordeelde.
Aan de beurt
Om 14.00 uur was de laatste
groep van de dag aan de beurt.
Dat waren de al weer wat oudere
en meer ervaren judoka’s. Mike

Habte deed het weer erg goed
al had hij met één van zijn clubgenoten even wat meer moeite.
Mike werd overtuigend 1e. Ook
Koen Wendel deed het deze keer
weer goed. Met mooie snelle acties wist hij zijn tegenstanders te
werpen. Koen werd ook mooi 1e.
Marnick Kolkman deed het deze keer ook niet slecht. Je zag dat
Marnick deze keer al wat meer
ervaring had. Hij verloor één partij en werd 2e. Linda Luijten ging
deze keer ook beter dan de afgelopen keer. Het kostte haar wel
wat moeite, maar ze wist toch
heel mooi 2e te worden. Maarten van der Wolf liet zich alleen
in zijn eerste wedstrijd verrassen,
maar won de rest van de partijen
met een volle punt. Maarten werd
hierdoor 2e. Bobby Jesterhoudt
was goed op dreef. Hij won bijna
al zijn partijen. Alleen de tweede partij werd verloren waardoor
Bobby 2e werd. Mees van der
Weij verloor 2 partijen waardoor
Mees toch knap 3e werd. Donny
Jesterhoudt probeerde zijn best
te doen, maar had het erg zwaar.
Donny werd uiteindelijk toch 3e.
Ook Maxime Roelvink had het
deze keer zwaar. Ze verloor twee
partijen en werd uiteindelijk toch
nog 3e. Michael Boetekees kwam
niet helemaal in het ritme.
Hij verloor ook meerdere partijen, maar werd toch nog 3e. Delano Schellingerhout deed het voor
de tweede keer ook erg goed. Hij
maakte het de meeste tegenstanders erg lastig. Delano werd heel
knap 3e. Nicholas Schuetz had
het niet makkelijk bij de zwaargewichten. Maar deed het zeker
niet slecht met als resultaat een
3e plaats. Ran van Dun moest
soms ook alle zeilen bijzetten om
tot een winnende punt te komen,
maar deed dat toch wel waardoor
hij uiteindelijk ook 3e werd.
Voor Tjardo Bakker, Sven Visser, Hidde Pos en Bart van der
Jagt was helaas geen plaats op
het podium, maar zij deden allemaal erg hun best. Ook hier had
de scheidsrechter af en toe teveel negatieve invloed op het resultaat.
Het was ook deze keer voor alle judoka’s een leerzame dag. De
meesten kunnen terugkijken op
een geslaagde dag waarin het
mee doen al een ervaring op zich
is. Leraar Dennis Bakker was dan
na afloop ook erg trots en tevreden op de judoka’s en erg blij met
het getoonde judo. Vooral de getoonde inzet en sportiviteit waren
geweldig om naar te kijken.

Judo Ryu Kensui presteert
fantastisch in Leimuiden!
Uithoorn - Zondag 6 februari werd
de dojo bij Health Club Amstelhof
verlaten want Judo Ryu Kensui was
te gast bij Sotai Renshyuin Leimuiden voor deelname aan de gouden
ronde, een sportief en erg leuk toernooi. Maar liefst 334 judoka’s uit
een grote regio deden hieraan mee..
Bij dit leuke toernooi judoot iedere judoka (ingedeeld op leeftijd en
gewicht) tegen elkaar en de judoka met de meeste gewonnen wedstrijden is de winnaar. De 40 deelne-

mers van Judo Ryu Kensui streden
voor elk punt, aangemoedigd door
de in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden. De deelnemers van Judo Ryu Kensui waren
zichtbaar gespannen maar mooi om
te zien was dat elke judoka kwam
om te winnen. Veel strijd en gedrevenheid kenmerkt deze club. Met
26 judoka’s op het podium en maar
liefst 12 eerste prijzen was er alle reden om trots te zijn!
De club is op de goede weg en na

een lange dag konden alle deelnemers moegestreden maar met een
mooie gouden bokaal trots huiswaarts keren.
Judoleraar Ruud van Zwieten was
wederom enorm trots en blijft zeer
te spreken over de sportieve manier
van judoën, instelling, vooruitgang
en inzet van zijn pupillen.
Voor het complete verslag, de uitslagen, foto’s en informatie over dezejudoschool kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl

Dames hebben de leiding
bij parencompetitie BVK

In de totaalstand zoals gezegd een
damespaar en wel Jose Moller en
Yvonne Koestal, die dit al vanaf de
1e avond doen en onverwijld terug
lijken te willen keren naar de A-lijn.

De Kwakel - Na 3 van de 6 speelronden in de 3e cyclus van de parencompetitie wordt de totaalranglijst in zowel de A- als de B- en de
C-lijn triomfantelijk aangevoerd
door paren die uitsluitend uit dames
bestaan. Is hier sprake van een stille
revolutie of slaan de gemengde paren en de herenparen nog tijdig terug? De tijd zal het leren.
In de A- en de B-lijn waren het op
donderdag 3 februari in Dorpshuis
De Quakel echter 2 echtparen die
de hoogste eer voor zich opeisten.
In de A-lijn waren dit Rees en Gerard van der Post met een score van
58,75% en dat was een ietsje meer
dan de nummers 2 Eefke Backers en
Marianne Kamp met 58,33%. Dat
paar staat hierdoor op een voorlopige podiumplaats in de totaalstand
en wel op nummer 3. De 3e plaats
was voor Rina van Vliet met invalster
Loes Schijf met 56,67 en dat paar
staat met gemiddeld 57,2% voorlopig op de nummer 1 positie ‘over
all’. Dick Elenbaas en Andre Verhoef
weten zich nu dus ingesloten tussen

2 damesparen en of zij zich daarbij
erg op hun gemak voelen is uiterst
twijfelachtig.
Vrije val
Emmy en Gerard van Beek zijn in
een vrije val terechtgekomen en zullen de komende weken beter voor
de dag moeten komen om zich aan
de onderste plaatsen te ontworstelen. Dat geldt echter voor meer paren, dus er is nog niets verloren.
Ook in de B-lijn een echtpaar op de
eerste plaats en wel Wan en Atie
Overwater met 60,42%. Cor Hendrix
was weer hersteld van een griepje en bovendien weer gekoppeld
aan zijn vaste partner Bep Verleun
en dat leverde een 2e plaats op met
57,64%. Han Mann en Ria van Zuylen scoren iedere week iets meer
dan de week ervoor en dat betekende deze week de 3e stek met
54,86%. Na hun topscore van vorige
week werden Joop den Blanken en
Riet Doeswijk weer keihard met de
voeten in de polderlandse klei gezet,
want deze keer moesten zij alle andere paren voorrang verlenen.

Damesavond
In de C-lijn was het helemaal een
‘damesavond’. Het schrikbewind van
Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma houdt hier onverminderd aan.
Opnieuw noteerden zij de hoogste
score van de avond, die weliswaar
ruim 10% lager was dan hun historische score van vorige week, maar
toch nog altijd 62,2% bedroeg.
In de totaalstand bedraagt hun gemiddelde nu 62,27% en dat is bijna
6% meer dan de nummer 2, Hennie
en Jan van der Knaap.
Mayke Dekker en Ellen de Jong
hadden er duidelijk zin in deze
avond en zij werden de runners up
met 55,95%. Gedeeld 3e en 4e werden hier de paren Jeanette Das Riet Koot en Addie de Zwart - Hettie Kesting met 55,65%. Pas op de
6e plaats komen we hier de eerste
heer tegen! In alle lijnen komt er al
wat tekening in de strijd tegen degradatie of voor promotie, maar ze
zijn pas halverwege, dus is er beslist nog niets beslist ofwel: er is zeker nog niets zeker (en dat is dan op
zich weer wel zeker).
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Atalante A-side volleybalheren 1 winnen weer

Atlantis 5 verliest van Luno
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Florist gesponsorde Atlantis 5 in Linschoten tegen Luno 3. De twee teams stonden
in de competitie op gelijke hoogte,
waardoor er voor beide teams veel
op het spel stond. Uiteindelijk kwam
Luno na een zwaarbevochten wedstrijd als beste uit de bus. Atlantis
verloor met 5-4.
De wedstrijd werd pas om acht uur
‘s avonds gespeeld, iets waar Atlantis 5 wel een beetje aan moest wennen. Deze week werd er begonnen
met Martijn de Horde, Thomas Bogaard, Saskia Kraan en Nathalie Valentijn in de aanval. De verdediging
bestond uit Erik Kragting, Steven
Gortenmulder, Karin van der Sluijs
en Nancy Kroese. Al vroeg in de
wedstrijd werd duidelijk dat dit een
lastige wedstrijd zou gaan worden.
De ploegen waren zeer aan elkaar
gewaagd.
Aan beide kanten werd aanvallen
moeilijk gemaakt door een sterkstaande verdediging. Uiteindelijk
was het Atlantis dat de score wist te
openen. Helaas kon Luno antwoord
geven: 1-1. Er werd gestreden aan
beide kanten, maar veel doelpunten vielen er niet. Er werd uiteindelijk gerust met een score van 3-2 in
het voordeel van Luno.
Tijdens de rust vertelde coach Lin-

da Bon dat ze niet ontevreden was,
maar dat ze op sommige punten
toch wat overtuiging miste in de
aanval. Er werd geschoten omdat
er geschoten moest worden, niet
om doelpunten te maken. Met een
beetje meer overtuiging zou alles
nog mogelijk moeten zijn.
Opgepept stapte Atlantis terug het
veld in en bracht het vertelde gelijk
in de praktijk door de gelijkmakende 3-3 te scoren. Op dat moment
vond er een dubbele wissel plaats:
Bas Bogaard en Anne van Ginkel
kwamen het veld in voor Steven en
Nancy. Luno wist weer als eerste te
scoren, maar Atlantis kon weer antwoorden: 4-4. Met nog maar een
paar minuten te spelen, hoopte Atlantis een zeer verdiend gelijkspel
eruit te slepen, maar Luno gooide
helaas roet in het eten. Zij scoorden
de 5-4. Atlantis deed er alles aan om
de achterstand nog weg te werken,
maar de tijd haalde ze in.
Atlantis 5 baalt van het verlies, maar
zet haar vizier nu op de volgende
wedstrijd. Dan komt het hoog genoteerde ESDO 2 op bezoek in sporthal De Phoenix in Mijdrecht. Deze
wedstrijd begint om 16.55 uur, voor
de kampioenswedstrijd van Atlantis A1, dus kom allemaal iets vroeger en help Atlantis 5 naar de overwinning!

Argon pakt moeizame zege
op CDN uit Driebergen
Mijdrecht - Argon nam wel de dikverdiende drie punten mee uit Driebergen, maar het ging allemaal erg
moeizaam, vooral de eerste helft
toen Argon erg veel balbezit had,
kwamen er maar weinig scoringskansen. Pas twintig minuten voor
tijd, na een handvol hoekschoppen,
was er dan toch de langverwachte
treffer.
De eerst helft had Argon een groot
veldoverwicht, maar echt veel mogelijkheden om tot scoren te komen waren er niet. Na twintig minuten ging de bal er na een hoekschop
wel in maar scheidsrechter Flu had
geconstateerd dat de bal met hand
was beroerd. Even daarna produceerde Kevin Blom een afstandschot, maar dat ging net naast en de
mogelijkheid van Lesley Groenen op
links werd door keeper Wesley Bekker verijdeld. De eerste kans voor
CDN was er vijf minuten voor rust
via een hoekschop maar Argondoelman Bas van Moort kon erg gemakkelijk ingrijpen.
In de tweede helft moest Bas van
Moort (rugblessure) plaatsmaken
voor Martijn Brouwer en Alan Doorson nam de plaats in van Rudi Zaal.
Mogelijkheden
Nu kwamen er wel meer mogelijkheden voor Argon, zo was er
een lobje van Lesley Groenen dat
over de keeper ging maar ook over
het doel. Vervolgens waren er drie
hoekschoppen op rij waarbij scho-

ten van Argonauten werden geblokt
en op nieuw een hoekschop opleverden. Met name Youri van Adrichem had geen geluk en Remco von
Lindheim kopte naast.
Een tegenstoot van CDN leverde
bijna een doelpunt op maar Pascal
van Doorn kwam een teenlengte tekort om de bal in het doel te schuiven. Daarna was het weer Argon dat
op jacht ging naar een doelpunt. De
ijverige Albert Mens bracht Stefan
Tichelaar in stelling maar de CDN
goalie was alert. Dat was hij twee
minuten later niet toen er weer een
hoekschop van Argon voorbijkwam,
de hoge bal kreeg hij niet onder
controle waarna Lesley Groenen van
dichtbij in kon schieten 0-1. Daarna waren er nog meer mogelijkheden voor Argon via Alan Doorson (te
zacht) en Groenen (zijnet) maar het
lukte niet. Ook na aangeven van René Legters schoot Groenen ineens
op doel maar keeper Wesley Bekker
stond goed opgesteld. Doordat het
maar steeds 0-1 bleef werd de slotfase erg spannend, CDN mikte een
keer voorlangs, maar de beste mogelijkheid kreeg Kevin van Woudenberg namens de thuisploeg maar
zijn hard schot in de hoek kon door
keeper Martijn Brouwer met de vingertoppen tot hoekschop worden
verwerkt.
Aan de stand veranderde verder
niets, zodat Argon met de magere
0-1 score genoegen moest nemen.
Zaterdag speelt thuis tegen De
Meern.

Hertha E1 meisjes winnen weer
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag heeft Hertha ME1 heeft tegen
s’Gravenland gespeeld. Na de vorige wedstrijd tegen s’Graveland
met 5-2 te hebben verloren was
het aan Hertha om te laten zien wat
ze in huis hebben. De meiden waren duidelijk tot op het bot gemotiveerd. Niet in de laatste plaats om
voor de trainer/coach Rob, die ondanks ziekte, voor de meiden klaar
stond te gaan vlammen. Melissa
had overduidelijk de harde wind in
de rug en wist maar liefst 5 maal te
scoren. Nikki B passeerde de keeper eenmaal en ook Sadie pakte
voor het eerst haar puntje mee. Na
viermaal naast schieten met windkracht 9 wist ook Anouk het doel te
vinden. Ook Lakeysha [zie foto] wist
tweemaal te testen of het net wel
goed was vastgemaakt. Met maar 2

doelpunten tegen hebben Nikki de
K en Tysha, als invallers voor vaste keepster Sanne, een topprestatie
geleverd. Door met 10-2 te winnen
staat Hertha ME1 nu bovenaan in
de competitie. Volgende week moeten ze tegen Victoria in Loosdrecht.
Deze meiden staan tweede en gezien hun eerdere resultaten zal dit
de eerste echte test worden van de
voorjaarscompetitie.
Tevens vestigt Hertha graag de aandacht op het feit dat zij dit jaar meedoet met ‘Hart voor sport’.
Via deze weg kan uw dochter vrijblijvend een keertje proberen of het
voetbal ook wat voor haar is. De
proeftrainingen zijn op de woensdagen 6, 13 en 20 april en 11 en 18
maart van 16.30-17.30 uur.
Schrijf je in voor deze proeftrainingen op www.hertha.nl.

Atlantis C1 zorgt voor
zeven winstpartijen op rij
Mijdrecht - Na een slechte start
van het zaalseizoen is de C1 van Atlantis, gesponsord door Roebeson
expertises en taxaties weer volop in
de race voor het kampioenschap.
In deze race was vooral de wedstrijd
tegen koploper EKVA C2 een belangrijke.
Waar in het begin van de zaal nog
werd verloren, moest er dit keer gewonnen worden. Een stevige winstpartij van 17-7 op Fiducia zorgde
voor een mooie voorbereiding op de
lastige wedstrijd tegen EKVA. Gelukkig was dit keer Atlantis veruit de
betere ploeg en met een 10-4 voorsprong op de C2 van EKVA klonk het
eindsignaal. Deze goede vorm wist
de C1 tegen Telstar C1 vast te houden. Met maar een tegendoelpunt
bewees Atlantis wederom over een
uitstekende verdediging te beschikken. De wedstrijd tegen Telstar werd
daarom met 7-1 gewonnen. De spelers van de C1 bestaande uit Rosalie, Echica, Britt, Joyce, Heleen, Joppe, Mark, Lars en Jonathan zijn uitgegroeid tot een mooie ploeg die met goed en snel samenspel en een
puike verdediging - zes winstpartijen op rij neer heeft weten te zetten.
Nu kan er weer voorzichtig naar het
kampioenschap gekeken worden.
Op 5 februari stond de returnwedstrijd tegen OVVO C2 op het programma. Dat het geen makkelijke wedstrijd zou worden bleek uit
de vorige wedstrijd, waar Atlantis
tien minuten voor tijd nog maar met
twee punten verschil voorstond.

Atlantis begon fel aan de wedstrijd
en oogde de betere ploeg. Er werden veel kansen gecreëerd door het
hoge baltempo en het goede spel.
OVVO kon op hun beurt niet in hun
spel komen wat na tien minuten resulteerde in een 1-4 voorsprong.
Hierna ging Atlantis iets minder
zorgvuldig om met de gecreëerde
kansen en gaf zo OVVO de kans om
terug te komen tot een 4-6 stand
bij rust. Na rust was het Atlantis
dat zeer gemotiveerd en als beste
de kleedkamer uit kwam. Met vier
doelpunten op rij liep de ROEBESON equipe uit naar 4-10 waarmee
de wedstrijd eigenlijk niet meer verloren kon gaan. OVVO wist toch nog
iets terug te doen, maar de twee afstandschoten waren onvoldoende om de wedstrijd nog te kantelen. Het was Atlantis die in de laatste minuten met wederom prachtig samenspel, dit keer tussen het
goed spelende herenduo Jonathan
en Joppe, de wedstrijd wist te bepalen op 6-11. Atlantis staat op dit
moment samen met Vinken en EKVA op 14 punten, wat de komende
wedstrijden zeer spannend maakt.
Atlantis mag nog aantreden tegen
Dalto C2, Fiducia en medekoploper en altijd lastige tegenstander de
Vinken.
Aanstaande
Dalto C2 op
ze wedstrijd
gespeeld in
Mijdrecht.

zaterdag staat eerst
het programma. Dewordt om 11.00 uur
sporthal Phoenix in

Nipt verlies voor
Atalante dames 1
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 4
februari speelde Haaxman/Krijn
Verbruggen Atalante dames 1 tegen de nummer 1 van de competitie: Allvo D1. Na de afgelopen weken tweemaal te hebben
gewonnen van de constant wisselende nummer 2, hadden de
dames deze keer de zinnen gezet op een winst van deze ongeslagen nummer 1. Met het team,
deze keer bestaande uit 9 volledig inzetbare speelsters, was deze winst ook bijna werkelijkheid
geworden.
De eerste set startte rommelig,
de passes kwamen niet goed aan
bij, waardoor er geen aanval kon
worden opgebouwd. Mirjam van
der Straatte, spelende op de buitenpositie, kon vanuit deze noodballen nog mooie aanvallen produceren door haar specialisatie;
de strak diagonaal gespeelde bal.
Hierdoor wist het team langzamerhand in te lopen op Allvo, dat
met behulp van de snelle middenaanvallen de set binnenhaalde met 17-25.
Setverlies
Na dit setverlies was Atalante ingespeeld op de tegenstander en
begon zelf het spel te maken. De
passes kwamen weer bij de spelverdeelster waardoor Marleen
Sondermeijer rake klappen uit
kon delen over het midden, resulterende in een driemansblok
voor deze aanvalster.
Het team draaide goed en er
werd bij elke bal hard voor elkaar gevochten. Na een sterke
servicebeurt van de gewisselde
Carin van Kouwen was Atalante uitgelopen tot een 20-10 voorsprong die niet meer werd ingehaald. De set werd gewonnen
met 25-17.
Met een 1-1 in setstanden werd
de derde set begonnen. Mooie
passes van Daniëlle van der Horst
zorgden ervoor dat Loes Kuijper
een sterke aanval op buiten neer
kon zetten. De dames van Allvo kwamen ook terug en sterke
services en aanvallen resulteer-

de over en weer in punten. Suzan
Heijne, spelende op de diagonaal,
kreeg de kans de 3-meter aanval
te benutten met een 100% rendement. Met 13 gelijk op het scorebord kwam Jana Chatrnuchova binnen de lijnen op de middenpositie en zorgde met scherp
spel aan het net voor menig punt.
Tot aan het einde van de set ging
het gelijk op, tot Atalante aan het
langste eind trok, 27-25.
Rommelig
De vierde set begon met eenzelfde soort rommelig spel als in de
eerste was gezien. Het team zag
alle hoeken van het veld maar
door hard werken waren dit niet
altijd verloren punten. Atalante
stond zelfs een tijd voor deze set,
met een maximum van 2 punten
verschil.
Aan de kant van Allvo werden
speelsters ingebracht met sterke services, waar Atalante veel
moeite mee had. Speelster Nancy Lijten is dan ook menigmaal
het veld ingebracht door trainer/
coach Sjaak Immerzeel om de
servepass weer netjes te brengen. Helaas was Allvo al te veel
uitgelopen en verloor Atalante
deze set nipt met 23-25. Zo ging
het team alweer de negende 5
setter van het seizoen tegemoet.
Het harde werken van de afgelopen sets had er duidelijk ingehakt bij het Vinkeveense team.
Hoewel de wil om te winnen nog
aanwezig was, was de kracht
om dit waar te maken moeilijk
te vinden. Tot een 7-8 gingen de
teams gelijk op, hierna rook Allvo de overwinning en kon Atalante niets meer inbrengen, verloren met 9-15.
Een 2-3 verlies op de nummer 1 is
toch een mooi resultaat voor het
Atalante D1 dat momenteel op de
zesde plaats standhoudt.
Komende vrijdag reist het team
naar Huizen, om het alweer op te
nemen tegen een nieuwe nummer 2.

Vinkeveen - De oplettende lezer heeft gemerkt dat het een aantal weken stil is geweest rond A-Side Atalante Heren 1. Na een drietal verliespartijen hebben de heren volleyballers uit Vinkeveen weer
een goede partij gespeeld en werd
er met 4-0 gewonnen van VCH H2
uit Hoofddorp. Twee weken terug
hebben we de thuiswedstrijd kunnen zien tussen H1, toen nog op de
nummer 3 en de nr 2. De ploeg uit
Huizen had duidelijk veel goed en
vooral jong talent in huis en overtrof de Vinkeveense ploeg met sterk
spel. Slechts af en toe wist slimme routine van de de A-side equipe zich te doen gelden met mooie
acties.
Vrijdag 4 februari was de tweede ploeg uit Hoofddorp te gast, zij
staan op een achtste plek. Bij aanvang van de wedstrijd was het eerste herenteam van Atalante gedaald
naar een vijfde plek in de promotieklasse, maar virtueel werd de tweede plaats verdedigd. Het door A-Side gesponsorde team uit Vinkeveen
had ook weer behoefte aan een lek-

kere wedstrijd en begon geconcentreerd aan de wedstrijd. Ook in het
team van VCH speelden veel jonge talenten, twee jongens van 15
en een van 19 jaar. Nog jonger dan
het veelbelovende team van Huizen,
maar ondanks mooie acties werden
ook veel fouten door de jongelingen
gemaakt. De eerste twee sets werden gedecideerd met twee keer een
zeer ruime 25-13 gewonnen.
VCH had toch nog iets te bewijzen
in de derde set voor een verdwaalde supporter op de tribune, maar
verder dan 25-22 en een hoop gezeur op de scheidsrechter kwamen
de Hoofddorpers niet. Atalante H1
liet zich niet van de wijs brengen en
wist ook de vierde set overtuigend
te winnen met 25-17. Een mooie 4-0
overwinning die de mannen weer
dichter bij de top in de promotieklasse brengt. Op 11 februari om
21.00 uur spelen de A-Side mannen
weer thuis. Dan tegen Smashing ’72
H1 uit Diemen die ondanks hun 9e
plek wel onlangs van de koploper
hebben gewonnen.

KNVB is blij met Hertha F5
Vinkeveen – De boys van Hertha F5 zijn na de winterstop toegetreden tot de officiële KNVB-competitie. Dus was het zaterdagmorgen opnieuw feest op pretpark de
Molmhoek waar niemand minder
dan bondscoach Bert van Marwijk
de aftrap verrichtte en de bal pardoes in de kruising schoot. Zo moet
dat dus, jongens…
Ook waren er mooie woorden van
clubpresident Harry van Genderen
die blij was dat ze ondanks het nodige touwtrekken van diverse topclubs aan zijn talentjes, de boel bij
elkaar hadden kunnen houden.
“Je denkt toch zeker niet dat die
gastjes gaan verkassen voor een
paar knaken meer, ze hebben liever
vrienden dan spullen en bovendien
mag je bij Ajax en Feyenoord, na de
wedstrijd geen patat en bij ons wel”
Aldus Hertha’s Hoofd Kantinezaken
Jeroen Berkelaar na afloop. Ook deze job wordt dus bij Hertha, naar
Cruyffiaans inzicht gerund door een
van z’n oud-topvoetballers.
De wedstrijd
Het was deze zaterdagmorgen nogal
“winderig”, dit keer niet in de kleedkamer maar wel buiten op het veld
met een stevige zuidwester waar je
‘U’ tegen zegt.
Maar dat was geen probleem voor
de boys die allang blij waren dat
er weer gevoetbald mocht worden. Hoofdtrainer Sjon Bakker ontbrak deze morgen maar had wel een
sms gestuurd dat er rekening moest
worden gehouden met de harde
wind…
Aldus geschiedde... dit keer tegen
SVM uit Utrecht ofwel gastjes die

het kaas nooit niet van hun brood
laten eten. Ze waren dus gewaarschuwd maar het ging al binnen
twee minuten fout: 0-1. “Zijn we d’r
dan toch ingetuind” klonk het vanuit alle radio’s in Vinkeveen en omstreken.
Vinkeveens totaalvoetbal
Maar langzamerhand nam Hertha meer en meer de wedstrijd over
en jawel, ineens was het Vinkeveense Totaalvoetbal er weer. En daar
is geen kruid tegen gewassen. Het
was Geert Kroon die zijn dienende
stofzuigersrol binnen het team definitief van zich afgooide en met een
schitterende solo vanaf eigen helft,
de gelijkmaker scoorde. 1-1.
Als je nu nog geen FIAT-trainingspak hebt verdiend, Geert...
Vlak daarna was het de beurt aan
Mats (Koeman) Klinkhamer die
Hertha met een verwoestend schot
op voorsprong zette. 2-1.
Kort daarna scoorde Mats
opnieuw na goed voorbereidend werk van zijn vriendje Rens Kok. Michel Passet
maar vandaag ook Sander
de Vries, Daan Plevier en Jim
Bakker stonden verdedigend
hun mannetje en voorkwamen een hoop Vinkeveense
ellende. Maar ook Mika Gankema hield zijn doel nu weer
goed in de gaten. Direct na
rust veroverde Rens de bal,
schoot de bal onhoudbaar
hoog in de touwen en daarmee leek alle Utrechtse hoop
verdwenen. 4-1. Kort voor het
eindsignaal van de prima leidende scheidsrechter werd

