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Mannen 
vluchten
Mijdrecht - Twee jongeman-
nen probeerden in de vroege 
ochtend van woensdag 30 ja-
nuari bij een winkel in te bre-
ken. Zij gingen er op een wit-
te scooter vandoor. Rond 04.25 
uur kreeg de politie de melding 
dat er een inbraak gaande was 
bij een winkel aan De Passage. 
Agenten gingen ter plaatse en 
zagen twee jongemannen op 
een witte scooter bij de win-
kel wegrijden. De agenten zet-
ten de achtervolging in, maar 
de verdachten sloegen net na 
het gemeentehuis linksaf en 
reden door in de richting van 
de Dorpstraat. Omdat er een 
paaltje op de weg stond, kon-
den de agenten de achtervol-
ging niet voortzetten. De ver-
dachten bleken te hebben ge-
probeerd in de winkel in te bre-
ken, maar waren daar nog niet 
in geslaagd.

Getuigen
De verdachten droegen beiden 
donkere kleding. De bestuur-
der had een zwarte integraal-
helm op, waarbij opviel dat de 
helm een witte onderrand had. 
Zij reden op een witte scooter 
(mogelijk een Puch Zipp) met 
een windscherm. Aan getuigen 
van de inbraak en aan mensen 
die de verachten hebben zien 
vluchten, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de po-
litie in Mijdrecht op telefoon-
nummer 0900-8844 of via Meld 
Misdaad Anoniem op telefoon-
nummer 0800-7000.

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Financiële Diensten Mijdrecht
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Inwoners kiezen: 

Kromme Mijdrecht mooiste 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Inwoners van 
De Ronde Venen waarderen het 
landelijke wegennet in de gemeen-
te. Uit een enquête die in okto-
ber en november 2012 is voorge-
legd aan het gemeentelijke inwo-
nerpanel blijkt dat de wegen langs 
de Kromme Mijdrecht als mooiste 
worden gewaardeerd. Kort daarop 
gevolgd door Het Gein in Abcou-
de. Naast deze verkiezing heeft de 
gemeente de mening van inwoners 
gepeild over de verkeerssituatie in 
De Ronde Venen. De resultaten van 
dit onderzoek worden meegenomen 
in de ontwikkeling van een Struc-
tuurvisie voor de gemeente. Een in-
wonerpanel denkt via digitale vra-
genlijsten mee over de toekomst 
van De Ronde Venen. Uit de twee-
de enquête die het panel heeft in-
gevuld over het thema verkeer, komt 

een beeld naar voren van een auto-
gemeente met beperkt ov-gebruik. 
Bijna de helft van de inwoners heeft 
twee auto’s voor de deur staan en 
scoort daarmee boven het landelijke 
gemiddelde. De bereikbaarheid van 
De Ronde Venen wordt gemiddeld 
met een 8 gewaardeerd.
Meer dan de helft van de inwo-
ners geeft aan dat het verbeteren 
van ov-voorzieningen bijdraagt aan 
het bereikbaar houden van de ge-
meente, gevolgd door het optimali-
seren van het fi etsnetwerk. Dit zijn 
geen verassende uitkomsten. Een 
ruime meerderheid van de respon-
denten geeft aan meer gebruik van 
het openbaar vervoer te gaan ma-
ken als de gewenste reisbestem-
ming beter bereikbaar wordt met ov. 
De fi ets is door respondenten ver-
kozen als minst veilige vervoermid-

del, waardoor gewenste verbeterin-
gen aan het fi etsnetwerk eveneens 
logisch te verklaren zijn. 
Op basis van het onderzoek kan 
worden geconcludeerd dat de deel-
nemers aan dit onderzoek een posi-
tief beeld hebben van de verkeers-
situatie binnen de gemeente. De 
verkeersveiligheid in de gemeente 
wordt gewaardeerd met een 7 en de 
algemene waarderingen per deel-
onderwerp zijn redelijk tot goed. 
Desondanks hebben respondenten 
in grote getalen knelpunten aange-
dragen op het gebied van verkeer 
en vervoer in hun woonkern, varië-
rend van kleine ergernissen tot te-
rugkerende en breed gedragen pro-
bleemlocaties. Om de veiligheid op 
de weg te blijven waarborgen, ver-
dient wegonderhoud volgens panel-
leden de hoogste prioriteit.

BoekStart van start
Wilnis - Woensdag 30 januari is 
in de gemeente De Ronde Venen 
het project BoekStart in gang ge-
zet. BoekStart laat ouders ontdek-
ken dat het samen lezen van boek-
jes met hun baby leuk en leerzaam 
is. Baby’s die al vanaf het prille be-
gin met boeken in aanraking komen, 
blijken daar hun hele leven profi jt 
van te hebben. Wethouder Erika Spil 
reikte ’s middags om 14.00 uur in 
de bibliotheek Wilnis aan de Pieter 
Joostenlaan het eerste BoekStart-
koffertje uit aan Jeannette Veerman 
uit Wilnis, moeder van de enkele 
maanden oude baby Anna. Zij was 
met haar twee andere dochtertjes 
Maria en Eva daarvoor naar de bibli-
otheek gekomen. Omdat Jeannette 
haar handen vol had aan de kleine 
Anna, overhandigde Erika Spil het 
frisrood gekleurde koffertje in de 
‘babyhoek’ aan de oudste dochter 
Maria. Zij liet zich niet onbetuigd bij 
het bekijken van de inhoud. Die be-
stond onder meer uit een leesboek-
je en een liedjesboekje met een CD, 
een baby knisperboekje, een fraaie 
boekenlegger en een abonnement 

op de bibliotheek. Het BoekStart-
koffertje was tevoren door de direc-
teur van de bibliotheekgroep Ang-
stel, Vecht en Venen, Eric de Haan, 
aan de wethouder overhandigd. In 
korte bewoordingen uitte de direc-
teur zijn tevredenheid over de sa-
menwerking tussen de bibliotheek, 
de gemeente en het consultatie-
bureau, waardoor een project als 
BoekStart in de regio mogelijk is. 
Wethouder Erika Spil wees erop dat 
het kunnen lezen en schrijven een 
groot goed is dat al op jonge leef-
tijd onder de aandacht moet wor-
den gebracht. Meer dan 25 procent 
van leerlingen die vanuit het basis-
onderwijs naar het vervolgonder-
wijs gaan, heeft vandaag de dag on-
voldoende vaardigheden op dat ge-
beid. Dat werkt remmend bij de ver-
dere studie en ontwikkeling van het 
kind. Daarom is de introductie van 
BoekStart een belangrijke stap in de 
richting van een goede persoonlijke 
ontwikkeling, zo vertelde zij.

Woordenschat
Kinderen kunnen al vanaf heel jon-

ge leeftijd met hun ouders spelen-
derwijs genieten van boekjes. Door 
samen plaatjes te kijken, te praten 
of te zingen krijgt een ouder goed 
contact met de baby. Dat is niet al-
leen gezellig, maar juist het samen-
spel is heel goed voor de taalontwik-
keling van het kind. Kinderen die al 
vanaf een paar maanden samen met 
hun ouders boekjes lezen, hebben 
een veel grotere woordenschat dan 
kinderen die dat niet doen. Dit blijkt 
uit Brits onderzoek. Kortom, van le-
zen groei je!

Bij de geboorte-aangifte krijgen de 
ouders van de gemeente een brief 
met een BoekStart-waardebon. 
Met deze bon kunnen ze een gra-
tis BoekStart-koffertje ophalen bij 
de bibliotheek. Alle Bibliotheken van 
Angstel, Vecht en Venen, waar De 
Ronde Venen ook onder valt, heb-
ben een speciale babyhoek. Hier zijn 
babyboeken voor baby’s van 0-2 jaar 
te vinden. Met het (gratis) lidmaat-
schap kunnen ouders en kinderen 
gebruik maken van de hele collec-
tie van de jeugdbibliotheek.

Buurtkamer Wilnis offi cieel 
in gebruik genomen
Wilnis - Toegang tot de Wilnis-
se Buurtkamer was er al een paar 
weken, maar nu werd die afgelo-
pen donderdagmiddag door wet-
houder Erika Spil offi cieel in ge-
bruik genomen. In het bijzijn van 
medewerkers van stichting Tym-
paan De Baat, vrijwilligers en 
tientallen belangstellende bewo-
ners en vrijwilligers, deed zij dat 
door een fraaie poster te onthul-
len met daarop het logo van de 
Buurtkamer. Het logo is gerela-
teerd aan de Wilnisse omgeving 
en ontworpen en gemaakt door 
Gerard Veldhuis, een van de vrij-
willigers bij de Buurtkamer. Het is 
de vierde Buurtkamer in De Ron-
de Venen die in gebruik is geno-
men. Die is mede tot stand ge-
komen door samenwerking met 
stichting Tympaan De Baat en het 
bestuur van stichting het Dorps-
huis Willisstee. Het bestuur wil-
de haar buurtfunctie meer ge-
zicht geven en stelde voor de 
twee opslagruimten en de gar-
derobe, grenzend aan de cultu-
rele zaal en de bibliotheek aan 
de achterkant van het dorpshuis, 
om te bouwen tot Buurtkamer. In-
clusief keuken en een eigen toi-
let. Er is door vrijwilligers heel wat 
aan verbouwd en geschilderd en 
er is een raam in de muur geko-
men. Sponsors hebben bijgedra-
gen aan de herinrichting, zoals 
SC Johnson, Nap Woninginrich-
ting en het Ronde Venen Fonds. 
Aldus is er een gezellig ingerich-
te en multifunctionele ruimte ont-
staan met een woonkamer, com-
puterhoek en woonkeuken. De 
laatste is nog niet helemaal com-
pleet want er wordt nog een for-
nuis geplaatst met een afzuigkap 
er boven.

Ontmoeten
Ook deze Buurtkamer is voor ie-
dereen vrij toegankelijk; toch ligt 
de nadruk op de ontvangst van 
ouderen die het contact zoeken 

met leeftijdsgenoten. “De ruim-
te nodigt uit tot ontmoeten, ou-
deren in de ochtenden, jonge-
ren die een warm plekje zoeken 
in het huiswerkcafé, het wijkco-
mité dat vanuit deze ruimte haar 
plannen ontwikkelt en nog veel 
meer. Wij hopen dan ook dat de-
ze aftrap inwoners van Wilnis uit-
daagt tot het nemen van veel ini-
tiatieven om er meer van te ma-
ken. Daar waar we kunnen zul-
len we dat zeker ondersteunen,” 
aldus Mieke Telder van stichting 
Tympaan De Baat in haar ope-
ningstoespraak. Heel veel men-
sen hebben hun bijdrage gele-
verd aan de realisatie van de-
ze Buurtkamer, sommigen door 
fysieke inspanningen, ande-
ren weer met geld. De Vrienden 
van De Baat hebben hun uiter-
ste beste gedaan in het zoeken 
naar sponsors. Dat is hen aar-
dig gelukt. Zowel Simone Borg-
stede als voorzitter van Vrienden 
van De Baat als Mieke Telder be-
dankte allen die de Buurtkamer 
Wilnis mogelijk hebben gemaakt 
en niet in de laatste plaats de vrij-
willigers die zich de komende tijd 
beschikbaar stellen om bezoe-
kers aangename uurtjes te be-
zorgen. Tijdens een informeel sa-
menzijn werden de aanwezigen 
getrakteerd op een hapje en een 
drankje, welwillend aangeboden 
door de uitbaters van het sport-
café Stee-Inn, Ron en Brigitte de 
Groot.

Buurtkamer Wilnis is gevestigd 
aan de achterkant van het Dorps-
huis De Willisstee aan de Pieter 
Joostenlaan 24 en is geopend op 
dinsdag en donderdag van 10.00 
tot 12.00 uur. Vrije inloop voor ie-
dereen en er zijn geen kosten aan 
verbonden. Voor nadere inlichtin-
gen kunt u bellen met de coör-
dinator van de buurtkamers, An-
nie van Gelder, Tympaan De Baat: 
0297-230280.

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698
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Gemeentelijke bekendmakinGen
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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum  
    ontvangst

abcoude
Willem van Vergroten van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0035 22-1-2013
Abcoudelaan 6 de voorzijde en bestaande 
 uitbreiding aan de zijgevel 
 dichtmaken tbv extra hal 
Poelestein 9 Realiseren van een berging - Bouwen W-2013-0036 25-1-2013

amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 42 Het uitbreiden van de woning - Bouwen W-2013-0049 31-1-2013

baambrugge
De Horn 2 Bouwen van een bijgebouw voor  - Bouwen W-2013-0038 24-1-2013
 paarden/schapen en 
 machineberging 

mijdrecht
Bozenhoven 117 Renoveren van de gevel en  - Bouwen W-2013-0041 28-1-2013
 realiseren van een overkapping 

Vinkeveen
Demmeriksekade 21 Aanleggen van een dam - Inrit/Uitweg W-2013-0042 28-1-2013
Groenlandse kade 97 Realiseren v/e toegangspoort - Bouwen W-2013-0039 22-1-2013

Waverveen
Hoofdweg 7a Bouwen van een bedrijfsruimte - Bouwen W-2013-0047 30-1-2013

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen VooR “kappen”
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam aard van het project/ activiteiten aanvraagnr. datum 
 soort boom   ontvangst

mijdrecht
Rondweg/ industrieweg Kappen van 7 bomen te weten: - Kappen W-2013-0043 28-1-2013
 3 Lindes, 2 Elzen, 1 Cedar, 
 1 Gleditsia
 Tbv het aanleggen van een 
 rotonde. Herbeplanten is mogelijk. 
 Er worden Iepen teruggeplaatst. 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 aanGeVRaaGde omGeVinGsVeRGunninGen die VeRGunninGVRij zijn
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning is 
vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
 
straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    vaststelling

Vinkeveen
Gruttolaan 10 Vergroten van een berging - Bouwen W-2012-0670 28-1-2013

 VeRlenGinG beslisteRmijn omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr.

abcoude
Meerweg 16d 1-6 en  Slopen van een pand - Slopen W-2012-0634
Meerweg 16e 1-4 

mijdrecht
Hoofdweg 72A Kappen van 2 treurwilgen - Kappen W-2012-0600

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Dokter Koomansstraat 7 Plaatsen van een uitbouw aan  - Bouwen W-2013-0018 31-1-2013
 de achterzijde van de woning 
Oldenhoff 31 Wijzigen van de uitbreiding  - Bouwen W-2013-0031 31-1-2013
 van de woning 
Papehof 27 Plaatsen van een dakkapel aan  - Bouwen W-2013-0007 30-1-2013
 de voorzijde van de woning 
Winkeldijk 35 Plaatsen van een mestopslag  - Bouwen W-2012-0669 30-1-2013
 op het bouwblok 

baambrugge
Rijksstraatweg 135 Vervangen van dakspanten 
 van een schuur - Bouwen W-2012-0673 30-1-2013

mijdrecht
Hoofdweg 81  Het splitsen van een woning in - Bouwen W-2012-0608 23-1-2013
(met toevoeging 81A) 2 appartementen 
Rondweg/Industrieweg Aanleggen van een rotonde  - RO (afwijken  W-2013-0004 25-1-2013
(ongenummerd)    bestemming) 

Vinkeveen
Oudeland 34 Uitbreiden van de badkamer - Bouwen W-2012-0635 30-1-2013

Wilnis
Burgemeester Plaatsen van zonnepanelen op  - Bouwen W-2012-0594 31-1-2013
Fernhoutlaan 1 de kopgevel van de woning 
Herenweg 85 Bouwen van een tuinhuis/schuur - Bouwen W-2012-0620 30-1-2013
Pastoor Kannelaan 20 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2012-0659 30-1-2013
Veenweg 108 Plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2012-0667 31-1-2013
 voorgeveldakvlak van de woning 

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 wethou-
ders, 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.

 aanGeVRaaGde eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

datum evenement locatie activiteit

Zaterdag 13 april Voorjaarsmarkt Op het Kerkplein bij de Janskerk,  Plaatsen van twee
10.00-17.00 uur  Kerkstraat 9, 3641 EM Mijdrecht partytenten t.b.v. bazaar

Zaterdag 13 april  Tentfeest Gekke-
22.00-04.00 uur beestenfeest Gagelweg 3, 3648 AV Wilnis  Versterkt geluid

18 mei of 25 mei of  Voetgolf Start en einde kantine van Argon,  Pro-Am toernooi. 
8 juni of 15 juni  Argon 2013 Hoofdweg 85b, 3641 PR Mijdrecht Totaal 9 holes.  
(afhankelijk van het   Spel: velden van Argon en 
speelschema van Argon)   omringende velden/ park
13.30–16.00 uur  

Zaterdag 14 september  Brandweerdag Speelwoud Wilnis/parkeerplaats Tentoonstellen van brand-
07.00–18.00 uur 2013 Willisstee, 3648 XR Wilnis -weervoertuigen, rond-
   rijden, houden van demo’s 
   en bouwen van hutten.

inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in 
de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder ver-
melding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De 
Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Meer informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 dRank- en hoRecaWet VeRGunninG
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), bekend dat met ingang van 6 februari tot en met 20 maart 2013 bij balie Omgevingszaken; op 
de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht voor een ieder 
gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting dorpsstraat 32, 3648 ah Wilnis.
Tegen het verlenen van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen de genoemde termijn van de ter 
inzage legging schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
 

 ontWeRp-ontheffinG stoken Van VuuR
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken bekend, gelet op de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb), dat met ingang van 6 februari 2013 t/m 20 maart 2013 bij balie 10 en/ 11 zijnde Omgevingszaken in het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een ontwerp-ontheffing, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012, voor 

het stoken van vuur ter ondersteuning van het programma van de scouting Jan van Speyk aan de ooster-
landweg 2b, 3642 pX mijdrecht gedurende het jaar 2013.

Tegen het verlenen van de ontheffing kan een ieder binnen de termijn van de ter inzage legging schriftelijke 
bedenkingen indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

 aanWijzinG koopzondaGen in de WoonkeRnen amstelhoek, de hoef en 
 mijdRecht op GRond Van de WinkeltijdenWet
Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat zij besloten hebben de navolgende zondagen aan te 
wijzen als dagen waarop de winkels geopend mogen zijn in het jaar 2013 in de woonkernen Amstelhoek, De 
Hoef en Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen. Het betreft de zondagen 24 maart, 29 september, 15 december 
en 22 december 2013. Op grond van de Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012 zijn Tweede Paasdag, 
Tweede Pinksterdag, Hemelvaartsdag en Tweede Kerstdag (voor zover deze dag niet op een zondag valt) 
reeds als feestdag aangewezen waarop de winkels in de gemeente geopend mogen zijn.

 VeRkeeRsbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben ge-
nomen. Dit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van dodaars-

laan 93, 3645 jc Vinkeveen.
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van prinsen-

huis 33, 3641 et mijdrecht.
Deze besluiten liggen met ingang van donderdag 7 februari 2013 gedurende een termijn van zes weken ter 
inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 

bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

 WijziGinG Van de huuR-inkomentabel in de huisVestinGsVeRoRdeninG 
 de Ronde Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 18 december 2012 de aanpassing 
van de huur-inkomenstabel genoemd in artikel 2.3.1 van de Huisvestingsverordening de Ronde Venen 2011 is 
vastgesteld. In deze huur-inkomenstabel is opgenomen de huur- en –inkomensgrenzen welke worden gehan-
teerd om de passendheid van de woning te kunnen toetsen. Aanleiding voor deze wijziging is de periodieke, 
bij ministeriële regeling, vastgestelde inkomensgerelateerde parameters huurtoeslagen en maximale huurprij-
zen. De gewijzigde huur-inkomenstabel treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

ter inzagelegging
Genoemde tabel (opgenomen in de Huisvestingsverordening de Ronde Venen 2011 onder artikel 2.3.1) ligt 
vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 
11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raad-
plegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten 
een afschrift worden verkregen.

 inspRaak beheeRsVeRoRdeninGen “bescheRmd doRpsGezicht abcoude en be- 
 scheRmd doRpsGezicht baambRuGGe en meeRlanden en hollandse kade e.o. 
Voor delen van Abcoude en Baambrugge zijn twee ontwerp beheersverordeningen opgesteld, die van vrijdag 
8 februari tot en met 21 maart 2013 ter inzage liggen in het kader van de inspraak. Het betreft:
- De beheersverordening “Beschermd dorpsgezicht Abcoude en beschermd dorpsgezicht Baambrugge” 

omvat op hoofdlijnen de gebieden binnen de begrenzing van de beschermde dorpsgezichten.
- De beheersverordening “Meerlanden en Hollandse Kade e.o.” omvat globaal de woonwijk tussen de Meer-

landenweg, de Weert, de Molenwetering en de noordgrens van de bebouwing en het bedrijventerrein aan 
de Hollandse Kade en het Ruwelspad.

inhoud van de beheersverordeningen
Een beheersverordening is vergelijkbaar met een bestemmingsplan, maar is bedoeld voor gebieden waar 
nauwelijks ontwikkelingen worden voorzien. Een beheersverordening legt namelijk de bestaande situatie vast. 
Voor de genoemde gebieden in Abcoude en Baambrugge worden geen ruimtelijke ontwikkelingen voorzien. 
In het centrum van Abcoude zijn het voormalige gemeentehuis en het voormalige tuincentrum op de hoek van 
de Broekzijdselaan en de Amsterdamsestraatweg buiten de verordening gehouden. Voor deze gebieden zijn 
wél ontwikkelingen voorzien, zodat een separaat bestemmingsplan wordt opgesteld. Voor de totstandkoming 
van een beheersverordening geldt geen wettelijke procedure. Hierdoor kan een beheersverordening sneller 
worden vastgesteld dan een bestemmingsplan. De beheersverordening bestaat uit een verbeelding (de kaart), 
regels (hierin staat wat wel en niet mag) en een toelichting. Op grond van de ‘Inspraakverordening De Ronde 
Venen’ wordt over deze beheersverordeningen inspraak verleend.

inspraak en inzage
Uw reactie op deze beheersverordeningen is van belang om de kwaliteit ervan te kunnen verbeteren. Feitelijke 
onjuistheden en onduidelijkheden kunnen hierdoor voor de vaststelling van de verordeningen worden verhol-
pen. In verband hiermee ontvangen bewoners van de plangebieden hierover een brief met extra informatie 
en een verzoek desgewenst te reageren. De ontwerp beheersverordeningen zijn van 8 februari tot en met 21 
maart 2013 in te zien: Digitaal via http:\\0736.ROpubliceer.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de gemeente-
lijke website wordt u hier ook heen geleid (bestuur en organisatie > beleid > digitale bestemmingsplannen).
Op papier in het gemeentehuis bij de balie omgevingszaken, in de bibliotheek in Abcoude en in de Vijf Bogen 
in Baambrugge. Voor deze locaties gelden de reguliere openingstijden.

Reageren 
U kunt uw schriftelijke reactie indienen bij de gemeente De Ronde Venen, t.a.v. afdeling RO, Postbus 250, 3640 
AG Mijdrecht of via het mailadres ruimtelijkeontwikkeling@derondevenen.nl. Vergeet u niet bij uw reactie 
te vermelden “inspraak beheersverordening beschermde dorpsgezichten” of “inspraak beheersverordening 
Meerlanden en Hollandse Kade e.o.”. Mocht u nog vragen hebben of een mondelinge inspraakreactie willen 
indienen dan kunt u contact opnemen met Henrike Geurkink van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tele-
foon 0297-291816 (dinsdag afwezig).

openinGstijden 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 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.

seRVicepunt Wonen, 
Welzijn en zoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.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@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Vervolg op volgende blz.



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

 VASTGESTELD PROJECTBESLUIT EN VERLEENDE BOUWVERGUNNING 1E FASE 
 VOOR HET OPRICHTEN VAN 11 APPARTEMENTEN OP HET PERCEEL BOZENHOVEN 57-63 
 IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat een projectbesluit is ge-
nomen op grond van artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening en bouwvergunning 1e fase is verleend voor 
de bouw van 11 appartementen op het perceel Bozenhoven 57-63, 3641 AC in Mijdrecht.
Het project bestaat uit de bouw van 11 appartementen, in twee gebouwen, aan de Bozenhoven 57-63 in 
Mijdrecht ter vervanging van winkels met bovenwoningen en een opslagplaats annex bedrijfsruimte.

Besluit hogere grenswaarden
Tevens ligt vanaf 8 februari 2013 ter inzage het Besluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. Conform 
artikel 110a van de Wet Geluidhinder zijn hogere waarden bepaald voor de te bouwen 11 appartementen aan 
de Bozenhoven. De hoogte van de waarden zijn schematisch aangegeven in het besluit. Tevens geeft bijlage 
I bij het besluit de waarneempunten aan. In het besluit wordt een afweging gemaakt over het toepassen van 
geluidsreducerende maatregelen. Besloten wordt om geen aanvullende maatregelen te treffen. 

Ter inzage
Het vastgestelde projectbesluit en de verleende bouwvergunning 1e fase alsmede het Besluit hogere grens-
waarden Wet Geluidhinder met bijbehorende stukken liggen vanaf 8 februari 2013 gedurende 6 weken ter 
inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt 
het besluit ook inzien of downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl (keuzemenu: actu-
eel/bekendmakingen bestemmingsplannen). De verbeelding van het vastgestelde projectbesluit is interactief 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het projectbesluit via het volgende adres: 
http://0736.ropubliceer.nl/. 

Beroepschrift indienen
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit zienswijzen hebben ingediend alsmede belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit 
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende te termijn van de terinzagelegging tegen dit 
projectbesluit, de bouwvergunning 1e fase en het besluit hogere waarden een gemotiveerd beroepsschrift 
indienen. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffi erecht) 
verbonden.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij 
rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 
Aan het indienen van beroep zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

Digitaal beroep- en verzoekschrift
U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Midden-Nederland via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). 
Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 11 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN & RUIMTELIJKE ZAKEN 
 13 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING & 
 ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 14 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt uw 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@proosdijlanden.nl

NU

toen
Deze week: Mijdrecht Avondlicht

VLC leerlingen in gala
Regio - Vrijdag werd het 100-Da-
genfeest gevierd op het VeenLan-
den College. Overdag kon worden 
geschaatst en geskied in Den Haag, 
daarna was het opfrissen voor het 
galadiner in de school en tenslotte 
werd afgesloten met een feest in de 
Willisstee sporthal. Het is inmiddels 
traditie om met een apart voertuig 
naar school te komen waar de heer 
Boonstra de leerlingen ontvangt. 
Dat heeft men op het VeenLanden 

College geweten! Met prachtige 
sportauto’s (BMW, Subaru, Honda), 
in stretched limo’s, met een prach-
tige paardenkoets, dikke Ameri-
kanen, op de motorfiets, ja zelfs in 
een verreiker kwamen de leerlin-
gen naar school. Het 100-Dagen-
feest (nog ongeveer 100 dagen te 
gaan voor het landelijk examen be-
gint) werd daarmee een hoogtepunt 
voor alle examenklasleerlingen van 
de Rondeveense school.

Winterstamppotavond 
voor de kerk in De Hoef

De Hoef - De stichting ‘Vrienden 
van de Antoniuskerk’ gaat weer een 
winterstamppotavond organiseren 
waarvan de opbrengst wordt ge-
bruikt voor het onderhoud van de 
kerk, pastorie en de begraafplaats. 

Wegens de verbouwing van De 
Springbok zal deze gezellige avond 
plaatsvinden op vrijdagavond 15 fe-
bruari a.s. op de Tuinderslaan 4 in 
Mijdrecht. De zaal gaat open om 
18.00 uur en de maaltijd begint om 
19.00 uur. Zoals gebruikelijk kunt u 
voor 25 euro kiezen uit drie verschil-
lende maaltijden:
Boerenkool met worst, hutspot met 
stoofvlees/jus en stamppot andijvie 
met kleine gehaktballetjes. Voor ie-
dere bezoeker is er een welkomst-
drankje. De avond zal worden opge-
vrolijkt door het koor ‘Denk aan de 
buren’ uit Aalsmeer, zij zullen 2 x 45 
minuten voor u optreden.

Iedereen is welkom
De inwoners van De Hoef worden 
persoonlijk benaderd, en de men-

sen buiten De Hoef, die willen deel-
nemen, dienen zich aan te melden 
bij onderstaande personen. Tele-
fonisch bereikbaar Theo Röling: 
593292, Gerda van Blokland: 593253 
en Henny Kandelaar: 593532. 
Bent u helaas verhinderd maar wilt 
u toch een gift geven, dan kunt u dit 
doen op rekening 10.22.41.384 t.n.v. 
Stichting Vrienden Antoniuskerk De 
Hoef. Stichting ‘Vrienden van de An-
toniuskerk’ ziet u graag op vrijdag-
avond 15 februari. 

Regio - Op 27 januari heeft Duik-
team Thamen uit Aalsmeer met elf 
duikers een ijsduik gemaakt in de 
Vinkeveense Plassen bij Eiland één. 
Het bleef tot ’s morgens vroeg span-
nend of het evenement doorgang 
kon vinden vanwege de voorspel-
de ijzel. Hoewel de regen met bak-
ken tegelijk naar beneden kwam 
was het de laatste kans voor de dooi 
in zou zetten. Het ijs bleek maar net 

dik genoeg om op te staan, zodat 
niemand zonder duikpak op het ijs 
mocht komen. Zowel de duikers als 
de standbyduiker en de lijnmeester 
waren gezekerd met een touw aan 
de wal. Geen overbodige luxe bleek 
later toen zij met zijn allen door het 
ijs zakten. Nadat iedereen weer met 
beide benen op het ijs stond, gingen 
de duikers weer lustig verder met 
duiken. Maar liefst vier Thamen-
duikers maakten hun eerste ijsduik. 
Met twee duikers tegelijk verkenden 
zij de onderkant van het ijs.
Op de kant werd de inwendige 
mens door de evenementencom-
missie inmiddels voorzien van cho-
colademelk met rum en slagroom 
en erwten- en tomatensoep. Duik-
team Thamen kan dan ook, ondanks 
het slechte weer, terugkijken op een 
zeer geslaagde dag.

Ondanks regen geslaagde 
ijsduik Duikteam Thamen

Fancy Fair scholencomplex De Eendracht
en Hofland een groot succes
Mijdrecht - Dit jaar bestaat het 
scholencomplex de Eendracht en 
de Hoflandschool 40 jaar! Op vrij-
dag 1 februari hadden de scho-
len samen een fancy fair georgani-
seerd. Vele leuke en sportieve acti-
viteiten konden de kinderen doen. 
Zo konden zij glas graveren, dan-
sen op de WII, baby- en kleuterfo-
to’s van leerkrachten raden, nagels 
lakken, sprookjes raden, spelletjes 
circuit doen, favoriete muziek aan-
vragen, eendjes vangen, flyballen 
en ze konden nog veel meer activi-
teiten doen.
Tussendoor kon iedereen genie-
ten van een lekker broodje en een 
drankje. Wij bedanken hierbij graag 
de ouders en oud leerlingen voor 
hun enthousiaste inzet bij de Fan-

cy Fair. In de maand april wordt het 
lustrum uitgebreid gevierd, de op-
brengst van de Fancy Fair gaat hier 

dan ook naar toe. De gezamenlijke 
Fancy Fair was in ieder geval al een 
groot succes.

VLC knalt naar prijzen tijdens toernooi
Regio - De regionale scholenploeg 
achtervolging wedstrijden schaat-
sen 2013 werden in Haarlem ge-
houden. Op de kunstijsbaan was 
het een gezellige drukte met een-
entwintig deelnemende scholen in 
acht categorieën. 
Het VeenLanden College was verte-
genwoordigd in de categorie licen-
tiehouders. Meisjes en jongens tot 
en met 14 jaar en 15 jaar en ouder. 

De jongste jongens reden 3 ronden 
op de inrijbaan en moesten toezien 
hoe het Scala College uit Alphen 
aan den Rijn er met de eer en de 
eerste prijs vandoor ging. In 1.36,30 
(eerste omloop) en 1.52,68 (door 
een val van een rijder). 
De mannen van het VLC reden 
1.46,56 en in de tweede omloop 
1.45,45 en pakten daarmee het zil-
ver, een prachtprestatie. In die 

tweede rit bleven de VLC rijders hun 
directe tegenstander Ashram uit Al-
phen zeer nipt voor, deze ploeg reed 
1.45,71.
De meisjes van 15 jaar en ouder re-
den 4 ronden, het VLC bezette na 
twee omlopen een vierde plaats. 
De rijdsters behaalden een vijfde en 
vierde plaats in de tijd van 2.29,64 
en 2.30,23. Winnaar werd het Rijn-
lands lyceum (2.14,59/2.18,59).
Bij de oudste jongens reden Mark 
de Wit, Niels Immerzeel, Noah 
Boomgaard en Koen de Best alles 
uit de gespierde lijven voor de eer-
ste plaats. Het werd uiteindelijk na 
twee ritten de tweede plaats, net te 
weinig voor deelname aan de fina-
le in Breda. In de tijden 2.39,08 en 
2.38,72 bleven ze wel directe tegen-
stander Ashram voor (2.45,34), win-
naar werd het eerste team van Ash-
ram in de tijden 2.37,62 en 2.37,00. 
Het lag allemaal héél dicht bij el-
kaar.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

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

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLoGische 
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening, 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Lopen
Soms heb je van die weken dat er van alles om je heen gebeurt 
en afgelopen week was er zo een. De week begon voor iedereen 
met de aankondiging van de koningin over haar aftreden en dat 
was een bijzonder begin van de week. Wij wilden het zien en dus 
mochten de kinderen even opblijven om naar de koningin te kijken 
en opblijven op maandagavond is toch wel heel apart. Maar daar-
na pak je weer de draad op en gaat de week zijn gangetje met alle 
normale activiteiten als werk, kinderen naar school brengen en ha-
len, huishouden, zwemles en sportactiviteiten.

Nu alle sneeuw en gladheid verdwenen waren, had ik weer de ge-
legenheid maar bovenal de motivatie om te gaan hardlopen. Hard-
lopen doe ik inmiddels al een paar jaar. Dat klinkt heel stoer, maar u 
moet dan vooral denken aan maximaal twee keer per week een half 
uur tot een uur lopen in de snelheid die bij me past op dat moment. 
De snelheid en afgelegde kilometers variëren nogal en liggen aan 
het weer, mijn motivatie, diegene met wie ik loop, mijn lichamelijke 
gesteldheid en of ik een doel heb om naar toe te werken. 
Ik had vroeger nooit kunnen denken dat ik een soort van verslaafd 
zou worden aan hardlopen, want een verplicht rondje Zijdelmeer 
lopen op de middelbare school was mijn idee van een nationa-
le ramp. 

Maar dingen veranderen in het leven, zo ook mijn voorkeuren op 
het sportieve gebied. Hardlopen bleek voor mij de oplossing te zijn 
om gemakkelijk en goedkoop te sporten op de momenten dat het 
mij uitkwam. En ik ben niet de enige! Elke dag, of het nu ochtend, 
middag of avond is, slecht weer of mooi weer, altijd zijn er wel men-
sen aan het lopen. En doordat ik er oplet, zie ik er steeds meer 
en dat geeft mij een gevoel van verbondenheid. Buiten sporten is 
niet alleen lichamelijk goed, ook de geest vaart er wel bij. Terwijl je 
benen in een regelmatig ritme de kilometers weglopen, kan mijn 
hoofd eerst alles goed op een rijtje zetten en op een gegeven mo-
ment vervagen alle gedachten en ben je alleen nog maar aan het 
bewegen. Dat moment van lekker lopen zonder gedachten is nu 
net het verslavende en je moet er wat voor over hebben, met 5 mi-
nuutjes lopen kom je niet op dat ene punt. Dus zorg ik dat mijn 
twee vaste loopdagen heilig zijn en ik daadwerkelijk mijn kilome-
ters kan maken.

In mijn nabije omgeving zijn er ook steeds meer mensen die star-
ten met hardlopen of het weer oppikken. Een gezonde besmet-
ting kun je het noemen en ik ben heel blij dat ik inmiddels geze-
gend ben met twee echte loopmaatjes. Op het moment dat een 
van mijn loopmaatjes in de lappenmand terecht kwam, ging ik va-
ker met een collega lopen. Samen hardlopen is toch wel een hele 
goeie motivatie om te blijven lopen maar ook om soms je grenzen 
te verleggen. Zo loop ik nu regelmatig met mijn collega op zondag-
ochtend en rij ik daarvoor zelfs naar Abcoude. De meeste mensen 
zullen dat wel gek vinden, een eind rijden om daar dan een stuk te 
gaan hardlopen. Maar het ernaartoe rijden is geen straf, heerlijk al-
leen in de auto zonder file en de radio lekker hard aan. Dan het sa-
men lopen in een andere, mooie omgeving werkt stimulerend. Tij-
dens het lopen is het ook een sport geworden om te kunnen blij-
ven kletsen, een goed teken om te zien of je je ademhaling nog on-
der controle hebt. Al deze momenten bij elkaar zorgen ervoor dat 
ik lichamelijk en geestelijk gezond blijf en blij ben met mezelf, mijn 
lijf, mijn prestaties en ook de mensen om me heen die me aan het 
sporten houden. 

Maaltijden voor 
Regendruppeltjes

Vanaf begin 2013 gaat onze stichting verder onder de naam Ontwik-
kelingsSamenwerking DRV. Ondanks het mindere economische tij 
blijven we doorgaan met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind 
van de rekening worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. Wij financieren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, 
Sri Lanka, Tanzania en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoe-
debestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over 
ons op www.sosderondevenen.nl

Postbus 54 • 3645 ZK Vinkeveen • www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl • Bankrekening: 45.91.18.994

t.n.v. Stichting OntwinkkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Op het kinderdagverblijf De Regendruppeltjes in Ecuador krijgen de 
kinderen op school een middagmaal. In het gebouw zijn een mooie 
grote keuken en een ruime eetzaal. Het eten is helaas eenzijdig en be-
staat uit kleine porties rijst met linzen en tonijn uit blik. De kinderen 
blijken dan ook bijna allemaal ondervoed te zijn. Ouders en leidsters 
hebben geen idee van wat gezond eten is. 
Om iets te doen tegen de ondervoeding van deze jonge kinderen is 
een project gestart. In de mooie nieuwe keuken willen we samen met 
ouders en leidsters ervoor zorgen dat er wel gezonde maaltijden wor-
den bereid. Dus verse groenten en fruit, kip naast vis en vooral streek-
gebonden producten. 
Onder de naam ‘Strijd tegen de stijgende ondervoeding van jonge kin-
deren in het kanton Otavalo’ 
leren ouders en leidsters nu 
recepten voor afwisselen-
de en evenwichtige voeding. 
Het doel is voedzaam eten 
bereiden voor de jonge kin-
deren. De samenwerkings-
partner ECASSEF heeft een 
landbouwschool in de regio 
bij het project betrokken. 
OntwikkelingsSamenwer-
king De Ronde Venen zorg-
de al voor spel- en didac-
tisch materiaal. Nu is er dus 
het ‘groeiproject’ voor ge-
zonde maaltijden en betere 
hygiëne. We hopen dat door 
dit project de Regendruppel-
tjes in Gualsaqui niet alleen 
blije, maar ook gezonde kin-
deren zullen zijn. 

Ria Waal

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

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

 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater; ‘Red’ heeft een chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes; kleur: seal point; Beau is een 

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud. Beau krijgt wegens 
nierproblemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 
blauw bandje; hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat; hij heeft 
een witte buik; achterpoten zijn half-wit en zwart en hij heeft een 
vlekje op de neus en is erg aanhankelijk.

- Mijdrecht Waterhoen: Grijze, 4 jaar oude, cyperse kater met witte 
voetjes.

- Mijdrecht, Buitenkruier: Grijze, 16 jaar oude poes. Opvallende ka-
le plekken achter op rug. 

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat; Poche is 10 jaar oud en erg schuw; de eigenaar is sinds kort 
verhuisd en mogelijk is hij teruggegaan naar zijn oude woonadres 
Ebro in Uithoorn.

- Uithoorn, Zijdelveld: Grote zwarte kater met door zijn vacht heen 
grijze haren. Waldemar is 3 jaar oud. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Watersnip: Vermagerde zieke rode poes met slecht ge-

bit. De poes heeft witte sokjes en een wit befje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.
- Lieve rood-witte 14 jaar oude kater. Clinton zoekt een nieuw baas-

je omdat zijn baasje overleden is; hij is grappig, mooi, eigenwijs 
en wandelt graag een blokje om met zijn (nieuwe?) baasje; Clin-
ton slaapt veel want hij is niet heel piep meer; hij kan je enorm 
lief aankijken en houdt ervan om uitgebreid geknuffeld te wor-
den. Clinton houdt eigenlijk alleen van mensen en zal een ande-
re soortgenoot waarschijnlijk niet tolereren; Clinton is ingeënt en 
gechipt.

Regio - Deze lieve rood-
witte 14 jaar oude kater 
zoekt een nieuwe baas 
omdat zijn vorige baas is 
overleden. Deze kater is 
grappig, rustig en houdt 
ervan om aangehaald te 
worden. Hij heet Clinton 
en is geënt en gechipt.
Heeft u interesse, neem 
dan contact op met de 
Dierenbescherming, 
tel. 0297-343618.

Thuis
gezocht

Hooggeëerd bezoek van 
de Big Chef op Klimboom
Vinkeveen - Afgelopen week kre-
gen de kinderen van De Klimboom, 
Stichting voor kinderopvang, be-
zoek van de ‘Big Chef’. Zij leerde 
de kinderen een heerlijke stamppot 
met speciale ingrediënten te maken.

Natuurlijk hoorde daar een restau-
rant bij waar de stamppot geser-
veerd kon worden. Het rustlokaal 
werd door de kinderen omgeto-
verd tot een heus restaurant. Alles 

werd uit de kast gehaald: tafelnum-
mers, reserveringen, gastenboek en 
obers. 
Na veel snij- en kookwerk konden 
alle gasten om 17.30 uur aan ta-
fel waar de obers de overheerlij-
ke stamppotten serveerden. Ook de 
ouders konden meegenieten van 
dit geheime recept. Het was een 
smaakvolle week die voor de kin-
deren van De Klimboom zeker voor 
herhaling vatbaar is.

Kunstweekend bij Galerie 
Boven Verwachting

Wilnis – In het weekend van 16 en 
17 februari opent Galerie Boven Ver-
wachting haar deur voor een bijzon-
dere kunstpresentatie. Het thema is 
‘Vrouw’.
De Galerie, gevestigd op de boven-
verdieping van Bocxe Biljarts aan de 
Herenweg 298a naast de RK-kerk in 
Wilnis, laat gevestigde kunstenaars 
hun werken zien.
Carla van der Linden uit Oss schil-
dert voornamelijk zichzelf en komt 
tot een verrassend eindresultaat. 
Haar schilderijen hebben een eigen 
stijl, je ontmoet kunst met een grote 
‘K’. Lia Kooijman uit Castricum schil-

dert de vrouw in zachte pasteltinten. 
Het zijn droombeelden uit perfectie 
ontstaan.
Henny Heijnen uit Amstelhoek ge-
niet regionale bekendheid met haar 
apart gestyleerde vrouwsculpturen 
in brons en natuursteen.
Tijdens de expositie wordt u bege-
leid door de kunstenaressen zelf en 
kunt u mogelijk tot aanschaf over-
gaan. Het is beslist de moeite waard 
om op zaterdag 16 of zondag 17 fe-
bruari een bezoek aan de Galerie te 
brengen die beide dagen van 11.00 
uur tot 17.00 uur gratis toeganke-
lijk is.

Mijdrechts Ouderenkoor 
heet u welkom
Mijdrecht - Op dinsdag 8 januari is 
het Mijdrechts Ouderenkoor weer 
enthousiast met zingen begonnen. 
Blij waren ze met de nieuwe diri-
gente Diny Houweling uit Alphen 
aan den Rijn.
Zij heeft jarenlang het koor De 
Hoefsanghers begeleid en heeft er-
varing met ouderenkoren. Dat is erg 
belangrijk, de lat ligt dan niet zo 
hoog en... zij heeft veel geduld. Zij 
begeleidt het koor zelf op de piano. 
Blij is het koor ook met zes nieuwe 
koorleden, van wie enkelen al eens 

eerder met hen gezongen hadden. 
Komt u eens luisteren en u zult erva-
ren dat zingen en gezelligheid heel 
goed samengaan! De koorleden re-
peteren op dinsdagmorgen van 9.30 
uur tot 11.15 uur en drinken halver-
wege een kopje koffie of thee met 
elkaar.
Het ouderenkoor repeteert in 
de ontspanningsruimte van De 
Kom (ingang naast het hoofdge-
bouw). Inlichtingen: Gré Jonkers, 
tel. 272841 of Marijke Bergsma, tel. 
285785.
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NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Scharrelen in de 
natuur

Wat is úw eerste natuurherin-
nering? Slootje springen (en 
in de sloot vallen)? Een hut 
bouwen? Een krans van ma-
deliefjes maken? Kikkervisjes 
vangen? Lekker met laarsjes 
door de plassen stampen? 
Alle kinderen gun je zulke 
leuke herinneringen voor la-
ter. MAAR … tegenwoordig 
speelt 50% minder kinderen 
buiten dan twintig jaar gele-
den. 
Buiten spelen en natuur be-
leven is belangrijk voor de 
ontwikkeling van kinderen. 
Dat blijkt steeds maar weer 
uit allerlei onderzoeken. Bui-
ten spelen is gezond omdat 
kinderen meer bewegen en 
frisse lucht inademen. Of 
het nu lente, zomer, herfst of 
winter is: buiten kunnen kin-
deren hun energie kwijt en 
leren ze om risico’s beter in 
te schatten. Natuur (groen) 
is goed voor de ontwikke-
ling van zintuigen, motoriek, 
concentratie, denkvermogen 
en creativiteit. Maar ook hun 
sociale vaardigheden ontwik-
kelen zich beter als kinderen 
samen met vriendjes buiten 
spelen.
Helaas komen kinderen 
steeds minder buiten. De di-
gitale wereld is zeer verleide-
lijk. Ook denken veel ouders 
dat het buiten ‘gevaarlijk’ is. 
Verder is veel speelgroen 
verdwenen. Wist u dat een 
‘natuur-tekort’ kan leiden tot 
allerlei lichamelijke en psychi-
sche klachten?
En er is nog meer. Jelle de 
Jong, algemeen directeur van 
IVN: “Onze kinderen bepalen 
straks het beleid. We moeten 

ervoor zorgen dat de toekom-
stige beleidsmakers nu niet 
van de natuur vervreemden, 
maar juist het groen in hun 
hart sluiten. Hoe kunnen we 
verwachten dat zij later voor 
de natuur zorgen en werken 
aan een duurzame samenle-
ving als zij er geen band mee 
hebben?”

Het is niet zo moeilijk om met 
kinderen naar buiten te gaan. 
Daarvoor hoef je helemaal 
niet ver weg. Ik werk zelf op 
een buitenschoolse opvang 
in Amsterdam Oud-West, in 
de buurt van het Vondelpark. 
De kinderen spelen bij ons 
altijd eerst zo’n twee à twee-
eneenhalf uur buiten voor 
we naar binnen gaan. Ook 
de afgelopen koude weken, 
met de juiste kleding aan. 
Ook in hartje Amsterdam kun 
je bomen klimmen, wormen 
zoeken, tuinvogels tellen, 
brandnetelsoep maken, bo-
mentikkertje doen, enzovoort, 
enzovoort.
Omdat zo weinig kinderen 
buiten komen, besteedt het 
landelijke IVN dit jaar extra 
aandacht aan kinderen. Al-
lerlei tips van IVN om met uw 
(klein)kinderen naar buiten te 
gaan vindt u op www.schar-
relkinderen.nl. Of meld uw 
(klein)kind lid aan op www.
oerrr.nl (van Natuurmonu-
menten). Ook op deze plek 
zullen we u regelmatig tips 
geven voor natuurbeleving 
met kinderen. En ik weet het 
zeker: u geniet er zelf ook van!

Ineke Bams
IVN-natuurgids

Carnaval bij Huts 
Geklutste Kliek

De Ronde Venen - Ja ja, het is 
bijna 9 februari, en dus weer tijd 
voor de jaarlijkse carnaval!
Tijdens het Prinsenbal dat de 
Huts Geklutste Kliek heeft ge-
houden op 9 november 2012 
hebben zij een nieuwe prins ge-
kregen voor dit jaar, en wel prins 
Mollemanus I .
Aanstaande zaterdagmiddag 9 
februari organiseren zij een groot 
feest voor de vijfenvijftigplussers 
onder ons, met de altijd gezelli-
ge bingo met prachtige prijzen. 
Daarnaast kunt u onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
genieten van een spetterend op-
treden van Patrick Bouquet!
Vijfenvijftigplussers: houd dus 
aanstaande zaterdagmiddag 9 
februari vrij en kom rond half 2 
naar het Kliekegat (Immitsj) aan 
de Windmolen 75, zodat u rond 
de klok van vijf uur weer na een 
heerlijke middag richting huis 
kunt gaan.
Ook voor de jongeren onder ons 
organiseren zij weer een carna-
valsavond dit jaar! Dit feest gaat 
plaatsvinden op zaterdagavond 
9 februari vanaf een uurtje of 
half tien. Ook dit vindt plaats in 

het Kliekegat (Immitsj aan Wind-
molen 75 en wel met het thema 
Après-ski! Dus kom jij net terug 
van de wintersport of heb je ge-
woon zin in een gezellige avond 
met muziek van DJ Kingsize?! 
Kom dan naar het Kliekegat!!

Dit was het nog niet, want niet 
alleen op zaterdag 9 februa-
ri wordt carnaval gevierd, maar 
ook op dinsdagavond 12 febru-
ari! En deze keer wordt in sa-
menwerking met Soos de Cirkel 
een carnavalsavond voor de ver-
standelijk beperkten georgani-
seerd! Van acht uur tot tien uur 
ben je van harte welkom om ge-
zellig met Soos de Cirkel en de 
Huts Geklutste Kliek carnaval te 
komen vieren!

Showballet Nicole scoort 
weer goed

Mijdrecht – Afgelopen zondag 27 
januari was voor de groepen van 
showballet Nicole de tweede voor-
ronde voor het Nederlands Kam-
pioenschap van Shell We Dance. 
Spannend of het allemaal wel door 
zou gaan door de slechte weers-
omstandigheden, stonden alle drie 
de groepen om half 8 ‘s ochtend 
op de dansschool. Gelukkig wa-
ren de wegen richting Vught goed 
begaanbaar en niet glad, waar-
door het gezelschap ruim op tijd in 
Vught aankwam.
Groep 8a mocht in de eerste ca-
tegorie aantreden in een wed-
strijdveld van wel 10 deelnemende 
groepen. Vastberaden om dit keer 
wel met een beker naar huis te 
gaan, werd de dans nog even goed 
doorgenomen en natuurlijk alle 

plekjes waar iedereen moest staan, 
toen bleek dat iemand geblesseerd 
was. Vol zelfvertrouwen en de af-
spraak dat ze behalve goed dan-
sen ook zouden lachen en stra-
len, betraden ze het podium. Stra-
len en lachen hebben ze zeker ge-
daan, ondanks dat het podium erg 
smal was. Helaas waren sommige 
meiden even de kluts kwijt, door-
dat ze ineens op een ander plek-
je moesten dansen. Ondanks alles, 
heel goed gedanst en bovenal ge-
straald! Maar door de sterke con-
currentie helaas geen beker mee 
naar huis...
Selectie 2 mocht daarna haar dans 
laten zien. In deze categorie wa-
ren iets minder deelnemers, maar 
des te sterker was de concurrentie. 
Na een wat rommelig begin, omdat 

ook deze groep moeite had met het 
kleine podium, werd de dans toch 
mooi afgemaakt. De jury beloonde 
deze dans met een derde plaats, 
de eerste beker was binnen! En 
weer punten binnengehaald voor 
het NK in april. De wedstrijdgroep 
mocht in categorie vier meedoen, 
daar waren weer iets meer deel-
nemende groepen, maar alle even 
sterk. Zij moesten als eerste aan-
treden in hun categorie en met hun 
nummer Fuego zetten ze direct een 
topnummer neer. Ook de jury was 
het daarmee eens en dit leverde 
een tweede plaats op. Beker num-
mer twee was binnen en daarmee 
ook veel punten voor het NK.
Gefeliciteerd allemaal en op naar 
de laatste voorronde in Noordwijk 
op 24 maart 2013!

1 op 1 Marketing 
Communicatie

Verrassend 
reclamebureau

Een rubriek waarin lokaal 
gevestigde bekende en 
minder bekende bedrijven 
door middel van een kort 
profi el redactioneel worden 
belicht.

1 op 1 Marketing Communicatie 
is een reclamebureau dat gespe-
cialiseerd is in business to busi-
ness communicatie in de breed-
ste zin van het woord. Het bij tal-
rijke kleine en grote bedrijven 
bekende reclamebureau in zo-
wel De Ronde Venen als (ver) 
daarbuiten werd in 1998 opge-
richt door Nol Vos. Hij was voor 
die datum al vele jaren actief in 
de communicatie- en reclame-
wereld. Nol zag de razendsnel-
le ontwikkelingen op internet 
met online marketingactivitei-
ten en besloot met een eigen bu-
reau daarop in te spelen. Zo ont-
stond 1 op 1 Marketing Commu-
nicatie. Het bureau is een fullser-
vice reclamebureau en wil zijn 
klanten het beste bieden met al 
wat er in Nederland en/of daar-
buiten voor dat doel voorhanden 
is. 1 op 1 is zo klein als noodza-
kelijk en zo groot als wenselijk. 
Want door de manier waarop het 
bureau is georganiseerd is fl exi-
biliteit een standaard gegeven. 
Zo wordt voor elke opdracht op-
nieuw bepaald welke en hoeveel 
professionals het ideale team 
vormen voor de klus. Daarbij 
wordt echter uitgegaan van een 
vast, maar klein aantal enthou-
siaste reclamemakers en speci-
alisten dat de basis vormt voor 
de creativiteit en aanpak. In dat 
licht gezien presenteert 1 op 1 
zich als een ‘rekbaar’ bureau dat 
zich naar behoefte aanpast bij el-
ke opdracht. Een van de strate-
gische business partners waar-
mee wordt samengewerkt is Re-
clamebureau Switch, gevestigd 
in hetzelfde pand waarin ook 1 
op 1 huist.

Opvallend werk
Met ruim 30 jaar ervaring en veel 
plezier in het vak wordt van el-

ke opdracht iets bijzonders ge-
maakt. Bij 1 op 1 is gekozen voor 
vrijheid en onafhankelijkheid. 
Dat houdt bijvoorbeeld in dat er 
geen eigen studio is met crea-
tieven die 8 uur per dag moeten 
schrijven en waarvoor u de re-
kening betaalt. Maar wel dat op 
verschillende niveaus per keer 
en tijdseenheid vakkennis wordt 
ingeroepen als dat nodig is. Dat 
uit zich in een goede samen-
werking met de beste professio-
nals in het vakgebied. Het be-
tekent niet alleen kostenbespa-
ring, maar ook snelle levering 
van bijdragen aan het project. 
Juist die diversiteit aan specialis-
me levert bij nagenoeg elke op-
dracht vaak verrassende resulta-
ten op. Omdat er bovendien kor-
te lijnen worden gehanteerd, kan 
een project snel(ler) worden af-
gerond. Deadline is deadline en 
afspraak is afspraak.
1 op 1 Marketing Communica-
tie weet zijn klanten telkens op-
nieuw te verrassen. Met opval-
lend werk, inspirerende ideeën 
en 100% betrokkenheid. Van fol-
ders, brochures en websites tot 
online marketing, social media, 
direct mail en advertenties. Maar 
ook marketing- en reclamead-
vies, tekst, fotografi e, motivatie-
programma’s, peptalks en coa-
ching. ‘We bedenken ‘t. We be-
groten ‘t. We maken ‘t’. Kortom, 
1 op 1 is een verrassend recla-
mebureau, in denken en doen, 
in creatie en uitvoering, in snel-
heid en kosten. Al is de websi-
te www.1op1.nl een leuke eerste 
kennismaking, de beste bureau-
presentatie ontstaat pas na een 
persoonlijke ontmoeting met de 
opdrachtgever. In dialoog en af-
gestemd op diens vragen, doelen 
en branche kan 1 op 1 voor hem 
of haar veel betekenen. Van een-
voudig tot een corporate con-
cept. 1 op 1 Marketing Commu-
nicatie is gevestigd aan de Ren-
dementsweg 2q in Mijdrecht.

Uitgebreidere informatie treft
u aan op de website www.1op1.nl

IN UITVOERING

Uitreiking van de cheque van 1000 euro door Dirk Sijbersma van Univé (r) aan 
de voorzitter van De Opregte Amateur, Patrick de Graaf

‘Steuntje in de rug’ voor 
De Opregte Amateur
Aalsmeer - De Ronde Venen - In 
het kader van het project ‘Steun-
tje in de rug’ van de verzekerings-
maatschappij Univé mocht de Hoef-
se toneelvereniging ‘De Opregte 
Amateur´ afgelopen woensdag het 
mooie bedrag van duizend euro in 
ontvangst nemen. 

De verzekeringsmaatschappij Uni-
vé kent jaarlijks in elke regio, waar-
in het bedrijf onderverdeeld is, drie 
prijzen uit aan verenigingen of in-
stellingen, die een eenmalig fi nan-
cieel steuntje in de rug goed kun-
nen gebruiken. In de regio het Groe-
ne Hart was de toneelvereniging ‘De 
Opregte Amateur’ uit De Hoef een 
van de gelukkigen dit jaar. Het ge-
bouw en de zaal, waar de voor-
stellingen worden gehouden – De 
Springbok aan de Oostzijde in De 
Hoef – wordt momenteel grondig 
verbouwd, waarbij o.a. een vast to-
neelpodium wordt gerealiseerd. 
Voor de technische voorzieningen 
als lichtarmaturen, geluidsappara-

tuur met bijbehorende ophangrek-
ken en stellages moet de vereniging 
echter zelf zorgen. Voorheen wer-
den deze zaken voor de duur van de 
voorstellingen gehuurd, maar in de 
vernieuwde zaal worden deze per-
manent gemonteerd en moeten dus 
gekocht worden. Dat kost een lieve 
duit en vandaar dat het steuntje van 
Univé als geroepen komt.

De eerstkomende voorstellingen in 
de nieuwe zaal met de nieuwe voor-
zieningen staan gepland voor 12 en 
13 april 2013. Reserveren kan van-
af half maart via de website van de 
vereniging (www.opregteamateur.
nl). Het stuk (met een lach en een 
traan) dat dan opgevoerd gaat wor-
den heet ‘De Dingen van de Dag’ 
geschreven door J. Hemmink-Kamp. 
De repetities zijn in volle gang en 
tijdens een van die repetities werd 
door Dirk Sijbersma van Univé het 
bedrag van 1000 euro symbolisch 
uitgereikt onder het genot van kof-
fi e en gebak.
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Eerste acrogymwedstrijd 
voor GVM’79
Mijdrecht - Op 27 januari werden 
in Wormer de jaarlijkse acrogym on-
derlinge wedstrijden van GVM’79 
georganiseerd. Samen met teams 
van 3 andere acrogymverenigingen, 
strijden de acrobaten van GVM’79 
om de medailles. Deze wedstrijd is 
bedoeld om iedereen wedstrijder-
varing te geven vóórdat het echte 
wedstrijdseizoen begint. Ook mo-
gen er gymnasten deelnemen die 
nog niet de goede leeftijd hebben 
om aan officiële wedstrijden deel te 
nemen. Met name plezier beleven 
staat voorop! Bij acrogym is het de 
bedoeling dat de teams, bestaan-
de uit 2 of 3 personen, een oefening 
op muziek laten zien. In deze oefe-
ning zijn de acrobatische elementen 
verbonden door dans en door indi-
viduele elementen. Hoe hoger het 
niveau hoe moeilijker de elementen 
en hoe spectaculairder het eruit kan 
zien. Maar ook op de lagere niveau 
worden vaak mooie en orginele ele-
menten gedaan. 
De teams van GVM’79 zijn van-
af de zomervakantie hard aan de 
slag gegaan om op de wedstrijden 
mooie oefeningen te laten zien. Om-
dat er dit jaar veel nieuwe gymnas-
ten bij zijn gekomen, was het voor 
veel kinderen de eerste keer dat ze 
aan een wedstrijd deelnamen. Ie-
dereen heeft goed zijn best ge-
daan en de oefeningen werden dan 
ook beloond met goede cijfers. He-
laas werden er wel veel tijdsfou-
ten gemaakt, wat normaal gespro-
ken tot veel aftrek leidt, maar voor 
deze wedstrijd kneep de jury ge-
lukkig een oogje dicht. Ook was er 
wat blessureleed te betreuren, Nao-
mi kwam met de inzet van de salto 

achterover verkeerd op haar arm te-
recht en liep daarbij een breuk van 
de elleboog op. Ze maakte de oe-
fening nog prachtig af en zette een 
prima score neer! Verder verliep 
de wedstrijd zonder problemen en 
kreeg iedereen bij de prijsuitreiking 
een mooie medaille om gehangen!!
Volgend weekend begint het officië-
le wedstrijdseizoen en zal men zien 
of de oefeningen dan nog beter uit-
gevoerd kunnen worden.
De uitslagen van de onderlinge 
wedstrijd waren alsvolgt: 
E- junior niveau: Rink en Phoenix, 1e 
met 22,933pnt/Caitlin, Fleur en Ster-
re, 3e met 23,733pnt 
E-senior niveau: Priscilla en Ben-
te, 4e met 22,300pnt/Celine en San-
ne, 1e met 24,467pnt/Shelley, Ilse en 
Phae, 1e met 23,267pnt
D-niveau: Pibbe en Laura, 2e met 
24,167pnt
C-niveau: Mart enFleur, 1e met 
47,100pnt
B-niveau: Joëlla en Naomi, 1e met 
43,750/Demy, Imara en Sabine, 2e 
met 34,300pnt/Laura, Mariska en 
Vynia, 1e met 40,600pnt

Mooie prestaties dus voor de teams 
van GVM’79! Mocht je het ook leuk 
vinden om een keer te komen acro-
gymmen? Dat kan elke donderdag 
van 16.00 tot 1700 uur in gymzaal 
de Brug aan de Van Wassenaer-
straat te Mijdrecht) of neem con-
tact op via hun vernieuwde website  
www.gvm79.nl
Natuurlijk kun je bij GVM’79 ook te-
recht voor alle andere vormen van 
gymnastiek en mag je altijd 2x een 
gratis proefles doen! Tot snel in de 
gymzaal!

Spanning tot de laatste minuut 
bij Roda JC A1-Argon A1
Mijdrecht - Na de lange voetballo-
ze periode met af en toe een voet-
balactiviteit, stond nu een wedstrijd 
voor het “echie” op het programma 
en wat voor een wedstrijd. De trot-
se koploper uit Kerkrade wachtte op 
Argon deze middag. Onder een wa-
terig zonnetje kon er om 15.00 uur 
afgetrapt worden. Thuis had Argon 
A1 met 2-0 verloren en ze wisten 
hoe ze ze moesten bestrijden. Het 
begin was er dan ook een van af-
tasten, 2 ploegen die gegroepeerd 
stonden, loerend op een kansje die 
zeker zou komen. Het was Roda JC 
dat de eerste kans kreeg, maar ge-
lukkig voor de Argonauten stond 
het vizier van de lange spits niet op 
scherp, waardoor de bal langs de 
goede kant van de paal verdween. 
Even later was het aan de andere 
kant Jesse Loenen die aan mocht 
leggen voor de vrije trap, maar de 
bal verdween over de goal van de 
keeper. Even later opnieuw gevaar 
van de Roda spits, maar de terugge-
legde bal wordt niet goed binnen-
geschoten. Vlak voor rust lijkt Kel-
vin Jerez alleen op de keeper af te 
gaan na een mooie pass van Soner 
Gedik, maar Kelvin wordt op rand-
je buitenspel afgevlagd. Even later 
opnieuw Soner Gedik die het straf-
schopgebied binnengaat en wordt 
aangeraakt, maar de scheidsrech-
ter ziet niets in de val en besluit tot 
doorspelen. Zo eindigt de aantrek-
kelijke eerste helft in 0-0. Het was 

duidelijk dat de ploeg die als eerst 
zou scoren de punten zou gaan bin-
nenhalen. De 2e helft lijkt een ko-
pie van de eerste helft te worden, 
waarbij Argon brutaal voor het eer-
ste gevaar zorgt als de ingevallen 
Ritchie van Hamelen wordt aange-
speeld, maar het schot naast de ver-
keerde kant van de paal ziet gaan. 
2 Ploegen in evenwicht, tot de 65e 
minuut als een prachtige aanval van 
Roda JC Argon’s keeper Axel kans-
loos laat. Er is dan nog een 25 minu-
ten te gaan, tijd genoeg om het Ro-
da moeilijk te maken. Coach Patrick 
Loenen doet wat omzettingen, in de 
hoop een positieve draai te geven 
aan de wedstrijd. Het is echter Ro-
da dat de gevaarlijkere ploeg blijft, 
Argon is wat ongelukkig en slor-
dig in de keuzes en kan alleen ge-
vaarlijk worden via de lange bal. Het 
ljjkt zelfs 2-0 te worden, maar het 
is de spits die met de hand de goal 
van Argon weet te vinden. Zo blijft 
er hoop tot het einde, maar als de 
scheidsrechter voor het laatst fluit in 
deze wedstrijd, staat de 1-0 op het 
scorebord en is Roda de verdiende 
winnaar. Laten ze het goede eerste 
uur meenemen naar volgende week, 
als AFC op deze Argonauten wacht. 
Supporters, ze rekenen weer op jul-
lie steun, goed om te zien dat jullie 
ook bij deze verre uitwedstrijd de 0 
jongens kwamen aanmoedigen.

 Foto: sportinbeeld.com

Ruime winst voor Argon 
op Beursbengels

Mijdrecht - De eerste wedstrijd 
na de winterperiode heeft Argon 
een ruime zege opgeleverd. Hoe-
wel het een matige wedstrijd van 
Argonzijde opleverde en er ei-
genlijk voor rust al afstand ge-
nomen had moeten worden werd 
het na een 2-0 halverwege nog 
behoorlijk spannend. Beursben-
gels kwam terug tot 2-1 en toen 
de gelijkmaker in de lucht hing 
sloeg Argon vijf minuten voor tijd 
toch nog toe. Het werd toen 3-1 
en in de laatste seconde zelfs nog 
4-1. Gezien de doelkansen ver-
diend.
Argon begon ongeconcentreerd 
aan de wedstrijd en liet Beurs-
bengels het initiatief. De gasten 
kregen twee goede mogelijkhe-
den, eerst was er een schot van 
Van Gessel dat door doelman 
Wens tot hoekschop kon worden 
verwerkt en even later was het 
opnieuw Van Gessel met een vrije 
schietkans maar het schot werd 
afgeketst en ging naast. Na een 
kwartier kwam Argon verassend 
op voorsprong. Een verre ingooi 
vlak bij de achterlijn werd door 
Van Hellemondt teruggelegd en 
door Rudi Zaal in de draai ineens 
prachtig ingeschoten, 1-0. Beurs-
bengels deed daarna wel wat te-
rug, Van Gessel kopte in handen 
van doelman Jordi Wens en een 
hoekschop van Gerritsen ging ra-
kelings voorlangs het doel door 
niemand aangeraakt achter. 

Raak
Nu was het weer de beurt aan 
Argon, een knap schot van Van 
Hellemondt werd door keeper De 
Langen knap gekeerd. Even later 

was het wel raak voor Argon, een 
hard schot van Lesley Groenen 
kon door keeper De Langen niet 
onder controle worden gebracht, 
de ter plekke aanwezige Vincent 
van Hellemondt strafte het fout-
je af 2-0. Vlak voor het rustsig-
naal had Argon de mogelijkheid 
om de zege al veilig te stellen, en 
pass van Van Hellemondt bereik-
te de vrijstaande Groenen maar 
zijn schot ging richting het ach-
terste doel van veld zeven.
De tweede helft bracht Beurs-
bengels aanvaller Geel in en Ar-
gon kwam behoorlijk onder druk 
te staan wat uiteindelijk na een 
klein half uur de aansluitings-
treffer opleverde. Een voorzet van 
rechts werd door Dennis Gerrit-
sen laag naast de paal ingescho-
ten, 2-1. In deze periode twee 
wissels: Alan Doorson en Ali Eren 
moesten afhaken, zij werden ver-
vangen door Adil Kamil en Bas de 
Graaff. Beursbengels maakte het 
de Argonverdediging knap moei-
lijk en de gelijkmaker hing in de 
lucht. Met kunst- en vliegwerk 
hield de verdediging stand en 
pas vijf minuten voor tijd scoor-
de Vincent van Hellemondt het 
voor Argon bevrijdende doelpunt. 
Op links doorgebroken haalde 
hij hard en laag uit, de bal ver-
dween onhoudbaar voor doel-
man De Langen in de korte hoek, 
3-1. Nathan van Aken wissel-
de Rudi Zaal af in de defensie. In 
de laatste seconde werd het zelfs 
nog 4-1, op aangeven van Bas de 
Graaff scoorde Van Hellemondt 
zijn derde doelpunt. Gezien het 
mogelijkheden die Argon creëer-
de verdiend.

Atalante H4 presteert 
wisselend

Vinkeveen - De mannen van 
Atalante H4 zijn bezig aan een 
wisselende reeks wedstrijden. 
In de strijd om de tweede plaats 
telt elke punt, omdat de diverse 
teams erg dicht bij elkaar staan. 
De laatste twee wedstrijden le-
verden helaas niet het gewens-
te resultaat op in de strijd om de 
tweede plek.

Met precies 6 man werd twee 
weken geleden de wedstrijd ge-
speeld tegen VCH dat op een 
vierde plek bivakkeerde. Zoals 
vaker kende Atalante een koude 
start en werd de eerste set met-
een ingeleverd met 25-19. Wak-
ker geschrokken en een stuk 
scherper werd aan de 2e set be-
gonnen. Met veel minder fouten 
dan in de 1e set werd de tegen-
stander bedwongen en eindigde 
deze set in een 18-25 voor Ata-
lante.

Ondanks goed aanvallend spel 
in de 3e set kon Atalante de-
ze niet naar zich toe trekken. Dit 
was onder meer de verdienste 
van de VCH mannen, die verde-
digend erg veel hadden en ook 
de middenaanvaller goed in stel-
ling brachten (25-19). De 4e set 
leek wederom een prooi te wor-

den voor Atalante. Maar ondanks 
een ruime voorsprong kon de-
ze set niet worden binnenge-
haald, In een bloedstollende fina-
le won VCH deze set met 26-24, 
waardoor een eindstand van 3-1 
in het voordeel van VCH een feit 
was. Helaas kostbare punten ver-
speeld in de strijd om de 2e plek.
Vrijdag 1 februari was Veenland 
de tegenstander in De Boei. Het 
Atalante H4 team, gesponsord 
door Electroworld Bunschoten 
te Abcoude, begon vol vertrou-
wen aan deze klus om de twee-
de plek. Helaas bleek al erg snel 
dat Veenland met een veel ster-
kere opstelling voor de dag kwam 
dan tijdens de wedstrijd in Wilnis. 
Atalante werd vooral in de 3e en 
4e set overklast door de man-
nen uit Wilnis. Alleen de 2e set 
was erg spannend met een 24-26 
stand in het voordeel van Veen-
land.
De wedstrijd werd dan ook met 
4-0 verloren door Atalante. Door 
deze twee negatieve resultaten 
is de tweede plek voorlopig uit 
zicht en zal de doelstelling moe-
ten worden bijgesteld. De nieuwe 
doelstelling zal zijn: gewoon elke 
wedstrijd gaan voor een goed re-
sultaat zonder te kijken naar de 
ranglijst.

CSW ME 2 in het nieuw
Wilnis - Afgelopen weekend heb-
ben de meiden van CSW ME2 hun 
eerste wedstrijd in een nieuwe com-
petitie gespeeld met nieuwe tenues. 
De meiden zijn druk bezig geweest 
om zelf een sponsor te zoeken die 
hen wilde voorzien van nieuwe 
shirts, broeken en kousen en heb-
ben deze gulle gever gevonden! 
Waarvoor namens alle meiden har-
telijk dank.
Het was al weer 1,5 maand geleden 
dat de laatste wedstrijd gespeeld 
was en ook de afgelopen periode is 
er door het winterweer niet veel ge-

traind. Na bijna alle wedstrijden ge-
wonnen te hebben in de vorige com-
petitie konden de meiden nu aan de 
bak. Het was een uitwedstrijd tegen 
De Meern ME2. Helaas waren deze 
meiden te sterk voor CSW ME2 en 
hebben ze met 3-0 verloren. 
Aan de uitstraling van de meiden in 
de blinkende tenues heeft het niet 
gelegen. Vera, Romy, Amber, Anne-
Sophie, Issabel, Isa, Sam, Elin, Red-
ma (Amber) en Melanie mogen vol-
gende week weer spelen tegen Vic-
toria ME1. 
Helaas ontbreekt Vera op de foto.

Biljartclub DIO stevent 
op kampioenschap af
De Ronde Venen - In speelweek 
23 liep alles op rolletjes voor DIO. In 
een rechtstreeks duel werd De Pad-
destoel 2 met 7-2 verslagen. De Kui-
per/van Wijk hielp een handje door 
De Springbok 1 met 9-0 te verslaan. 
Met nog 9 wedstrijden te gaan is de 
voorsprong van DIO wel zeer riant 
geworden in de Eerste Divisie. In de 
Tweede Divisie staat De Merel/Hee-
renlux 1 met een straatlengte voor 
op de naaste concurrenten. Er moet 
wel een wonder gebeuren wil De 
Merel/Heerenlux 1 het kampioen-
schap ontgaan met daaraan gekop-
peld directe promotie naar de hoog-
ste klasse.
Deze week toonde Paul Schuurman 
zijn grote vorm. Met 14 beurten had 
hij even als vorige week de kortste 
partij van de week. Rohan Janmaat 
(zie foto) tekende voor de hoogste 
serie van de week met 11 carambo-
les = 31,43% van zijn totaal te ma-
ken punten.

Eerste divisie
De Merel/Heerenlux 3 won in een 
onderling duel met 7-2 van De Me-
rel/Heerenlux 4. Wim Berkelaar, Cor 
van Wijk en Caty Jansen scoorden 
voor hun team. Wim Roest redde de 
eer door een overwinning op Ton 
Driehuis.
Bob’s Bar won met 5-4 van De 
Vrijheid/Biljartmakers. Richard 
Schreurs had maar 19 beurten no-
dig voor winst tegen Bert Loogman. 
Maarten Dulmus zorgden met zijn 
rentree voor de andere punten van 
Bob’s Bar.
De Kuiper/van Wijk verpletterde met 
9-0 het gelegenheidsteam van De 
Springbok 1. Kees de Zwart, Nico 
Koster, Pieter Coenen en Toine Doe-
zé hadden geen enkele clementie 
met de sympathieke Hoefenaren.

ASM Mijdrecht 3 was met 0-9 kans-
loos tegen ASM Mijdrecht 4. Willem 
van der Graaf en Teus Dam wonnen 
in spannende partijen van Roy van 
Lith en Ramon Alblas. Laura van der 
Graaf won in een dubbelpartij van 
Mark Wens.
DIO onderstreepte hun kampi-
oensaspiraties met een duidelijke 
7-2 tegen achtervolger De Padde-
stoel 2. Paul Schuurman had in 14 
beurten en een moyenne van 10,00 
geen kind aan Jim van Zwieten. Eric 
Brandsteder had maar 17 beur-
ten nodig om te winnen van Robert 
Daalhuizen.

Tweede divisie
De Merel/Heerenlux 2 was met 2-7 
niet opgewassen tegen koploper De 
Merel/Heerenlux 1. John Vrielink 
was in 19 beurten oppermachtig te-
gen Dorus van der Meer. Kees Grif-
fioen en Walter van Kouwen hadden 
geen moeite met Toon van Dijk en 
Frank Witzand.
Stieva Aalsmeer won regelmatig 
met 6-3 van De Kromme Mijdrecht. 
Lucia Burger en Aria Dolmans pak-
ten de volle winst. Bernard Enthoven 
speelde remise tegen Lanette Engel.
ASM Mijdrecht 1 won nipt met 
5-4 van de clubgenoten van ASM 
Mijdrecht 2. Jack de Leeuw en Cor 
Ultee zorgden met overwinnin-
gen voor het extra punt van ASM 
Mijdrecht 1.
Cens 1 was met 4-5 net iets min-
der als Cens 2. Gert Vis had maar 
22 beurten nodig om Sander Pater 
te verslaan.
De Paddestoel 3 bleef rode lan-
taarndrager door met 2-7 van De 
Paddestoel 1 te verliezen. Michel 
Bak, Hans Bak en Jamal Banmousa 
pakten door de winst ook het extra 
punt voor hun team. 
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Verdiende winst voor Hertha C1
Vinkeveen - De C1 moest thuis 
tegen de boys uit Huizen. Huizen 
begon fel aan de wedstrijd, speel-
de kort op de man. Hertha kwam 
hierdoor in de beginfase niet lek-
ker in de wedstrijd. In de 15e mi-
nuut was er een aanval van Hui-
zen dat eindigde met een schot op 
doel, richting rechterkruising. Bas, 
de keeper, tipte de bal nog wel 
aan, maar het was 0-1. Het leek 
wel of Hertha even wakker moest 
worden. En dat gebeurde dan ook, 
want al in de 17e minuut werd de 
gelijkmaker gescoord door Re-
ne op aangeven van Jay. Hertha 
kwam op stoom en zette druk op 
de verdediging van Huizen. Dit re-
sulteerde in een corner. Thom nam 
de corner die rechtstreeks op de 
2e paal belandde, waarna Rene in 
de rebound de bal tussen de pa-
len schoot. 2-1. In de 23e minuut 
kregen ze weer een cornerbal. Nu 
schoot Jesse de bal voor het doel. 
De bal werd goed verdedigd door 
Huizen, maar de aanval was nog 
niet af. Met een omhaal bracht 
Rene de bal opnieuw in het straf-

schopgebied van Huizen, waar-
na Bjorn met een fraai kopbal, via 
de rechterpaal, de bal in het doel 
kopte. Maar de 1e helft was nog 
niet om. Eeen paar minuten later 
scoorde Ferdi met een ouderwet-
se punter, na aangeven van Rene, 
over de grond in de uiterste linker-
hoek. De keeper van Huizen was 
kansloos. Vlak voor rust kwam Ju-
lian in het veld voor Rene. Na een 
assist van Bjorn schoot hij de bal 
in de touwen. 5-1, dit was tevens 
de ruststand. Hertha had het voor-
deel van het voor de wind spelen 
in de eerste helft goed benut. Be-
gin van de tweede helft zette Hert-
ha gelijk druk op de verdediging 
van Huizen. Opdracht was Hui-
zen niet in hun spel te laten ko-
men en gebruik te laten maken 
van het voordeel van de inmiddels 
harde wind. Dit lukte goed en al in 
de 6e minuut kwam Rene in bal-
bezit door een fout van een ver-
dediger van Huizen. Hij kon schie-
ten en scoorde laag over de grond 
in de linkerhoek. En weer een paar 
minuten later was het weer Rene, 

die goed in vorm was, die scoor-
de na een assist van Juul. 7-1. 
De doelpuntenmachine van Hert-
ha was op gang gekomen. Huizen 
had slechts het nakijken. Het was 
de verdienste van het hele elftal. 
Iedereen werkte hard, van de ver-
dediging, het middenveld tot aan 
de voorhoede. Er kwamen nog 
een paar kansen. Zo schoot Jay 
net naast na een pass van Thom. 
In de 22e minuut was er dan toch 
een uitbraak over de linkerflank 
van Huizen. De bal kwam voor en 
werd links naast doelman Bas in 
het doel geschoten. Zo’n tien mi-
nuten voor tijd was het nog ste-
viger gaan waaien en hard gaan 
sneeuwen. De goed leiden-
de scheidsrechter ging in over-
leg met de leiders of de wedstrijd 
moest worden uitgespeeld of dat 
de wedstrijd iets eerder zou wor-
den gestopt. Met instemming van 
iedereen stopte de scheidsrechter 
de wedstrijd tien minuten voor het 
einde. Een uitstekend door Hert-
ha gespeelde 1e wedstrijd van de 
tweede helft van de competitie. 

Hertha F1 begint goed na de winterstop
Vinkeveen - Het is weer zover, na 
de winterstop gaan de mannen van 
Hertha F1 weer het veld op om een 
lekker potje te voetballen. Na een 
goede start en paar aanvallen van 
Hertha was het toch Victoria dat 
door een ongelukkige actie de lei-
ding neemt met 0-1. Nog voor de 
rust komt Hertha gelijk door een 
fantastisch schot van Cayden Hoek-
man, de spits van de F1 1-1. 
Ook ziet men dat de oefeningen op 
de training nu tijdens de wedstrijd 
goed worden toegepast. Nick Ver-
weij en Sander de Vries laten de 
schouderduw zien en zorgen er-
voor dat hun verdediging staat als 
een huis. Gelijk na rust komt Hertha 
op voorsprong door een vlijmscher-
pe pass van Mats Klinkhamer op 
Michel Passet die alleen op de kee-
per afgaat en de bal hard in het doel 
schiet 2-1. Op het middenveld zijn 
het Niels Schoonderbeek, Tijn Eek-
houdt, Mats en Michel die de bal 
goed veroveren en vervolgens de 
bal naar voren spelen. Daan was de-
ze wedstrijd ook dichtbij een doel-
punt. Met zijn schotpoging raakte 
hij snoeihard de paal, waardoor de 
keeper van Victoria met de schrik 
vrijkwam. Na de zoveelste aanval 
van Hertha scoorde Michel nog een 
keer 3-1. Victoria dat voor de win-

terstop alleen nog maar had ge-
wonnen was duidelijk verrast. Na 
diverse reddingen van Argons kee-
per Andy Theijsmeijer lukte het Vic-
toria toch nog een tegendoelpunt te 

scoren. De eindstand bleef hierna 
staan op een zeer verdiende over-
winning met 3-2 winst voor Hert-
ha F1.
 Foto: sportinbeeld.com

Hertha F3 maakt het spannend

Vinkeveen - Op zaterdag j.l. werd 
op deze winderige en koude mor-
gen afgetrapt voor de eerste wed-
strijd in 2013. Hertha’s mannen le-
ken er klaar voor maar al na 5 mi-
nuten stond het 0-1 door een mooie 
uitbrak van ‘t Gooi. Gelukkig lieten 
de jongens het er niet bij zitten en 
was het 2 minuten later door een 

prachtige solo actie van Alfie Irving 
weer gelijk 1-1. Ze kregen vervol-
gens kans op kans en dit werd be-
loond door een mooie schuiver van 
Tygo die de teller op 2-1 voor Hert-
ha zette.
Vlak voor rust brak de aanval van 
Hertha wederom door en kon Jedi 
vanuit de korte hoek intikken, 3-1 

voor Hertha ! Op naar de limonade 
welke ondanks de kou verdampte 
op de kelen van de vermoeide Her-
thaboys In de tweede helft nam ‘t 
Gooi het voortouw en 2 x achtereen 
was het raak: 3-3. De Herthaboys 
gingen opnieuw in de aanval en Al-
fie brak weer door en kon de uitlo-
pende keeper van het ‘t Gooi fop-
pen door slim naar de goed opko-
mende Dennis te passen die vervol-
gens fraai afrondde: 4-3. ‘t Gooi liet 
de moed niet zakken en startte een 
offensief dat resulteerde in weder-
om 2x achtereen een goal met eni-
ge onoplettendheid van hun keeper: 
4-5 dus. 
De trouwe supporters hielden de 
moed erin en dachten nog dat het 
kon maar ‘t Gooi was slimmer en te-
kende prompt voor de 4-6.
Met nog enige minuten op de klok 
probeerden ze nog terug te knok-
ken maar verder dan nog een slim 
uitgespeelde aanval van Hertha 
kwam het niet: 5-6 door nogmaals 
Dennis. Helaas mannen: goed ge-
speeld en volgende week beter. 
 Foto: sportinbeeld.com

Hertha F6 strijdend ten onder 
tegen FC Abcoude MF
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
verzamelden de jongens van de 
F6 van Hertha zich voor de eerste 
thuiswedstrijd na de winterstop te-
gen de meiden van FC Abcoude MF. 
De spelers Melle, Jelmer, Stijn, Sem, 
Skyler, Luuk, Levi, Tom en Tom had-
den het waterkoud maar ze hadden 
er zin in en waren van plan de drie 
punten in Vinkeveen te houden. De 
tegenstand was echter groot. Niet 
alleen de lengte van de meiden 
maar ook het leeftijdverschil was 
iets te veel gevraagd voor Hertha’’s 
jongens. Ze hebben zich de he-
le wedstrijd kranig geweerd zowel 
verdedigend als aanvallend, ech-
ter de meiden waren te sterk voor 
de jongens van F6. Ze verloren dan 
ook met 6-0. Na het nemen van de 
penalty’s en een vriendschappelijk 
handje schudden met de tegenstan-
der vertrokken ze snel naar de war-
me douche. Volgende week wacht 
de uitwedstrijd tegen Kockengen en 
dan zullen de jongens van Hertha F6 
opnieuw voor de winst gaan.

Meiden Hertha MB1
op de foto

Vinkeveen - Na de eerste overwin-
ning van dit jaar stond voor de Hert-
ha meiden MB1 de wedstrijd tegen 
Zuidvogels op het programma. De 
meiden werden ingedeeld op veld 
6 van Hertha. Helaas kon de wed-
strijd niet doorgaan, maar ze had-
den afgesproken dat, als de wed-
strijd niet door zou gaan, wel naar 
de club te komen voor de teamfoto.
Aan sportinbeeld.com werd ge-
vraagd om het team strak op de fo-
to te zetten en om 11.30 uur was 
het dan zover. De meiden gingen 
zich omkleden, de stoeltjes wer-

den klaargezet en met een zonne-
tje erbij kon de fotoshoot beginnen. 
Allereerst werden er shoots geno-
men met de nieuwe sweatshirts 
van ‘Aeropostale’ die de vader van 
Minthe had meegenomen van zijn 
reis naar de U.S.A. Na deze serie 
werden er nog een paar genomen 
in het vertrouwde tenue van Hert-
ha. Het duurde allemaal wel iets 
langer aangezien sommige meiden 
een beetje last hadden van de felle 
zon en van wapperende haren door 
de harde wind. Maar met wat ge-
duld kon het juiste moment worden 

afgewacht waardoor alle speelsters 
goed in beeld zijn gebracht. 
De MB1 van Hertha is een super-
leuk team en velen van dit team zijn 
erg enthousiast en voetballen met 
veel plezier bij de afdeling meiden 
van Hertha. 
Hertha is 5 jaar geleden begonnen 
met meidenvoetbal en zeker in het 
afgelopen jaar bijzonder gegroeid.
De trainingen en de begeleiding 
van de meidenteams zijn goed en 
er heerst een goede balans tussen 
plezier en prestatie. 
Foto: sportinbeeld.com

Goede resultaten voor 
pupillen Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag werd voor de 19de keer het 
Nederlands Pupillentoernooi ge-
houden in Groningen. Dit toernooi 
staat ook wel te boek als het offi-
cieuze Nederlands Kampioenschap 
voor pupillen. Voor dit schaatstoer-
nooi worden de 28 beste pupillen 
per categorie van Nederland uit ge-
nodigd. IJsclub Nooit Gedacht had 
met Lotte van der Meijden pupil 
B en Estelle de Jong pupil A twee 
deelnemers in dit sterke deelne-
mersveld. Tijdens dit toernooi rijden 
de pupillen B een 500 en 700 me-
ter. Lotte reed met een tijd van 49,23 
een mooie 8ste plek op de 500 me-
ter en met persoonlijk record 1,11,49 
een 13de plek op 700 meter. Dit re-
sulteerde uiteindelijk in een 12de 
plaats in het eindklassement.
Estelle de Jong stond ondanks dat 

ze een griep had toch aan de start. 
Voor Estelle stonden de 500 en de 
1000 meter op het programma. Voor 
de 500 meter had ze met 49,03 een 
21ste plek en met een persoonlijk 
record van 1,40,00 op de 1000 me-
ter een 18de plaats. Dit gaf haar de 
19de plek in het eindklassement.
De volgende dag was het weer 
vroeg op voor de dames om in Am-
sterdam de laatst kwalificatie wed-
strijd te rijden voor de Portengen 
Wisselbokaal voor Pupillen. Hier-
in eindigde Lotte als eerste net voor 
Estelle aangevuld door Romy de 
Jong ook van Nooit Gedacht op de 
derde plek. Bij de Jongens eindigde 
Julian Bunschoten op de 5de plek 
en Job van Rijn als 12de. Hierdoor 
mogen zowel de meiden als de jon-
gens allemaal deelnemen aan de fi-
nale op 10 februari.

Klaverjassen 
bij Hertha

Vinkeveen - Op zaterdag-
avond 9 februari is er prijskla-
verjassen in de kantine van 
S.V. Hertha aan de Mijdrechtse 
Dwarsweg te Vinkeveen.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. 
De zaal is open om 19.30 uur, 
om 20.30 uur wordt er gestart 
met kaarten. Het eerste kopje 
koffie/thee is gratis. Zet de vol-
gende datum voor prijsklaver-
jassen in de agenda: zaterdag 9 
februari. Daarna wordt er weer 
gekaart op zaterdag 9 maart.

Prijs-
klaverjassen

Vinkeveen - Dinsdag 12 febru-
ari organiseert K.J.C. Onder Ons 
Valentijn prijsklaverjassen met 
veel leuke prijzen. De aanvang is 
20.00 uur in bar bistro De Haven, 
Proosdijhaven Herenweg 276 in 
Vinkeveen. Iedere kaartliefheb-
ber is welkom.

De uitslag van de laatste 
competitieavond: 
1. Ria Matthiesen 5081 pt 
2. Ricky Kooiman 5009 pt 
3. Neel Bosman 4958 pt 
4. Bep Schakenbos 4855 pt
5. An van der Meer 4627 pt 
De aanmoedigingsprijs ging 
naar Rob van Achterbergh met 
3933 punten

Foto: sportinbeeld.com
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Atalante H1 levert twee 
punten in op koploper

Vinkeveen - Vrijdag 1 februari 
speelde  het Atalante H1 volley-
balteam tegen Gemini H4 thuis in 
De Boei. Op een 1 of andere ma-
nier is het altijd lastig tegen Ge-
mini en de ploeg uit Hilversum 
begon dan ook heel onbevangen 
aan de wedstrijd en speelde vrij-
uit. Dit in tegenstelling tot Atalan-
te, mannen hadden het van be-
gin af aan lastig met het verwer-
ken van de service. De pass kwam 
steeds niet lekker aan bij Frans 
Roos, onze spelverdeler. Niemand 
was scherp genoeg, het blok was 
steeds een fractie te laat en niet 
agressief genoeg. De Vinkeveen-
se passing bleef steeds maar han-
gen en de aanval over het midden 
van Bas van der Lubbe en Robert 
Hardeman bleef daardoor een 
beetje achter. Wat het weer moei-
lijk maakte voor Leroy Kuyper en 
Sven Pothuizen aan de buitenkant 
die steeds een groot blok tegen-
over zich zagen. Zelfs Erik Ver-
bruggen kon aanvallend op de di-
agonaal geen vuist maken. Op 18-
19 werd Iwan Hendriks voor Sven 
Pothuizen gewisseld voor het ver-
sterken van het blok, maar dat 
mocht niet baten. Atalante liep 
continu achter de feiten aan, Ge-
mini kon vrijuit spelen en wist 
door goede services de set met 
27-29 naar zich toe te trekken. Dit 
was niet het begin waar Atalante 
op had gehoopt. Maar goed, geen 
nood aan de man! Atalante kon 
nog steeds 4 punten halen waar-
door VCH in ieder geval  niet ver-
der uit zou lopen. De 2e set werd 
begonnen met Jeroen Moolenaar 
op de plaats van Frans Roos en 
Iwan Hendriks op de plaats van 
Sven Pothuizen. De  groen-gelen 
begonnen de set goed. De pas-
sing kwam wat beter aan bij Je-
roen Moolenaar waardoor hij 
meer variatie in de aanval aan kon 
brengen. De A-side  mannen ble-
ven dan ook de hele tijd op een 2 
punten voorsprong en zelfs een 5 
punten voorsprong op 17-12. Het 
was nu een kwestie van de set 
uitspelen. Maar op 20-17 ging het 
hopeloos mis. Gemini begon aan 
een goede service serie. De pas-
sing van Atalante kon de moeilij-
ke service niet goed verwerken, 
waardoor Gemini een inhaalrace 
begon, resulterend in een 22-23 
achterstand voor Atalante! De-
ze klap kwam de thuisploeg niet 
meer te boven en verloor met 23-
25.
Niemand snapte er wat van. Wat 
was er gebeurd?! Hebben we nu 
echt 2 sets onnodig weggege-
ven?!!! Ja dat hadden we!!! Dat 
bleek wel in de 3 daaropvolgen-
de 3 sets! Het leek wel of Atalan-
te de vorige 2 sets had liggen sla-
pen en dat er nu het besef kwam 
dat we nu het kampioenschap 
aan het vergooien waren. Ata-
lante ging dan ook als een ko-
gel uit de startblokken. Met Sven 
Pothuizen weer terug in het veld 
voor Leroy Kuyper werd getoond 
dat de A-side mannen wel dege-
lijk goed konden volleyballen. Erik 
Verbruggen verruilde zijn plek op 
de diagonaal naar de buitenkant 
en Sven Pothuizen ging op de dia-
gonaal positie spelen. De scherp-
te kwam eindelijk terug bij Ata-
lante! Er werd zeer attent gevol-
leybald, zowel in de verdediging 
als met het blok. En het is nu een-
maal zo... als de passing loopt bij 
Atalante, dan is de aanval bij-
na niet af te stoppen. Het be-

gon met een aantal heerlijke bal-
len van Jeroen Moolenaar door 
het midden, waarna het blik met 
staffels werd geopend. Het begon 
met een heerlijke kruisstaffel met 
Erik Verbruggen, die doordat het 
blok van Gemini bij Bas van der 
Lubbe hing, de bal keihard naar 
de grond kon slaan. Toen was de 
aanvals-beer los!!! De verdediging 
en blokkering werden vakkundig 
door de spelverdeling en aanval 
gesloopt. Regelmatig konden de 
mannen van A-side Atalante H1 
vrij inslaan, omdat het blok weer 
eens was weggespeeld. En was 
het blok er wel dan werd er ge-
woon hard langs geslagen of via 
de blokkering uitgeslagen. Ata-
lante liep snel uit naar een 17-
10 voorsprong!!! Deze voorsprong 
kwam niet meer in gevaar en met 
een laatste sprongserve op 24-
14 werd de set met een ace naar 
Atalante getrokken. Tussenstand 
1-2 en nog 2 sets te gaan!!!
Het goede spel van Atalante bleef, 
de mannen van Gemini wisten 
niet meer waar ze het moesten 
zoeken. In de eerste 2 sets lukte 
bij Atalante bijna niets, in de 4e 
set bijna alles!!! Als er een hand-
je van de verdediging van Atalan-
te bij de bal kon dan was hij ook 
nog goed te verwerken door een 
van de medespelers en kwam er 
zelfs nog een scorende aanval uit. 
Gemini was zo overdonderd dat 
ze hun eerste time-out al op 5-1 
aanvroegen. Daarna heeft Gemi-
ni nog maar 6!!!!!! ja u hoort het 
goed 6!!!!!! punten kunnen ma-
ken tegen het geweld wat A-si-
de Atalante H1 heet!!!! Alles luk-
te gewoon bij de groen-gelen. Er 
werden bijna geen servicefouten 
gemaakt en de blokkering maak-
te het leven van de aanvallers van 
Gemini behoorlijk zuur. Elke bal 
die wel over het net kwam werd 
door de verdediging opgepikt om 
daarna weer snoeihard te worden 
afgemaakt door de aanval. Voor-
al op het midden en op de buiten-
kant door Erik Verbruggen werd 
elke keer verwoestend uitgehaald 
naar de verdediging en blokke-
ring (die er soms niet eens was en 
alleen maar kon toekijken). In no-
time stond het 25-7 en dus 2-2.

Nu de laatste en beslissend set. 
Gemini was nog steeds onder de 
indruk van Atalante en kon geen 
vuist meer maken. Op 6-1 werd er 
een time-out aangevraagd door 
de vertwijfelde mannen van Ge-
mini. Wat konden ze doen om dit 
geweld te keren van Atalante. Het 
antwoord was: Niets!!! De Vin-
keveense ploeg ging onvermin-
derd door. Op 8-3 werd er van 
helft gewisseld, Atalante maakte 
geen fouten meer, met 15-8 win-
nend afgesloten. 3-2 winst voor 
de mannen van A-side Atalante 
H1. Of eigenlijk 2 punten verlo-
ren!!! Achteraf werd stevig achter 
de oren gekrabd waarom de eer-
ste twee sets waren verloren. De 
achterstand is nu 7 punten achter 
op VCH, eigenlijk had dat 5 pun-
ten moeten zijn! Maar het seizoen 
is nog niet verloren en P/D zit er 
nog steeds in. Op naar de volgen-
de wedstrijd! Die is aanstaande 
dinsdag in De Boei om 21.00 uur. 
Dit betreft de kwartfinales van 
de bekerwedstrijd. Dus komt al-
len kijken om Atalante H1 naar de 
halve finales te juichen. Net zoals 
jullie dat deze wedstrijd ook heb-
ben gedaan. Bedankt!!

Strijdlustig Atlantis 4 redt 
het net niet
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 2 
februari speelde het door Florist ge-
sponsorde Atlantis 4 korfbalteam 
een thuiswedstrijd tegen Roda 4. 
De uitwedstrijd had Atlantis met 6-8 
gewonnen, maar het was een zware 
wedstrijd geweest. Iedereen was er 
dan ook op voorbereid dat het weer 
erg spannend zou gaan worden en 
voor iedere doelpunt geknokt moest 
worden. En knokken is wat Atlan-
tis gedaan heeft. Het mocht echter 
niet baten: de wedstrijd ging verlo-
ren met 12-13.
De Atlantis/Florist combinatie be-
gon dit weekend met Sjors Warmer, 
Kariem Khalifa, Manon van Schep-
pingen en Ilona Pauw in de aan-
val. De verdediging werd gevormd 
door Niels Reurings, Thomas Bo-
gaard, Saskia Kraan en Christa Zel-
denthuis. Zowel Atlantis als Ro-
da ging fel van start. Beide teams 
speelden vlotte aanvallen en ver-
dedigend werd alles goed dicht ge-
houden. Hierdoor was het lastig om 
goede kansen te vinden. Uiteinde-
lijk was het Roda dat het openings-
doelpunt op het scorebord zette. At-
lantis liet zich echter niet kennen en 
maakte al snel de 1-1, welke al snel 
gevolgd werd door de 2-1. Het gro-
te stuivertjewisselen was begonnen. 
Voortdurend kwam één van de twee 
ploegen op voorsprong, maar wist 
de andere partij de stand weer ge-
lijk te trekken. Schoten, korte kan-
sen, strafworpen... alles passeerde 
de revue. Uiteindelijk werd er gerust 
met een stand van 5-6 in het voor-
deel van Roda.
In de rust benadrukte coach Mark 
Goverse dat Atlantis vooral de rust 
moest bewaren. Er werd af en toe 
wat slordig gespeeld, waardoor bal-
len niet goed aankwamen of in de 
handen van de tegenstander be-

landden. Verder moest er aangeval-
len worden om te scoren, niet enkel 
om het aanvallen. Verdedigend ging 
het goed, maar soms was er iets 
meer scherpte nodig. Dit was een 
wedstrijd die Atlantis 4 kon winnen.
Voordat de tweede helft begon kwa-
men Maarten van Diemen, Lisanne 
Reurings en Nancy Kroese het veld 
in voor respectievelijk Niels, Ma-
non en Christa. Ondanks dat er in 
de rust verteld was dat scherpte in 
de verdediging een belangrijk aan-
dachtspunt was, ontbrak deze toch 
in het begin van de tweede helft. 
Roda kreeg teveel kansen en maak-
te deze genadeloos af. Atlantis keek 
ineens tegen een achterstand van 
5-10 aan. De ploeg liet zich ech-
ter niet kennen en zette alles op al-
les om weer terug in de wedstrijd 
te komen. Met een tweetal schoten 
en een korte kans kropen ze dich-
terbij tot 8-10. Helaas liet het jonge 
Mijdrechtse team het daarna weer 
een beetje uit handen glippen en 
liep Roda uit naar 8-12. Een nieuwe 
inhaalslag werd ingezet en Atlantis 
kwam bijna langszij: 11-12. Met nog 
slechts een paar minuten te spelen 
zette Roda nog de 11-13 en Atlan-
tis de 12-13 op het scorebord. Tot 
op de laatste seconde knokte At-
lantis om in elk geval nog een punt 
in Mijdrecht te houden, maar helaas 
kwam het eindsignaal te vroeg.

Atlantis 4 is ietwat teleurgesteld dat 
het vechten niet heeft mogen baten, 
maar weet ook aan welke punten de 
komende tijd gewerkt moet gaan 
worden om de volgende wedstrij-
den wel in winst om te zetten. Vol-
gende week, in de uitwedstrijd te-
gen Asonia 1 in Andijk, zal het door 
Florist gesponsorde Atlantis 4 weer 
haar beste beentje voor zetten.

Atlantis B1 recht zijn rug en wint weer
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag ging 
de B1 van korfbalvereniging Atlantis 
op weg naar Rijswijk. De door Roe-
beson expertises en taxaties gespon-
sorde ploeg moest aantreden tegen 
de plaatselijke ploeg, Refleks B1.
De eerdere ontmoeting in eigen huis 
was door Atlantis gewonnen, maar 
er zijn geen slechte ploegen in de-
ze poule en dus moet de Mijdrechtse 
formatie iedere week laten zien wat 
ze in huis heeft. Door het verlies van 
vorige week had de ploeg één op-
dracht; winnen om volle druk te hou-
den op de concurrent voor het kam-
pioenschap.
De ploeg moest aanvankelijk wennen 
aan de hal, aangezien het een sport-
hal is met twee speelvelden en dus 
twee wedstrijden gelijktijdig naast el-
kaar. Het begin van de wedstrijd was 
voor de Atlantis B1, alleen werden 
de kansen niet afgemaakt. Hierdoor 
maakte de tegenstander het eerste 
doelpunt van de wedstrijd via een af-
standschot. Maar daarna maakte de 
bezoekende ploeg de kansen wel af 
en werd er via twee mooie doorloop-
ballen de voorsprong gepakt.
Desondanks bleef Atlantis eigen-

lijk de hele wedstrijd moeite houden 
met het afmaken van de kansen, ook 
de schoten vielen net niet. Maar de 
ploeg kwam toch op het belangrij-
ke gat van twee punten. Uiteindelijk 
werd in de rust de kleedkamer op-
gezocht met een voorsprong van 4-5 
wat qua gescoorde doelpunten niet 
het normale niveau van de ploeg is.
In de rust benadrukte de coaches dat 
de ploeg de rust moest houden in de 
aanval want de kansen waren er wel. 
Echter, het afmaken dat moest echt 
beter. Ook gaven ze aan dat de ploeg 
minimaal met 4-10 voor had moeten 
staan qua gemiste kansen. Schoten 
moesten dichterbij worden gezocht, 
ondanks dat het een fysieke strijd 
was. De tegenstander probeerde al-
les want zij had de punten hard nodig 
voor handhaving in de eerste klasse.
Maar de tweede helft ging voor de 
door Roebeson expertises en taxaties 
gesponsorde ploeg verder zoals de 
eerste helft ging. Weer werden veel 
kansen gemist, waar wel de kantte-
kening bij gemaakt moet worden dat 
er voor veel voorafgaande overtredin-
gen van de tegenstander niet werd 
gefloten.

Maar de ploeg liet zien terecht om 
het kampioenschap te spelen, bij 7-7 
sloeg de ploeg weer het belangrijke 
gat van twee punten. Nadat de ploeg 
zelfs uitliep naar 7-10, was het laatste 
woord aan de tegenstander en werd 
de eindstand van 8-10 bereikt.
Voor de Mijdrechtse ploeg was het 
een moeizaam duel maar de belang-
rijke punten gingen wel mee naar 
huis. Hoe belangrijk deze punten wa-
ren bleek later op de dag; de con-
current verloor en dus heeft Atlantis 
B1 de kansen op het kampioenschap 
weer volledig in eigen hand.
Aanstaande zaterdag speelt de ploeg 
in Waddixveen tegen Korbis om 15:00 
uur in sporthal de Dreef. Winnaar 
van dit duel zet een hele belangrijke 
stap naar het kampioenschap in de 
eerste klasse. Kampioenschap bete-
kent ook deelname aan het Neder-
lands kampioenschap en kans op 
promotie naar de Hoofdklasse. Wan-
neer u meer wilt weten kijkt u a.u.b. 
op www.kvatlantis.nl of houd de twit-
teraccount van kvAtlantis goed in de 
gaten. De ploeg (sportploeg van het 
jaar) zou het heel fijn vinden als u ze 
komt aanmoedigen.

Familieschaak groot succes
De Ronde Venen - Vrijdagavond 
25 januari stond in het teken van 
familieschaak bij de jeugd van SV 
Denk en Zet. Op deze avond moch-
ten alle ouders, broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s een avondje gezel-
lig mee schaken. Na het succesvol-
le familieschaak van vorig jaar heeft 
Denk en Zet ook dit jaar weer zo’n 
avond georganiseerd. En wederom 
met groot succes. De opkomst was 
dit jaar nog veel groter dan vorig 
jaar. Bijna alle jeugdschakers had-
den wel iemand van de familie mee-
genomen. Met als resultaat dat ze 
met ruim 60 schakers aan het scha-
ken waren. 
Iedereen had zich van tevoren aan-
gemeld op een keuzelijst, waarop 
ze het niveau moesten inschatten 
en mochten aangeven tegen wie ze 
wilden spelen. Met deze gegevens 

is er een passende indelingslijst ge-
maakt op keuze en op zijn of haar 
niveau, waardoor er snel ingedeeld 
kon worden. De wisselende samen-
stelling tegen de onbekende tegen-
stander maakt het schaakspelletje 
altijd extra spannend.
Het was heel leuk om te zien hoe 
groot en klein, ouderen en jongeren 
tegen elkaar speelden. Het was een 
gezellige sfeer. Soms werden ou-
ders verrast door het sterke spel van 
de jeugdige tegenstanders. 
Wie zijn eerste partij gespeeld had, 
mocht van kleur wisselen en een 
revanchepartij spelen. In overleg 
mocht er ook van tegenstander ge-
wisseld worden. De uitslagen waren 
heel verrassend. De reacties waren 
alleen maar positief, dus volgend 
jaar gaat Denk en Zet dit zeker weer 
organiseren.

Hertha D1 slaat zijn slag 
in de tweede helft
Vinkeveen - De eerste wedstrijd 
van dit kalenderjaar was voor SV 
Hertha D1 ook direct het begin van 
de voorjaarscompetitie. De wedstrijd 
tegen H.C. & F.C. Victoria D3 was er 
dus direct één ‘om de knikkers’. Om 
11.00 uur werd de wedstrijd in gang 
gebracht door scheidsrechter Paul 
Kok op het prima bespeelbare gras-
veld op ‘Sportpark De Molmhoek’.

De kille, snijdende en vooral zeer 
aanwezige wind bleek geduren-
de de wedstrijd een grote factor te 
zijn. De Loosdrechters waren, met 
name door corners, erg gevaarlijk. 
Desalniettemin bleef het 0-0, tot-
dat vijf minuten voor de rust uit een 
sterke aanval de Loosdrechters de 
0-1 achter keeper Bartman wisten 
te werken. Getergd gingen de Vin-
keveense mannen op zoek naar de 
gelijkmaker. Andy Albers nam, ver-
rassend, de corner kort op linksback 
Bas Dorlas, waardoor de verdedi-
ging van de tegenpartij enigszins 
gedesoriënteerd leek. Uiteindelijk 
bracht Albers de bal in het zestien-
metergebied en vond het hoofd van 
Levi van Zijtveld, die de bal door-
kopte naar linksbuiten Joost van 
Raaij die de bal handig binnen tikte.
 Met een gelijkspel op het scorebord 

en de wind in de rug was SV Hertha 
D1 er van overtuigd dat de drie pun-
ten op ‘De Molmhoek’ zouden blij-
ven. Victoria kwam er nauwelijks uit, 
met uitzondering van een zeer sterk 
spelende kleine linksbuiten, die de 
verdediging van SV Hertha flink be-
zig hield. Toen de D1 schakelde naar 
een volgende versnelling, bleek het 
snel gedaan met de tegenstand. Uit 
een corner van opnieuw Albers wist 
uiteindelijk Mauro Knebel uit een 
klassieke scrimmage de bal tegen 
de touwen te werken. Vlak na deze 
2-1 was het opnieuw de sterk spe-
lende Albers die met een mooi schot 
de bal in de verre hoek krulde. Deze 
klap kwam Victoria niet meer te bo-
ven. Vlak voor tijd was de sterk inge-
vallen Damian Venneman een plaag 
voor de tegenpartij en speelde de 
bal prima af naar Albers, waardoor 
hij opnieuw trefzeker was. 
De prima fluitende scheidsrech-
ter Paul Kok floot na 60 zeer spor-
tieve minuten voor het eindsignaal. 
De talenten van trainer Leo Clement 
en assistenten Henk van de Vliert 
en Kevin Overzee staan door de 4-1 
bovenaan in de voorjaarscompeti-
tie. Op 16 februari speelt de D1 op-
nieuw thuis tegen Forza Almere D2. 
 Foto: sportinbeeld.com

Schaatser Noah Boogaard 
vierde van Nederland
Wilnis - De 14-jarige Noah Boog-
aard uit Wilnis heeft bij de Neder-
landse Kampioenschappen korte-
baan (160m) op natuurijs in Bante-
ga (Fr) de 4e plaats behaald uit een 
veld van 30 junioren C. Bij de korte-
baan rijdt men 2 keer tegen dezelf-
de tegenstander na loting.
De eerste keer ‘van de kerk af’ en de 
2e keer ‘naar de kerk’ zoals dat in 
Friesland heet. (1 keer voor de wind 
en 1 keer tegen de wind). Deze 1ste 
omloop gaat op tijd en de 16 snel-
sten gaan door. Vervolgens na de 2e 
omloop weer op tijd naar de snelste 
8 en dan naar de finale van 4 rijders. 
Hier rijden zij alle 4 een keer tegen 
elkaar ‘naar de kerk’ en de 3 tijden 
worden bij elkaar geteld en degene 
met de minste totaaltijd is winnaar, 
tenzij een rijder alle drie de ritten 
heeft gewonnen. dan is de tijd niet 
van belang en is hij winnaar.
Hoewel Noah 1 rit won, was zijn to-
taaltijd hoger dan die van zijn te-
genstander die alle ritten had ver-
loren, maar in dit geval is wel de tijd 
van belang en werd Noah dus knap 
4e.

Afgelopen weekend deed hij mee 
aan de NK Supersprint in Den Haag, 
waar na de uitgebreide selectiewed-
strijden in de voorafgaande weken 
nog 20 Junioren C mochten deelne-
men.
De Supersprint gaat over 2 x 100m 
met een eindklassement, over 2 x 
300m met een eindklassement en 
een eindklassement over de 4 af-
standen.
Met de tijden 10.92 (4e) en 10,80 
(2e) werd Noah 2e in het 100m 
klassement. Met tijden van 26.01 en 
26.25 werd hij 9e in het 300m klas-
sement en 5e van Nederland in het 
totaalklassement.
In hetzelfde weekend reed zijn 
grootvader Bram de Vries (70) een 
Internationaal Sprinttoernooi in In-
zell (D) en werd daar 1ste van de 
9 70+deelnemers. Zijn tijden op de 
2x 500m en 2 x 1.000m waren res-
pectievelijk 47.10, 46.88, 1.34.71 en 
1.35.22. Hij bleef hiermee o.a. Peter 
Reimann(Zw) en Gunther Traub(D) 
ruim voor. Laatstgenoemden waren 
in hun jeugd nog tegenstanders van 
Ard Schenk en Kees Verkerk.



Mijdrecht – Zaterdag 2 februa-
ri kwam de tweede groep (8 mei-
den) van GVM’79 selectie in ac-
tie in Hooglanderveen. In de he-
le vroege uurtjes was het de beurt 
aan Eva Vergeer (Pupil 2 Niv 8), 
Djeena Warrels en Madelief Voor-

bij (Pupil 1 niv 9). Het was voor 
trainster Wendy wel even druk, 
daar de meiden over twee banen 
verdeeld waren.
Op baan 1 turnde Eva haar oefe-
ningen. Zij heeft alle oefeningen 
heel solide geturnd. Waarbij zij 

vooral bij sprong (4e) en brug (6e) 
veel punten bijeen heeft vergaard. 
Zij is hiermee op een mooie 6e 
plaats geëindigd.
Op de andere baan Djeena en 
Madelief. Djeena heeft alle oe-
feningen goed uitgevoerd, met 
vooral een heel mooi uitgevoer-
de sprong (5e), overall is zij als 9e 
gëeindigd. Madelief ging het nog 
iets beter af, zelfs 2 keer 2e (!), 
op brug en vloer wat resulteerde 
in de bronzen medaille! Een hele 
mooie derde plek!
Aansluitend traden Quinn Hart-
sink en Lisa van Nobelen aan. 
Deze meiden zaten in een grote-
re groep. Lisa heeft haar oefenin-
gen goed uitgevoerd met echt een 
topper op de brug, de 2e plaats in 
dit grote deelnemersveld. Overall 
is Lisa 11e geworden. Ook Quinn 
was erg goed bezig! Zij werd 4e 
op de brug en zelfs de beste op 
de sprong! Quinn is uiteindelijk 9e 
geworden.
In de volgende blok geen turn-
sters van GVM, even pauze voor 
trainster Wendy, waarna de laat-
ste drie meiden hun kunsten lie-
ten zien, Tess Vergeer, Elise Kop 
en Lucia Roos (Jeugd 1e jr, Niv 8). 
De meiden begonnen op de vloer, 
hoewel ze goed bezig waren was 
er waarschijnlijk iets niet in orde 
met de door hen ingestudeerde 
nieuwe vloeroefening en bezetten 
ze in een groot deelnemersveld 
de laatste drie plaatsen. Maar ze 
kwamen wel weer terug. Direct 
erna de sprong waarbij Elise in 
maar 1 poging heel mooi een 5e 
plek behaalde. Lucia en Tess had-
den beiden een sterke score op 
de brug (resp 6e en 7e). De vloer-
oefening was niet helemaal goed 
te maken, maar verder hebben ze 
solide geturnd. Tess is mooi 10e 
geworden. Lucia is 14e geworden 
en Elise 19e in het grote deelne-
mersveld.

 
15   Nieuwe Meerbode  •  6 februari 2013

Fokker en 
Hendrikx naar 

kwartfinale
Vinkeveen - In het driebanden-
toernooi van biljartclub D.I.O. 
en Café de Merel hebben Thijs 
Hendrikx en Bert Fokker flink 
uitgehaald door hun partijen 
overtuigend te winnen van Ge-
rard Waayman en Martien Hey-
man die zijn favorietenrol geen 
moment waar kon maken. Ook 
door naar de kwartfinales gin-
gen op de valreep Frank Witzand 
en Gijs Rijneveld. 
Op zondag kwamen daar nog bij 
Wil Bouweriks en Tino van Bem-
melen, Martien Heijman, Bram 
Koning, Hans Dikker, Nick v.d. 
Veerdonk, Hero Janzing, Mar-
ten Nap, Cor van Wijk, Peter de 
Graaf en Jorrit Brouwer zijn de 
verliezers in deze eerste ronde, 
geplaatst waren al Jan Eysker, 
Anton Berben, Jeroen van Rijn, 
Peter Driehuis, Mees Brouwer 
en Rob Gels. Dit alles in Café De 
Merel aam Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen. Tel. 0297-263562 of 
per mail: thcw@xs4all.nl

Mooie turnacties GVM’79 selectie
op rayonwedstrijd

Spel en Sporters De Ronde 
Venen op wintersport
De Ronde Venen - Op 19 januari, 
al om 6 uur ’s morgens, vertrok de 
OAD-bus met zo’n veertig Spel en 
Sporters naar Oostenrijk voor een 
sportieve en gezellige wintersport-
week! Al dan niet na wat lessen gin-
gen de deelnemers de volgende 
dag meteen de loipes verkennen of 
wandelen in de zon en ieder genoot 
van de goede sneeuw en de prach-
tige, hoog oprijzende bergen rond-
om de Achensee.
Op maandag was het weer niet zo 
goed, maar toch ging ieder mee 
naar Hochfilzen in het prachtige 
Pillerseetal, een eldorado voor zo-
wel langlaufers als wandelaars. Ge-
lukkig kwam de zon de dag daar-
na weer volop terug. In Pertisau kon 
ook geskied worden op prachtige 
pistes met prima sneeuw. Daar ge-
noot iedereen van de prachtige uit-
zichten op de Achensee. ’s Avonds 
was er een fakkeltocht in Achen-
kirch en glühwein in het hotel, al-
weer een gezellige avond. 

Het weer bleef verder prima zodat er 
veel gewandeld, gelanglauft en ge-
skied kon worden. Eén langlaufster 
wist zelfs voor elkaar te krijgen dat 
twee mannen haar, met haar lang-
laufski’s aan, over een weg heen 
droegen! Ook waren er enkelen die 
deze dagen kozen voor zon, terras 
en ‘sightseeing’. Op de laatste dag 
sneeuwde het weer. Buschauffeur 
Gerard nam hen daarom mee naar 
het mooie oude Rattenberg, wat een 
leuke afsluiting was van deze spor-
tieve week.

De Spel en Sporters hebben geno-
ten van een prima wintersportweek 
met een goede reisleider/chauffeur 
en een fijn hotel, waar zij met elkaar 
heel prettige en vrolijke avonden 
doorbrachten. Voorzitter Jos Kooij-
man bedankte daarom ook de or-
ganisator van deze week en de an-
deren, die zich hadden ingezet, har-
telijk. “We doen het volgend jaar 
weer”, was de algemene conclusie.

Vijf medailles voor turnsters Veenland
De Ronde Venen - Zaterdag 2 fe-
bruari gingen de Veenlandturnsters 
weer vroeg op pad voor de eerste 
wedstrijd voor de turnsters van de 
keuze oefenstof.. In de eerste ronde 
mochten Julie Postma en Eva Turk 
hun wedstrijd turnen. Eva begon op 
balk en turnde een keurige oefe-
ning, helaas, de koprol lukte niet. Op 
de andere toestellen ging het uitste-
kend en zelf op sprong werd ze der-
de. Uiteindelijk werd ze beloond met 
een medaille op de vierde plaats. 

Julie turnde ook een goede wed-
strijd en vooral op brug een prima 
salto af! Voor het eerst een vrije oe-
fening en dat is nog even onwen-
nig maar met een mooie 10de plaats 
kan ze terugkijken op een goede 
wedstrijd.

Niet best
Daarna was het de beurt aan Kim-
berly Bouman en Sascha Stam. He-
laas voor hun turnden ze beiden 
niet hun beste wedstrijd. Er waren 
hier en daar wat balansverstorin-
gen en foutjes, Kimberly werd 13de 
en Sascha 14de. Amber Verkaik en 
Kimberly Moeliker waren de volgen-
de turnsters. Het werd door kapotte 
verwarmingen steeds kouder in de 

zaal wat niet prettig was. Amber en 
Kimberly begonnnen op brug. Met 
inturnen bleef Kimberly met ophur-
ken achter de legger hangen en 
viel hard op de grond maar geluk-
kig geen blessure en ze turnde in 
de wedstrijd een mooie oefening. 
Ook Amber turnde een mooie oe-
fening alleen bij haar lukte het op-
hurken net niet. Op balk liet Kim-
berly een mooie tweede plaats note-
ren. Op vloer voor het eerst een vrije 
oefening maar dit ging prima. Am-
ber werd 13de en Kimberly mocht 
net naast het podium plaatsnemen 
op een vierde plek. In deze ron-
de was het de beurt aan hun feest-
vierende examenkandidaten Tan-
ja Kamp, Rebecca Janmaat en Vera 
Schwegler. Ze hadden het examen-
feest de avond ervoor en begonnen 
erg moe aan de wedstrijd. Ze start-
ten op brug. Hier bleek Rebecca te 
lang voor de brug maar ze liet zich 
niet kennen. Jammer genoeg lukte 
de pendel niet, ze werd echter toch 
nog derde op dit toestel. Tanja liet 
een hele goede oefening zien en 
werd eerste. Ook Vera ging goed en 
werd vierde. Op naar de balk. Ook 
hier een prima oefening, Rebecca 
werd zelfs eerste en Tanja 2de. Op 
naar de vloer. 

De vermoeidheid begon nu echt toe 
te slaan. Maar voor alle drie toch 
een redelijke vloeroefening. Hier en 
daar met aanpassingen. Op naar 
sprong en ook hier dachten Rebec-
ca en Tanja dat een goede sprong 
genoeg was, alleen Vera wist de 
wedstrijd af te sluiten met twee 
sprongen. Bij de prijsuitreiking een 
grote verrassing en grote hilariteit 
want wat bleek: een feestje voor-
af is misschien toch wel goed want 
Rebecca en Tanja werden gedeeld 
2de en Vera behaalde een mooie 
4de plaats.  In de allerlaatste ron-
de mocht Celine de Boer nog haar 
wedstrijd turnen. Celine begon wat 
slordig op de balk en ook op vloer 
maakte ze een foutje door tekort bij 
de hoek te beginnen waardoor ze 
geen sprongserie kon maken. Op 
naar sprong, deze ging wel goed. 
Als laatste haar favoriete toestel de 
brug en ze maakte het nu ook weer 
waar met een eerste plaats. 
Uiteindelijk bleek het foutje op de 
vloer haar de 2de plaats gekost te 
hebben maar ze kreeg nu gelukkig 
toch nog een medaille voor de 4de 
plaats.  Al met al kijken ze weer su-
pertrots terug op deze wedstrijd en 
gaan door met trainen voor de vol-
gende wedstrijd.

Achterste rij vlnr: verzorger Ron van Vliet, Mariska Meulstee, Melanie Kroon, 
Eva Hemelaar en Annick Stokhof. Voorste rij vlnr: Gerwin Hazeleger, Rudy 
Oussoren, Kelvin Hoogeboom, Peter Kooijman en trainer-coach Johan Kroon.

Winst voor De Vinken
Vinkeveen - Het door blessures 
geplaagde vlaggenschip van Korf-
balvereniging De Vinken had sinds 
10 november het zoet der overwin-
ning niet meer mogen smaken. Af-
gelopen zaterdag kon de ABN-AM-
RO formatie in de thuiswedstrijd te-
gen mededegradatiekandidaat ZKC 
eindelijk weer eens zegevieren. Na 
een 7-6 ruststand werden de bezoe-
kers met een 14-12 nederlaag terug 
naar Zaandam gestuurd.
Na een uiterst succesvolle eerste 
helft van de veldcompetitie moest 
trainer-coach Johan Kroon toezien 
dat al in de voorbereiding op de zaal 
vaste kracht Peter Koeleman ern-
stig geblesseerd raakte. Koeleman 
speelt het hele seizoen niet meer. 
De laatste paar weken moet De Vin-
ken 1 het ook nog doen zonder An-
nick Stokhof. Het is overigens bij-
zonder geruststellend voor de Vin-
keveense aanhang, dat de vervan-
gende spelers en speelsters bijzon-
der goed voldoen. Zo ook afgelopen 
zaterdag.

Gelijk op
De Vinken begon de wedstrijd met 
Melanie Kroon, Mariska Meulstee, 
Gerwin Hazeleger en aanvoerder 
Peter Kooijman in de aanval. Juni-
ore Emese Kroon begon in de ver-
dediging naast Eva Hemelaar, Kel-
vin Hoogeboom en Rudy Oussoren. 
Johan Kroon werd op de bank ver-
gezeld door verzorger Ron van Vliet.
Na een eerste tegendoelpunt, ZKC 
mocht vanaf de stip de score ope-
nen, hadden de bezoekers het eer-
ste deel van de wedstrijd een licht 
overwicht. Nadat Mariska Meul-
stee van afstand nivelleerde, knalde 
Zaandam zich naar 1-2. De uitste-
kend invallende Emese Kroon ver-
schalkte op sluwe wijze haar tegen-
standster, maar toch zou ZKC nog 
eenmaal het voortouw nemen. 
Mariska Meulstee speelde op de 
doorloopbal en haar tweede treffer 
was de aanloop naar een doeltref-
fender speelstijl van de Vinkeveners. 
Vinken’s topscorer van dit seizoen, 
Kelvin Hoogeboom, knalde zijn zes-
endertigste zaaldoelpunt door het 
gele plastic en na een nieuwe ge-
lijkmaker voor Zaandam was ook 
Mariska Meulstee van afstand weer 
succesvol: 5-4. 
Weer kwam ZKC gelijk, maar nog 
voor rust waren enkele acties van 

Ruud Oussoren voldoende voor het 
eerste gaatje. Eerst werd Ousso-
ren onreglementair afgestopt, zodat 
Hoogeboom vanaf de stip 6-5 kon 
laten noteren. Rudy zelf wist van af-
stand de 7-5 te bewerkstelligen. Op 
slag van rust mocht ZKC eveneens 
een strafworp verzilveren, zodat met 
een 7-6 ruststand de kleedkamers 
werden opgezocht.

Overwicht
In de tweede helft kon de thuisploeg 
duidelijk het verschil maken. Maris-
ka Meulstee zette de toon door di-
rect na rust haar vierde treffer te re-
aliseren. Weliswaar kwam Zaandam 
nog eenmaal op gelijke hoogte, 
maar de in de rebound uitstekend 
opererende Gerwin Hazeleger was 
zelf ook van afstand succesvol. Een 
flitsende doorloopbal van de ge-
routineerde Meulstee tilde de voor-
sprong weer naar twee doelpunten 
verschil: 10-8. 
Nadat Rudy Oussoren het verschil 
naar drie doelpunten had gebracht 
waren de bezoekers gebroken. De 
voorsprong werd nu niet meer uit 
handen gegeven. Op 11-9 was het 
Peter Kooijman die een ouderwetse 
bliksemactie omzette in een fraaie 
treffer. Op 12-10 kwam Stefan Ous-
soren naast broer Ruud in de aanval 
op de plaats van Kelvin Hoogeboom. 
Dat ook Stefan beschikt over een 
scherp vizier bleek wel uit de 13-10 
die de jongste Oussoren als debuut-
treffer in de hoofdmacht liet aante-
kenen. 
Nog heel even maakte ZKC de wed-
strijd spannend. De bezoekers kro-
pen gevaarlijk dichtbij, maar op 13-
12 gaven het uitstekende verdedi-
gen van met name Eva Hemelaar en 
de door Melanie Kroon uitgedeel-
de nekslag via een doorloopbal de 
doorslag om beide wedstrijdpunten 
in Vinkeveen te houden.
Door deze winstpartij nestelt De 
Vinken zich naast ZKC op de zeven-
de plaats. Een hele kleine kans op 
lijfsbehoud doet zich nu weer voor. 
Komende zaterdag speelt De Vin-
ken thuis tegen nummer 5 Pernix, 
daarna volgt nog de uitwedstrijd te-
gen nummer 4 Ondo. Beide wed-
strijden moeten gewonnen worden 
om, als de concurrenten blijven ver-
liezen, naar de veilige zesde plaats 
te stijgen. Het lijkt een onhaalbaar 
scenario.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 31 ja-
nuari is de zevende ronde van 
de tweede cyclus bij Bridgeclub 
ABC gespeeld. Het is al weer de 
voorlaatste ronde in de twee-
de cyclus en iedereen leek erg 
nerveus.
Zowel in de A-lijn als de B-
lijn konden de koplopers hun 
gebruikelijke niveau niet ha-
len, wat tot gevolg heeft dat 
de competitie nog spannen-
der wordt met nog een ron-
de te gaan. Toen bijna iedereen 
aanwezig was opende de wed-
strijdbegeleiding deze zitting.
Er werd aan 15 tafels ge-
bridged, helaas een stilstaande 
ronde in de A-lijn. Acht in de A-
lijn en zeven in de B-lijn.

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Ciny v.d. Elsen en 
Ria Prager met 58,68%.
De medebridgers zagen het al 
bij binnenkomst van dit paar, 
zij waren zo geconcentreerd, 
groeten kon maar met moeite 
en die blik in de ogen! Helaas 
spelen zij buiten mededingen 
mee, omdat zij pas sinds kort 
weer tot elkaar veroordeeld zijn. 
Tweede werd het paar Corry 
Olijhoek en Nelly de Ruiter met 
55,835%, een paar van wie een 
tijdje niets van is gehoord, maar 
bij een offday van de koplopers 
namen zij hun kans waar. Der-
de werd het paar Bep Soppe en 
Ria Wezenberg met 57,00%. 

B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Marthe Pijnap-
pels en Rina Smit met 59,72 %, 
dit paar speelt nog wat lang-
zaam maar blijkbaar zeer dege-
lijk. Tweede werd het paar Frits 
Uleman en Gerard Prager met 
56,94%, het zal wel feest zijn in 
huize Prager, een eerste en een 
tweede plaats komt niet alle da-
gen voor. Derde werd het echt-
paar Coby en Joop Buskermo-
len met 56,60%, dit paar speelt 
normaal heel goed, maar was 
waarschijnlijk wat van slag de 
laatste weken.

Competitiestand
In de A-lijn staat het paar Siep 
Ligtenberg en Piet Hoogen-
boom nog altijd eerste met een 
gemiddelde score van 55,6%, 
Siep kon het met een gele-
genheidspartner niet helemaal 
waarmaken en het lag niet aan 
de partner: Siep miste haar Piet.
Tweede is het paar Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey met 
54,66%.Derde is het echtpaar 
Ria en Joop Smit met 52,87%.
Deze laatste twee paren kon-
den met een score van net bo-
ven de 50% nog iets van hun 
reputatie waarmaken en zitten 
het eerste paar dicht op de hie-
len. In de B-lijn staan Aja Bijs-
terbosch en John de Haan nog 
altijd eerste met 55,49%.
Zij hadden deze ochtend ook 
niet zo’n goede start, maar om 
dan gelijk maar te gaan zeggen 
dat zij liever in de B-lijn blijven 
is een slecht excuus.
Tweede is het paar Riet Bezuy-
en en Wim Egbers met 52,94% 
en derde het paar Frits Uleman 
en Gerard Prager met 52,88%.
De laatste twee paren gaan als 
een speer en doen hun uiterste 
best om in de A-lijn te komen.

ABC speelt elke donderdag-
ochtend vanaf 09.00 uur in ‘t 
Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan.
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