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Lange files

De Ronde Venen - Aanstaande
vrijdag 10 februari wordt ‘Warmetruiendag’ gevierd. Met deze actie
wil het Klimaatverbond aandacht
besteden aan het energieverbruik
van mensen in Nederland. Wereldleiders spraken in februari 2005 in
het Kyoto-protocol af om broeikasgassen, die zorgen voor klimaatverandering, te verminderen. Met de
deelname aan Warmetruiendag kan
iedereen zijn steentje hieraan bijdragen. Meedoen aan de warmetruiendag levert u een energiebesparing van 7% per graad minder
en dus ook 7% minder CO2-uitstoot.
Eén dagje minder stoken lost het
probleem natuurlijk niet op, maar
hopelijk brengt het wel veel men-

Vinkeveen - Dinsdagochtend
zijn twee vrachtwagens met elkaar in botsing ge komen op
de N201 bij Vinkeveen. De provinciale weg was lange tijd in
beide richtingen dicht. Er ontstond daardoor een lange file.
Het ongeluk gebeurde doordat
de voorste vrachtwagen remde voor stilstaand verkeer. De
vrachtwagenchauffeur achter
hem zag dit te laat en ramde
zijn voorganger. Er raakte niemand gewond.

Beroepsvisser
bij Passage

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Hoe om te gaan met hondenpoep
in De Ronde Venen
De Ronde Venen – In een uitgebreide informatie nota geeft het college aan wat zij hebben gedaan met
een motie die de raad in december
2015 heeft aangenomen: “In december 2015 is er door de gemeenteraad een ‘Blije Bello’ motie (initiatief
van CDA, RVB, PvdA-GL-SL, aangenomen. In deze motie werd het college opgedragen om bij de aanmelding van een nieuwe hond voor de
hondenbelasting deze aanvraag te
bevestigen door het sturen van een
Blije Bello brief, een brief met daarin een bevestiging van de ontvangst
van de aanvraag, een overzicht van
de rechten en plichten van een hondeneigenaar en eventuele andere
informatie. Daarnaast zou uw raad
voor de zomer 2016 geïnformeerd
worden over een substantiële uitbreiding van het aantal hondenuit-

laatplaatsen binnen de gemeente.
Naar aanleiding van deze motie is
in februari 2016 is het eerste overleg geweest met de initiatiefnemers.
Doel was om helderheid te krijgen
over het begrip hondenuitlaatplaatsen. Ook werd afgesproken een folder te maken met een positieve insteek met hierin de regels en de locaties van de voorzieningen en de
nieuwe plannen.
Begroting
In de begroting van dit jaar is rekening gehouden met de aanleg van
vier hondenspeelplaatsen in de kernen Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis (incidenteel budget van €32.340) en met de aanschaf van 120 extra prullenbakken
(incidenteel budget van €39.000).
Structureel is er vanaf 2018 €24.000

per jaar beschikbaar en voor 2017
€12.000 (50%) voor het legen van
de extra prullenbakken, het wisselen van de dispensers, het schoonmaken en de rollen hondenpoepzakjes voor de dispensers). Het gratis verstrekken van hondenpoepzakjes is niet meegenomen. Er is
een lijst samengesteld van 14 mensen (kerngroep) die geïnteresseerd
zijn om mee te denken met het op
te stellen hondenbeleid. Met deze
kerngroep en via bewonersbijeenkomsten in elke kern zullen kaarten
gemaakt worden van favoriete uitlaatroutes en zullen wensen van locaties van prullenbakken en eventuele dispensers met zakjes geïnventariseerd worden. Ook de locatie van de hondenspeelplekken zullen besproken worden.
Vervolg elders in deze krant.
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Haar van Boven

ACTIE

WASSEN, KNIPPEN
EN STYLING

€12,50 P.P.
Dorpsstraat 13 Wilnis
tel. 0297-250082

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio
Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode

Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen

Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Geen krant?

0297-581698

sen op het idee om zich in te zetten
voor een gezond klimaat. Ruim 800
leerlingen van 7 verschillende basisscholen in de gemeente De Ronde Venen doen dit jaar weer mee
aan de Warmetruiendag. Alle deelnemende groepen ontvangen een
lespakket, waarin naast educatieve
informatie over energieverbruik en
energiebesparing ook allerlei suggesties worden gegeven om op een
creatieve manier met het onderwerp
om te gaan: zoals hoe maak je de
coolste warme trui. Natuurlijk hoort
er ook warme chocomelk bij. Net
als voorgaande jaren sponsort Jumbo Wilnis dit drankje: dit jaar maar
liefst 140 liter chocomel. Doet u ook
mee?

Binnenkort gesprekken met bewoners

Door een foutje is in de
advertentie van vorige week
niet de actie tijd vermeld!
Deze actie is geldig t/m 15 februari

KAPSALON

2

Warmetruiendag

KORT NIEUWS:

Wilnis - Woensdag 15 februari a.s. is de 70e jaarvergadering
van Passage christelijk-maatschappelijke
vrouwenbeweging afd. Wilnis. De heer Theo
Rekelhof uit Kudelstaart komt
vertellen over de palingvisserij. Een authentiek mens, geboren en getogen aan de oever
van de Westeinderplassen. Zijn
verhaal gaat vooral over de uitstervende paling, de niet meer
zo zeldzame meerval en diverse
andere onderwaterbewoners.
Theo Rekelhof is in 2009 uitgeroepen tot beroepsvisser van
het jaar en in 2015 verkozen tot
Held van de Smaak Noord-Holland. Het belooft een interessante avond te worden. Locatie: De Schakel, Dorpsstraat 20
te Wilnis. Aanvang: 20.00 uur koffie vanaf 19.45 uur. Gasten
en leden van harte welkom.
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Knotgroep De Ronde
Venen hard aan het werk
Mijdrecht - Vorige week waren ze
weer hard aan het werk, de vrijwilligers van de knotgroep. Deze keer
op het terrein van familie Stam aan
de 2e Zijweg in Mijdrecht. Op dit
terrein, aan de rand van het dorp,
staan veel knotwilgen en deze moeten elke 4 à 5 jaar worden aangepakt. Gebeurt dat niet dan kunnen deze bomen binnen enkele jaren omwaaien en verdwijnen deze ‘cultuurbomen’. Zij staan fier in
ons landschap, accentueren waterlopen en houden soms de wat minder mooie elementen in het land-

schap uit het zicht. Voorheen waren er veel meer knotwilgen in ons
landschap te zien en hadden de
meeste boerderijen een boomgaard
met hoogstamfruitbomen. Door het
vele werk op de boerderijen ontstond er vaak achterstallig onderhoud aan deze bomen. Sinds 1974
is de Knotgroep actief met het onderhoud van deze bomen op verschillende terreinen in onze gemeente. Elke 2 weken op zaterdagmorgen trekt een groep vrijwilligers
van 25 tot 30 mannen en vrouwen
erop uit. Omdat ze graag in de stille

Maak kans op 1 minuut
gratis winkelen!
Mijdrecht - Wat zou jij allemaal
in je winkelwagen stoppen als je

één minuut gratis mocht winkelen bij Boni? Om daar achter te ko-

Zweedse onderwijsvorm
op het VeenLanden College
Vinkeveen - Op locatie Vinkeveen
van het VeenLanden College zijn er
sinds dit schooljaar twee brugklassen die gepersonaliseerd leren naar
voorbeeld van het Kunskapsskolan systeem uit Zweden. Binnen de
school heten deze klassen de KEDklassen (Kunskapsskolan Education). Dat Scandinavische landen een
belangrijke voortrekkersrol hebben
op het gebied van onderwijs is al
langer bekend. VeenLanden College Vinkeveen is ook niet de enige naar Zweeds voorbeeld - ‘Kunskapsskolan’ school in Nederland, ieder
jaar komen er meer scholen bij. De
basis van gepersonaliseerd leren is
het rekening houden met de verschillen die er nu eenmaal zijn tussen leerlingen. Bij die verschillen
kun je denken aan niveau, tempo
en leerstrategie. Het verandert de
rol van de docent, de ouder en van
de leerling. Daarnaast speelt technologie een grote rol. Het onderwijs
wordt effectiever en efficiënter, docenten kunnen meer tijd besteden
aan individuele leerlingen en krijgen meer inzicht in hun leerproces.
Op locatie Vinkeveen zitten Lisa en
Andy in een KED-klas. Waarom kozen zij voor gepersonaliseerd leren?
Eigen tempo
Lisa: “Ik kreeg op de informatieavond een brief waarin stond uitgelegd wat de KED-klassen waren.
Werken op een eigen laptop en in je
eigen tempo: dat leek me wel wat.”
Andy: “Mijn ouders hadden mij verteld over deze klassen, maar bewust
nog niet verteld dat ik een computer
zou krijgen. Dat je een dagboek bij
moest houden, vond ik een beetje

meisjesachtig, maar ik koos er toch
voor. Toen ik hoorde dat ik een computer kreeg, was ik helemaal blij.”
Lisa: “Dat je veel hulp krijgt bij het
plannen, vond ik erg fijn. Dat vind
ik namelijk best lastig.” Andy: “Ja, ik
ook. Het gaat goed nu. Samen met
de vakdocent plannen we een toets
of een presentatie. Hoe je je tijd tot
die toets indeelt, bepaal je zelf.” Lisa: “We moeten wel veel presenteren.” Andy: “Ja, ik vind het presenteren spannender dan Andy, maar
wel heel leerzaam. Weet je wat ik
ook super vind? Dat je, als je je opdrachten af hebt voor een bepaald
vak, gewoon zelf verder kunt werken aan een ander vak. Dat je een
computer hebt maakt dat heel makkelijk. Je kunt ook op de laptop je
opdrachten nakijken.” Andy: “Wat
ook anders is dan bij de andere
brugklassen is dat je twee coaches
hebt met wie je elke week een gesprek hebt. Ze helpen je bij je planning. In het begin is dat heel belangrijk, nu kan ik het eigenlijk wel
zelf.” Lisa: “Alleen vallen de presentaties vaak in dezelfde week.” Andy:
“Ja, dat is stressen. Je moet vooraf
strak plannen.” Lisa: “Maar ik ben
heel blij met mijn keuze voor KED.
Ik zou het zeker mijn vriendinnen uit
groep 8 aanraden. Het moet natuurlijk wel bij je passen.” Andy: “Ik zou
er zeker ook weer voor kiezen. Weinig huiswerk, je eigen laptop: wat
wil je nog meer?”
Nieuwsgierig geworden? Voor meer
informatie kunt u contact opnemen
met Marga Hoohenkerk van locatie
Vinkeveen. Telefoon: 0297-261514,
e-mail: hhk@hetvlc.nl.

natuur zijn wordt veel met de hand
gezaagd. Zijn de bomen te dik dan
komt de motorzaag er aan te pas.
Dat gebeurt alleen door een gediplomeerde motorzager. Veiligheid
staat voorop. Hoogstamfruitbomen
zijn economisch niet meer rendabel maar de bloeiende bomen in het
voorjaar zijn een weldaad voor het
oog. Ook deze bomen hebben onderhoud nodig en worden door de
Knotgroep onderhouden.
Kijk voor meer informatie op www.
knotgroepderondevenen.nl
men heeft winkelcentrum De Lindeboom een fantastische actie opgezet. Doe je van zaterdag 11 februari t/m 11 maart 2017 een aankoop
bij de ondernemers van De Lindeboom, dan maak je namelijk kans
op 1 minuut gratis winkelen bij Boni. Meedingen naar deze super prijs

is heel gemakkelijk: het enige dat je
hoeft te doen is voor minimaal €5,iets te kopen, op de achterkant van
de kassabon je naam, postcode, telefoon en e-mailadres te schrijven
en de bon vervolgens in de speciale actiebus bij Boni te deponeren.
Je mag zo vaak meedoen als je wilt.

Als dat geen spannend begin van
het nieuwe jaar is! Want hoe fantastisch zou het zijn als jij één van de
twee gelukkigen bent die in sneltreinvaart zoveel mogelijk boodschappen weet te scoren. Dus doe
mee en ga shoppen bij De Lindeboom!
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. 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.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 06-51451130.

Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
sinds 1888
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STICHTING RECHTSWINKEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.

INFORMATIEF
Praktijk voor psychologische
hulpverlening

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
DOKTERSDIENSTEN
030-2144583
Alle
diensten
van de
Open:
22.00-08.00
u. huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost
in Woerden,
ZORG & ZWANGERSCHAP
0900-4701470.
Dit geldt voor het
Maatschap. Verloskundigen
weekend,
en voor
‘De Rondefeestdagen
Venen’. 7 dagen
werkdagen
per week, 24van
uur17.00-08.00
per dag u.
mobiel bereikbaar voor
APOTHEEK
bevallingen en spoedgevallen
Apotheek
De Ronde
Venen
op 06-47556371,
www.
Hoofdweg
6a Mijdrecht,
verloskundigenderondevenen.nl
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30
u. en 13.30-17.30 u.
STICHTING
TYMPAAN-DE
BAAT
Apotheek Mijdrecht
Kerkvaart482,Mijdrecht,
0297-230280.
Hofland
www.tympaan-debaat.nl
0297-286262.
Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
Bankrekening
NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting
OntwikkelingsSamenwerking
De Ronde Venen
t.n.v. Stichting
OntwikkelingsSamenwerking
Ronde Venen
Schattenkerkerweg
11, 1426 AZ DeDeHoef.
Postbus 54, 3645Email:
ZK Vinkeveen,
email:
sosderondevenen@gmail.com
sosderondevenen@gmail.com

STICHTING
THUIS STERVEN
Dubloen 36 Mijdrecht
DE
RONDE
VENEN
R. Rap,
0297-286436
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Van Dijk Psychologenpraktijk
Zorg in de thuissituatie. 7
Behandelcentrum Careyn
dagen per week, 24 uur per dag
Maria-Oord. Postadres: Herenbereikbaar, 06-51451130.
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan,
06-44737826
STICHTING
RECHTSWINKEL
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
De
Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
SLACHTOFFERHULP
di.avonden van 19.30-20.30 u.
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
DIERENARTSEN
Politie 0900-8844.
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Verschijnt woensdag

Dierenkliniek
&
EDITIE 2: DEAmstel,
RONDEVecht
VENEN,
Venen,
Herenweg
129 Vinkeveen,
MIJDRECHT,
WILNIS,
0297-263758,
www.dkavv.nl.
AMSTELHOEK,
DE HOEF,

Boerenkool met worst bij
Klein Duimpje!
Mijdrecht - Eens in de paar weken
gaan leerlingen van OBS De Eendracht voorlezen en knutselen met
de peuters van peuterspeelzaal Klein
Duimpje. Altijd weer goed voor een
uurtje gezelligheid voor de leerlingen en ze leren veel van en met elkaar! Jongere en oudere leerlingen
mixen versterkt het gevoel van ei-

genwaarde aan beide kanten, stimuleert samenwerking en overleg, zet
aan tot flexibeler denken en het vinden van creatieve oplossingen van
‘problemen’. Dit keer stond er boerenkool met worst op het menu en
op de foto wijzen de leerlingen aan
hoe groot die pan met de winterse
lekkernij van hen mag zijn: ZO groot!

Turfschipperscafé overvol
tijdens meezingfestijn
Vinkeveen - Het was zondagmiddag dringen geblazen om een plekje te bemachtigen in een tot café
omgebouwde zaal van de Boei. Uit
de verre omtrek waren de liefhebbers van het zeemanslied naar Vinkeveen gekomen. De kringkoop uit
Mijdrecht had voor de aankleding
gezorgd. De bezoekers voelde zich
dan ook direct thuis tussen de manden met turven en diverse netten
die het café sierden. Voor het eerst
maakte de Ronde Venen kennis met
het meezingspektakel. Organisator Shanty & zeemanskoor de Turf-

schippers hebben na hun jaarlijkse shantyfestival in augustus weer
een nieuwe publiekstrekker in huis.
Het werd drie uur volop meezingen
onder leiding van het voortreffelijke combo.
Diverse havens in verschillende landen werden hierbij aangedaan en
kroegen bezocht daarbij kwamen
vele bekende en onbekende zeemansliederen aan bod. De tekst
van de liederen waren op schermen goed leesbaar terwijl de pauzes werden opgevuld door volkszanger Rien Haak.
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Wajir, gebeurt daar
nog iets…? (3)
Het motto van het vredescomité in Wajir luidt: ‘Zonder vrede geen ontwikkeling en zonder ontwikkeling geen vrede’. Een
waar woord. Vrede en veiligheid
zijn, net als nu in Europa, in Wajir al heel lang belangrijke onderwerpen. Lang waren er twisten tussen clans, zeker in tijden
van schaarste. In 1984 was er een
triest dieptepunt in de vorm van
een bloedbad door de centrale
regering: het Wagalla Massacre.
Annalena uit Italië heeft een heldinnenrol vervuld door met gevaar voor eigen leven de gewonden en de vermoorde slachtoffers
te gaan zoeken. Ik heb zelf getuigenissen van slachtoffers gehoord die vertelden dat Annalena hun leven had gered. Voor mij
is Annalena een heilige. In mijn
boek heb ik uitvoeriger over haar
geschreven. Dankzij het vredescomité zijn die clantwisten vrijwel
geheel verdwenen. Dit vredescomité werd (natuurlijk) opgericht
door vrouwen onder leiding van
Dekha Ibrahim, een andere bewonderenswaardige vrouw uit
Wajir. Zij kreeg hiervoor twee internationale vredesprijzen, één
in Stockholm en één in Wiesbaden. Voor kenners van vredeswerk is Wajir een beroemd voorbeeld. Toen in Kenia in 2008 na
de verkiezingen in brand stond
en er bijna een burgeroorlog uitbrak, was Wajir een oase van rust.
Mensen uit het zogenaamde gevaarlijke Wajir werden na die heftige tijd gevraagd om te helpen
bij de verzoening. En zij gingen...
Nu zit de onveiligheid in Wajir
niet in de clans onderling maar
in de dreiging door Al Shabaab,
een Al Qaida-achtige organisatie uit buurland Somalië. Voor de

westerse ambassade geldt hierdoor in heel noordoost Kenia ‘Code Rood’, een no-go area. “Ga er
niet naar toe en als je er al bent,
vertrek dan ogenblikkelijk uit het
gebied.” Alleen het vliegveld van
Wajir wordt als veilig beschouwd.
Zeker, in 2015 was er de brute moordaanslag op 150 studenten op de universiteit van Garissa, de hoofdstad van de provincie. Dat mogen we nooit vergeten. Eind oktober jl. ging ik weer
op werkbezoek naar Wajir, samen
met een orthopedisch chirurg.
Op de ochtend van ons vertrek
kwam het bericht van een aanslag in Mandera, een grensplaats
in het uiterste noordoosten van
Kenia. Toch hebben wij ons geen
moment onveilig gevoeld en de
pastoor van Wajir kon ons precies
uitleggen waarom Mandera wel
onveilig is en Wajir nauwelijks.
Een paar maal hebben wij met de
Nederlandse ambassade hierover
van gedachten gewisseld, want
Wajir heeft last van het negatieve reisadvies. Toen wij in 2014
van de minister van Gezondheid
van Wajir het verzoek kregen om
te proberen een chirurg te vinden die in het ziekenhuis zou willen werken, ondervonden wij zowel in Nederland als in Scandinavië veel sympathie voor ons streven, maar steeds was de uiteindelijke reactie: sorry, het gaat niet
want er is een negatief reisadvies.
En dat ondanks garanties van de
gouverneur. Niemand kon mij uitleggen waarom we wel naar Nairobi gaan, of zelfs maar naar Parijs of Brussel en niet naar Wajir.
Waar blijft het licht aan het eind
van de tunnel?
Ad Groeneveld

Servicepunt, De Baat en
de Bibliotheek verhuizen!
Vinkeveen - Vinkeveen is een
nieuw initiatief rijker. De Broedplaats. Een plek waar mensen kunnen werken, ontmoeten, ervaren en
verbinden. Voor Het Servicepunt,
Tympaan- de Baat en de Bibliotheek
Vinkeveen de perfecte gelegenheid
om de handen ineen te slaan en samen een invulling te geven aan de
ruimte aan de Herenweg 63 in Vinkeveen. Op de benedenverdieping
van het voormalige Zusterhuis kunt
u straks terecht om informatie en
advies te vragen op het gebied van
wonen, welzijn, werk en zorg. Maar
u kunt ook direct uw boeken afhalen, een kopje koffie drinken en de
krant lezen en misschien wel uw
koffiezetapparaat laten repareren
bij het Repair Café van TympaanDe Baat. Door de ruimte samen in te
vullen vindt u als inwoner veel voorzieningen op één plaats.
Een voorbeeld; Het Servicepunt
helpt al langere tijd mensen de weg
vinden naar het Taalpunt. Op de

nieuwe locatie zal een tweede Taalpunt gevestigd worden. Zo zal de
drempel om de Nederlandse taal te
verbeteren nog lager worden. Ook
kunt u hier straks weer binnen gebruik maken van de pinautomaat
van de Rabobank. Buurtbewoners
worden van harte uitgenodigd om
in het Buurtcafé hun buur(t) genoten te ontmoeten, maar ook om lezingen of creatieve bijeenkomsten
te organiseren. Naast deze voorzieningen vindt u op deze locatie
ook nog een Coffee Corner, creatief
therapeut, atelier, bewegingsinstituut, kindertherapeut en dagbesteding van Amerpoort. Vanaf 1 maart
is de Broedplaats aan de Herenweg
63 geopend. De Bibliotheek Vinkeveen zal van 20 februari tot 1 maart
dicht zijn in verband met de verhuizing. Het Servicepunt Vinkeveen zal
28 februari gesloten zijn. De overige
Servicepunten en bibliotheken binnen De Ronde Venen zullen wel geopend zijn.

Groep 7 draagt het (prik)
stokje over aan groep 8!
Mijdrecht - Vandaag kwam wethouder Anco Goldhorn samen met
Conny van Kruysbergen van het
NME Wilnis om een cheque te overhandigen aan groep 7, van wel 125
euro! De leerlingen prikken in de
omgeving van de school alle zwerfafval weg, zodat onze omgeving

schoon en netjes blijft. Na ongeveer
1,5 jaar prikken neemt groep 8 het
stokje over, zoals u symbolisch op
de foto’s kunt zien.
De leerlingen presenteerden in twee
groepen alle ervaringen van 1,6 jaar
lang zwerfvuil prikken aan hun publiek ! Een prachtige prestatie!
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(Digitale) buurtpreventie-groepen maken een groot verschil

Help de politie mee om
inbrekers te pakken
Regio - Burgers spelen een steeds
actievere rol bij het voorkomen en
oplossen van misdrijven. Bijvoorbeeld door een 112-melding, buurtpreventie en deelname aan Burgernet of een WhatsApp-groep. Deze
groepen zijn cruciaal bij de aanpak
van woninginbraken, stellen Lilian
Tieman en Annemiek Regter, beiden adviseur bij het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV). “Maar liefst 80 procent van
alle aanhoudingen wegens woninginbraak is te danken aan de alertheid van omstanders.” Wilt u ook
helpen om uw wijk veiliger te maken? In dit artikel leest u wat de mogelijkheden zijn. Lilian Tieman is bij
het CCV werkzaam als adviseur en
projectleider Woninginbraak. Volgens haar is het belang van buurtpreventie enorm. “Uiteraard is het
een taak van de politie om te zorgen
voor een veilige samenleving. Maar
het is niet de taak van de politie alléén. De inzet van burgers is ook
hard nodig. Buurtpreventie zorgt ervoor dat de politie opeens over een
groot aantal extra oren en ogen beschikt.”
Buurtpreventieteams
De meeste Nederlandse gemeenten
kennen wel een vorm van buurtpreventie. De manier waaróp bewoners
zich organiseren, verschilt. “Zo heb
je bijvoorbeeld de buurtpreventie-

teams”, vertelt Tieman. “Deze teams
bestaan uit actieve buurtbewoners
die zich vrijwillig inzetten om hun
buurt veiliger te maken. Zij lopen
regelmatig rondes door de wijk en
melden verdachte zaken bij de politie. Of als ze situaties tegenkomen
die het criminelen wel erg makkelijk
maken, melden ze dit rechtstreeks
aan de bewoners zelf. Denk daarbij
aan losse ladders in de tuin, hoge
struiken of slechte verlichting waardoor inbrekers ongezien hun werk
kunnen doen.”
Digitale buurtpreventie
Annemiek Regter is projectleider digitale buurtpreventie bij het CCV.
Volgens haar is de digitale variant
van buurtpreventie de laatste jaren flink in opkomst. “WhatsAppgroepen zijn een bekend voorbeeld,
maar digitale buurtpreventie is ook
mogelijk via andere apps zoals Veiligebuurt.nl, Lokaal Alarm Systeem
(LAS) of Nextdoor.” Van de deelnemers wordt vooral verwacht dat ze
hun ogen en oren goed openhouden. Zien zij bijvoorbeeld ergens
een inbreker aan het werk, dan melden ze dit direct bij de politie. Vervolgens plaatsen ze hun bevindingen in de groep. Hierdoor worden
in de betreffende wijk ineens tientallen wijkbewoners gealarmeerd
die aanvullende informatie kunnen
doorgeven. Bijvoorbeeld in welke

auto de inbreker wegrijdt en in welke richting. “Door al deze informatie
te bundelen, kan de politie heel gericht geïnformeerd worden. Dit blijkt
zeer effectief”, aldus Regter.
Burgernet
Ook bij Burgernet (www.burgernet.nl) spelen burgers een prominente rol. Deelnemers krijgen in het
geval van een inbraak een sms- of
spraakbericht van de politiemeldkamer. Dit bericht bevat informatie
over de gezochte personen of voertuigen en het verzoek om hiernaar
uit te kijken. Regter: “Het uiteindelijke doel is gelijk aan dat van de
WhatsApp-groepen: het voorkomen

Binnenkort gesprekken met bewoners

Hoe om te gaan met hondenpoep
in De Ronde Venen
Vervolg van de voorpagina.
Consequenties
Het resultaat van de uitwerking van
de aangenomen motie zal zijn dat:
1. Het aanwijsbesluit losloopgebied
voor honden zal worden aangepast en uitgebreid.
De regelgeving met betrekking
tot het uitlaten van honden en
het opruimen van hondenpoep is
via de APV vastgelegd. Op grond
van artikel 2:57, tweede lid van
de APV kan het college plaatsen aanwijzen waar honden los
mogen lopen. Er worden nieuwe hondenspeelplekken aangewezen waar honden los mogen
lopen. De verantwoordelijkheid
voor het gedrag van de hond, het
aanlijnen van de hond en het opruimen van de hondenpoep blijft
volledig bij de hondeneigenaar
liggen.
2. Favoriete honden uitlaatroutes
worden in beeld gebracht. Samen
met hondeneigenaren worden favoriete uitlaatroutes in kaart gebracht en worden afvalbakken en
dispensers met poepzakjes op de
juiste plaatsen neergezet.
3. In de grote kernen worden specifieke hondenspeelplaatsen ingericht. In de grote kernen Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis wordt een hondenspeelplaats
in gericht tegen zo laag mogelijke
kosten.
4. Er is een folder beschikbaar voor
hondeneigenaren met hierin
spelregels en voorzieningen. Deze folder heeft een positieve insteek en beschrijft de regels met
betrekking tot het uitlaten van

honden en het opruimen van de
hondenpoep. Ook staan hier de
voorzieningen in aangegeven.
5. Onderzocht wordt of hondenpoepzakjes gratis ter beschikking kunnen worden gesteld voor hondeneigenaren. Mogelijk worden
hondenpoepzakjes ter beschikking gesteld aan hondeneigenaren. Hier moet dan nog wel budget voor vrijgemaakt worden.
6. Verwacht wordt dat er minder
overlast van hondenpoep en loslopende honden zal zijn. Door het
bekend maken van een duidelijke regelgeving met een positieve
insteek en het beschikbaar stellen van meer voorzieningen voor
het opruimen van de hondenpoep, verwachten we dat hondeneigenaren meer hun verantwoordelijkheid gaan nemen met
betrekking tot het opruimen van
de hondenpoep. Dit zal dan ook
een positieve uitwerking hebben
op mensen met spelende kinderen en er zal minder overlast ervaren worden.
7. Onderzocht wordt of er meer
prullenbakken gewenst zijn. In
de begroting 2017 is rekening
gehouden met de aanschaf van
120 prullenbakken. Mogelijk is
er vanuit hondeneigenaren een
wens voor meer prullenbakken.
Naar aanleiding daarvan zal mogelijk naar extra financiële mogelijkheden gekeken moeten worden.

speelplekken bepaald. In de kerngroep wordt ook de folder voor hondeneigenaren besproken en indien
mogelijk gezamenlijk samengesteld.
De voorgenomen locaties van de
hondenspeelplekken wordt ook bekend gemaakt via de krant en aan
direct omwonenden, zodat ook zij
hierop kunnen reageren. Er zal ook
gekeken worden of er hondenpoepzakjes beschikbaar gesteld kunnen
worden via dierenspeciaalzaken,
dierenartsen en de hondenclub.
Vervolg
De vervolgstappen zijn nu als volgt
gepland: Week 5: bijeenkomst kerngroep. Week 7-8: bewonersavonden in de kernen: Op de bewonersbijeenkomsten worden in groepjes plattegronden ingetekend waar
mensen hun honden uitlaten en
waar prullenbakken en dispensers
met zakjes gewenst zijn. Tevens
worden de mogelijke locaties voor
een hondenspeelplaats in Mijdrecht,
Wilnis, Vinkeveen en Abcoude besproken. Aantal bewonersavonden: 1 Vinkeveen-Waverveen, 1 Wilnis, 1 De Hoef, 1 Amstelhoek, 1 Abcoude. Voor Baambrugge is al een
aparte afspraak gemaakt: de plat-

of oplossen van misdrijven. Vandaar
dat de deelnemers aan WhatsAppgroepen worden aangemoedigd om
zich ook aan te melden voor Burgernet.”
Bel 112
Regter benadrukt dat het niet de
bedoeling is dat buurtpreventiedeelnemers in al hun enthousiasme
zelf het gevaar opzoeken. “De politie vraagt om extra ogen en oren,
niet om helden die zelf boeven willen vangen. Als burgers een verdachte situatie zien, zoals een persoon die rond een woning loopt en
aan ramen en deuren voelt, kunnen
ze direct 112 bellen. Inbraakmeldingen vallen onder de hoogste prioriteit van de politie. Schroom niet om
te bellen. Agenten komen liever een
keer voor niets, dan dat een inbreker ontkomt omdat bewoners zicht
bezwaard voelen om de politie te
bellen. Wilt u ook helpen om uw
wijk veiliger te maken? De meeste
gemeente bieden op hun website
informatie over de (digitale) buurtpreventie.

tegronden worden naar dorpscomité Baambrugge gestuurd. Zij geven
favoriete honden uitlaatroutes aan
en waar zij graag extra bakken geplaatst zien. Daarna gezamenlijk bespreken. Week 10: Brieven naar omwonenden van de uiteindelijke hondenspeelplekken, deze locaties ook
toetsen bij inwonerspanel (hierin
bevinden zich ook niet-hondenbezitters) en berichtgeving in de krant.
We leggen de locaties van de beoogde hondenspeelplekken gedurende 6 weken ter inzage om de geschiktheid van de locaties te toetsen. Gedurende deze inzage termijn
worden de kosten doorgerekend en
dit tegen het licht gehouden van
de hondenbelasting, wordt de mogelijkheid onderzocht om hondenpoepzakjes ter beschikking te stellen aan hondeneigenaren (eventueel via dierenspeciaalzaken, dierenartsen en hondenclub), worden definitieve topografische kaarten gemaakt en folder gemaakt voor hondenbezitters met hierin de spelregels. Verspreiding van deze folder
zal dan plaatsvinden na voorlegging
aan uw raad. Week 16: Inventarisatie
aangedragen knelpunten met betrekking tot locaties beoogde hondenspeelplaatsen en welke vervolg
acties daarop nodig zijn. Week 22:
Vaststelling door college van aanwijsbesluit losloopgebied voor honden met informatienota aan de raad.
Met deze informatienota wordt toezegging 261/15 (motie blije bello
box) ingelost.”, Aldus het college in
haar informatienota

in Maarssen, Sanjana en My Dung
hebben voorgelezen met het mooie
vertelkastje, waarmee het verhaal
helemaal tot leven komt. De kinderen luisterden aandachtig.
Na afloop kregen alle kinderen een
fleurige ballon en een kleurplaat om
thuis in te kleuren.

Regio - Voor het eerst zal er op zaterdag 11 februari in en om buurtvereniging Amstelhoek, Engellaan 3A in de Amstelhoek, van
13,00 tot 17.00 uur ,een gezellige
buurt-rommelmarkt plaatsvinden.
Er staan ruim 40 marktkramen met
rommel(tjes), snuisterijen en lokale
producten. Dit alles in après-ski stijl:
glühwein, chocolademelk, snert, gezellige muziek, diverse (kinder)ac-

tiviteiten, vuurkorven etc. Kortom
heel veel gezelligheid!!!!
Het zou erg leuk zijn als u ook een
kijkje komt nemen deze middag. Entree is gratis. (Gezien de beperkte
parkeergelegenheid in Amstelhoek
verzoeken u zo veel mogelijk lopend
of met de fiets te komen. Indien u
met de auto komt graag parkeren
in Uithoorn. Loopafstand is dan een
kleine 10 minuten)

Voorstelling “Bep,
dochter van Rietveld”
Regio - Leven en werk van de beroemde architect Gerrit Rietveld
stonden centraal bij de evenementen rond het vijftigjarig bestaan van
het Uithoornse Rietveld-monument
“De Hoeksteen”. Zoals bij de succesvolle muziektheatervoorstelling
in de open lucht “Het geheim van
de Hoeksteen” in oktober 2015.
De Stichting Culturele Activiteiten
Uithoorn (SCAU) sluit daar nu in de
kleinkunstsfeer op aan met de voorstelling “Bep, dochter van Rietveld”,
op zondag 19 februari in de Thamerkerk. De veelzijdige actrice, zangeres en cabaretière Audrey Bolder
verzorgt dan een levendige theatervoorstelling waarin de geheimen
van de familie Rietveld worden ontrafeld. De Utrechtse actrice staat in
een intrigerende solovoorstelling op
het podium van de SCAU. Met als
onderwerp: hoe legitiem is het om
offers te brengen om je doel te bereiken? Inspiratiebron voor Audrey
Bolder is Elisabeth Eskes-Rietveld
(Bep), schilderes en oudste dochter van architect en meubelontwerper Gerrit Rietveld.
Kunstgroep
Door Beps ogen zien we haar vader
omarmd door kunstgroep De Stijl.
De bonte stoet van personages die
voorbijtrekt blijkt ook voor het leven van Bep (1913-1999) zeer bepalend. De schilderes heeft tot op
hoge leeftijd gewerkt. Ze had een
bewogen leven. Ook tijdens haar
verblijf in kampen in het voormalig Nederlands Indië ging ze door

Extra computerles
bij SeniorWeb
Mijdrecht - Een cursus van acht
lessen Windows 10 te beginnen
op dinsdag 21 februari. De daarop volgende cursus Windows 10
begint woensdag 22 maart. Op 23
maart start de cursus bestandsbeheer met vier lessen over orde-

met schilderen. Zo kon ze overleven. Bij Audrey Bolder rijst de vraag
ten koste van wie of wat je kunstenaar mag zijn. Regie van de voorstelling heeft Titus Tiel Groenestege. De begeleidende muziek is gecomponeerd door Willem Friede. De
voorstelling op zondag 19 februari
in de Thamerkerk aan de Amsteldijk
Noord begint om 14.30 uur. Losse kaarten zijn te koop bij de boekhandels The Readshop in winkelcentrum Zijdelwaardplein, Bruna in
winkelcentrum Amstelplein en, voor
zover dan nog voorradig, op zondag
19 februari aan de zaal. Ze kosten
13,00, voor jongeren onder de zestien jaar 7,00. Zie ook www.scau.nl.
Reserveren van kaarten kan via het
secretariaat van de SCAU, secretariaat.scau@gmail.com.

nen van foto’s. De cursus Windows
10 in het Buurtnest in Uithoorn, die
op maandag 20 maart begint, heeft
nog ruimte. Alle lessen in Mijdrecht
zijn van 10.00 tot 12.00 uur Alle lessen in Uithoorn zijn van 13.30 tot
15.30 uur. Voor informatie en aanmelden 0297-282938 of 06 5345
4196 of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com. Meer info: www.
seniorwebderondevenen.nl

Driehuisschool op excursie
naar het Catharijne Convent

Communicatie
In samenspraak met bewoners worden de locaties van de prullenbakken en dispensers en de honden-

Gezellige voorleesdagen
in de Bibliotheek
De Ronde Venen - De Voorleesdagen in de Bibliotheek zijn goed bezocht. Veel peutertjes en kleutertjes
zijn woensdagmiddag naar De kleine walvis komen luisteren, het prentenboek dat dit jaar centraal staat
tijdens de Voorleesdagen. Twee stagiaires van het Nifterlake College

Après-ski Rommelmarkt
Amstelhoek

Instrumentencircuit op
basisschool de Schakel
Vinkeveen - Vrolijke noten klonken
er afgelopen week op basisschool
de Schakel in Vinkeveen. De leerlingen van groep 5, 6 en 7 namen deel
aan het “Instrumentencircuit”. Een
project uit het Cultuurprogramma
van Kunst Centraal, waarbij kinderen kennismaken met verschillende instrumenten die centraal staan
in een blaasorkest. Een mooie kans
om eens écht muziek te maken. Vier
muzikanten van Kunst Rond de Venen brachten een bezoek aan de
Schakel en namen alle instrumenten mee die gebruikt worden in een
orkest, van koperen blaasinstrumenten tot slagwerk. Een leuke uitdaging, want je krijgt natuurlijk niet
elke dag de mogelijkheid om op een
drumstel of een saxofoon te spelen.

Het circuit werd geopend met het
lied “Allemaal blaasmuziek”, waarvan de leerlingen de tekst vooraf al
hadden ingestudeerd. De muzikanten zorgden voor de muzikale begeleiding.
Na een korte uitleg over de verschillende soorten instrumenten was het
de beurt aan de kinderen zelf. In
kleine groepjes volgden zij het circuit met instrumenten, die ze met
hulp van de muzikanten mochten
bespelen. Wat waren sommige kinderen verbaasd over het geluid wat
ze uit het instrument konden krijgen. Alle instrumenten klonken door
elkaar, maar het was geweldig! De
Schakel is een paar muzikale talenten rijker na deze geslaagde activiteit van Kunst Centraal.

De Ronde Venen - Maandag werden de kinderen van groep 1-2-3
van de Driehuisschool opgehaald
door de “feestbus” van het Catharijne Convent. Zij gingen op excursie naar het museum in Utrecht, om
de tentoonstelling “Feest, weet wat
je viert” te bezoeken. Vooral voor
de jongere kinderen was het een
heel avontuur, want nog maar weinig kinderen zijn in een “echt” museum geweest.
In het museum werden de kinderen hartelijk welkom geheten door

de medewerksters. Samen met hen
gingen de kinderen op zoek naar
dieren die in schilderijen te zien zijn.
Soms zitten die erg goed verstopt en
moesten de kinderen heel goed kijken.
Daarna gingen de kinderen in
groepjes aan de slag om zelf een
mini tentoonstelling te maken met
dieren die ze bij de schilderijen verzameld hebben. Na een zeer geslaagd bezoek stond de bus weer
klaar om de kinderen terug naar
school te brengen.
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CSW meiden 0 15-1 strijden voor kampioenschap

Recreatieve wedstrijden
voor GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
deden de turnsters van GVM’79
mee aan 2 verschillende wedstrijden. In Wilnis vond de voorronde van de mini 3 en 4 kamp plaats,
waar 3 groepjes van GVM te zien
waren. In Noorden vond op datzelfde moment een DUO-wedstrijd
plaats, voor de turnsters die niet aan
de mini 3 en 4 kamp konden deelnemen. Op de mini 3 kamp in Wilnis was het groepje van Noa, Mila, Romy en Lisa één van de jongste
deelnemers. De meiden waren best
zenuwachtig voor hun eerste wedstrijd. Ze hadden veel plezier en lieten vooral op de mat mooie oefeningen zien! Op de vierkamp (= 4 toestellen) was er 1 combinatiegroepje
van gymnasten van de dinsdag en
de woensdag. Deze meiden waren
erop gebrand om een goede prestatie neer te zetten en ze kregen dan
ook hoge punten op sprong, balk en
vloer. Helaas viel de Brug wat tegen.
Dit zorgde ervoor dat Dione, AmyJay, Emily, Jasmina, Elise en Jayna net naast een finaleplaats grepen. Julie, Daantje, Luna en Denise draaiden ook een goede 4 kamp
met de uitschieter op vloer, waar zij
de hoogste punten van hun niveau

scoorden. Het deelnemersveld was
echter erg groot en de meiden kwamen op de 10e plek.
DUO
Op de DUO- wedstrijd in Noorden
lieten de teams in tweetallen hun
oefenstof zien. De bedoeling was
dat de oefeningen zo synchroon
mogelijk werden uitgevoerd. Deze
wedstrijd werd georganiseerd door
gymnastiekvereniging LDO en dus
streden de teams van GVM tegen
de teams van LDO. Het was vooral
een heel gezellige wedstrijd, waarbij
de juryleden de gymnasten erg op
hun gemakt probeerden te stellen.
Sanne en Bloem lieten de mooiste
oefeningen zien en werkten perfect
samen, zij mochten met de gouden
medaille naar huis. Charlize en Harlee moesten tijdens de warming-up
nog even flink oefenen, maar dat resulteerde in een mooie 3e plek. Vlak
daarachter kwamen Abigail en Indy, die ook weinig tijd hadden gehad om de oefenstof samen door te
nemen. Maegan deed mee in een
groepje van LDO en voor deze meiden was het allemaal nog erg nieuw,
met 54,5 pnt zetten zij toch een prima prestatie neer.

Wilnis - CSW meiden 015-1 komt
dit jaar uit in de hoofdklasse A. De
strijd om het kampioenschap in de
najaarscompetitie ging helaas nipt
verloren. Des te groter is nu de motivatie bij de meiden om de titel wel
te behalen in de vernieuwde voorjaarscompetitie. Het team is in ieder geval goed op weg want de eerste wedstrijd werd winnend afgesloten. Wat bijdraagt aan het succes is
wederom weer een jaar sponsoring
vanuit Pizzaria lounge cafe Delicious uit Wilnis. Dankzij Delicious is
het team volledig verzorgt van wedstrijd- en trainingsoutfit. Daarbovenop werd het gehele team inclusief begeleiding afgelopen week uitgenodigd door Delicious om met elkaar te genieten van een he erlijke
pizza’. MO15-1 en begeleiding wil
Delicious bedanken voor deze gezellige avond en de verzorgde outfits.

Mini drie en vierkamp zeer
succesvol voor Veenland
De Ronde Venen - Zaterdag werd
in de Willisstee in Wilnis de mini drie en vierkamp gehouden. Deze wedstrijd is een groepswedstrijd
voor de recreanten. Het werd georganiseerd door Veenland en Beo
uit Baambrugge. Voor Veenland deden er maar liefst 9 ploegen mee. In
de ochtend starten Veenland 9 bestaande uit Samantha, Iris, Marike,
Eva en Rosanne. Ze begonnen super goed op de trampoline mooie
hoge sprongen. Ook de brug ging

dit jaar uitstekend zelfs de buikdraai
lukte bij samantha voor het eerst.
Ook op balk en vloer werd er netjes geturnd en dit werd beloond met
een mooie 1ste plaats.
Als tweede waren Veenland 6 Mandy, Joelle, Naomi, Malak, Rosanna aan de beurt,. Helaas was Marit
ziek. Deze groep liet zich niet uit het
veld slaan want nu moesten ze opeens dubbel draaien want je moet
6x de oefening laten zien. Ze lieten
keurige oefeningen zien op brug en

vloer. De balk was nog best lastig
hier en daar maar ze werden 6de
een uitstekende prestatie.
Probleem
Veenland 8 Loïs, Jackie, Nada, Jacqueline en Armee deden voor het
eerst mee met de vierkamp dus
moeilijkere oefeningen. Ze hebben
op sprong, balk en vloer hele mooie
scores behaald boven de 40 punten
alleen helaas blijft de brug een probleem, maar toch een hele mooie
6de plaats. In de volgende ronde turnden Veenland 7. deze groep
deed voor het eerst mee met een
wedstrijd dus best spannend voor
Jessy, Demi, Marit, Vera, Lina en
Linde. Ze waren keurig op vloer en

brug maar helaas op de balk werd
hier en daar een foutje gemaakt.
Ze behaalde een dik verdiende medaille voor de vierde plaats. Veenland 5 Dorinthe, Fiene, Femke, Anna moesten het ook met hun vieren
doen want helaas was Jente ziek.
Deze groep deed ook voor het eerst
de vierkamp oefenstof maar deden
dit uitstekend met hele hoge scores op sprong, vloer en balk. Op
brug werd er erg streng gejureerd
maar tot onze verbazing gingen deze turnsters er met de gouden medaille vandoor.
Jongens
Bij de jongens turnden Veenland 2
Cas, Boaz, Loek en Seppe. Ze hebben heel goed hun best gedaan de
rek was best nog pittig voor ze. Vloer
en brug gingen prima en ze behaalde dan ook een mooie 5de plaats.
Veenland 3 deed mee in dezelfde categorie. Olav, Roan, Mans en
Dave turnden een hele mooie wedstrijd met mooie oefeningen . Olav
was jarig vandaag en volgens mij
had die spierballen gekregen want
het wandelen in de brug ging helemaal alleen. Deze groep behaalde een mooie 2de plaats. Als laatste mochten Veenland 4 Bas, Jay
en Jaimy en Veenland 1 Senna en
Lars hun wedstrijd turnen. Helaas
is er niet veel tegenstand voor deze groepen. Met mooie oefeningen
met hier en daar een verkeerd geturnd onderdeel en wat slordigheden werden deze groepen alle twee
1ste . Van de 9 groepen mogen er
7 door naar de finale in Soest. Wat
een super prestatie!

Winterstop zaalvoetbaltoernooi Hertha-jeugd
Evi Millenaar is pupil
van de week
Mijdrecht - Ze is bij Argon met
voetbal begonnen, bij de mini’s op
de zondagochtend en nu speelt ze
bij de meisjes MO11. Evi Millenaar,
pupil van de week wordt op 2 april
10 jaar en haar positie is links op
het middenveld maar soms ook in
de spits.
In de competitie draait zij met haar
team uitstekend. In het najaar zijn
ze bovenaan geëindigd en daarom
speelt zij met haar team een klasse hoger. Evi is fan van Ajax en na-

Vinkeveen - Voor de Hertha-jeugd
stonden de eerste zondagen van
2017 weer in het teken van het tra-

ditionele Albert Heijn VinkeveenWinterstopzaalvoetbaltoernooi. Aan
de 37e editie deden weer ruim 200

tuurlijk ook van FC Barcelona. Zelf
hoopt zij later ook op hoog niveau
te kunnen voetballen en het liefst
in het betaalde voetbal. Evi vond
het fantastisch om als pupil van de
week de aftrap te mogen doen in de
wedstrijd van Argon tegen Zwaluwen en ook om vanuit de dug out
de hele wedstrijd te mogen volgen.
Na afloop kreeg zij in de bestuurskamer de sjaal en de bal met handtekeningen van de spelers.
Foto: sportinbeeld.com

HVM-M8E2: Ongeslagen
zaalkampioen!
Mijdrecht - Na het winnen van alle
zaalhockey wedstrijden mogen de 10
meisjes van HVM-M8E2 zich de terechte winnaars van de winter-zaalhockeycompetitie noemen. Door hun
geweldige inzet en tactische samenspel moesten ook zondag de laatste twee Amsterdamse tegenstanders Athena en F.I.T met 3-2 en maar
liefst 10-0 het onderspit delven. De
M8E2 kan na deze unieke prestatie

jongens en meiden mee die over vijf
speelrondes streden in zes poules.
Van de 5-jarige mini’s tot de gro-

te mannen en meiden van JO19 en
MO17, voor iedereen was er een
poule om in mee te doen. Spelers en
speelsters van verschillende teams
worden gemixt en in 6 of 4 zo gelijkwaardig mogelijke teams verdeeld.
Dit jaar werden de kleinste mini’s
voor het eerst over drie verschillende kleine veldjes verdeeld en werd
er 4v4 of 5v5 gespeeld. Dit zorgde
uiteindelijk voor veel meer spelplezier. Een belangrijk moment op de finaledag is de uitreiking van de keeperstrofee. Door vijf verschillende
beoordelaars kregen alle keepers
vijf weken lang cijfers, met Rens van
der Moolen als winnaar. Hij prolongeerde zijn titel van vorig jaar door
nummers 2 en 3 Cooper Kropveld en
Kaj te Beest te verslaan. Albert Heijn
Vinkeveen-eigenaar Frits van Zanten heeft aangegeven ook volgend
jaar weer hoofdsponsor te zijn van
deze schitterende voetbaltraditie. In
januari 2018 staat dus de volgende
editie op het programma.

Jan Van Breukelen (72)
doet het weer

vol trots en met goede moed beginnen aan de voorjaarscompetitie op
het veld. Als Yara, Zahra, Anna, Anne, Elodie, Olivia, Noor, de beide Jasmijnen en Aimée (helaas niet op de
foto), met hulp van de coaches Donny en Tom, zo door blijven spelen,
zullen we de komende maanden tijdens de laatste competitieronde van
dit seizoen nog veel mooie wedstrijdjes te zien krijgen.

Kickboks Clinic op OBS
De Eendracht!
Mijdrecht - Groep 3 tot en met
groep 8 van OBS De Eendracht
mochten de technieken en uitdagende ‘drills’ leren van échte Kickboks-professionals van WLCOMBATICS-Mijdrecht. Naast lekker
bewegen en het leren van de typi-

sche Kickboks technieken, werden
de leerlingen gewezen op veiligheid
ten opzichte van elkaar, iets wat natuurlijk heel belangrijk is bij dit soort
sporten. Een geweldige morgen,
heel veel plezier en glundere gezichten! Hartelijk dank WLCOMBATICS!

Wilnis - Wederom heeft Jan van
Breukelen (1944) deelgenomen aan
de Alternatieve Elfstedentocht op
de Weissensee in Oostenrijk. Twee
maal dit jaar zelfs en tweemaal 150
kilometer afgelegd. De weersomstandigheden waren verre van optimaal en het ijs niet altijd even
hard. Op de dinsdag stond een ronde van 50 km op het programma. In
de loop van de dag kwam een harde
wind opzetten en stukken sneeuwijs werd door de hoge temperatuur
zacht waarbij de schaatsen diep
daarin weg zakten. Vrijdag werd de
ronde ingekort tot 16,6 km door het
vermijden van het zachte sneeuwijs.
De dooi met lichte regen zette die
dag echter stevig door met als gevolg dat er heel veel water op het
ijs kwam. Dit was te vergelijken met
de echte Elfstedentocht in 1985 in
Friesland. Uiteraard met vele valpartijen in het koude water was daarvan het gevolg. Toch was Jan van
Breukelen tevreden met zijn eigen
prestaties dit jaar

08 Nieuwe Meerbode

• 8 februari 2017

Nieuwe look voor meiden
van CSW MO15-2

Weer terug in de A-lijn bij
de Amstelbridgeclub

Wilnis - Na kampioen te zijn geworden in de najaarscompetitie van
de eerste klasse zijn de meiden van
het tweede MO15 team van CSW
gepromoveerd naar de hoofdklasse. En daarbij hoort natuurlijk ook
een nieuwe look. Een shirt wat speciaal voor deze meiden is gemaakt
met een comfortabele vrouwelijke fit, perfecte vochtregulerende eigenschappen, voorzien van gouden
rugnummers en afgewerkt met gouden randen is het resultaat. Het was
een uitdaging voor Gilrslove2play
om in de korte periode van de winterstop een shirt te ontwerpen en
laten produceren. Maar het is gelukt en dankzij de ruime financiële
bijdrage van de sponsor F.N. Kem-

Regio - Donderdag 2 februari was
de laatste zitting van de 3e competitieronde. Duidelijk was al dat
Ria & Joop, met een gemiddelde
score van 58,25%, en Ada & Roelie, gemiddeld 56,70%, weer zouden terugkeren in de A-lijn. Ook
Jany & Hanny en Henny & Lucas
gaan in de A-lijn gaan spelen. Proficiat! Voor een aantal A-lijners was
het wel spannend of ze zouden degraderen. Aja & John ontsprongen
net de dans, maar de paren Corrie
& Grace, Nel & Jos, Leny & Willy en
Greet & Nel gaan voorlopig zes weken in de B-lijn spelen. De toppers
van deze competitieronde zijn Henk
& Greet, die op de eerste plaats eindigden met een gemiddelde score
van 60,50%. Gefeliciteerd!
In de A-lijn werd bij spel 5 heel wisselend gespeeld. Tegenspel en de
uitkomst waren daar debet aan,
maar het verschil tussen 3 sans +
3 gemaakt door de paren Greet &
Henk en Addie & Jeanet en het één
keer slechts 1 sans gemaakte contract bij hetzelfde spel was wel erg
groot. Bij spel 13 en 14 ging het bij
beide spellen door Wies & Marthe
geboden 3 sans contract steeds 4
down. Een ruitencontract (7-kaart)
voor oost/west of een klaverencontract voor noord/zuid waren de betere mogelijkheden bij spel 13. Helaas 5 ruiten in oost/west was echt
te hoog en leverde een doublet
op. Met 3 down en zelfs een keer
4 down kostte dit Leny & Willy 800
punten en Corrie & Grace 1100 punten. Drie klaveren ging meestal 1
down, dus laten zitten dat contract
mensen! Bij spel 14 werd 4 klaveren,

pen uit Mijdrecht was gisteren bij de
eerste wedstrijd de presentatie. De
spanning was goed af te lezen van
het spel , want tja wat moet je verwachten van de tegenstanders in de
hoofdklasse? Na een minuut of 10
scoorde SDO het eerste tegendoelpunt en dat was juist op het moment
dat de spanning weg ebde aangezien de meiden door kregen dat ze
ook dit niveau aan kunnen. De minuten die volgden waren mooi om
te zien er werd goed gevoetbald en
ook voor CSW ontstonden er kansen. Helaas werden die niet benut
door CSW en dat was dus het verschil met SDO die scoorden nog
vóór rust de 0-2, wat uiteindelijke
ook de eindstand is geworden.

Zwaluwen laat Argon met
lege handen achter
Mijdrecht - In een, vooral in de eerste helft, soms boeiend duel heeft
Argon geen punten aan de wedstrijd tegen Zwaluwen over gehouden. Na een flitsende start zakte Argon terug en liet het Zwaluwen onverwacht op 0-1 komen.
Een ongelukkige handsbal, waarna er een stafschop volgde, zette de
Zwaluwen steviger in de wedstrijd.
Heel laat in de tweede helft kwam
Argon nog wel tot 1-2 maar de gewenste gelijkmaker bleef uit voor
Argon.

Brouwer en Boeijen kwart
finalisten
Vinkeveen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ Cafè de Merel 2017
zijn er kwart finalisten bij gekomen
, in het afgelopen weekend speelden zaterdag zich naar de kwart finales Mees Brouwer ,Jos Boeijen ,
Eduard v,Heuven en Ad Wolfs verdere kwart finalisten tot nu toe zijn

Bram Koning en Siep Raap ,we kunnen nog enkele spelers of speelsters
plaatsen op zondag 19 februari, zaterdag 25 februari en zondag 26 februari opgeven kan op onderstaand
adres.Dit alles in Cafè de Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel.
0297-263562. Email thcw@xs4all.nl.

Winst voor De Vinken 2
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was Tweemaal Zes 5 in Maartensdijk de tegenstander voor de reserves van De Vinken, dat de opdracht
heeft om te winnen om zo degradatie te voorkomen. Het werd 14-22
voor De Vinken 2. Een belangrijke
stap naar handhaving.
Terug van blessures
De Vinken 2 heeft te kampen met
een enorme blessuregolf. Robin
van Petten blijft last houden van
een knieprobleem. Arjan Lommers
(enkelblessure) en Peter Koeleman
(kniekwetsuur/achillespees) zijn op
de weg terug. Lisa HoogeboomKroon speelde haar laatste wedstrijd op 28 januari (zwangerschap).
Mila Kroon en Romy Bras maken na
respectievelijk ziekte en knieproblemen weer de eerste speelminuten.
Coach Jasper van Peursem heeft inmiddels zijn spelerskaart laten activeren om het nijpende herentekort
teniet te doen. Gelukkig zijn er ook
een groot aantal invallers uit andere
teams en een groot aantal niet-spelende leden met spelerskaarten beschikbaar.
Gastspelers
Met
in
de
aanval
Masha
Hoogeboom, Lisa van Diemen (De
Vinken A1), Jasper van Peursem,
Ronald Mul (regelmatige invaller)
en in de verdediging Eva Hemelaar
(regelmatige invalster), Romy Bras,
Pascal Hoogeboom, Stefan Oussoren (gelegenheidsaanvoerder) werd
de wedstrijd begonnen. Roosmarijn Mooij mocht zich net als Jerom
Stokhof bewijzen in De Vinken 1.
Vertrouwen
Tweemaal Zes 5 pakte in de eerste
tien minuten een voorsprong: 2-0.
Een fraaie doorloopbal en een afstandsschot van Eva Hemelaar trok-

ken de stand in het gelijke. Masha
Hoogeboom tekende de eerste Vinkenvoorsprong aan (2-3), maar de
thuisploeg maakte via een wegtrekbal direct weer gelijk 3-3. De beide
ploegen waren zeer aan elkaar gewaagd en wisten het aanwezige publiek prima te vermaken. Door zes
treffers van De Vinken (Stefan 1x,
Pascal 3x en Jasper 2x,) en zeven
treffers bij Tweemaal Zes 5 werd de
tussenstand 10-9.
Ander spelbeeld
Direct na rust namen Masha
Hoogeboom en haar broertje Pascal
het tweede op sleeptouw. De 10-9
achterstand werd omgebogen naar
10-12. Na een tussenscore van TZ
speelde Stefan de trefzekere Pascal
wederom aan: 11-13. Invalster Lisa
van Diemen deed eveneens tweemaal van zich horen: 11-15.
Ronald Mul rondde een goede
draaiende aanval af: 13-17. Mila
Kroon kwam binnen de lijnen, net
als Arjan Lommers en in de slotfase
mocht ook Peter Koeleman het werk
afmaken. Stefan Oussoren maakte 13-18.
TZ bracht ook invallers binnen de lijnen en die zorgden voor 14-18. Arjan Lommers bekroonde zijn rentree
met een fraai afstandsschot 14-19.
De slotfase was voor De Vinken.
Masha Hoogeboom snelde langs
haar tegenstandster en Stefan Oussoren wist tot tweemaal toe het
strijdvaardige TZ te verrassen. Hij
tilde de eindstand naar 14-22.
Thuiswedstrijd
Aanstaande zaterdag 11 februari
2017 is het aan het tweede om zich
te revancheren op Luno. In Linschoten was De Vinken niet trefzeker in
de slotfase, waardoor Luno 2 kon
winnen. Om 14.00 uur is de wedstrijd in sporthal te Vinkeveen.

V.l.n.r. staand: Kelvin Hoogeboom (coach), Danique Pauw, Roosmarijn Mooij,
Romy Bras, Masha Hoogeboom en Jasper van Peursem (trainer). V.l.n.r. gehurkt: Robin van Petten, Arjan Lommers, Jerom Stokhof, Stefan Oussoren en
Pascal Hoogeboom.

Flitsende start
Al in de eerste minuten werden bij
de keepers getest, de eerste was
Jermay de Nijs die namens Zwaluwen een pegel afvuurde op Romero
Antonioli en ook de mee aanvallende rechter verdediger Wouters vond
twee maal doelman Van Tienen op
de goede plaats staan, na een combinatie tussen Jesse van Nieuwkerk
en Ian van Otterlo schoot laatstgenoemde naast. Ook Joey van Ede
zijn kopbal werd een prooi voor
doelman. Daartussendoor produceerde Zwaluwenspelers Van Rijn
en De Nijs afzwaaiers. Vervolgens
werd en hoekschop van Jasper
Werkhoven te hoog ingekopt door
Van Nieuwkerk. Maar tegen rust viel
toch het eerste doelpunt voor Zwaluwen. Een inzet van links kon zomaar door de vrijstaande Leon Krznaric met borst in het Argondoel gelopen worden 0-1.
Strafschop
Na de thee waren er in de beginfase wat mogelijkheden voor Ar-

gon, een omhaal van de ingevallen
Jesse Stange werd geblokkeerd en
Van Nieuwkerk schoot naast. Ian
van Otterlo vond vervolgens keeper Van Tienen in de weg staan. De
mooiste kans was voor Floris Mulder die aanlegde voor een vrije trap,
de bal passeerde de keeper maar de
lat bracht uitkomst voor de ploeg uit
Vlaardingen. Met nog twintig minuten te gaan kreeg Zwaluwen de gelegenheid om de voorsprong verder
uit te bouwen.
Een ongelukkige handsbal van een
Argonverdediger noopte scheidsrechter Ritmeester de bal op de stip
te deponeren, Jesper Gudde vonniste: 0-2. Argon had nog twintig minuten de tijd om het tij te keren, eerste was Raoul Gillet nog gevaarlijk na een hoekschop, maar Argon kwam met de schrik vrij. Intussen kwam Syrano Morrison de aanval versterken en moest Dennis Filippo geblesseerd afhaken, hij werd
vervangen door Todd Acquah. Vervolgens zagen we twee aanvallen
waarin Jesse Stange aan de basis stond, maar Cyrano Morrison en
ook Van Nieuwkerk mikte te onzuiver. Zeven minuten voor tijd kwam
Argon nog op 1-2, een hoekschop
van Lorenzo Zorn werd door Wilco
Krimp in het doelgebied gebracht,
Jesse van Nieuwkerk gaf het laatste
beslissende zetje. Daarna probeerde Argon alsnog de gelijkmaker te
forceren, echter Argon bleef met lege handen achter.
Een teleurstellend resultaat voor de
ploeg van Patrick Loenen dat zaterdag op bezoek gaat bij Achilles in
Veen. Foto: sportinbeeld.com

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Alweer de laatste dinsdag
van januari. Alle Hartenvrouwen
hadden zich rond de klok van één
verzameld bij Dans- en Partycentrum Colijn om de derde zitting van
de parencompetitie te spelen.
De hoogste percentages vielen deze
week in de B-lijn: de nummers één,
twee en drie scoorden boven de 60
procent. Bep Verleun & Hans Warmenhoven 67,85%, Eugenie Rasquin
& Riet Willemse 65,63% en Ploon
Roelofsma & Marja Slinger 62,15%.
In de A-lijn eindigden Refina van
Meijgaarden & An van der Poel op
de eerste plaats met 61,53%. Tweede werden Geke Ludwig & Margo
Zuidema met 60,69%, op drie gevolgd door Guus Pielage & Renske
Visser met 59,72%.
Op de helft van deze competitieronde met nog drie zittingen te gaan
ziet de top-vijf van het klassement
er als volgt uit:

A-lijn: Geke Ludwig & Margo Zuidema, Sonja Reeders & Ank Reems,
Kitty van Beem & Janny Streng, Ria
Verkerk & Ineke van Diemen en op
vijf Froukje Kraaij & Anneke van der
Zeeuw.
B-lijn: Bep Verleun & Hans Warmenhoven, Ted Brand & Alice Oostendorp, Ploon Roelofsma & Marja Slinger, Eugenie Rasquin & Riet Willemse en tenslotte op de vijfde plaats
Thea Elias & Elly van Brakel.
Het fijne van deze vrouwenbridgeclub is dat er competitief gespeeld
wordt maar nooit met het mes op
tafel en altijd met de nodige coulance als zich aan tafel eens een misverstand of een foutje voordoet. Dat
tekent de sfeer bij Hartenvrouw. Wilt
u nadere informatie over de club
neem dan contact op met Sandra
Raadschelders: tel. 0297-569910 of
mail naar Hartenvrouw2015@gmail.
com

Greet & Henk scoren bij BVU
Regio - Maandag 30 januari werd
de tweede zitting gespeeld van de
vierde parencompetitie van Bridgevereniging Uithoorn. De dagscore
ging naar het echtpaar Stolwijk in
de A-lijn. Dat was nodig na hun dipje vorige week.
De net gepromoveerde paren Tineke van der Sluijs & Anke Reems en
An & Bert Pronk werden respectievelijk 2 (66%) en 3 (60,5%). En wie
zien wij na twee zittingen bovenaan
staan? Tineke & Anke op één met
66% (want vorige week afwezig) en

op twee An & Bert met 59,32%! Bep
& John de Voijs staan derde met
58,75%.
De B-lijn werd gewonnen door een
vorige week afwezig paar: Nelly
Jansen & Jaap Bark die met 61,88%
meteen ook maar de leiding pakten.
Ans Voogel & Doina van Ettikhoven werden tweede met ook 61,88%
maar een spel meer gespeeld en
Tonny Godefroy & Harry Rubens
werden derde met 58,16% en staan
nu tweede met 59,13%. Ans & Doina staan op 3 met 56,06%.

ook opgedreven door de tegenpartij
en gedoubleerd door Greet & Roel,
gehaald door Corrie & Grace. Dit leverde het paar 510 punten op. Herman & Jos mochten van Aja & John
bij dit spel 3 wel schoppen spelen.
In de B-lijn was het ook spel 5 met
wisselende scores. Het moest een
schoppen- of sans contract worden in oost/west. Arna & Gerda boden vier schoppen en gingen twee down, Jany & Hanny boden 2 schoppen en maakten +2! Lenie & Leny behaalden 2 sans, maar
Henny & Lucas gingen 3 down bij 3
sans. Bij spel 1 durfden Jany & Hanny het aan om 3 sans te bieden. Zij
maakten het contract. Lenie & Leny stopten bij 2 sans, maar maakten
+2. Wel een slag meer maar minder punten helaas. Jany & Hannie
hebben van de 24 spellen acht keer
100% gescoord, zij werden in deze
lijn dan ook eerste.
De uitslag:
A-lijn
1. Greet & Henk
67,08%
2. Ria & Wim
56,25%
3. Herman & Jos
54,58%
B-lijn
Jany & Hanny
60,94%
Ada & Roelie
59,90%
Henny & Lucas
56,77%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze nieuwe secretaris telefoon
0297-563901. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

Wisseling van de wacht
De Ronde Venen - Net als de afgelopen seizoenen lijkt het er opnieuw
op dat spelen in twee divisies spannend blijft tot het eind. In de eerste
divisie was er een wisseling aan de
wacht in de top. Dat is leuk voor de
nieuwe koploper maar het zegt nog
niets. Tussen de nummers 1 en 5 zit
namelijk slecht 28 punten verschil
en een volle winst levert 48 punten
op. In de 2e divisie is het niet veel
anders. Daar is het verschil tussen
de nummers 1 en 4 ook maar klein,
32 punten, terwijl de nummer 4 nog
een wedstrijd achter loopt!
De spelers kunnen en moeten dus
nog volop aan de bak om in eerste
instantie bij te blijven maar om door
te stoten naar de 1e plek is er waarschijnlijk net even meer nodig! Het
onderste moet echt uit de kan. De
komende weken zullen laten zien
wie tot de bodem kan gaan. Ikzelf
ben in ieder geval heel nieuwsgierig naar het verdere verloop van de
competitie en wie aan het eind van
de rit in de prijzen gaan vallen. Kom
maar op met die strijd! Wat gebeurde er afgelopen week?
In de 2e divisie stonden 4 wedstrijden op de rol. Waarbij de complete top 4 moest spelen, met daarbij
de wedstrijd tussen de nummers 2
en 3, De Springbok 2 en De Kromme Mijdrecht 2. Vooraf was het verschil tussen beide maar 3 punten
maar blijft dat ook zo? Het was in ieder geval een gelijk opgaande strijd
tussen teams die weten waarvoor ze
bezig zijn. Drie partijen waren wat
punten betreft volledig in balans,
3 x 12-9, en dus maakt 1 partij het
verschil. Chris Draaisma (Springbok) maakte het verschil door met
6 punten verschil, 12-6 van Eric v/d
Bosch ( Kr Mijdrecht) te winnen en
daarmee werd het een 42-39 winst
voor de Springbok. Met deze overwinning blijven zij nog steeds voor
Kr Mijdrecht 2 staan. Nummer 4,
de Springbok 1 ontving nummer 6
Stieva/Aalsmeer. Slechts 14 punten verschil dus ook hier viel voor
beide partijen genoeg te halen. De
Springbok 1 pakte dat het beste
aan. Er werd gedreven gespeeld en
in slecht 1 partij moest de Springbok de winst aan Stieva laten, Hans
Mooijen (Stieva) won met 12-8 van
Michel Bak (Springbok 1), einduitslag 44-33, waarmee de Springbok
1 iets meer afstand neemt van Stieva. Koploper the Peanutbar 1 maakte thuis tegen de Kromme Mijdrecht
1 eigenlijk geen fout. Hans v Rossum (Peanut) moest, met 7-12, de
winst aan Rick Tijssen laten maar
dat was het enige verlies. Met een
43-27 winst blijft the Peanutbar aan
kop. Van de wedstrijd ASM-Bar
Adelhof 1 is helaas geen uitslagformulier ontvangen.
Omgedraaid
Vorige week had Bar Adelhof 3 de
kop overgenomen met daar achter,
op 2 punten, DIO. Deze week werd
dat omgedraaid. In de topper, Bar
Adelhof 3 tegen de Kuiper/Stee Inn
werd door Bar Adelhof een prima
resultaat neergezet. 42 punten tegen een mede concurrent halen en
dan ook nog eens slechts 34 punten aan die concurrent laten, dan

doe je het goed. Arie Engel en Stefan Vos zorgden voor de winst van
Adelhof, Martien Heijman en Kees
de Zwart deden dat voor de Kuiper.
DIO had het op papier iets makkelijker, zij waren gastheer voor de Merel/Heerenlux 3 maar 4 maal winst
halen is en blijft lastig. Ook DIO lukte dat niet, Jos Wijk (DIO) moest de
winst aan de sterk spelende Wim
Berkelaar laten maar Jos haalde wel
9 punten binnen.
Dat leverde 45 punten op (De Merel 3 haalde er 31) en dat zijn er 3
meer dan Adelhof 3 haalde en daarmee net genoeg punten voor de 1e
plek in de tussenstand. Bar Adelhof
1 is de laatste weken ook naar de
kop geslopen. Helaas hadden zij deze week thuis tegen de Merel/Heerenlux 1 een mindere week, of had
de Merel 1 juiste een goede? Voor
de uitslag maakt dat niet uit. Bar
Adelhof haalde slechts 1 maal de
winst en bleef daarmee op 33 punten steken, met 3 maal winst haalde de Merel 44 punten en daarmee
ook de overwinning binnen. De Merel/Heerenlux 2 nam het tegen Lutis/de Springbok op. De laatste weken loopt het net iets minder bij Lutis. Kon de Merel daar gebruik van
maken? Het antwoord is ja. De Merels speelden sterk en alleen Alan
Knightly (Lutis) kon zich daar tegen
verzetten.
Drie maal winst voor de Merel was
goed voor 45 punten terwijl Lutis met 32 punten genoegen moest
nemen. De Biljartmakers moest het
tegen CenS laten zien. Ook CenS
heeft een wat mindere periode en
een goede overwinning helpt hen
misschien net weer de goede richting op. Kennelijk zat dat ook goed
in de hoofden van de spelers. Slecht
1 verliespartij in een uitwedstrijd, is
zeker een goede score en met ook
nog eens een gelijkspel, binnen gesleept door Desmond Driejuis, dan
kom je aan de goede kant van de
scores. De Biljartmakers boden genoeg tegenstand om lekker mee
te snoepen uit de puntenpot, eindstand 39-44.
De hoogste serie was deze week
voor Wim Berkelaar met een een
serie van 17 (41,46% en de kortste partij werd, 44 caramboles in 13
beurten, door Walter van Kouwen
gespeeld gespeeld.
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Na meeslepend gevecht
gelijkspel voor CSW

Spannende 3-4 kamp voor gymvereniging Atalante
De Ronde Venen - Op zaterdag 5
februari vonden de jaarlijkse wedstrijden in Wilnis plaats. Na een prima voorbereiding was het voor de
jongens en meiden de dag van de

waarheid om te laten zien wat ze in
huis hebben.
Voor sommigen was dit hun eerste
wedstrijd ooit, anderen zijn al wat
meer ervaren, maar spannend blijft

het altijd voor deze leuke groep recreanten.
Gedurende de hele ochtend lieten
maar liefst acht groepen hun kunsten zien. En wat deden ze het al-

lemaal supergoed! Dat leverde bij
de prijsuitreiking voor drie groepen
een bronzen medaille op en een
prachtige plaatsing voor de finale in
Soest op 8 april a.s.

Spannende wedstrijd voor
Atlantis F1
Mijdrecht - Op zaterdag 4 februari
mocht Atlantis F1 thuis de wedstrijd
spelen tegen OVVO. De wedstrijd bij
OVVO werd begin van dit zaalseizoen net aan verloren dus de F1 wilde heel graag de eerste wedstrijdpunten van het seizoen pakken. Het
jongste team gaat steeds beter samen spelen en weet in de wedstrijden steeds vaker te scoren.
In de Atlantis F1 spelen; Willemijne
Brand, Daniel van Koeverden Brouwer, Melle van Koeverden Brouwer,
Britt van Meerlant, Inge Noordam,
Fleur Strubbe en Carice Verweij. Inge was deze wedstrijd helaas afwezig. Het team staat onder leiding van
Elise van Walraven, Fay Trompert en
Nina van Schaick.
De F1 ging fel van start, helaas was

OVVO net wat scherper en kwam
de F1 op een 0-3 achterstand. De
superspeler kwam in het veld en
door doelpunten van Melle, Carice
en Britt kwam het team op 3-5. Het
team vocht zich goed terug in de
wedstrijd. Fleur en Willemijne wisten ook het gat in de mand te vinden. Met 5-8 ging het team de rust
in. Na de rust bleef OVVO scoren en
dat kon Atlantis helaas niet bijhouden. Britt en Melle wisten nog wel te
scoren maar dat was niet voldoende. De eindstand werd helaas 9-14.
De strafworpen na afloop werden
door Atlantis gewonnen met 4-2.
Een goede afsluiting van een sterke
wedstrijd. Volgende week zaterdag,
11 februari, speelt de F1 om 10.00 in
de Phoenix tegen Swift F1.

Nu Cobie & Trudi top bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De verschillen waren klein in
de A- lijn, maar de eer van het beste
paar van de avond viel toe aan Cobie
Bruine de Bruin en Trudi Zandbergen, die met 56,85% de concurrentie
nipt voor bleven. Cees Bergkamp &
Ruud Lesmeister volgden met 56,25%
dus op de voet en ook Lidia Kumasaka & Wim Slijkoord als derde, bleven
met 55,65% dicht in de buurt. Renske & Kees Visser visten met 53,87%
net achter het virtuele podiumnet als
vierde en An & Jan van Schaick kwamen daar met hun 53,27% weer vlak
achter. Hoezo aan elkaar gewaagd?
De coryfeeën van een week eerder
kwamen deze maal niet in het stuk
voor, bridgen blijft toch moeilijk te
doorgronden, ook voor hen. In de Blijn een zestiger voor Tonny & Otto
Steegstra van 60,42%, klasse! Riet &
Wim Beijer werden hier tweede met
59,38% en Wil van der Meer & Anton Berkelaar haalden keurig als derde 57,99% op. Janny Streng- Korver
& Francis Terra blijven stabiel opereren en hun 56,25% was nu goed voor
een vierde plek. Nel & Adriaan Koeleman produceerden 54,17% en sloten

hiermee de top vijf af. In de C- lijn
der beloften kregen Sandra Raadschelders & Marja van Holst Pellekaan het op hun heupen en finishten daardoor met maar liefst 65,83%
als eerste. Deze keer ontliepen ze
hun struikel tegenstanders, vandaar?
Froukje Kraaij & Rini Tromp kwamen
die wel tegen, maar die weten daar
mee om te gaan gezien hun tweede plaats van 61,25%. Irene Hassink
& Henriétte Omtzigt kwamen als derde met 57,50% goed uit de verf en
Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers deelden vier en vijf met Tini Geling & Map Kleingeld met 55% voor
een ieder. Volgende keer staat er
weer viertallen op het menu, waarna een week later de finale van deze
paren ronde volgt. Wordt u ook geraakt door de ondoorgrondelijke wegen van het bridge, kom dan spelen bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur
in Dans & Partycentrum Colijn aan
de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor
inlichtingen het secretariaat: e- mail
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
0297 567458.

Atlantis eindigt zegereeks
in Nieuw Vennep
Mijdrecht - Atlantis 1, gesponsord
door Rabobank, heeft afgelopen zaterdag verloren van de nummer 2
van de competitie KIOS uit Nieuw
Vennep. In een wedstrijd, die eigenlijk nooit een wedstrijd werd heeft
Atlantis 1 met 32-15 verloren.
Dit seizoen speelt Atlantis wisselvallig. In de eerste vier wedstrijden
werd er maar 1 punt gehaald. Hierna
is Atlantis een zegereeks begonnen
van 6 wedstrijden. In die wedstrijden
kon het publiek genieten van mooi
dynamisch korfbal en sterk verdedigend spel. Door vechtlust heeft Atlantis er wat overwinningen uitgesleept. Door de sterke zegereeks
kon Atlantis weer naar boven kijken
en bij winst op de nummer twee KIOS, had Atlantis weer alles in eigen
hand om promotie af te dwingen.
Atlantis begon de wedstrijd met Jelle van Wermeskerken op de plek
van Jelmer Steen. Die wegens privé omstandigheden niet aanwezig kon zijn. KIOS begon sterk aan
de wedstrijd en Atlantis kon dit in
de beginfase moeilijk bij benen.
Door een sterk collectief bleef Atlantis wel aanhaken. Na 10 minuten
moest Berry de Jong het veld verlaten met een blessure. Hij werd ver-

vangen door de junior Rick Kuylenburg. Ook Maarten Helsloot moest
5 minuten later het veld verlaten, hij
was de hele week ziek geweest en
moest vervangen worden, omdat hij
leeg gespeeld was. Kevin Keijman
kwam voor hem in de ploeg.
Langzamerhand liep KIOS uit en
kon Atlantis alleen nog antwoord
geven via Heleen Haspels en Lars
Kuylenburg. Er werd gerust met een
16-10 stand op het scorebord.
Na rust ging KIOS verder met scoren en was Atlantis niet in de gelegenheid om mee te scoren. Atlantis leek onzeker en er werd door zowel de coach als de spelers opgegeven. Dit zag ook het meegereisde publiek. Rick Kuylenburg werd
nog vervangen door Koen van Wermeskeren en Sharon Moen kwam
nog in de ploeg voor Joyce Rodenburg. Er werd uiteindelijk verloren
met 32-15.
Atlantis 1 staat weer met beide benen op de grond. Zal zichzelf moeten herpakken om met een goed
gevoel het veld in te gaan. De ploeg
kan hiermee beginnen aanstaande zaterdag om 16.15 in de Phoenix tegen de nummer laatst, ESDO
uit Kockengen.

Hockeymeiden C3
kampioen
Mijdrecht - De meisjes C3 van
Hockeyvereniging Mijdrecht (HVM)
werden afgelopen zondag kampioen zaalhockey. Zij wonnen de laatste beslissende wedstrijd van de
MC8 van Rood-Wit uit Aerdenhout.
De MC3 – bestaande uit Madelon
Rispens, Saar Verdonk, Floor van
Scheppingen, Isabella van Buuren,
Eefje de Groot, Charlotte Bulterman,
Yelana van der Hoorn, Yuna Steenstra en invallers Pita, Merel, Chantal
en Ella – stond al met één been in
het kampioenschap. Met 5 punten
voorsprong en nog 2 wedstrijden
te gaan kon er niet veel meer mis

gaan. De meiden hadden slechts 1
punt nodig om kampioen te worden.
Ze maakten de hooggespannen
verwachtingen in de Amsterdam Hal
bij club AH&BC meer dan waar. Na
een kwartier was het al 10-0 voor de
fanatieke meiden van HVM en na
het eindsignaal toonde het scorebord een stand van maar liefst 143. Onder het toeziend oog van vele
trotse familieleden en vrienden die
op de tribune zaten, vlogen de meiden elkaar feestend in de armen. De
kampioenen werden gehuldigd met
bloemen en cadeaus en keerden
euforisch huiswaarts.

Wilnis - Na driekwart wedstrijd
stond CSW met 0-1 achter tegen
Amstelveen en moest het de rest
van de tijd ook nog met een man
minder spelen. Invaller Justin Blok
had namelijk direct rood gekregen.
Of dit terecht was zullen de meningen over verschillen, desondanks
wist CSW er met tien man toch nog
een gelijkspel uit te slepen na een
zeer enerverend slot van een bewogen wedstrijd.
CSW trad aan in dezelfde opstelling als vorige week. Dus wederom met Sander Kunkeler en Vincent Wens in de basis. In de ploeg
van Amstelveen speelden twee jonkies die opvielen. Vooral de net negentienjarige middenvelder Mike
van den Steenhoven liet zien zeer
talentvol te zijn. Als hij zich met bal
voorwaarts bewoog moest CSW op
zijn hoede zijn. Het was de thuisploeg die de eerste mogelijkheden
kreeg. Berry Kramer kon met zijn
hoofd de vrije trap van Elroy Baas
net niet verlengen en Erik Mulder
schoot van 18 meter net naast het
doel. In de 27e minuut werd van den
Steenhoven in de diepte gestuurd.
Jelle van den Bosch ging het duel
binnen het 16 metergebied met hem
aan, maar raakte ongelukkig de bal
met zijn hand. Omdat de hand naar
de bal ging en niet andersom wees
scheidsrechter Angevaare resoluut
naar de stip. Aanvoerder Maarten
Zwaan verzilverde de strafschop, alhoewel keeper Jordy Wens de hard
ingeschoten bal nog wel beroerde.
Een paar minuten later kwam een
afgeslagen corner van Amstelveen
terecht bij Dave Cornelissen, die alleen op keeper Alex Sacca afging
en de bal met buitenkant links over
hem heen wipte.
Lat
Via de lat stuiterde de bal echter
weer het veld in. In de resterende tijd van de eerste helft werd een
schot van Mike Cornelissen tot corner verwerkt en werd een halve omhaal van broer Dave van de lijn weggewerkt. Erik Mulder had de primeur van de eerste, maar zeker niet
de laatste gele kaart van die middag. Guus Verhoef verving hem vlak
daarna om de aanval te versterken.
In het begin van de tweede helft liet
CSW duidelijk zien dat het de achterstand wilde wegwerken. Alles
was gericht op de aanval en Amstelveen kwam behoorlijk onder
druk te staan. Dit werd helaas ook
ontsierd door een paar opstootjes
tussen vooral Maikel Pauw en doel-

man Alex Sacca van Amstelveen.
Scheidsrechter Angevaare had het
er maar druk mee en trad daar niet
adequaat tegen op. Het spel werd
daardoor veel ontregeld en lag veelvuldig stil. De kaarten die hij wel
gaf waren vooral vanwege begrijpelijke emotionele reacties van spelers. In de 65e minuut verving Justin Blok Sander Kunkeler. De eerste actie van Blok was hoopvol. Hij
ging rechts langs zijn tegenstander
en schoot hard en hoog in het zijnet.
Acht minuten later mocht Blok echter gaan douchen omdat hij te hard
een duel inging. Het geluid van de
scheenbeschermers die elkaar hard
raakten was op de tribune hoorbaar.
Dat deze ongelukkige actie tot een
directe rode kaart leidde was eveneens verrassend voor het aanwezige
publiek. De tien overgebleven spelers van CSW bleven echter aandringen. Maikel Pauw werd door
coach Servinus naar voren gedirigeerd om als pinchhitter te fungeren. Hij zorgde voor onrust achterin
bij Amstelveen.
Inzet
Deels door zijn inzet, maar ook
doordat hij de verdedigers op de zenuwen werkte. CSW kreeg een aantal corners na elkaar. De kopkansen
werden niet benut, wel wist Mike
Cornelissen in een rebound de bal
in het doel te schieten, 1-1. De officiële speeltijd was toen nog 5 minuten. Naar verwachting zou er echter
veel blessuretijd bijgetrokken worden. Anders gezegd: voldoende tijd
om door te zetten naar een overwinning? Binnen 30 seconden na de aftrap van Amstelveen was die illusie
de grond ingeboord. Vanaf 18 meter schoot Patrick Fernandes Duarte laag op doel. De bal leek houdbaar, maar verdween via de hand
van Jordy Wens in het doel, 1-2.
CSW besloot alles op alles te zetten. De bal werd continu hoog in de
pot gegooid, waar Maikel Pauw na
een klein duwtje in de rug besloot
zich ter aarde te storten en…..zowaar de gewenste penalty kreeg. Elroy Baas ging achter de bal staan en
schoot die zo onwaarschijnlijk hard
in de touwen dat de oren van keeper
Sacca nu nog suizen, 2-2. Pouw en
Sacca gingen daarna door met kissebissen en ontvingen beide – eindelijk - een gele kaart. Een enerverend slot van een wedstrijd die niet
goed maar wel meeslepend was. De
hoeveelheid blessuretijd bleef beperkt en dus moesten beide teams
het doen met deze puntendeling.

Atalante laat puntje
liggen tegen Forza
Vinkeveen - Een puntje laten liggen, dat was de conclusie na de
wedstrijd afgelopen vrijdag tegen
nummer voorlaatst Forza Hoogland
3. In een thuiswedstrijd waarin Atalante nooit echt op stoom kwam,
werd met 3-1 gewonnen.
De thuisploeg begon ongekend tam
aan de wedstrijd en keek al snel tegen een 3-8 achterstand aan. Na
een time-out werd de opgelopen
achterstand snel ingelopen met name door een goede servicebeurt
van Remco, 14-11. Ook de aanval
kwam beter door en na twee service-aces van Jeroen was Forza al
snel gebroken, 25-17. Atalante was
in alle opzichten beter dan de oudere, geroutineerde tegenstander
maar kon niet echt doordrukken.
Leroy serveerde Atalante naar de
eerste voorsprong, 9-7 maar net zo
makkelijk liet de thuisploeg de tegenstander weer terugkomen, 1111. Het ontbrak aan overtuiging en
zuiverheid. Maar het krachtsverschil
was groot en Atalante pakte zonder
echt te overtuigen na 21-16 met 2522 ook de tweede set.
Verzwakte
Met Sven voor Erik liep Atalante in
de derde set snel uit naar 5-0, maar

juist nu de definitieve genadeklap
leek uitgedeeld, verzwakte de thuisploeg weer en gaf het de bezoekers
de hoop op een puntje, 7-9. De aanval was te doorzichtig en de verdediging te slordig. Bij 18-14 leek de
buit desondanks wel binnen, maar
zelfs bij 24-22 lukte het Atalante niet
de set uit te maken. Forza profiteerde dankbaar, 24-26. Een fikse tegenvaller, maar typerend voor deze
avond. Fraaie aanvallen werden te
vaak afgewisseld met persoonlijke
fouten. De mannen waren niet echt
bij de les. De sterk blokkerende Bas
zorgde in de vierde set voor een 4-1
voorsprong met zijn derde killblok,
Jeroen speelde Erik volledig vrij voor
de 17-13 en Iwan zorgde met twee
goede aanvallen voor een 22-20
voorsprong. Maar in de tussenfases
was het allemaal te tam en slordig
waardoor Forza toch in de wedstrijd
kon blijven. Ook de gasten maakten echter veel fouten waardoor een
stunt uitbleef. Met wellicht de mooiste aanval van de avond pakten de
Vinkeveense heren de 3-1 overwinning. Een goede pass van Stefan,
dreiging van Bas in het midden en
Erik die het laatste punt binnen timmerde, 25-21. Een puntje verloren,
maar behoud van de tweede plaats.

Buurtbingo op Valentijnsdag
Mijdrecht – Dit jaar is er op Valentijnsdag de Buurtbingo in wijkgebouw Present. De deuren gaan
dinsdag 14 februari open vanaf 13.30 uur en de bingo start om
14.00 uur.
Daar staan (gratis) koffie, thee en
wat lekkers klaar voor de bezoekers.
De organiserende vrijwilligers hebben weer gezorgd voor allerlei heel
mooie prijzen. Naast een variatie
aan decoraties zijn er wat hoofdprijzen zoals een pannenset, een pizzaoven en een snijmachine.
Natuurlijk is er ook weer een waardebon bij van Indonesisch afhaalcentrum Batavia aan de Anselmusstraat. Alle spelers kunnen 7 rondes

meedoen voor 3 prijzen per ronde: eentje voor 1 volle rij, een andere voor 2 rijtjes vol en de grootste
prijzen zijn voor een volle kaart. Eén
bingokaartje kost € 0,50.
Meespelen kan vanaf 14.00 uur in
Wijkgebouw Present, Johan van Renessestraat 16, te bereiken via het
schoolplein tussen basisschool De
Fontein en BSO Kind & Co elke 2e
dinsdag van de maand. Kijk ook
op de Facebookpagina ‘Present in
Proostdijland’ voor details over de
bingo en andere activiteiten zoals
de creatieve 45+ spelletjesmiddag
(elke 1e dinsdag van de maand) en
de buurtsoos (elke 4e dinsdag van
de maand).

Ruime zege Hertha MO09-1
Vinkeveen - Het jongste meidenteam heeft afgelopen zaterdag voor de eerst dit jaar een wedstrijd gewonnen. Ze speelden uit tegen de jongens uit Kockengen. Het
team bestaat uit: Lisa Vousten, Sara Scherphuis, Kelly Kools, Elif Uysal, Amerensia v.d. Toorn, Beatriz
Alexander, Marit Schreurs, Ivana
Berlips, Dina Yahia en Maggie de
Pijper. De meiden, die uitkomen in
de VSV competitie gingen om 09.00
uur van start op het mooie kunstgrasveld van Kockengen. Even leek
het op een walk over want binnen
5 minuten stond het 0-2 door twee
doelpunten van Kelly. De jongens

van Kockengen JO7 waren meteen
wakker. Maar Hertha bleef aanvallen. Het derde doelpunt was een eigen goal en Sara zorgde voor de
0-4 met een knap schot op doel. Lisa ging voor de pauze alleen op de
keeper af en scoorde de 0-5 waarna Kelly de ruststand op 0-6 bracht.
Doelvrouw Amarensia werd vervangen door Ivana. Kockengen werd in
de tweede helft iets beter en scoorde 1-6. Hertha antwoorden gelijk
met Kelly en een eigen doelpunt via
een corner van Lisa 1-7, 1-8. Kockengen mocht nog een keer scoren
en de eindstand werd bepaald door
Kelly op 2-10!

Klaverjassen in de Hoef
De Hoef - Ook in de maand februari weer klaverjassen op de 2e zaterdag van de maand in De Hoef. De
Biljartclub “De Hoef” organiseert in
Dorpshuis De Springbok klaverjasavonden. Iedereen die van een gezellige kaartavond houdt is van harte welkom.

Er zijn weer leuke prijzen te winnen.
De avonden dit seizoen zijn nog op
11 februari, 11 maart en 8 april. Het
kaarten begint om 20.00 uur. Zaal is
open om 19.30 uur Wij zien u graag
voor een gezellige kaartavond in de
Springbok aan de oostzijde 61 a in
De Hoef.
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Nieuw sporttenues OBS
Toermalijn
Regio - Woensdag 1 februari j.l.
werd door de voorzitter van de ouderraad van OBS Toermalijn de
nieuwe tenues overhandigd aan de
directeur van de school, die ze weer
overdroeg aan de kinderen.. De modellen zijn vervolgens langs de klassen gegaan om de nieuwe tenues te

Sonja van Aurich wint
eerste prijs taekwondo
Regio - Zaterdag 4 februari heeft
Sonja van Aurich uit De Kwakel de

eerste prijs gewonnen van het taekwondo kampioenschap Chung-

dokwan dat in Amstelveen werd gehouden. Sonja kwam uit in de klasse meisjes 9-12 jaar.
In de finale versloeg ze Gwen met
18-11. Sonja doet pas één jaar aan
taekwondo en ze was in haar leeftijdsklasse de baas over meisjes die

Qui Vive Dames 1 Zaalkampioen
Regio - De zaalcompetitie seizoen
2016- 2017 voor Dames 1 was bijzonder. Helaas door blessures, werk
etc. moest de klus met slechts zes
speelsters en een keeper geklaard
worden. Een wissel betekende een

flinke aanslag op ons conditioneel
vermogen. Even bijkomen op de
bank was er niet bij.
De competitie startte erg voorspoedig. Na de eerste twee speelweekenden was een eerste plaats be-

Gehavend KDO kent een
opvallend eenvoudige middag
Regio - Voor KDO stond afgelopen
zondag de eerste competitiewedstrijd van 2017 op het programma.
In De Zilk mochten de Kwakelaars
het opnemen tegen een directe concurrent: Van Nispen. De thuisploeg
stond op voorhand namelijk op een
derde plaats met drie punten achterstand op KDO.
Voor trainer Raymond de Jong was
het flink puzzelen om zijn basis elf
te bepalen. Hij kon namelijk niet beschikken over zijn wintersportvierende verdedigers Timo Kas en Erik
Verbruggen. Daarnaast was Mitchel
Smits geblesseerd en keerden Bart
Hoving en Mathijs van Rijn pas net
terug van hun schoolvakantie. Vorige week zondag werd er daarom
een oefenwedstrijd gespeeld tegen
DOSR (3-2 nederlaag) om zo goed
mogelijk voorbereid af te reizen naar
De Zilk. Onder frisse omstandigheden dachten de Kwakelaars een lastige middag tegemoet te gaan. Dit
mede vanwege het feit dat Van Nispen in het begin van het seizoen met
verzorgd voetbal met 1-2 wist te winnen in De Kwakel. Niets bleek min-

der waar, want de Kwakelaars kwamen erg goed voor de dag in deze
topper in de 3e klasse A. Met onder
andere Max Wessels, Doron Borger
en Thijs Plasmeijer in de basis van
KDO, domineerden de bezoekers
de wedstrijd in De Zilk. Na ruim tien
minuten spelen resulteerde dit veldoverzicht ook in de eerste kansen
voor de Kwakelaars. Joeri Stange soleerde door de defensie van Van Nispen, maar schoot tegen de plaatselijke doelman aan. De sluitpost van
de thuisploeg redde enkele minuten
later opnieuw op een gemikte kopbal van Rick Kruit en een gevaarlijk
schot van Jim Klijn. In de 19e minuut
kwam KDO geheel terecht op voorsprong. Na een hoge voorzet van
Bart van der Tol, kopte Max Wessels de bal terug op de afwachtende Jim Klijn. Klijn stond net buiten
het zestienmetergebied en schoot
op vakkundige wijze de 0-1 tegen
de touwen. Een aantal minuten na
het openingsdoelpunt liet Van Nispen zich voor het eerst deze middag
gelden. De ploeg van trainer René
Ras kreeg namelijk een vrije trap op

Enthousiaste meiden tijden
softbal training Thamen
Regio - Thamen start in 2017 weer
met een softbal pupillen team met
daarin meisje van bijna 9 t/m 12 jaar
oud. De meisjes trainen nu nog in
hun oude groepen (beeball en honkbal) mee, maar hebben inmiddels ook
al een paar aparte softbal trainingen
gehad, en dat blijkt een enorm succes te zijn. Reden genoeg om het
team voor komend seizoen ook in te
schrijven in een echte softbal pupillen competitie. Ondertussen werken
de meisjes hard om dit seizoen goed
voor de dag te komen. Op woensdagavond krijgen zij pitcher- en catchertraining zodat zij straks ook in de verdedigende inning goed tegenstand
kunnen geven. Afgelopen zondag

was er weer veel aandacht op de training voor het fielden, vangen en slaan
van de bal, waarna de training werd
afgesloten met een echt wedstrijdje.
Lijkt het je ook leuk om te softballen
(of te beeballen, honkballen) laat het
ons dan weten via een e-mail naar
nieuweleden@thamen.info en wij nodigen je snel uit voor een training Je
bent welkom van 5 jaar oud en voor
alle leeftijden hebben wij mogelijkheden. Je mag namelijk altijd geheel vrijblijvend één maand GRATIS
meetrainen. Wij trainen nog in diverse gymzalen tot en met half maart en
gaan daarna weer lekker buiten trainen op ons complex aan de Vuurlijn
24 in De Kwakel.

haald, drie gewonnen wedstrijden en één gelijkspel. In het derde
weekend was het dan ook al mogelijk om de titel veilig te stellen. Het
derde weekend, op het programma
Xenios en Overbos, op dat moment

negen meter van het Kwakelse doel.
Het was echter Joeri Stange die de
inzet met zijn kuit blokte. Na dit wapenfeit bleef KDO verzorgd voetbal
spelen en liet Van Nispen niet in de
wedstrijd komen. In de 27e minuut
werd er een diepe bal van achteruit gespeeld richting Rick Kruit. De
voorstopper van Van Nispen kopte
de bal echter te zacht terug op zijn
doelman, waarna de alerte Bart van
der Tol met een prachtige volley van
grote afstand de 0-2 wist te maken.
De Kwakelaars waren in de eerste
helft feller en venijniger in de duels,
iets waar de thuisploeg zich totaal
geen raad mee wist. In de 41e minuut kreeg Van Nispen op zeer gelukkige wijze een penalty, waardoor
er alsnog spanning in de wedstrijd
zou kunnen komen. Het was echter
Jesper Oudshoorn, die een uitstekende eerste competitiehelft achter
de rug heeft, die de strafschop fraai
wist te stoppen op een cruciaal moment in de wedstrijd. Vlak voor rust
bekroonde KDO een prima eerste
helft na een prachtige aanval met
een derde treffer. Rick Kruit ontving
de bal aan de linkerkant van het
veld en opende fraai naar de rechterkant, waar Joeri Stange stond.
Joeri, die volgend seizoen samen
bij KDO gaat spelen met zijn broertje Jesse, wist de achterlijn te halen
en met een harde voorzet Rick Kruit
te bereiken. Rick was inmiddels
naar de eerste paal gelopen, toonde zijn klasse en zorgde voor de 0-3,
wat ook de ruststand betekende.
Na de rust was het voor KDO zaak
om een snelle tegentreffer te voorkomen en dit lukt het eerste kwartier in de tweede helft goed. In de
60e minuut wisten de Kwakelaars

allemaal (veel) langer de sport beoefenen en hoger gegradueerd zijn.
Bij de “tuls” (patronen) die later op
de middag door de deelnemers opgevoerd werden, scoorde Sonja ook
nog een derde prijs. Ze was de enige gele band draagster die bij de
tuls in de prijzen viel.
nummer twee en drie op de ranglijst. Het kon dus nog alle kanten op.
Om de competitie spannend te houden verloren wij de eerste wedstrijd
tegen Xenios en de wedstrijd tegen
Overbos eindigde in een gelijkspel.
Hiermee hadden zij het niet meer in
eigen hand. Het laatste speelweekend moesten zij zelf de twee wedstrijden winnen en waren afhankelijk van het resultaat van de directe concurrent Xenios. Xenios kon
bij twee gewonnen wedstrijden het
kampioenschap binnenslepen. Met
een relatief eenvoudig programma leek dit een makkie te worden.
De Qui Vive dames deden wat we
moesten doen, twee maal winnen.
Later die dag, tijdens de wedstrijd
van Heren 1 kwam het verassende bericht binnen dat Xenios haar
laatste wedstrijd verloren had. Hiermee werd Qui Vive Dames 1 dit jaar
kampioen!
Gefeliciteerd Simone, Tessa, Robin,
Esmee, Roxy, Anouk, Marijn en de
begeleiders Maren en Tjarda met
het kampioenschap.
Volgend jaar weer in de Topklasse!
de wedstrijd zelfs definitief te beslissen nadat Jim Klijn met een fantastische vrije trap de 0-4 aantekende.
Drie minuten later maakte Rick Kruit
het Kwakelse feestje compleet toen
hij, net als Jim Klijn, zijn tweede treffer van de middag wist te maken. Na
een bekeken voorzet van Max Wessels, wist Kruit, op drie meter van het
doel, de bal binnen te koppen en
hiermee bracht hij een 0-5 stand op
het scorebord. In de 87e minuut redde Van Nispen de eer door uit een
vrije trap over de Kwakelse muur
de 1-5 te maken, wat ook de eindstand was. Door deze zeer overtuigende overwinning heeft KDO een
directe concurrent op een achterstand gezet van zes punten. Koploper Alphen, met twee verliespunten meer dan de Kwakelaars, wisten een spraakmakende 4-12 overwinning in en tegen Stompwijk te
boeken. Aankomende zondag staat
er voor KDO opnieuw een ‘op papier’ lastige uitwedstrijd op het programma. De Kwakelaars mogen
dan namelijk om 14:00 uur aftrappen tegen de nieuwe nummer drie
van de ranglijst: FC Aalsmeer. Alle
Kwakelse vakantiegangers zijn dan
ook weer beschikbaar, zodat er deze week volop concurrentie zal zijn
op de trainingen. Wij hopen op jullie
steun in Aalsmeer en hebben veel
vertrouwen in een goed resultaat
na vandaag! Opstelling KDO 1: Jesper Oudshoorn, Max Wessels, Jim
Klijn, Joris Kortenhorst (75e Dennis
Pappot), Doron Borger, Menno Lingeman, Thijs Plasmeijer, Nick Smits
(82e Frank Hogerwerf), Rick Kruit
(75e Mathijs van Rijn), Bart van der
Tol en Joeri Stange.
Paul Hogerwerf

Hoogtestage KDO G1 mislukt
Regio - Afgelopen zaterdag werd
de wedstrijd Faja Lobis KDS G1 –
KDO G1 op een uniek sportcomplex gespeeld in Utrecht. Op het dak
van de Ikea garage zijn 2 kustgras
sportvelden aangebracht waarop de
Utrechtse club zijn wedstrijden afwerkt. Voetballen boven op een gebouw dat hadden we nog niet meegemaakt. Gelukkig was er vooraf de
geruststelling dat als de bal over
het hek zou gaan dat je tijdens de
wedstrijd hem niet hoefde te halen.
Dat was anders wel een behoorlijke inspanning geweest elke keer de
trappen op en af. Toch was KDO in
de 1e helft een beetje onder de indruk en had het geluk niet aan hun
zijde. In de beginfase twee van richting veranderde ballen die tot doelpunt werden getransformeerd en
zelf op de lat schieten waarna de
bal toch bijna over het hek ging.
Gesteund door de vroege treffers
zocht Faja Lobis KDS nog naar meer
treffers en die kregen ze ook de 1e
helft. Terwijl KDO wanhopig de aan-

showen. Met de opbrengst van twee
schoolfeesten heeft de ouderraad
deze kunnen bekostigen.
Komende jaren lopen de kinderen
van OBS Toermalijn er weer fantastisch bij in een compleet nieuw tenue tijdens de diverse schooltoernooien.

val zocht was het de tegenstander die steeds scoorde en de voorsprong uitbouwde tot 5-0. Na de
pauze kreeg KDO de opdracht mee
dat er minimaal gewonnen moest
worden in de 2e helft. Een verkeerde
uitgooi van de keeper belandde voor
de voeten van Omar en die zorgde
gedecideerd voor 5-1. Dat was een
mooie start en smaakte naar meer.
Een kompleet anders voetballend
KDO kreeg behoorlijk wat kansen.
Als die benut zouden zijn dan had
de stand er heel wat rooskleuriger
uitgezien. Ondanks de inzet van de
spelers kwamen we qua doelpunten
niet dichterbij. Het spel was in de 2e
helft wel van gelijk niveau of misschien wel iets beter dan Faja Lobis KDS. Uiteindelijk wist Carlos nog
eenmaal, uit een vrije trap, het net te
vinden met een vlammend schot in
de korte hoek. Waardoor de 2e helft
inderdaad winnend werd afgesloten
maar het was niet genoeg voor de
gehele wedstrijd. Eindstand Faja Lobis KDS G1 – KDO G1 6-2.

Klaverjassen in De Kwakel
Regio - Vrijdag 10 februari & vrijdag
10 maart 2017 is het dorpshuis weer
het strijdtoneel voor de Open Kampioenschap De Kwakel klaverjas en
pandoer. Er zal voor de 3e keer gestreden worden om de Joop van Diemenbokaal. Deelname kost 7,50 euro. De zaal gaat open om 19.00 uur
en de wedstrijd begint om 20.00 uur.
Het is niet noodzakelijk om beide
avonden aanwezig te zijn maar dat is
wel nodig om in aanmerking te komen voor de titel Kwakels Kampi-

oen klaverjas/pandoer. Op zaterdag
18 februari is er weer Marathonkaarten (klaverjassen en pandoeren) in
het dorpshuis. De kosten voor deelname is 10 euro. Het kaarten duurt
van 10 uur ’s ochtends tot 18.00 uur
‘s avonds. De zaal gaat open om 9.00
uur. In verband met de organisatie is
vóóraf aanmelden noodzakelijk. Dit
is mogelijk tot 15 februari bij Tiny
Kooyman 0297-566122, Aad Hogerwerf 0297-567526 of bij Joke Valentijn 0297-560050.

Klaverjasnomaden
Regio - Woensdag 1 februari werd
er weer door 47 liefhebbers deelgenomen aan de klaverjasavond in
de Schutse. De eerste prijs was deze avond voor Richard v.d. Bergh
met een totale score van maar liefst
8019 punten gevolgd door Frank
v.d. Laan met een 7405 punten. Tinus Smit wist met 7318 punten beslag te leggen op de derde plaats.
De poedelprijs was deze keer voor
Joke Veenhof met het trieste totaal
van 3837 punten.
De marsenprijzen, bestaande uit
een fles wijn, werden deze avond

gewonnen door Corrie van Bemmelen, Kees de Kuiper (2x), Fred Witsel, Johan Zeldenthuis, Anneke Lebesque en Richard v.d. Bergh. De
boeketten bloemen in deze categorie waren deze avond voor Gijs Brosius, Theo Schols, Corrie van Bemmelen en Els Luijten terwijl de kadobonnen, te besteden bij DUOplant,
gewonnen werden door Gerrit Vink
en Willie v.d.Hilst. De eerstvolgende
klaverjasavond vindt plaats op donderdag 9 februari in de Schutse aan
de Merodelaan 1 te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Prima resultaat voor
Legmeervogels
Regio - Voor de tweede keer dit seizoen naar Almere, en de sponsoren
hadden wederom een touringcar
geregeld waarin zowel het team als
de ouders in konden reizen. Of het
door de verkorte warming-up kwam
of het spelen op natuurgras was
niet duidelijk, in ieder geval begonnen de Uithoornaars niet sterk aan
de wedstrijd, de eerste kans kwam
pas na 10 minuten. Almere speelde opportunistisch, maar werd door
onze sterke verdediging ver van het
doel van Danny gehouden. Slechts
met corners en vrije trappen konden
zij enig gevaar stichten.
Coach Julius zag het aan en gaf zijn
spelers het advies mee zuinig te
spelen.
Alert
In de 15e minuut was David alert
toen de laatste man de bal niet onder controle kreeg. Hij snoepte de
bal af en stormde op het doel af,
waar hij beheerst de bal in de linkerbenedenhoek plaatste voor de
0-1 stand. Deze stand kwam in de
eerste helft niet meer in gevaar, ook
LMV wist niet verder te komen dan
afstandsschoten van Luuk en Benjamin. Na rust zette Almere meer
druk en ging op jacht naar de gelijkmaker. Dit leidde tot enkele hachelijke momenten, echter Danny hield
stand. Aan de andere kant van het
veld was Tommie bijna succesvol
met een machtige kopbal die de
keeper uit de kruising haalde. Naarmate de wedstrijd vorderde, namen
de frustraties toe bij Almere. Enkele spelers permitteerden zich pittige overtredingen, die slechts met

een waarschuwende vinger werden
bestraft. De onverzettelijkheid in
ons team werd het best gedemonstreerd door de ook jarige Sebastiaan (“Krijtje” voor intimi), die zich
ook niet onbetuigd liet in het aanpakken van de tegenstander. Helaas
moest hij dit bekopen met een voortijdig afscheid als gevolg van een
blessure. Coach Julius bracht Mika in, waardoor de gehele voorhoede inmiddels uit hazewindhonden
bestond. Hiermee gokte hij op een
snelle uitbraak, om zo het tweede
doelpunt te forceren. De counters
die er kwamen werden echter niet
goed uitgespeeld, waardoor de bevrijdende treffer uitbleef. De bloeddruk bij de ouders was inmiddels
fors opgelopen door de spanning. Er
ging dan ook een zucht van verlichting langs het veld toen de scheidsrechter voor het eindsignaal blies.

