
VOLGENDE WEEK:

Zondagopening 
op de agenda
De Ronde Venen - De VVD 
heeft voor de komende com-
missievergadering op 19 fe-
bruari de zondagsopenstelling 
op de agenda laten plaatsen. 
Om deze bijeenkomst effectief 
en snel te laten verlopen, heeft 
de VVD nog een aantal vra-
gen waarvan het goed is, als 
hier voor de behandeling in de 
commissie nog een antwoord 
op komt. De vragen die de VVD 
nog heeft luiden als volgt: Wat 
gebeurt er met de �50.000,- 
die Karwei aan de gemeente 
moet betalen? Denkt u als ge-
meente dat geld daadwerkelijk 
te innen? Zo ja, waarvoor gaat 
u dit geld gebruiken? De VVD 
heeft vernomen dat het innen 
van het geld niet conform pro-
cedure is verlopen. Deelt het 
College deze mening en zo ja, 
waar is dit dan op vastgelopen? 
Hoeveel banen gaan er verlo-
ren op het moment dat Kar-
wei, Grando Keukens en an-
dere ondernemers De Ronde 
Venen verlaten? Hoe rijmt het 
college een dergelijke sluiting 
met het eigen coalitieakkoord 
waarin wordt geschreven dat 
men streeft naar een proactie-
ve houding voor ondernemers/
MKB gericht op een vriende-
lijk ondernemersklimaat en 
minder of althans eenvoudiger 
regels? Is een dergelijke slui-
ting aanvaardbaar voor de par-
tijen die samen het College vor-
men? Wat gaat dit de gemeen-
te of de overheid kosten aan 
bijstandsuitkeringen? Draagt 
de gemeente kennis van de 
laatste jurisprudentie inza-
ke het verbod op de zondags-
openstelling, wanneer om ont-
heffi ng wordt verzocht? Zo ja? 
Kan er worden toegezegd dat 
deze jurisprudentie, mocht zich 
zo’n procedure hier voordoen, 
een andere uitkomst kent dan 
de uitkomst zoals in genoem-
de jurisprudentie bedoeld? Kan 
het college een indicatie geven 
wat het verdwijnen van de eer-
dergenoemde bedrijven verder 
voor gevolgen kan hebben voor 
onze gemeente en de winke-
liers, omdat het een feit is van 
algemene bekendheid dat win-
kels winkels aantrekken en ver-
lies van winkels lijdt tot verlies 
van meer winkels?  Leiden al 
deze negatieve ontwikkelin-
gen waaronder ook de stag-
natie van de ontwikkeling van 
de nieuwe Molenhof niet tot de 
conclusie dat alle zeilen, wel-
ke dan ook, behoren te worden 
bijgezet om ondernemers te fa-
ciliteren op elk gebied? Een ef-
fectieve en effi ciënte behande-
ling van vorengenoemde pro-
blematiek in de commissiever-
gadering staat en valt met de 
beantwoording van de hierbo-
ven weergegeven vragen.

ADVERTEREN?
IN DE

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

TEL: 0297-581698 2EDITIE: MIJDRECHT, WILNIS, VINKEVEEN 2

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 11 FEBRUARI 2015

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

RTV Utrecht maakt opnames in Vinkenoord

Inwoners Vinkeveen staan 
achter Vinkenoord
Vinkeveen - Vorige week vrijdag 
heeft TV Utrecht opnames gemaakt 
voor U Vandaag. Aanleiding waren 
de plannen van Ronde Venen Be-
lang om Vinkenoord onder te bren-
gen in een coöperatie. De bewoners 
van Vinkenoord gaven duidelijk aan 
dat Vinkenoord open moest blijven, 
ook voor ouderen die na hen in Vin-
kenoord willen wonen. In het inter-
view liet ook de locatiemanager van 
Maria-Oord weten een coöperatie 

te zien zitten, zodat op die manier 
Vinkenoord open kan blijven. Ca-
reyn is hiertoe zelf niet in staat door 
de kortingen, die door het Rijk zijn 
opgelegd. 

Namens Ronde Venen Belang voer-
de René Bultena als initiatiefne-
mer het woord. Hij onderstreep-
te nogmaals het belang van Vin-
kenoord voor de ouderen en licht-
te hij toe op welke wijze de coö-

peratie vorm gegeven kan worden. 
Het interview is te zien via https://
www.youtube.com/watch?v=m_
fUhwVXiLY&feature=youtu.be 
Op 8 februari heeft InVinkeveen, het 
inwonersplatform van de kern Vin-
keveen de vraag gesteld of Vinken-
oord een noodzakelijke voorziening 
is of dat Vinkenoord niet meer no-
dig is. De reacties zijn eensluidend. 
Vinkenoord vervult een belangrijke 
functie en mg niet verdwijnen.

Gedeputeerde Pennarts op 
bezoek in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Samen met 
wethouders en de burgemees-
ter van De Ronde Venen heeft 
de gedeputeerde van de provin-
cie Utrecht, Mariëtte Pennarts, vo-
rige week woensdag 4 februari de 
Stelling van Amsterdam in De Ron-
de Venen bezocht. Tijdens een bus-
tour langs twee forten en de hoofd-
verdedigingslijn van de Stelling van 
Amsterdam maakte de gedeputeer-
de kennis met dit cultuurhistorisch 
waardevolle landschap in de pro-
vincie Utrecht. Natuurmonumenten 
toonde de resultaten van onlangs 
afgeronde restauraties en bena-

drukte de ontwikkelingsopgave van 
de vereniging. ‘’Als eigenaar van vier 
forten in De Ronde Venen willen we 
een goede invulling geven en nieu-
we functies ontwikkelen samen met 
ondernemers, gemeente en provin-
cie’’, aldus Wil Boots, projectleider 
bij Natuurmonumenten. Wethouder 
Erika Spil vult aan: ‘’Nieuwe functies 
in forten kunnen bijdragen aan het 
behoud van het cultureel erfgoed. 
Wij werken samen met gedreven 
ondernemers die van deze unieke 
plekken een rendabel bedrijf kun-
nen maken.’’
De gedeputeerde ziet genoeg po-

tentie in de forten en het karakteris-
tieke cultuurlandschap van De Ron-
de Venen. ‘’Ik wil de noodzaak be-
nadrukken tot samenwerking tus-
sen provincie, gemeenten, forteige-
naren, ondernemers en vrijwilligers, 
zodat de waterlinies in de provincie 
Utrecht behouden, zichtbaar én be-
leefbaar kunnen blijven.’’ Aldus Pen-
narts. De Stelling van Amsterdam is 
door UNESCO aangemerkt als We-
relderfgoed. Provincie Utrecht wil 
deze aanwijzing in 2018 uitbreiden 
met de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie. Dan vormen beide waterlinies 
samen UNESCO Werelderfgoed. 

Wethouders Erika Spil en Anco Goldhoorn, burgemeester Maarten Divendal en gedeputeerde Mariëtte Pennarts in Fort 
Waveramstel. Foto: Marlies Wessels

De Ronde Venen - Het college van 
B en W gaat de gemeenteraad voor-
stellen om de vijf sportparken in de 
gemeente op een toekomstbestendi-
ge en duurzame manier te gaan be-
heren en exploiteren. Dat hebben B 
en W dinsdag 3 februari besloten. 
Het voorstel, dat de gemeenteraad 
waarschijnlijk in maart behandelt, is 
in nauw overleg met de sportvereni-
gingen tot stand gekomen. Elke week 
zijn naar schatting 4.500 sporters ac-
tief op de velden van de vijf sportpar-
ken in de gemeente. De sportparken, 
en andere sportvoorzieningen, ver-
vullen een belangrijke rol in het ge-
zond houden van de inwoners en in 
het vitaal houden van de samenle-
ving. Het college vindt het belangrijk 
dat het beheer en de exploitatie van 
de sportparken op een duurzame en 
toekomstbestendige manier gebeurt.

Verschillen
Wethouder Aldrik Dijkstra (Sport): 
‘’Het beheer, de tarieven en de ex-
ploitatie van de vijf sportparken ver-
schillen nu sterk van elkaar. Dat 
maakt het lastig om er zeker van 
te zijn dat we de parken ook in de 
toekomst op een goede en duurza-
me manier in stand kunnen houden. 
Ook moet er op korte termijn geïn-
vesteerd worden in het onderhoud 
van de parken. In het voorstel dat 
het college de raad nu heeft aange-
boden, gaan we alle sportparken op 
dezelfde wijze beheren en exploite-
ren en het biedt daarnaast ruimte om 

ook de noodzakelijke investeringen 
te kunnen doen.’’ Voor het voorstel is 
gekeken welk onderhoud en welke 
investeringen de komende jaren no-
dig zijn, zodat de duizenden sporters 
zonder problemen van de parken ge-
bruik kunnen blijven maken. Ook is 
een nieuwe verdeling gemaakt over 
de wijze waarop de kosten voor het 
beheer worden verdeeld. In eerste in-
stantie is ervan uitgegaan dat de ver-
enigingen 1/3 van de onderhouds-
kosten en 2/3 van de kapitaalslasten 
voor hun rekening zouden nemen. Bij 
de uitwerking van het plan bleek dat 
deze verdeling zwaar op de vereni-
gingen zou drukken. 

Aanpassen
Het college stelt daarom nu voor dit 
uitgangspunt aan te passen en 1/3 
van zowel onderhoud als kapitaal-
slasten bij de verenigingen neer te 
leggen. Voor enkele verenigingen 
betekent dit dat zij een grotere fi -
nanciële bijdrage leveren aan het in 
stand houden van de parken, daar-
om komt er ook een overgangsrege-
ling. Ook voor de gemeente betekent 
het voorstel een verzwaring van de 
fi nanciële lasten. De raad wordt ge-
vraagd in te stemmen met een inves-
teringsbudget van 2,4 miljoen euro, 
onder andere nodig voor de aanleg 
van kunstgrasvelden. Ook wordt dit 
jaar, mede als gevolg van de nood-
zakelijke investeringen, een exploita-
tietekort verwacht op de sportparken 
ter grootte van 234 duizend euro.

College wil beheer sportparken 
toekomstbestendig maken

De Hoef - De Buurtbus De Hoef 
heeft afgelopen week van twee 
trouwe vrijwilligers afscheid geno-
men. Gijs Wieman, sinds 2000 bij 
het wel en wee van de buurtbus be-
trokken, zit nog op z’n chauffeurs-
stoel. Collega Adriaan Haavekost, 
sinds 1998 in dienst, staat er voor in 
de bloemetjes. Beiden willen ze ei-
genlijk niet weg maar de leeftijds-
grens van 75 jaar betekent het on-
verbiddelijke einde van een periode 
van wekelijks een aantal malen van 
Uithoorn naar Breukelen. Opvolging 
is geregeld maar voor belangstel-
lenden is er altijd tijd voor een ori-
enterend gesprek. Voor meer infor-
matie: wim_bos@planet.nl

Aan alles komt een einde...

Regio - Hoewel de reorganisatie 
bij Blokker er in het land hart in-
hakt, 440 medewerkers raken hun 
baan kwijt, lijkt het in de eigen re-
gio mee te vallen al hoewel niemand 
in de toekomst kan kijken natuurlijk. 
Want waar niemand voor het gemak 
aan denkt is dat Blokker in De Ron-
de Venen al vele jaren geworteld is 
met en enorm magazijn aan de In-
dustrieweg van waaruit nagenoeg 
alle winkels in heel Nederland wor-
den bevoorraad. En over het perso-

neelsbestand daar komt nog niets 
naar buiten. Maar vallen daar ook 
ontslagen of betreft het uitsluitend 
de winkels? Je moet er niet aan den-
ken dat het magazijn om fi nanciële 
redenen naar elders zou verhuizen 
omdat de locatie daar goedkoper 
zou zijn, of dat Blokker zelf ter ziele 
zou gaan. Dan is het daar ook afge-
lopen. Maar gelukkig ziet het er daar 
vooralsnog niet naar uit. Een ‘rond-
je Blokkerwinkels’ met verzoek om 
enige informatie werd alleen bij de 

vestiging op het Amstelplein geho-
noreerd. Bij de andere Blokkerwin-
kels op het Zijdelwaardplein in Uit-
hoorn, de Dorpsstraat in Mijdrecht 
en in winkelcentrum Zuiderwaard, 
bleek het personeel stilzwijgen te 
zijn opgelegd. Bekend is wel dat 
minstens één personeelslid in de re-
gio ontslag wordt aangezegd. Wie 
dat is schijnt eind maart pas bekend 
te zijn. Dat worden stellig onzekere 
weken voor het personeel! En daar 
laten we het dan maar bij.

Ontslagen bij Blokker in 
de regio vallen (nog) mee

Mijdrecht - Voor de kerstvakan-
tie is er op de Hofl andschool een 
kaartenactie gehouden. De kin-
deren hebben hun eigen kerst-
kaart gemaakt. De opbrengst daar-
van was hoog, wel 1100 euro. De-
ze opbrengst is donderdag 5 fe-
bruari geschonken aan de voedsel-

bank. Zij zorgen ervoor dat gezin-
nen in Mijdrecht een voedselpakket 
krijgen als zij dit nodig hebben. Op 
deze manier hebben de kinderen 
van de Hofl andschool een bijdrage 
geleverd, zodat de vrijwilligers van 
de voedselbank verder kunnen met 
hun activiteiten.

Hofl andschool schenkt 
1100 euro aan de Voedselbank
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF Muzikale reis van 3JS 
‘Bronnen Unplugged’
Regio - Nog maar net bekomen van 
een jetlag, vertelt Jan Dulles aan de 
telefoon het een en ander over hun 
interessante voorstelling die zij spe-
len in het Crown Theater op vrijdag 
27 februari aanstaande: “We zijn 
met de 3JS net terug uit Los An-
geles waar we enorm veel inspira-
tie hebben opgedaan voor nieuwe 
nummers. Ik dacht dat ik die jetlag 
wel achter de rug had, maar ik ging 
gisteravond om half een slapen en 
werd vandaag pas om half een wak-
ker. 
Nog niet helemaal zoals het zijn 
moet!” zo begint de leadzanger met 
de prachtige warme stem. In 2013 
speelde ze reeds theatervoorstel-
ling met dezelfde naam, Bronnen. 
Waarom nu wederom? Jan: “Eigen-
lijk, omdat het zo succesvol was. En 
de formule is nog lang niet uitgeput. 
We vertellen bronnen over helden 
die ons hebben geïnspireerd met 
het schrijven van liedjes van ons-
zelf. Dat zal ik even uitleggen met 
een voorbeeld: ons nummer ‘De zo-
mer voorbij’ (dat kent vast iedereen) 
is gemaakt in een drie-kwartsmaat, 
maar het nummer ‘That’s Amore’ 
van Dean Martin is dat bijvoorbeeld 
ook. We smelten ze vervolgens aan 
elkaar vast. Na ongeveer anderhal-
ve minuut gaat het Nederlandsta-
lige nummer over in de Engelstali-
ge song. Het is echt heel bijzonder. 
Je krijgt dus vijftig procent Neder-
lands en vijftig procent Engelstalig 
te horen in de show. We gebruiken 
hiervoor wel onze meest herkenba-

re liedjes en hebben daarbij gewel-
dige Singer-songwriters uitgezocht. 
Denk aan namen als the Eagles’s en 
Crosby, Stills, Nash & Young. Bron-
nen is een akoestische show, lekker 
herkenbaar en geschikt voor pu-
bliek van acht tot tachtig jaar. Uiter-
aard brengen we tevens onze nieu-
we singel ten gehore.”

Meet & Greet met Jaap, Jan en Jaap
De voorstelling Bronnen Unplugged 
duurt twee maal een uur. Wil jij 
daarbij aanwezig zijn op vrijdag 27 
februari om 20.00 uur? Dat kan! Er 
zijn nog kaarten. De reguliere prijs 
is 27,50 euro. Op www.crownthea-
teraalsmeer.nl zijn ook diverse ar-
rangementen te vinden; de voor-
stelling in combinatie met vooraf-
gaand een diner in Downtown Di-
ner of Eetze vanaf 38 euro. Kaarten 
zijn tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15. 
Na de show nemen Jan Dulles, Jaap 
Kwakman en Jaap de Witte uitge-
breid de tijd om met bezoekers op 
de foto te gaan en handtekeningen 
uit te delen. Volendammer Jan tot 
slot: “We nemen ook ons ‘winkeltje’ 
mee. Hierin zitten dvd en cd’s én na-
tuurlijk onze nieuwe singel. Mensen 
moeten gewoon komen. Bronnen is 
een interessante muzikale reis door 
de muziekgeschiedenis in het alge-
meen.”

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 13 februari organi-
seert de Lijnkijkers de maandelijkse 
bingo in de kantine van sport ver-
eniging Argon. De bingo van deze 
maand staat in het teken van Valen-
tijnsdag. Naast de prijzen bestaan-
de uit elektrische apparatuur en 
VVV waardebonnen is de hoofdprijs 
deze keer een romantisch dinertje 
voor 2 personen bij “Het Rechthuis” 
in Mijdrecht. Zaal open 19 uur, de 
aanvang is 20 uur, en natuurlijk is 
het eerste kopje koffie weer gratis. 
Met het meedoen aan deze bingo 
steunt u de jeugd van Argon.

Carnaval met DorstT
Mijdrecht - Ook voor dweilorkest 
dorst begon vorige week de car-
naval. En wel met een optreden bij 
de buren van AJOC. Er stond een 
middagje 50+ carnaval op het pro-
gramma. Met een aangepast car-
navals-repertoire en 2 debutanten 
Ronald en Sharon gingen DORST 
er vol voor. Dorst werd aangekon-
digd door de dj die stond te draai-
en als ‘drost’ en zelf gooide hij dit 
‘op zijn spraakgebrek’... Ach ja, daar 
heeft iedereen wel eens last van tij-
dens de carnaval. De sfeer zit er 
goed in en de mensen hebben er zin 
in. Er word geklapt en hier en daar 
wat meegezongen, en de raad van 
11 zet nog een aantal keer de po-
lonaise in. Niet alleen maar up tem-
po nummertjes want ja, we moe-
ten toch wel een klein beetje reke-
ning houden met de leeftijd en de 
gehoor apparaatjes. Dus een ‘Sier-
ra madre’ was ook van de partij met 
een luidkeelse ‘la la la’ door de he-
le zaal. Na 20 minuten moesten dan 

ook even de keeltjes gesmeerd wor-
den van zowel de dorst leden als de 
carnavalvierders, dus laat de advo-
caatjes met slagroom maar door ko-
men! Ondertussen werden de men-
sen vermaakt met een rad van avon-
tuur en werd er nog een dansje ge-
maakt op de muziek van de dj en ja 
ook de DORST leden werden ge-
vraagd door de mensen die aanwe-
zig waren. Tijd voor onze 2e set. De 
songteksten waren al uitgedeeld, 
want ja, een koortje maken met de-
ze mensen is altijd erg gezellig. Van 
‘het dondert en het bliksemt’ tot ‘het 
dorp’ en weer door naar ‘het slaven-
koor’. Jaja, de mensen gingen hele-
maal los. Er werd luidkeels meege-
zongen en er werd zelfs een klei-
ne (rollator) polonaise ingezet. De 
mensen genoten zichtbaar en aan 
het eind van ons optreden kregen 
we dan ook een groots applaus. Wat 
is dat toch genieten om voor deze 
mensen op te mogen treden. Het 
was erg gezellig!

Filmmiddag 
voor peuters en 
kleuters
Vinkeveen - In de voorjaarsvakan-
tie is het weer zover! Filmmiddag 
voor de peuters en kleuters uit De 
Ronde Venen. Op woensdagmiddag 
25 Februari zijn ouders (of opa’s en 
oma’s) met hun (klein) kinderen van 
harte welkom op Basisschool De 
Schakel. (Pijlstaartlaan 1). De kin-
deren worden ontvangen met limo 
en wat lekkers en om 14.00 start de 
film. Voor meer informatie over de 
film kunt u contact opnemen met 
Angela Strubbe, 06-52237152.

De Eendracht in de voet-
sporen van kunstenaars!
Mijdrecht - De leerlingen van OBS 
De Eendracht kregen deze perio-
de lessen beeldende vorming van 
echte kunstdocenten en de eigen 
leerkracht. De gastlessen stonden 
in het teken van bekende kunste-
naars als Van Gogh en Kandinsky 

en nog veel meer oude en nieuwe 
meesters. Op dinsdag 3 februari be-
zochten ouders en leerlingen tussen 
17.00 uur en 17.30 uur alle klassen 
van de school om de kunstwerken 
te bewonderen. Met recht ‘een feest 
van kleuren’!

Nel Tip te gast bij
Passage afd. Wilnis
Wilnis - Woensdag 18 februari a.s. 
is Mevrouw Nel Tip uit Westzaan te 
gast op de jaarvergadering van Pas-
sage afd. Wilnis. Zij komt ons iets 
vertellen over hoeden en tassen.
Nel Tip  (*1946, Amsterdam) is als 
ontwerpster actief op uiteenlopen-
de modegebieden. Bij Maison Frik-
ke-Molenaar in Koog aan de Zaan 
heeft zij in de vroege jaren zestig 
haar basisopleiding gevolgd als mo-
diste. Naast het ontwerpen van hoe-
den richt zij zich momenteel op het 
vervaardigen van exclusieve textie-
le damestassen. Deze schoudertas-
sen in verschillende groottes voor-
ziet zij van applicaties die voor iede-
re tas verschillend zijn. Een belang-
rijke bron van deze applicaties zijn 
de handgemaakte borduurwerken 

die zij verwerft op rommelmarkten 
en in kringloopwinkels. Een twee-
de leven. De gebruikte borduurga-
rens bepalen de hoofdkleur van de 
tassen. Bij het ontwerp wordt echter 
niet alleen gezorgd voor een fraaie 
en artistieke kleurstelling. Een licht 
gewicht en een volledige bruikbaar-
heid voor alle mogelijke gelegenhe-
den zijn minstens zo belangrijk. Het 
ontwerp en de uitvoering van de 
tassen is geheel handwerk.
De avond wordt georganiseerd door 
Passage christelijk-maatschappelij-
ke vrouwenbeweging afd. Wilnis. 
Locatie:
De Schakel, Dorpsstraat 20 te Wil-
nis. Aanvang 20.00 uur. Er is koffie 
vanaf 19.45 uur. Leden en gasten 
zijn van harte welkom!

Winterstamppotavond in 
de springbok de Hoef
De Hoef - De stichting “Vrienden 
van de Antoniuskerk” gaat weer 
een winterstamppotavond organi-
seren waarvan de opbrengst wordt 
gebruikt voor het onderhoud van de 
kerk, pastorie en de begraafplaats. 
Deze gezellige avond zal plaats 
vinden op vrijdagavond 20 febru-
ari 2015 in de Springbok. De zaal 
gaat open om 18.00 uur en de maal-
tijd begint om 19.00 uur. Zoals ge-
bruikelijk kunt u voor 25 euro kie-
zen uit drie verschillende maaltij-
den: Boerenkool met worst, huts-
pot met stoofvlees/jus en stamppot 
andijvie met kleine gehaktballetjes. 
Voor iedere bezoeker is er een wel-

komstdrankje. De avond zal wor-
den opgevrolijkt door het mannen-
koor “De Troubadours”, zij zullen 2x 
45 min voor u optreden. Iedereen is 
welkom!!!! De inwoners van De Hoef 
worden persoonlijk benaderd, en de 
mensen buiten De Hoef, die willen 
deelnemen, dienen zich aan te mel-
den bij onderstaande personen. Te-
lefonisch bereikbaar Tiny Röling 
593292, Gerda van Blokland 593253 
en Henny Kandelaar 593532. Bent 
u helaas verhinderd maar wilt u 
toch een gift geven, dan kunt u 
dit doen op rekening NL36 RABO 
010.22.41.384 t.n.v. Stichting Vrien-
den Antoniuskerk De Hoef. 

Team Kia Van Kouwen in 
het zonnetje gezet
Regio - Afgelopen woensdag was 
het feest in de Kia vestiging van Van 
Kouwen in Amsterdam Zuidoost. 
Twee weken geleden kreeg Van 
Kouwen het officiële nieuws dat de 

Van Kouwen groep tot de 10 beste 
Kia dealers van Nederland was ver-
kozen. 
Woensdag kwamen de beide rayon-
managers van Kia Nederland, Maar-

ten van der Velden en Sander Otten, 
richting Amsterdam Zuidoost om 
zowel de Award als een feestelijke 
taart aan de medewerkers te over-
handigen. 

v.l.n.r. Marcel Maat, Edwin Meijer, Pieter van Beek, Frank Vaneman, Rob Alberts, Ron Verzaal, Michael Meijer en San-
der Bikkers.

Van Walraven en van 
‘t Hul bundelen krachten
De Ronde Venen - Sinds afgelo-
pen donderdag 5 februari is met de 
ondertekening van het contract de 
samenwerking tussen de Walraven 
Group en Van ’t Hul Accountants 
officieel een feit. Deze samenwer-
kingsovereenkomst is een belang-
rijke stap in de verdere professio-
nalisering van Walraven en de groei 
naar een internationaal toonaange-
vende organisatie. Met het realise-
ren van een joint venture in Dubai 
en de vestiging van een verkoop-
kantoor in Hongarije is de Walraven 
Group hard op weg ‘een topspeler 
in de wereldwijde installatiemarkt te 
zijn’ Onder het motto ‘Terugkijken 
en vooruitzien’ is Van ’t Hul Accoun-
tants dé specialist in het ontzorgen 
van bedrijven door het leveren van 
multifunctionele (personeels) syste-
men die het leven van zowel mede-
werker als manager veraangena-
men. Met de inschakeling van Van 
’t Hul Accountants investeert Walra-

ven in haar medewerkers; door mid-
del van HRM 2.0 krijgen medewer-
kers zelf de verantwoordelijkheid en 
de regie over hun gegevens (loon-
stroken, adreswijzigingen, verlof-
aanvragen, declaraties). Later dit 
jaar zullen ook de ontwikkeling en 
de ontplooiing van medewerkers 
gestalte krijgen wanneer Perfor-
mance en Talent Management Self 
Service worden geïmplementeerd. 
Zo worden nog meer HR processen 
transparant voor medewerker en 
manager. Pelle van Walraven (CEO): 
“het is prachtig dat twee ‘ijzerster-
ke’ lokale bedrijven elkaar vinden en 
dat Van ’t Hul Accountants en Wal-
raven profiteren van elkaars ken-
nis en kunde en elkaar daardoor als 
business partners kunnen verster-
ken.” Met een ferme handdruk van 
Pelle van Walraven en Bob van ’t Hul 
werd de samenwerking tussen de 
beide bedrijven bevestigd. The sky 
is no longer the limit!
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“Ik hou van die warme, gezellige middagen”

Philip Paar met ‘Tour de 
Toon’ in Crown Theater

wie je bent het is niet wat je bent 
maar het is zo fijn dát je er bent’, 
hebben mij altijd getroffen. Wat 
Toon toen deed blijft ook nu in de-
ze tijd troostrijk en geeft positieve 
kracht.” 

John van Elk
Behalve fantastische muzikanten, 
“zij zijn heel belangrijk voor mij, 
maken het optreden compleet”, is 
er deze middag ook voor John van 
Elk, de voormalige toneelmeester 
en goede vriend van Toon, een rol 
weggelegd. Zijn belevenissen van 
de vele jaren samenwerken zijn op 
zich al een feest om naar te luiste-
ren, maar krijgen nog meer kracht 
door de manier waarop Paar hem er 
bij betrekt. 

Vier het leven! 
Philip Paar was 16 jaar toen hij een 
show zag van de Toonkunstenaar, 
die als eerste in Nederland een 
one man show gaf. De belangstel-
ling was geboren en is nooit meer 
verdwenen. De nu in Aalsmeer wo-
nende meester in de rechten werk-
te voor het Millennium bij de Raad 
van Kinderbescherming provincie 
Utrecht, maar veranderde in 2000 
radicaal zijn koers en koos voor 
het theater. Voor Het doek gaat op! 
Voor in de schijnwerpers staan. Hoe 

spannend dat ook is, de uitdaging 
wint glansrijk want zingen en mu-
ziek: het zit in zijn bloed. Mede door 
een opleiding aan het conservato-
rium heeft zijn stem nog meer die 
warme en melodieuze klank gekre-
gen. Via de Stichting ‘Vier het le-
ven’ trad hij onder andere met het 
programma ‘Toer de Toon’ op in de 
Haagse Schouwburg en in de Oos-
terpoort (Groningen). “Dat was een 
enorme belevenis, de lachsalvo’s 
van de 600 bezoekers die dan op je 
af komen rollen, dat is echt een kip-
penvel moment. Ik hou van die war-
me, gezellige middagen. De wissel-
werking met het publiek, het samen 
lachen.” Neen, Philip Paar is geen 
Toon, dat pretendeert hij ook geens-
zins. Maar Paar is wel zijn beste am-
bassadeur. Een saillant detail:
Toon zag vrijwel niets van de men-
sen voor zich. Hoe hij ook zijn pu-
bliek wist te bespelen met zijn mi-
miek, de stiltes en de teksten, de 
schijnwerpers stonden zo geplaatst 
dat hij in een zwart gat keek. Het 
was letterlijk en figuurlijk zijn one-
man show. Paar daarentegen wil 
juist dat contact met de bezoeker. 
“Dan groei en leef ik. Herman van 
Veen heeft ooit de juiste woorden 
gebruikt: ‘Als ik op het toneel sta en 
optreed, voel ik in iedere vezel dat ik 
leef’. Zo telt dat ook voor mij.”
De voorstelling Toer de Toon begint 
zondag 15 februari om 15.00 uur, 
zaal open vanaf 14.30 uur en einde 
voorstelling rond 17.15 uur. Kaarten 
kosten 21,50 euro en hierbij krijgen 
de bezoekers de recente CD van 
Philip Paar cadeau. Kijk voor meer 
informatie en de verkoopadressen 
op www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Janna van Zon

Regio - Zondag 15 februari treedt 
Philip Paar in de grote zaal van het 
Crown Theater op met zijn program-
ma ‘Tour de Toon’. Er zijn diverse re-
denen om kaarten te bestellen voor 
deze middag. De eerste is vanwege 
de wijze waarop Paar de enige en 
onvervangbare Toon Hermans voor 
het voetlicht haalt. Zijn kracht is om 
Toon niet te imiteren. Wat hij wel zijn 
publiek laat zien, is de schoonheid 
van taal, de spiritualiteit, de bewon-
dering en de liefde voor de mens en 
de natuur en hoe actueel de teksten 
van Toon nog steeds zijn. Maar Paar 
doet veel meer dan het ophalen van 
herinneringen aan deze tijdloze tek-

sten. Hij realiseert zich als de bes-
te dat het de woorden van Toon zijn 
die hij zingt en gaat daar uiterst 
zorgvuldig mee om. “Ik vertel over 
het leven van Toon, over de theater-
maker, die koos voor de boodschap 
van licht en liefde. Bij hem viel geen 
negatieve humor te bespeuren over 
de rug van anderen. Iedere tijd kent 
zijn eigen maatschappelijke geva-
ren. Daarom zei Toon altijd: ‘Wees 
lief voor elkaar’. Hij zong niet over 
Nasser of Charles de Gaulle, Toon 
zong: ‘Kijk naar de zon’. Hij had het 
bijvoorbeeld niet over de koude oor-
log die zo veel mensen toen in de 
ban hield. Zijn woorden: ‘Het is niet 

Irenebrug in maart dicht 
wegens groot onderhoud
Regio - Vanaf maandag 2 maart tot 
en met 30 maart wordt de Prinses 
Irenebrug over de Amstel in tussen 
Uithoorn en De Ronde Venen voor 
alle verkeer afgesloten. Omwonen-
den zijn hierover door de gemeente 
per brief geïnformeerd. De provincie 
Noord-Holland voert gedurende de 
maand maart namelijk het al lang 
van te voren aangekondigde groot 
onderhoud uit aan de Prinses Irene-
burg in de N196 op de grens van de 

gemeente Uithoorn en De Ronde 
Venen. De werkzaamheden aan de 
brug worden uitgevoerd door Du-
ra Vermeer en bestaan onder meer 
uit schilderwerk, staalreparaties, het 
vervangen van elektrotechnische in-
stallaties en het herstellen van het 
asfalt op de brug. Met het groot on-
derhoud aan de brug zorgt de pro-
vincie er voor dat het weg- en vaar-
wegverkeer ook in de toekomst vei-
lig gebruik kan blijven maken van 

de Prinses Irenebrug. Voor fietsers 
en voetgangers wordt van maan-
dag 2 tot en met zondag 8 maart 
een veerpont ingezet omdat het be-
weegbare brugdeel een week lang 
blijft openstaan. De pont vaart van 
‘s morgens 06.00 uur tot 23.00 uur ’s 
avonds. Op maandag 9 maart kun-
nen fietsers en voetgangers weer 
(gedeeltelijk)van de brug gebruik 
maken. Gemotoriseerd verkeer met 
bestemming Uithoorn Centrum en/
of de woonwijken wordt gedurende 
de werkzaamheden omgeleid via de 
N201, het Amstel Aquaduct, de Am-
sterdamse weg en/of de Zijdelweg. 
Landbouwverkeer moet gedurende 
deze tijd ‘omrijden’ via de Vrouwen-
akkersebrug. Passage van de Am-
stel via de busbrug en het aquaduct 
is niet mogelijk. 

Inloopavond
In verband met de werkzaamhe-
den aan de Prinses Irenebrug en 
de gevolgen voor de omgeving en 
het verkeer organiseert de pro-
vincie Noord-Holland op donder-
dag 12 februari voor belangstellen-
de inwoners een (vrije) inloopavond. 
Die vindt vanaf 18.00 tot 20.30 uur 

plaats in café restaurant Sjiek aan 
de Amstel op het Marktplein 11 in 
Uithoorn. In verband met de werk-
zaamheden aan de Waterlijn is het 
Marktplein niet per auto bereikbaar. 
Om te parkeren kan men het bes-
te gebruik maken van het parkeer-
terrein naast de C1000. De tijdelij-
ke sluiting van de Irenebrug is voor 
de gemeente Uithoorn en De Ron-
de Venen meteen een testcase voor 
de verkeersafwikkeling. Te zijner tijd 
zal dat onderdeel uitmaken van het 
beleid zodra Uithoorn het centrum 
gaat herinrichten, te beginnen met 
de N196. Dit is overigens op dit mo-
ment nog niet aan de orde vanwege 
de behandeling en afwikkeling van 
de tientallen zienswijzen (bezwaren) 
om geen doorgaand verkeer meer 
door het centrum van Uithoorn toe 
te laten. Het kan kort of lang du-
ren, maar een keer gebeurt dat; ze-
ker als er een oplossing voor het 
landbouwverkeer wordt gevonden. 
De autonome gemeente Uithoorn 
streeft al vijftig jaar naar aanpassing 
van het centrum (Amstelplein). Me-
de om die reden is de N201 ook om-
gelegd. Bestemmingsverkeer, fiet-
sers en voetgangers blijven gewoon 
via de Prinses Ireneburug vice versa 
toegang krijgen tot het centrum van 
Uithoorn. Zelfs is enig ‘doorgaand 
verkeer’ voor Uithoorn via een (wel-
iswaar) ‘geleid tracé’ door het cen-
trum mogelijk om op de plaats van 
bestemming komen. Dat heeft ech-
ter geen voorkeur en wordt daarom 
niet gepromoot.

50 Jaar getrouwd is 
ook al mooi!
Vinkeveen - Waar de jubileumhu-
welijken van 60 en 65 jaar in De Ron-
de Venen geregeld van zich doen 
spreken, mag er ook wel eens een 
‘jonkie’ tussendoor in de berichtge-
ving. Want 50 jaar getrouwd zijn is 
tegenwoordig ook al heel wat. Zeker 
als je de leeftijden van het gouden 
bruidspaar bekijkt. Dan zouden die 
het diamanten huwelijk op hun slof-
fen kunnen halen en misschien nog 
wel meer… Woensdag 11 februari 
vierde Aja en Maartje Bijsterbosch-
Kok het heugelijke feit dat zij vijftig 
jaar getrouwd zijn. Van harte gefe-
liciteerd met deze dag en de bele-
ving van al zolang bij elkaar te mo-
gen zijn! Aja en Maartje wonen in-
tussen 24 jaar in een paradijsachti-
ge groene omgeving aan de Winkel-
dijk in het Elizonpark. Ze zijn beiden 
geboren en getogen in Harmelen. 
Daar werd Aja (Arend Jan) Bijster-
bosch op 6 oktober 1944 geboren. 
Zijn Maartje Kok zag het levenslicht 
daar ook en wel op 28 augustus 
1946. Zij waren er vroeg bij want ze 
trouwden op 11 februari 1965 zowel 
voor de wet als de kerk in Harmelen. 
Aja was twintig en Maartje 18 jaar. 
Uit het huwelijk worden drie kinde-
ren geboren, twee jongens en een 
meisje. Er zijn twee achterkleinkin-
deren die inmiddels ver in de twin-
tig zijn. 
Aja en Maartje hebben niet altijd in 
Vinkeveen gewoond, maar eerst sa-
men in Harmelen. Daar zijn ze zeven 
keer verhuisd. Toen de kinderen het 
huis uit waren gaf Aja aan wat vrijer 
te willen gaan wonen en dat hoefde 

niet per se in Harmelen te zijn. Hij 
wilde samen met zijn Maartje eigen-
lijk een eigen stek met veel groen 
erom heen. “Ik ging op zoek in de 
regio en kwam in 1991 terecht in het 
Elizonpark aan de Winkeldijk in de 
buurt van jachthaven Bon. Daar was 
iemand die een stuk grond te koop 
had met een oude caravan erop. Het 
zag er niet uit, maar uiteindelijk heb 
ik dat gekocht. Als eerste heb ik er 
een nieuwe stacaravan op laten zet-
ten. Die heb ik in de loop van de ja-
ren zelf uitgebouwd tot wat het nu 
is: een compleet woonhuis op een 
betrouwbare fundering, omzoomd 
met een grote tuin, prieeltjes, tuin-
huisjes en een botenhuis want on-
ze grond grenst aan water en hier-
vandaan vaar je zo de Vinkeveense 
Plassen op. De prachtig volgroeide 
tuin is zowel zomers als in de winter 
een lust voor het oog. Tuinieren is 
een hobby van Maartje maar ik doe 
er zelf natuurlijk ook het nodige aan. 
Het is echt genieten hier, al hoewel 
Maartje in het begin wel erg moest 
wennen aan de stilte om ons heen. 
Ze wilde eerst niet eens mee”, vertelt 
Aja. Van beroep is hij gereedschaps-
maker. Het maken van gereed-
schappen en matrijzen was echter 
van korte duur. Later werkte hij bij 
een bedrijf dat verpakkingsmachi-
nes ontwikkelde. Na zijn pensione-
ring wilde toch wat blijven doen. Hij 
rijdt graag op een motor(scooter) en 
combineert dat met het uitvoeren 
van koeriersdiensten voor verschil-
lende opdrachtgevers. En Maartje? 
Zij heeft een aantal jaren in Harme-

Wethouder Aldrik Dijkstra bedankt de aanwezigen voor de waardevolle bij-
dragen.

‘Elkaar kennen’ sleutelwoord
tijdens conferentie 
De Ronde Venen - Op donder-
dag 5 februari vond de conferentie 
‘een gezonde, gelukkige en veilige 
jeugd’ plaats. De gemeente De Ron-
de Venen organiseerde deze con-
ferentie om samen met samenwer-
kings-partners, jongeren en geïnte-
resseerde inwoners te brainstormen 
over hoe de jeugd in De Ronde Ve-
nen gezond, gelukkig en veilig kan 
opgroeien. Aan zes tafels werd er 
door de deelnemers gebrainstormd 
en gediscussieerd over de thema’s 
sport en gezondheid, activiteiten, 
weerbaarheid, participatie, ouders 
en kind, verschillende culturen en 
omgangsvormen. In verschillende 
rondes werd er op deze manier ge-
discussieerd om input te verzame-
len over de thema’s die de bouwste-
nen vormen voor het preventieplan 
Jeugd. In de ochtend stond de leef-
tijdsgroep van 0 -12 jaar centraal, en 
’s middags de leeftijdsgroep van 12 
– 18 jaar. Bij het middagprogram-
ma schoven ook leerlingen van het 
Veenlanden College aan, dat het de-
cor vormde van de conferentie. 

Afstemming
Na de discussierondes bleek uit een 
eerste korte terugkoppeling dat er 
bij de deelnemers behoeften is aan 
meer afstemming en verbinding met 
elkaar, men wil elkaar en elkaars ac-

tiviteiten graag beter leren kennen 
en beter weten te vinden. Meer be-
kendheid tussen organisaties, maar 
ook richting ouders waar zij terecht 
kunnen als er iets met hun kind aan 
de hand is, meer onderlinge com-
municatie en het in gesprek blijven 
mét de doelgroep i.p.v. praten over 
de doelgroep, kwam bij meerdere 
tafels naar voren. 
Wethouder Aldrik Dijkstra (Jeugd) 
was erg blij met de betrokkenheid 
van de deelnemers en de opbrengs-
ten van de discussies. “De wereld is 
veranderd, de legostenen van vroe-
ger zijn tegenwoordig allemaal di-
gitaal. Digitaal speelgoed, digitaal 
met elkaar communiceren en infor-
matie delen is belangrijk, maar el-
kaar daadwerkelijk kennen en sa-
menwerken is onmisbaar. Er is ont-
zettend veel kennis in onze samen-
leving die we optimaal moeten be-
nutten”, aldus de wethouder. De ge-
meente wil de zorg dichter bij de 
jeugd en de gezinnen organiseren, 
in de eigen omgeving en samen met 
de betrokken partijen. De conferen-
tie was heel constructief en heeft 
waardevolle input opgeleverd voor 
het preventieplan jeugd dat tot doel 
heeft om met elkaar ervoor te zor-
gen dat problemen bij kinderen en 
jongeren zoveel mogelijk worden 
voorkomen.

Kansen behoud volwaardig 
ziekenhuis steeds geringer
Regio - De kans dat het Zuwe Hof-
poort Ziekenhuis als een volwaar-
dig ziekenhuis zal blijven voortbe-
staan, wordt met de week kleiner. 
Wat wel zo goed als zeker is fuseert 
het ziekenhuis in Woerden in 2018 
met het Sint Antonius. Dat heeft een 
nieuw ziekenhuis in Leidsche Rijn 
en een vestiging in Nieuwegein. Het 
ziekenhuis in Leidsche Rijn aan de 
Soestwetering 1 is vanuit De Ronde 
Venen via de A2 goed en snel be-
reikbaar. Maar daar gaat het niet 
om. Met het grotendeels opheffen 
van de ziekenhuisfunctie wordt het 
zorgaanbod, de toegankelijkheid er-
van, in de regio minder. Zeker voor 
de oudere inwoners. Als de fusie 
eenmaal een feit is heeft het Zuwe 
Hofpoort alleen nog maar een poli-
klinische functie voor dagbehande-
lingen. Mocht het zo zijn misschien 
ook een spoedpoli voor ongeval-
len en blessures. Voor het laatste 
wil het regionale huisartsencollec-
tief zich sterk maken. Maar spoed-
eisende hulp, operaties en verple-
ging zullen te zijner tijd worden ver-
deeld over de ziekenhuizen in Leid-
sche Rijn en Nieuwegein. Die ver-
dwijnen dus uit Woerden en dan is 
het over en uit met het zelfstandig 
functionerende ziekenhuis Zuwe 
Hofpoort. De vraag is ook wat de St. 
Maartenskliniek dan zal gaan doen. 
De kliniek is gevestigd in hetzelfde 
complex. Laten die de operaties en 
(na)behandelingen dan ook uitvoe-
ren in het St. Antonius? Men heeft 
zich daarover tot op heden nog niet 
uitgelaten in de media.

Fusieproces wordt doorgezet
Partijen die over het lot van Zuwe 
Hofpoort beslissen zijn de Raad van 
Bestuur, de Cliëntenraad, de ban-
ken en de zorgverzekeraars Zilve-
ren Kruis/Achmea en CZ. De laat-
sten willen alleen nieuwe zorgcon-
tracten sluiten als Hofpoort fuseert 
met het Sint Antonius. Tot op heden 
doen partijen er het zwijgen toe, of 
spreekt men elkaar in de media te-
gen. Nu overal op de zorg wordt be-

zuinigd en die op een andere ma-
nier wordt ingevuld (lees: de zorg-
verzekeraars krijgen het steeds 
meer voor het zeggen en naar wiens 
pijpen men moet dansen), staat ook 
de financiering van drie ziekenhui-
zen die in elkaars nabijheid liggen 
op de tocht. Kort gezegd, dat is te-
veel van het goede. Terzijde zij op-
gemerkt dat het Sint Antonius bij 
het opstarten van dit nieuwe zie-
kenhuis in Leidsche Rijn in septem-
ber 2013 al 14 miljoen euro moest 
bezuinigen, terwijl Zuwe Hofpoort 
tot nu toe geen financiële tekorten 
heeft gehad, er nooit fraude is ge-
constateerd en het bekend staat om 
zijn goede zorgkwaliteit. De ruim 
14.000 handtekeningen van inwo-
ners die vorig jaar zijn ingezameld 
voor een petitie waarbij men zich 
uitsprak tegen de fusie, zijn in no-
vember aan de Tweede Kamer aan-
geboden. Voor zover bekend heeft 
dat nog maar weinig gewicht in de 
schaal gelegd. Maar ook de ge-
meenteraad van Woerden heeft het 
tij niet kunnen keren en staat zelfs 
buiten spel in dit geval. Kortom, je 
kunt doen wat je wilt, maar het fu-
sieproces wordt gewoon doorgezet 
zonder dat de inbreng vanuit de sa-
menleving en de politiek ook maar 
iets te betekenen heeft. Het Zuwe 
Hofpoort Ziekenhuis zou volgens 
een woordvoerster van Achmea 
stelselmatig steeds minder patiën-
ten krijgen omdat veel van de ‘een-
voudige’ behandelingen en contro-
les tegenwoordig al door huisart-
sen worden verricht en dat is veel 
goedkoper (voor de zorgverzeke-
raar). Kortom Nederland verandert 
en de zorg moet zich schikken naar 
het beschikbaar gestelde financiële 
budget. Of dat gezond is?...

Bij het ter perse gaan van deze krant 
werd bekend dat op dinsdag 10 fe-
bruari het personeel van het Hof-
poort ziekenhuis wordt geïnfor-
meerd over hun toekomst. Zodra 
hierover meer bekend is zullen wij u 
nader informeren.

len een winkel in dieren en dierbe-
nodigdheden gehad.

Opkikkertje
Maartje geeft toe dat ze heel erg 
moest wennen aan de omgeving, 
maar er nu nooit meer weg wil. “Ik 
ga af en toe nog wel naar Harmelen; 
mijn zus woont er en ik heb er nog 
vrienden. Ook ga ik er naar de kerk. 
Hoe Aja en ik elkaar ontmoet heb-
ben? Dat was in de jaren vijftig tij-
dens een feestelijke winkelweek in 
ons dorp. Maar erg romantisch was 
dat niet. Er waren twee jongens die 
verkering met mij wilden hebben en 
die maakten daar in het openbaar 
in mijn bijzijn ruzie over. Het halve 
dorp genoot mee en ik vond het zo 
gênant dat ik er verdrietig van werd. 
Toen kwam Aja toevallig langs op 
zijn bromfiets en die zei tegen me 
dat ik wel een opkikkertje kon ge-
bruiken door een ‘frisse neus’ te ha-
len met een ritje op de brommer. 
Dat hebben we gedaan maar toen 
hadden we nog geen verkering. Dat 
gebeurde pas later nadat we sa-

men een paar keer zijn uitgegaan. 
Het ging allemaal wel snel want we 
zijn vroeg in het huwelijksbootje ge-
stapt. Dat gedoe met die twee jon-
gens doet me nog steeds denken 
aan dat spreekwoord van die twee 
honden en dat been...” Een feestje 
vanwege de gouden bruiloft? Aja: 
“Niet op die dag. We gaan het deze 
zomer in kleine kring met de familie 
in de tuin vieren als het mooi weer 
is. Dan pakken we meteen alle ver-
jaardagen er in een keer ook bij. Dat 
wordt een super feest.”
Waar Maartje haar hobby in tui-
nieren vindt, was en is Aja goed in 
schaken en bridgen. Verder kan hij 
goed klussen. Hij is een keer kam-
pioen schaken geweest en het brid-
gen heeft hij onder meer geleerd in 
de kantine van SV Hertha. 
Bruidspaar, de redactie van deze 
krant wenst u behalve een fijne dag 
ook nog een lange voorzetting van 
uw huwelijk toe in een goede ge-
zondheid. Bij een volgend jubileum 
hopen we er weer bij te mogen zijn. 
Het ga u goed!
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Atlantis 2 gaat met 
strijdlust ten onder
Mijdrecht - Van gebrek aan strijd-
lust of kansen was geen sprake, 
desondanks verloor Atlantis 2 / Ra-
bobank een belangrijke wedstrijd 
die de kans op degradatie had kun-
nen verkleind. Op 7 februari speel-
de zij in Alkmaar tegen DSO 2, een 
ploeg waar eerder dit zaalseizoen 
van was gewonnen. Met een eind-
stand van 11-15 werd de zeer inten-
se wedstrijd afgesloten.
Het eerste aanvalsvak, bestaan-
de uit Kristian Geerdinck, Berry de 
Jong, Cynthia Sassen en Sophia 
van der Horst, liet al vanaf het be-
gin van de wedstrijd zien dat zij ge-
brand was de punten mee naar huis 
te nemen. Door variatie en sterk sa-
menspel werden prachtige kansen 
gecreëerd. De korf kreeg geen mo-
ment rust. Dit was echter ook het 
geval bij de tegenstanders, waarte-
gen het eerste verdedigingsvak be-
stond uit Timo Jongerling, Maarten 
Helsloot, Sandra Gortenmulder en 
Wendy Kentrop. Het ijzersterke ver-
dedigingsvak wist het de tegenstan-
ders erg lastig te maken door volle-
dig te sluiten en geweldige onder-
linge communicatie te behouden. 
Een achterstand van 4-1 kon helaas 
niet worden voorkomen vanwege de 
scherpe kansen in de paalzone van 

DSO, maar Atlantis bleef doorvech-
ten. Vele doelpunten en een wissel 
in de vorm van Robin van ’t Schip 
verder, werd de rust ingeluid met op 
het scorebord een tussenstand van 
8-5.

Ontmoedigt
Coach Peter van der Wel was niet 
ontmoedigd door de achterstand en 
sprak het team in de rust vol ver-
trouwen toe. De inspirerende toe-
spraak zorgde ervoor dat Mijdrech-
tenaren weer gebrand de tweede 
helft in zijn gegaan. Wissels Chantal 
Poolman en Sandra Pronk droegen 
uitstekend bij aan het scoreverloop 
van de wedstrijd, maar het mocht 
helaas niet meer baten. Het gat in 
de score werd niet gedicht doordat 
het gros van de beste kansen niet 
in de korf viel, waar dit bij DSO wel 
het geval was. De eindfase werd ge-
speeld met veel inzet doch ook ho-
ge frustraties aan beide kanten. De 
wedstrijd werd beëindigd met 11-15 
in het nadeel van Atlantis. De vol-
gende wedstrijd wordt op 14 febru-
ari gespeeld om 15.15 in sporthal de 
Phoenix in Mijdrecht. Hierin wordt 
tegenstander Triaz 2 getrotseerd, 
wat een spannende wedstrijd be-
looft te worden.

Mijdrecht MB2 
zaalkampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 7 februari zijn 
de meisjes B2 kampioen geworden 
in de zaal. Er moest 2 keer gewon-
nen worden van directe concurren-
ten Bloemendaal en Hisalis. Voor de 
eerste wedstrijd moest Mijdrecht 
aantreden tegen de nummer 3, Hi-
salis. Dit werd een spannende wed-
strijd waar tot op het laatste mo-
ment hard gewerkt moest blijven 
worden. Mijdrecht kwam met 1-0 
voor maar Hisalis zag kans om 1-1 
te maken. Toch wist HVM de ver-
diende 2-1 te maken wat tevens de 
eindstand was.
De 2e wedstrijd tegen Bloemendaal 
beloofde een spannende te worden. 
Bloemendaal stond op dat moment 
nog 1e, er moest gewonnen worden 
om het kampioenschap binnen te 
slepen. Mijdrecht schudde de span-
ning van zich af en wist in de 1e helft 
op een 2-0 voorsprong te komen. 

Bloemendaal had een aantal kansen 
maar Hester de Vroet wist haar goal 
schoon te houden. Mijdrecht wist in 
de 2e helft nog een doelpunt te ma-
ken om zo een eindstand van 3-0 op 
het bord te zetten. Doordat concur-
rent De Reigers punten had laten 
liggen is Mijdrecht met nog 2 wed-
strijden in het verschiet al kampioen 
geworden! Een knappe prestatie!
Het team heeft door iedere wed-
strijd vol gas te geven de ongesla-
gen status vast gehouden. Het team 
bestaande uit: Hester de Vroet, Tes-
sa Kragtwijk (niet op de foto), Sop-
hie Has, Dagmar Ort, Heleen van 
der Pot, Amy van Loo, Tess Isaacs, 
Sophie Berger, Julia Ruijgrok, Sasja 
Peereboom (niet op de foto) en Nu-
bia Spaltman heeft komend week-
end nog 2 wedstrijden te spelen en 
gaat natuurlijk weer voor de volle 6 
punten!

PK Sport Bosdijkloop
Regio - Loop het voorjaar tege-
moet! Toer Trimclub De Merel or-
ganiseert voor de 37ste keer de 
PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. 
Wethouder David Moolenburgh 
geeft zondag 15 februari het start-
schot op de Kerklaan. Het aantal 
deelnemers nam de afgelopen jaren 
gestaag toe. Het succes is mede te 
danken aan de gezellige ambiance 
in en om sporthal De Boei in Vin-
keveen en aan het mooie parcours 
langs het natuur- en watersportge-
bied rondom de Vinkeveense Plas-
sen en recreatieterrein Bosdijk. El-
ke deelnemer ontvangt een Ipico-
chip voor de tijdwaarneming, welke 
na de finish door vrijwilligers wordt 
ingenomen. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een hal-
ve marathon, het hoofdnummer van 
de Bosdijkloop (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
den door het buitengebied van Vin-
keveen, en een 5-kilometerloop 
door de kern van Vinkeveen. Zowel 
wedstrijdlopers als recreanten zijn 
van harte welkom. Voor kinderen 
tot en met 12 jaar is er een jeugd-
loop van 1 kilometer. De start en fi-
nish zijn vlakbij sporthal De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 
de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, een foyer met horecafacilitei-
ten en er is EHBO aanwezig. 

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in De Boei op zon-
dag 15 februari, vanaf 10.30 uur tot 
uiterlijk een kwartier voor de start. 
Deelname aan de jeugdloop is gra-
tis! Elke deelnemer aan de jeugd-

loop ontvangt een mooie herinne-
ringsmedaille. De start van de 1 ki-
lometer jeugdloop is om 11:30 uur 
voor de Sint Jozefschool aan het 
Tuinderslaantje. De start van de hal-
ve marathon is om 12.00 uur, de 10 
kilometer om 12.05 uur en de 5 kilo-
meter om 12.10 uur op de Kerklaan. 
Het parcours is vlak en over ver-
harde wegen. De kilometerpunten 
bij alle afstanden worden met gro-
te km-borden aangegeven, per af-
stand een andere kleur en bij elke 
kilometer één bord. Vele vrijwilligers 
zullen zorgdragen voor een veilige 
route. Wil je alvast de route zien? 
Zie de routekaarten op www.ttcde-
merel.nl. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilome-
ter jeugdloop is om 11:50 uur bij 
de brug op de Kerklaan. De overi-
ge prijsuitreikingen vinden plaats in 
De Boei, volgens het schema: 5 kilo-
meter om 13:00 uur, 10 kilometer om 
13:30 uur en de halve marathon om 
14:00 uur. Voor de winnaar van de 
halve marathon, zowel bij de dames 
als de heren, is er een wisselbeker. 
En voor het verbeteren van het par-
coursrecord op de halve marathon 
(dames: 1.20.28 uur, heren: 1.10.30 
uur) is een geldbedrag beschikbaar. 
De uitslagen van de PK Sport Bos-
dijkloop staan op de dag van de 
loop vanaf 17:00 uur op www.uitsla-
gen.nl. En vervolgens ook op www.
ttcdemerel.nl. Hier vindt je ook na-
dere informatie over de PK Sport 
Bosdijkloop. Of bel naar Peter Me-
ijer: 06-48013782, e-mail naar bos-
dijkloop@gmail.com of volg de Bos-
dijkloop op Twitter (@Bosdijkloop.

Bram de Vries vierde in Calgary
De Ronde Venen - Bram de 
Vries(72) is na zijn 200km Weissen-
see tocht aansluitend afgereisd naar 
Calgary om daar deel te nemen aan 
de WK schaatsen voor Masters. Met 
een dergelijke “voorbereiding” was 
het niet geheel vreemd dat het re-
sultaat op de 500m (47.95) te wen-
sen overliet, maar op de overige af-
standen 1.500m (2.25.03), 1.000m 
1.35.05 en 3.000m in 5.15.53 reed hij 
zijn seizoen beste tijden, waarbij de 
3.000m in geen zes jaar zo snel was 
geweest. In het eindklassement met 

9 deelnemers in de categorie 70+ 
werd hij uiteindelijk 4e.
Een aardige bijkomstigheid is dat in 
het weekend dat hij in Calgary ver-
bleef,  zijn  kleinzoon Noah Boog-
aard 3e werd bij de NK Supersprint 
voor B junioren met als beste tijd 
een 10.43 op de 100m, een tijd die 
op dat moment zelfs een Baanre-
cord was voor Tilburg.
Bram heeft nu nog 6 weken om zijn 
sprintsnelheid terug te krijgen om 
op de WK Sprint in Kolomna(Rus) 
een goede prestatie neer te zetten.

Alternatieve Elfstedentocht 
op de Weissensee 2015
De Ronde Venen - - Wederom 
hebben diversen schaatsenrijders 
uit de Ronde Venen op de Wei-
sensee in Oostenrijk de Alternatie-
ve Elfstedentocht geheel of gedeel-
telijk gereden. Zoals elk jaar wa-
ren de weersomstandigheden en de 
kwaliteit van het ijs erg wisselval-
lig. Op woensdag 21 januari j.l. was 
een prestatietocht van 100 km. Als 
je goud wilde halen moest je bin-
nen 3.45 uur binnen zijn, Voor zil-
ver was het 4.15 uur. Iedereen die 
na die tijd (4.15 uur) binnenkwam 

had brons. Hieraan heeft Jos Pronk 
uit Abcoude meegedaan, met een 
tijd van 5.02.27 uur. Deze tijd was 
goed voor een bronzen medaille. Bij 
de 1e toertocht op vrijdag 23 janu-
ari j.l. van 200km was de start met 
min 1 graad en prachtig ijs. Begin 
van de middag kwam de temp. bo-
ven nul en kwam er een sterke wind 
opzetten, met het gevolg dat je ca. 
2 km van parcours door de boven-
laag van het ijs zakte, waardoor 
het schaatsen niet meer mogelijk 
was. Dit werd dus klunen wat veel 

tijd in beslag nam. Bij de 2e toer-
tocht op dinsdag 27 januari j.l. wa-
ren de omstandigheden ideaal, al-
leen in de middag wat wind. Met 
deze tocht hebben een record aan-
tal deelnemers (955 van de 1130) de 
200km uitgereden. Bij de 3e toer-
tocht op vrijdag 30 januari j.l. waren 
de weersomstandigheden niet gun-
stig. Bijna de hele dag sneeuw maar 
wel temperaturen onder nul, waar-
door het ijs redelijk goed bleef.

Uitslagen:
Het waren rondes van 12,5 km.
De 1e toertocht
vrijdag 23-01-2015
Mijdrecht Piet van Scherpenzeel
200 km 8.58.09
Mijdrecht Herman Verstee

150 km 7.43.35
Wilnis Jan van Breukelen
200 km 11.22.45
Abcoude Jos Pronk
200 km 10.49.42

De 2e toertocht
dinsdag 27-01-2015
Wilnis Bram de Vries
200 km 8.45.11
Wilnis Cees de Jong
200 km 9.00.18
Wilnis Jan van Breukelen
200 km 10.18.43
Vinkeveen Nico de Haan
200 km 8.02.35
Vinkeveen Hans de Haan
200 km 8.27.16
Vinkeveen Johan Kroese
200 km 8.38.37
Vinkeveen Daan Kroese
200 km 8.41.13
Vinkeveen Jan-Willem van Bruchem
200 km 9.21.27
Vinkeveen Ron Zaal
200 km 10.22.00
Vinkeveen Peter de Wit
100 km 5.30.40
Abcoude Tom Snoek
200 km 8.05.52
De Hoef Rene Elenbaas
200 km 7.20.45
Baambrugge Ben Mouris
200 km 8.32.28

De 3e toertocht
vrijdag 30-01-2015
Wilnis Jan van Breukelen
100 km 5.33.37

Open les week Build Ya Skillz
Regio - In de week van 16 t/m 20 fe-
bruari is er in Uithoorn en Mijdrecht 
bij dansschool Build Ya Skillz weer 
de vrijblijvende open les week. Voor 
de jeugd is er Hiphop / Streetdan-
ce / Breakdance. Deze lessen wor-
den gegeven door de beste street-
dance docenten van Nederland. Zij 
zijn alle bekend van tv, hebben na-
tionale en internationale hiphop 
kampioenschappen gewonnen met 
o.a. No Escape XXL en dansen zelf 
nog steeds actief in de scene. Syl-
vain Veldkamp was laatst nog te 
zien bij Everybody Dance Now, zijn 
avontuur eindigde bij de laatste 30 
kandidaten. Een geweldige presta-
tie. Wie wil daar nou geen les van? 
Uiteraard ook klassiek balletlessen 
van hoog niveau. Wie echt talent 

heeft kan zich aansluiten bij 1 van 
onze hiphop demo teams. Zij trai-
nen voor de hoogste hiphop kam-
pioenschappen die Nederland kent.
Wie zich voor 20 februari online in-
schrijft danst ook nog mee in de 
spectaculaire eindshow van Build 
Ya Skillz. Die in begin juli zal plaats-
vinden. 
Ook voor volwassenen zijn er leu-
ke lessen. Zo hebben wij salsa en 
streetdance voor volwassenen. En 
een geweldig sport programma 
Let’s Get Active 30 Minuten sporten 
onder begeleiding van een personal 
trainer. Train je spiergroepen, val af 
en blijf in gezonde conditie. 
Voor meer info over de lestijden kunt 
u naar de website www.hiphoples-
sen.nl of bel met 0297-750427

De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen gaat de subsi-
die voor (muziek)verenigingen de 
komende jaren afbouwen. Subsidie 
die voor het voortbestaan van mu-
ziekverenigingen erg belangrijk is. 
VIOS Mijdrecht zet daarom verschil-
lende acties op touw om komend 
jaar over voldoende financiële mid-
delen te beschikken. U kunt bijvoor-
beeld meespelen met ‘de vrienden-
loterij’ als vriend van VIOS, of uw 
online aankopen doen via ‘sponsor-

kliks.nl’. Daarnaast kunt u ook spon-
sor worden van dweilorkest DORST. 
U kunt kiezen uit een platina, bron-
zen, zilveren of gouden sponsor-
contract met een looptijd van een 
jaar, met de daarbijbehorende pri-
vileges. De eerste platina sponsor 
van dweilorkest DORST is Spelt uit 
Nieuwveen. Na een geslaagd feest-
je op het bedrijf heeft Spelt besloten 
om te helpen met het voortbestaan 
van de club. Dweilorkest Dorst is 
hier ontzettend blij mee! 

Dweilorkest DORST krijg 
een platina sponsor!

Mijdrecht - Vorige week zaterdag-
ochtend was het al vroeg druk in 
de gezellige zaal van bowlingcen-
trum Mijdrecht. De Zonnebloem 
afd. Mijdrecht-Wilnis-De Hoef hield 
weer de jaarlijkse feestdag voor hun 
gasten. De opening was, net als vo-
rig jaar, voor shantykoor de Turf-
schippers uit Vinkeveen. Na een 
welkomstdrankje werd er volop in-
gezet met de zeemansliederen, 

waarvan vele zeer herkenbaar wa-
ren voor de bezoekers en zij wer-
den dan ook aangemoedigd om 
vooral mee te zingen. Toch waren er 
ook momenten om alleen te luiste-
ren naar het koor met zijn diverse 
en goede solisten. Na nog een toe-
gift was het tijd om afscheid te ne-
men en konden de gasten onder het 
genot van een drankje aan de bin-
go beginnen.

De Turfschippers te gast 
bij de Zonnebloem
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Niek van Asten is
Pupil van de week
Mijdrecht - Niek van Asten ver-
richtte afgelopen zaterdag bij de 
wedstrijd van Argon tegen FC de 
Bilt de aftrap met een penaltyshoot. 
Niek is 10 jaar komt uit Mijdrecht en 
heeft een broer die Luc heet en die 
ook bij Argon voetbalt in de D4.
Zijn zusje Renee voetbalt ook, maar 
bij CSW uit Wilnis. Zelf voetbalt 
Niek in de E1 waar Tim en Digia-
no de trainers zijn. “Ik leer heel veel 
van hun en ze doen erg goed wed-
strijdgericht trainen” vertelt Niek. 
Zijn teamgenoten zijn ook heel aar-
dig en samen hebben ze ook veel 
lol in de sport. Zijn favoriete club 

is Ajax en hij zou het erg leuk vin-
den om een keer tegen een team 
van hun te spelen. Als grote voor-
beeld in het Nederlands elftal heeft 
hij Arjan Robben en Niek hoopt dat 
hij later ook profvoetballer wordt en 
net zo veel bereikt als Arjan. Hij zit 
nu in groep 7 op de Hoflandschool 
en zijn hobby’s zijn spelletjes spe-
len zoals schaken, risk en kolonis-
ten maar gamen op de Playstation 
vind hij ook erg leuk.
Maar het liefst voetbalt ie toch sa-
men met zijn vrienden op het 
schoolplein. 
Foto: sportinbeeld.com

Duur en onnodig punt-
verlies CSW tegen Almere
Wilnis - Twee weken na de fantas-
tische vertoning tegen Argon mocht 
CSW wederom thuis aantreden, 
dit keer tegen Almere FC. Het was 
koud, maar droog. En af en toe liet 
de zon zich ook zelfs zien. De ba-
sisopstelling was niet verrassend. 
Elroy Baas en Vincent Wens ston-
den weer op hun vertrouwde plek-
ken links- en rechtsachter. Terence 
van der Linden, Matthijs Uytewaal, 
Bram Bode en Justin Blok zaten op 
de reservebank. Niet voor niets is 
Dennis Sluijk genomineerd als Trai-
ner van de Regio. Het zelfvertrou-
wen binnen de ploeg lijkt aanzien-
lijk gegroeid door de goede resulta-
ten de laatste tijd. En dat was op het 
veld ook te zien. Het eerste kwartier 
was duidelijk voor CSW. Bij een cor-
ner kon aanvoerder Marciano Kas-
toredjo inschieten, maar werd de 
bal van de lijn gered. Iets later re-
sulteerde een goede combinatie van 
de gebroeders Dave en Mike Cor-
nelissen in een schietkans voor Nick 
van Asselen, die iets te hoog mikte. 
Het was diezelfde Nick die met een 
listig stiftje over de verdediging Vin-
cent van Hellemondt bereikte, maar 
die was net iets te laat bij de bal. Uit 
de corner die resteerde tikte Vin-
cent de bal net voorlangs. De beste 
kans van die eerste helft kreeg Da-
ve Cornelissen na prima samenspel 
van Berry Kramer met Vincent van 
Hellemondt, maar de keeper van Al-
mere kon met de voet de bal keren. 

Vrije trap
Vlak voor rust kreeg CSW nog een 
vrije trap op ongeveer 18 meter van 
het doel. Nick van Asselen mikte de 
bal echter aan de verkeerde kant 
van de paal. 

De tweede helft startte CSW in on-
gewijzigde samenstelling. Het begin 
van deze speelhelft was erg onrustig 
van beide kanten, wat resulteerde in 
meerdere spelonderbrekingen en 
blessurebehandelingen. Eén speler 

van Almere kon niet verder toen hij 
op ongelukkige, maar onbedoelde 
wijze de noppen van Elroy Baas in 
zijn gezicht kreeg. Na afloop was zijn 
gezicht gehavend, maar zijn humor 
gelukkig niet. In de zestigste minuut 
kopte Berry Kramer uit een vrije trap 
van Nick van Asselen de bal terug 
op Dave Cornelissen, die met een 
halve omhaal met zijn rechterbeen 
de bevrijdende 1-0 aantekende. Al-
mere trachtte iets meer druk te zet-
ten, maar er leek geen vuiltje aan de 
lucht voor CSW. Totdat in de 67e mi-
nuut een voorzet het hoofd van El-
roy Baas schampte en hij zijn eigen 
keeper Jordy Wens volledig verras-
te, 1-1. Een paar minuten later wa-
ren de broertjes Cornelissen de ver-
dediging weer te slim af, maar de 
schietkans was helaas niet besteed 
aan verdediger Jelle van den Bosch. 
De goed spelende Dave Cornelissen 
werd gewisseld voor Bram Bode in 
de hoop dat hij de overwinning door 
een bevlieging kon bewerkstelligen. 
Het was echter Almere die op een 
2-1 voorsprong kwam na geklun-
gel in de verdediging van CSW. El-
roy Baas had kramp en werd gewis-
seld door Terence van der Linden. Er 
restte nog een klein kwartier om or-
de op zaken te stellen. In de 83e mi-
nuut volgde het hoogtepunt van de-
ze middag. Vincent van Hellemondt 
kopte goed door en Mike Cornelis-
sen kon doorlopen richting de kee-
per van Almere die besloot uit te lo-
pen. Mike krulde de bal behendig 
over de kleine keeper. Via zijn vin-
gertoppen en de onderkant van de 
lat belandde de bal in het doel. Een 
wonderschoon doelpunt. Ondanks 
de extra minuten die de wisselval-
lig leidende scheidsrechter terecht 
bijtrok, bleef de 2-2 op het score-
bord staan. Duur puntverlies in ver-
band met de kans op de periodetitel 
en aangezien Argon verloor van De 
Bilt. Veensche Boys won wel en is 
nu koploper in deze spannende za-
terdag 2e klasse B competitie.

De staart roert zich
De Ronde Venen - Ook dit seizoen 
degradeert er 1 team, de nummer 
laatst, rechtstreeks uit de 1e divisie 
en moeten de 2 teams die daarbo-
ven staan in de nacompetitie spe-
len. Dat houdt dat de teams die zich 
in de degradatiezone bevinden flink 
aan de bak moeten om te voorko-
men dat zij de nacompetitie moe-
ten spelen. Tot vorige week stonden 
Stieva/Aalsmeer, Bar Adelhof 1, de 
Merel/Heerenlux 2, de Schans/Lu-
tis ventilatietechniek en de Padde-
stoel 2 in die zone. Belangrijk is dan 
ook hoe zij zelf gepresteerd heb-
ben maar ook wat hun concurren-
ten hebben gedaan.
Bar Adelhof 1 moest thuis tegen de 
nummer 4, de Merel/Heerenlux 2. 
Richard Schreurs en Anne Beeker 
lieten zien dat zij ook een beste pot 
kunnen biljarten en zij versloegen 
John Vrielink en Walter van Kouwen. 
Helaas voor Bar Adelhof 1 deden 
Bert Fokker en Kees Griffioen dat 
voor de Merel/Heerenlux 1 en met 
net iets meer caramboles werd het 
4-5. De Paddenstoel 2, op dit mo-
ment laatste in de 1e divisie, ontving 
de Kuiper/SteeInn. Ook hier he-
laas geen volle winst voor de num-
mer laatst, Jamal Banmousa en Ron 
Hartsink wisten nog wel 4 punten in 
huis te houden, maar ook hier werd 
het 4-5. De Merel/Heerenlux 2 had 
het ook niet makkelijk. Thuis moes-
ten zij het tegen DIO opnemen. De 
start van de Merel was goed, de 
eerste twee partijen werden, welis-
waar met 1 carambole verschil, ge-
wonnen. Herman Turkenburg, met 
12 beurten de snelste partij van de 
week, en Paul Schuurman zetten dat 
recht door hun partijen te winnen. 
Mede door de snelle partij van 
Degradatie
Herman was de eindoverwinning 
met 4-5 toch voor DIO. De num-
mer 10, de Schans/Lutis ventilatie-
techniek moest tegen de nummer 7, 
Stieva/Aalsmeer. Beide teams heb-
ben de punten dus hard nodig om 
degradatie of nacompetitie te ont-
lopen. De Schans had zich dat voor 
deze wedstrijd kennelijk goed in de 
oren geknoopt, want partij na par-
tij werd gewonnen. Slecht 2 punten 
werden er door Ad Swartjes (Stieva)  
binnen gesleept en daar moesten zij 

het dan mee doen, 7-2. Aangezien 
de naaste concurrenten het alle-
maal ietsje minder deden, een goed 
week voor de Schans/Lutis venti-
latietechniek. Bar Adelhof 2 ont-
ving koploper de Merel/Heerenlux 
3. Team 3 blijft het goed doen, laat 
weinig punten liggen en staan dan 
ook nog steeds bovenaan. Bar Adel-
hof 2 staat in de top 3 en wil er ui-
teraard alles aan doen om daar te 
blijven. Helaas bleek ook deze keer 
weer de kracht van de Merel/Hee-
renlux 3. Alleen Petra Simmers wist 
2 punten voor Bar Adelhof 2 te win-
nen maar de andere zeven waren 
toch weer voor de koploper. Evert 
Oudhof (de Merel/Heerenlux 3) be-
wees nog eens de kracht van dit 
team door de hoogste serie van de 
week (9 caramboles, 29,03%) te ma-
ken.

Eerste drie
In de tweede divisie gaat het vooral 
om de eerste drie plaatsen. Het kam-
pioenschap is uiteraard de mooiste 
maar nummer 2 en 3 kunnen altijd 
nog in de nacompetitie promoveren. 
ASM 1 en 2 zijn de laatste weken 
lekker bezig en de vraag is kunnen 
zij dat voortzetten en wat doet kop-
loper Bar Adelhof 3. ASM 1 is, zoals 
gezegd, lekker op dreef. Deze week 
ontvingen zij de nummer 2, CenS 1, 
en dat is geen gemakkelijke klus. 
CenS 1 was helaas niet compleet en 
moesten daarom meer caramboles 
maken. Daar maakten de mannen 
van ASM 1 dan ook gebruik van. 
Cor Ulthee en Hennie Versluis won-
nen hun partijen en Rene Hoogen-
boom sleepte ook nog eens een ge-
lijk spel uit het vuur tegen Desmond 
Driehuis. Alleen Jan Siege verloor 
van Desmond Driehuis (2 partijen 
deze avond), 6-3. 
De nummers 5 en 6, CenS 2 en ASM 
2, mochten het bij CenS uitvechten. 
Hier was er voor CenS 2 helemaal 
geen houden aan. Chris Esser en 
Gert Vis hadden beide nog een kans 
op een gelijkspel maar misten he-
laas in de nabeurt, einduitslag 0-9. 
De Springbok 2 begon het seizoen 
goed maar naarmate het seizoen 
vorderde ging het wat minder voor-
spoedig. Deze week gingen zij bij 
de Kromme Mijdrecht 2 op bezoek 
maar ook deze week lukte het weer 
niet om echte potten te breken. Va-
der en zoon Schuurman hadden zch 
tijden de persoonlijke kampioen-
schappen in vorm gespeeld en won-
nen hun partijen, Adrie van Yperen 
deed hetzelfde. Alleen Jack Baak 
(Springbok 2) wist zijn partij bin-
nen te halen, 7-2. De topper van de-
ze week was Onze Vrijheid/de Bil-
jartmakers tegen Bar Adelhof 3. Bei-
de teams lopen een wedstrijd ach-
ter, beide willen ook graag naar de 
1e divisie en moeten dus elke week 
winnen. Daar liet Bar Adelhof 3 
geen twijfel over bestaan, met sterk 
en gedegen spel werd partij na par-
tij gewonnen en zij lieten dan ook 
geen enkele kruimel voor Onze Vrij-
heid/de Biljartmakers liggen, 0-9.

Atlantis 1 pakt de draad 
weer op!
Mijdrecht - Zaterdag 7 februari 
speelde Atlantis 1, gesponsord door 
de Rabobank, een uitwedstrijd te-
gen DSO 1 in Alkmaar. Op papier 
was Atlantis de betere ploeg. De vo-
rige wedstrijd tegen DSO werd pas 
beslist in de laatste 10 minuten van 
de wedstrijd in het voordeel van At-
lantis. Er werd deze week hard ge-
traind om niet in herhaling te val-
len en de twee punten te pakken na 
twee verloren wedstrijden. Er werd 
strijdlust getoond en na 60 minuten 
spelen stond er dan ook een stand 
van 14–18 op het scorebord in het 
voordeel van de Mijdrechtenaren. 
Atlantis kwam goed uit de start-
blokken. Er werden meteen goede 
aanvallen opgezet en de juiste kan-
sen werden gecreëerd. Alleen de 
bal wilde niet door het mandje val-
len. De verdediging hield het goed 
dicht en wist snel de bal te onder-
scheppen. Het was toch DSO dat na 
vijf minuten de stand wist te ope-
nen. Atlantis gaf hier snel antwoord 
op en de strijd ging verder. De eer-
ste helft ging gelijk op. De ploeg uit 
Mijdrecht liep steeds twee doelpun-
ten uit maar DSO wist het gat weer 

te verkleinen. Toch ging Atlantis met 
een voorsprong van 8–9 de rust in.
Beter Atlantis was de betere ploeg 
maar om te winnen moesten de 
kansen wel afgemaakt worden. Het 
was dan ook het team van Atlantis 
dat de score hervatte in de tweede 
helft. Dit keer vielen de kansen er 
wel in waardoor er verder kon wor-
den uitgelopen op DSO. De wed-
strijd werd niet meer uit handen ge-
geven. Het was een zwaarbevoch-
ten strijd waar Atlantis als terech-
te winnaar uit de bus kwam. Za-
terdag 14 februari speelt de Rabo-
bankploeg thuis tegen Triaz 1 om 
16.30 in sporthal de Phoenix. Er is 
dit seizoen al twee maal (zowel op 
het veld als in de zaal) tegen Triaz 
gespeeld. Allebei de ploegen heb-
ben één keer gewonnen dus het 
belooft een spannende wedstrijd 
te worden. Alle support is van har-
te welkom! Na deze wedstrijd wordt 
de ploeg in de kantine van Atlantis 
om 19.00 uur gehuldigd als sport-
ploeg van het jaar van de gemeen-
te de Ronde Venen. Iedereen is van 
harte welkom om dan een toost op 
het team uit te brengen.

Atalante heren 1
Liever niet op zaterdag
Vinkeveen - Het zijn hoge pieken 
en diepe dalen de afgelopen weken 
voor Atalante Heren 1. En die die-
pe dalen gaan de Vinkeveense he-
ren vooral in uitwedstrijden door , 
met name op zaterdagmiddagen. 
Nu moest Atalante genoegen ne-
men met een 3-1 nederlaag in Eem-
nes, tegen Voleem.
Nu is dat op zich niet zo heel ver-
wonderlijk, want juist in de uitwed-
strijden moet Atalante het vaak 
doen zonder midaanvaller en vas-
te waarde Yorick. Ook Frans was dit 
weekeinde afwezig, maar hun plaat-
sen werden uitstekend ingevuld 
door Martijn en Rick uit het tweede. 
Dus dat was geen excuus ditmaal. 
Maar waar Atalante in eigen hal de 
kleine kansjes weet te benutten en 
boven zich zelf weet uit te stijgen, 
lukt dat in uitwedstrijden niet.
De eerste set ging lange tijd gelijk 
op. Het was niet slecht aan Vinke-
veense kant, maar er zaten ook veel 
slordigheden in het spel, met na-
me in de passing. Bovendien kwam 
Voleem sterk uit de startblokken. Tot 
8-7 waren beide teams gelijkwaar-
dig, maar daarna liepen de gast-
heren uit. Vooral Leroy had pro-
blemen met een huizenhoog blok. 
Toch krabbelde Atalante nog terug, 
na enkele goede passes van Rick, 
maar verder dan 21-18 kwamen de 
heren niet, 25-18. In de tweede set 
een tactisch omzetting, in een po-
ging het sterke blok van Voleem te 
omzeilen. En dat pakte aanvankelijk 
goed uit. Blokkerend kreeg Atalan-
te wat meer grip op de twee ster-
ke aanvallers van de gastheren en 
de pass was ook stabieler, waardoor 
Jeroen meer kon variëren en Le-
roy niet elke keer tegen een twee-
mansblok moest opboksen. Atalan-
te nam een 7-15 voorsprong mede 
door goed verdedigen van Bas en 
een serviceserie van Rick Die voor-
sprong slonk nog naar 18-21, maar 
enkele scheidsrechterlijke dwalin-
gen gaven weer voldoende adre-

naline om de set gedecideerd uit te 
maken, 18-25.

Derde set
In de derde set toch terug naar de 
basisopstelling, met Martijn voor 
Rick in een poging blokkerend meer 
grip te krijgen op de aanval van 
Voleem. En ook dat leek succes te 
hebben. De servicedruk werd hoger 
en er kwam meer variatie in de aan-
val. Vooral Iwan was in deze set op 
dreef, na een lange blessureperiode 
haalde hij weer enkele keren gena-
deloos uit. Via 15-17 en 19-22 leek 
Atalante het lek boven te hebben. 
Maar op de beslissende momenten 
waren er te veel slordigheden, aan-
valsmogelijkheden werden niet af-
gemaakt en verdedigend vielen te 
ballen te makkelijk op de grond. Het 
werd 22-22 en na een niet benut 
setpoint op 23-24 pakte Voleem ook 
de derde set, 27-25. In de vierde set 
liep Voleem langzaam uit naar een 
6-3 en 14-9 voorsprong. Atalante 
kwam echter nog sterk terug. Einde-
lijk werd er een antwoord gevonden 
op hun sterke buitenaanvaller en 
met goede services van Bas en Le-
roy kwamen de gasten terug tot 18-
17. Bij 23-24 krijgt Atalante weer een 
setpoint, maar op dat moment volgt 
een foutservice en Voleem rook de 
voor hen broodnodige vier punten. 
Tekenend voor deze wedstrijd was 
dat het laatste punt ook weer door 
een eigen fout aan de tegenstander 
werd geschonken, 27-25. Een te-
leurstellende en onnodige 3-1 ne-
derlaag. Uiteindelijk maakte Voleem 
maar drie punten meer dan Atalan-
te (97-94), maar juist op de beslis-
sende momenten lieten de Vinkeve-
ners het dit keer liggen. Door deze 
uitslag kruipt de (zeer) brede mid-
denmoot steeds dichter bij elkaar. 
Atalante heeft de vierde plek nog 
steeds in bezit, maar de concurren-
tie nadert. Aanstaande vrijdag 13 
februari is Prima Donna Huizen 2 in 
Vinkeveen de tegenstander.

Argon trekt weer aan het 
kortste eind
Mijdrecht - Opnieuw een neder-
laag voor Argon, nu was FC de Bilt 
op het kunstgras in Mijdrecht de 
gelukkigste. Hoewel Argon het be-
tere van het spel had en de mooiste 
kansen kreeg bleef de verdediging 
van De Bilt wonderbaarlijk overeind. 
Doelman Ricardo Pauw was de gro-
te man bij de bezoekers en als hij 
het even niet kon behappen stond 
er wel een verdediger op de goe-
de plaats om assistentie te verle-
nen. Een strafschop halverwege de 
tweede helft bracht De Bilt op voor-
sprong en in het slot van de wed-
strijd toen iedereen van Argon aan 
aanvallen dacht kreeg De Bilt Argon 
definitief op de knieën door de 0-2 
te scoren. Argon leverde door deze 
uitslag de koppositie in ten gunste 
van Veensche Boys. 
Goede mogelijkheden

Aanvallen
Pas na twintig minuten kreeg Argon 
in aanvallend opzicht wat meer kan-
sen, eerste was het Syrano Morri-
son die een hard schot op de vuis-
ten van doelman Pauw uiteen zag 
spatten en in dezelfde minuut knal-
de Epi Kraemer de bal, onbereikbaar 
voor Pauw in het doel maar een ver-
dediger was ter plekke om de bal 
uit de doelmond te koppen. Vervol-
gens ketste een schot van Morri-
son af. Ook een vrije trap op rand 
zestien meter van de voet van Floris 
Mulder was voor doelman Pauw. De 
Bilt kwam eigenlijk niet in de buurt 
van het Argondoel, alleen Erwin 

Korthals zag zijn afstandsschot over 
de kruising scheren. De gevaarlijk-
ste momenten voor het doel van Ro-
mero Antonioli waren eigenlijk de te 
zachte terugspeelballen.
Strafschop

Tweede helft
Halverwege de tweede helft kwam 
Argon onverwacht op achterstand, 
Bobby Reijerse werd binnen de zes-
tien meter onreglementair aange-
vallen, scheidsrechter Van den Berg 
kon niet anders doen de bal op stip 
deponeren. Erwin Korthals joeg de 
bal onhoudbaar in de bovenhoek 
0-1.Daarvoor waren er weer mo-
gelijkheden voor Argon, een ac-
tie van Morrison kon net tot hoek-
schop worden verwerkt en na een 
hoekschop van Erwin Loenen kopte 
Bas Pel effectvol in maar de bal ca-
ramboleerde over het doel. Vervol-
gens redde Pauw zijn club toen hij 
een inzet van Morrison met de voet 
onschadelijk maakte.
In de slotfase schot Ian van Otterlo 
over. Argon probeerde nog van alles 
om er een punt uit te slepen maar 
het was De Bilt die in de slotfase via 
een counter de wedstrijd in het slot 
gooide, Erwin Korthals had alle tijd 
om aan te leggen en koos de goede 
hoek 0-2. Volgende week is Argon 
vrij van competitieverplichtingen, 
Voorland komt op dinsdag 17 febru-
ari naar Mijdrecht, aanvang 20.00 
uur voor de bekerwedstrijd. 

Foto: sportinbeeld.com

Bridgeclub ABC
De Ronde Venen - Na de 
bridgeochtend op 5 februari jl. zit-
ten we al weer op de helft van de 3e 
ronde van dit seizoen. Ondanks de 
weersvoorspelling waren er voor-
af weinig afzeggingen op een en-
kel griepgevalletje na. Wel ’s mor-
gens één afzegging i.v.m. de glad-
heid van de wegen. In de planning 
hadden we twee maal twaalf pa-
ren, doch door de afzegging ont-
stond er toch weer een wachtta-
fel. In de A Lijn speelden elf paren 
en in de B lijn waren twaalf paren 
actief. Uw verslaggever had juist in 
de Nieuwe Meerbode gelezen dat 
Greet de Jong en Roel Knaap in De 
Kwakel waren gedegradeerd en had 
dit Roel natuurlijk lekker ingewre-
ven. Had ik beter niet kunnen doen, 
want zijn tegenstanders deze och-

tend werden hier de dupe van. Greet 
en Roel werden in de A lijn eerste 
met 63,13%. Corry Olijhoek en Ria 
Wezenberg behaalden de tweede 
plaats met 59,38% en derde wer-
den Addie de Zwart en Jeannet Ver-
mey met 57,50%. Mooi gehandhaafd 
in de top na de eerste plaats van vo-
rige week. In de B lijn werden eer-
sten Wies Gloudemans en Marthe 
Pijnappels. Zij scoorden 66,25%. 
Tweede werd het gelegenheidspaar 
Hanny Hamacher en Jan Visser met 
60,00% en op de derde plaats ein-
digden Bert Morshuis en Wim, die 
niet graag met zijn achternaam in 
de krant wil, met 56,67%. Ik zal eens 
aan hem vragen of het wel goed is 
als ik een balkje door zijn naam zet, 
maar dat stuit wellicht weer op an-
dere problemen.

Doornekamp en 
Boelhouwer kwart finalisten
De Ronde Venen - In het drie-
banden toernooi van D.I.O./Café de 
Merel zijn de eerste kwart finalis-
ten bekend, in het afgelopen week-
end speelden zaterdag Henk Door-
nekamp en zondag Frank Boelhou-
wer zich naar de kwart finales, ver-
dere kwart finalisten zijn Jan Eijsker, 
Henny Versluis, Bas Krabbendam, 
Joop Luthart, Jac de Leeuw, Eduard 
van Heuven en Desmond Driehuis, 

de volgende voorronden wedstrij-
den zijn te spelen op de data zater-
dagen 14 en 21 en zondagen 15en 
22 februari en zondag 1 maart al-
le dagen zal er gestart worden om 
14.00 uur. De kwart finales worden 
op zaterdag 14 en 21 en zondag 15 
en 22 maart gespeeld.
Dit alles in Café de Merel, Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-
263562.
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Denk en Zet 2 nestelt 
zich op 2e plaats
Regio - Door winst op medeconcur-
rent Muiderberg1 staat het 2e 8-tal 
van Denk en Zet/Advisor nu op de 
2e plaats in de 3e klasse A.
Voorafgaand aan deze wedstrijd za-
gen de Denken Zetters nogal te-
gen deze wedstrijd op; een 1e team 
is meestal vrij sterk over de bo-
venste borden en de Muiderberg-
spelers hadden hun eerste 2 wed-
strijden met grote cijfers gewon-
nen, o.a. van H.S.G 5, waarte-
gen de Denk en Zet spelers maar 
nipt tegen gelijk gespeeld had-
den. Na een klein half uurtje scha-
ken stond er op de meeste borden 
echter al een voordelige stelling voor 
de “Vinkeveners”en toen de tegen-
stander van Jeroen Vrolijk over het 
hoofd zag dat de penning Lb5 niet 
ging vanwege Da5 schaak, dit om-
dat het paard, dat zich dan normali-
ter op c3 gaat positioneren al geruild 
was, was de eerste overwinning een 
feit. 1-0. De 2e overwinning kwam 
op naam van Johan Voskamp. Zijn, 
inmiddels bij diverse Denk en Zet 
schakers in zwang zijnde , b4 ope-
ning ,werd nog wel goed tegenge-
speeld. In het middenspel raakte de 
tegenstander echter het overzicht 
even kwijt en de opstoot van pion e3 
naar e4 en vervolgens naar e5 lever-
de een stuk voor een pion op. Rus-
tig en secuur schakend wist Johan 
dit voordeel relatief eenvoudig om te 
zetten in een vol punt, wat de stand 
op 2-0 bracht. Buurman op bord 7, 
Bert Vrinzen leek over de diagonaal 
a8-h1 een kwaliteit te verliezen; zijn 
tegenstander zag echter niet de juis-
te zetten,c.q. zetten volgorde met als 
gevolg dat het Bert was die aan het 
langste eind trok.3-0.

Henk
Op de borden 3 en 4, bezet door 
Henk van de Plas en Peter de Jonge 
gebeurde inmiddels geen al te spec-
taculaire dingen . Henk zijn tegen-
stander had wel wat initiatief maar 
stoïcijns en soms wat onorthodox 
vond Henk wel weer steeds de ruim 
voldoende verdediging. Gevolg een 
terechte remise.
Peter de Jonge kwam met wit iets 
beter uit de opening maar had voor 
deze keer van de schaaklogica moe-

ten afwijken door i.p.v de ontwik-
kelingszet Pc3 eerst Kb1 te spelen. 
Nu had de tegenstander door een 
schaakje de gelegenheid de sterke 
loper van Peter te ruilen en tevens 
werd de wit speler met een wat on-
gelukkig staande loper op d3 op-
gezadeld. Zowel de stelling als Pe-
ter waren beiden goed genoeg om 
er toch nog een remise uit te halen.
Thierry Siecker ,bord 5, maakte er 
zoals gebruikelijk weer een wilde 
partij van,zijn Leeuw opening, met 
de opmars van de h en g pion ,on-
derwijl de koning in het centrum 
houdend zijn doorgaans een succes 
voor spektakel. Veelal weten Thier-
ry’s tegenstanders geen raad met dit 
opportunistische spel, helaas Thier-
ry zelf ook niet altijd. Nu echter had 
hij, Siecker dus, goed gezien dat 
door wat schaakjes de witte koning 
via de f-lijn midden het veld in ge-
schopt kon worden en dat na de stil-
le zet Ke8 en het erbij halen van de 
toren van a8 het afgelopen was. De 
witspeler “gunde”Thierry echter zijn 
mooie variant niet, na Kf1? Was Df2! 
mat in een.

Cees
De spectaculairste partij van de 
avond kwam op naam van 2e bord 
speler Cees Verburg. Good Old 
Cees, bewees weer eens dat je door 
Denk sport ,je hersenen jong houdt.
De tegenstander van onze ruim 80 
jarige Cees moet regelmatig dan 
ook gedacht hebben de “Brains” van 
Cees zich ergens op het leefstijdpad 
van tussen de 20 en 30 jaar bevon-
den. De ene na de andere kracht-
zet verscheen op het bord, het leek 
de hersenen van Cees niet te deren 
om de gevolgen van al deze zetten 
te berekenen. Aan het eind van de” 
brain en schaakstorm” stond er een 
mooie witte pion op de 7e rij, die er 
van droomde dame te worden, en 
was er ook nog een onweerlegbaar 
mat in de maak. Murw geschaakt 
gaf Cees zijn tegenstander maar 
op. Met nog een solide remise van 
onze andere Nestor en daarbij ook 
nog langst schakende lid van Denk 
en Zet , Jan Smit ,werd de eindstand 
een souvereine 6 ½ - 1 ½ voor Denk 
en Zet/Advisor.

Geen gepuzzel dit keer 
bij Hartenvrouw
Regio - Gelukkig was de 2e ronde 
van de competitie veel overzichtelij-
ker, dus geen gepuzzel dit keer. In 
de A , met tien paren, werden eer-
ste Geke Ludwig en Margo Zuidema 
met 57.08%, tweede Froukje Kraaij 
en Anneke van der Zeeuw met 
55.42%, derde Ted Brand en Alice 
Oostendorp met 54.58%, weer ge-
shopt Ted? Nee natuurlijk niet, jul-
lie zijn goed.
De competitie A: 1e Geke en Mar-
go, als 2e, na afwezigheid deze keer, 
stormt mijn ‘favoriete paar’ Thecla  
Maarschalk/Rees van der Post naar 
voren. Ga zo door dames, denk aan 
de vorige competitie en u wordt K...! 
Als 3e het team Ted Brand/Alice 
Oostendorp, mijn complimenten, u 
scheelt bar weinig met 1 en 2, dat 
geldt ook voor de vierde in rij: Kok-
kie van den Kerkhoven/Corrie Smit. 
Er is nog van alles mogelijk tussen u 
vieren het verschil met één en vier 
is minder dan 4%. Ik ben ‘onpartij-

dig’ maar mijn geld, zie vorige com-
petitie, ligt in handen van Thecla en 
Rees dus... 
In de B, met dertien paren, werden 
1e Guus Pielage en Renske Visser 
met 64.58%, 2e An van Schaick en 
Lea Wit (koekjes?) met 60.58%, 3e 
het paar Ria Verkerk/Ineke van Die-
men met 57.99%. De competitie: 1e 
zijn Guus en Renske, 2e, zij moes-
ten hun voormalige 1e positie inle-
veren, An van Schaick en Lea Wit. 
Cisca Goudsmit en Trudy Fernhout 
staan 3e, dames u moet het wel iets 
beter gaan doen volgende keer an-
ders wordt het weer niets. Wil Blan-
sert en Ank Reems staan 4e. In de 
B geldt hèèl iets anders dan in de 
A: tussen nummer 4 en nummer 1  
is het verschil meer dan 10%! Kom 
op dames laat u niet op uw kop zit-
ten door Guus en Renske. Ook spe-
len bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij 
de secretaris Mieneke Jongsma, tel. 
0297-565756.

Top prestatie Veenland 
turnsters
De Ronde Venen - Op zaterdag 
werd er in de Willisstee de voorron-
de turnen voorgeschreven oefenstof 
gehouden. Voor alle Veenland turn-
sters een thuis wedstrijd. In de eer-
ste ronde de beurt aan Emma en 
Roos. Dit was hun eerste wedstrijd 
maar dat was niet te merken ze 
turnden een prima wedstrijd. Roos 
werd zevende maar met een mooie 
2de plaats op balk en Emma kreeg 
de gouden medaille omgehangen. 
Goed begin dus. In de tweede ronde 
Robyn ook voor de eerste keer. Ook 
Robyn turnde fantastisch en eindig-
de op een mooie 3e plaats.
Toen de beurt aan Indy, Noë, Sien-
na en in de andere baan Renske en 
Jessica. Met een mooie 3de plaats 
op brug en 1ste op vloer kreeg Sien-
na de zilveren medaille. Ook Noë en 
Indy turnden zeer goede oefeningen 
met een vierde plaats op balk voor 
Noë werd zij 7e en Indy ondanks 

haar harde val van de brug toch een 
mooie 15e plaats. Renske en Jessica 
turnden ook voor het eerst en haal-
den een mooie 12e en 13e plaats.
In de vierde ronde alweer turnden 
Jasmijn, Demi, Lisa en Irene hun 
wedstrijd. Een super wedstrijd kun-
nen we wel zeggen, helaas liep alles 
bij balk niet zoals het hoorde maar 
dat lag niet aan de turnsters. Demi 
behaalde een gouden medaille en 
tevens de 1e plek op brug. Jasmijn 
werd vierde maar na protest over 
het cijfer op balk werd zij ook 1e 
en bleek ze ook 1e op vloer en balk. 
Daardoor schoof Irene die vijfde 
was een plekje op en kreeg als nog 
een medaille voor de 4e plaats. Lisa 
turnde ook een prima wedstrijd en 
werd 8e. In de laatste ronde turnde 
Nora. Ze begon met een hele mooie 
balkoefening en ook op de andere 
toestellen een prima oefening. Ze 
behaalde een mooie 8e plaats.

Spannende ontknoping 
driebandencompetitie DrV
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dag 6 februari werd de laatste speel-
avond gehouden van de individuele 
driebandencompetitie in De Spring-
bok te De Hoef. Deze avond stond 
bij voorbaat reeds bol van de span-
ning, aangezien liefst vijf kandidaten 
nog uitzicht hadden op de titel.
Henk Doornekamp (37 pnt.), Jos 
Lugtigheid (36 pnt.), Michel Bak (35 
pnt.), Paul Huzemeier (34 pnt.) en 
Robert Daalhuizen (32 pnt.) zouden 
onder elkaar uitmaken, wie met de 
hoogste eer ging strijken. Het on-
derlinge verschil bedroeg slechts 
vijf punten, zodat alles nog moge-
lijk was.
Van deze vijf kanshebbers moesten 
jammer genoeg de laatste twee om 
voor hen moverende redenen ver-
stek laten gaan, zodat ook de recht-
streekse confrontatie tussen Jos en 
Robert helaas uitbleef. 

Eenvoudig
Jos Lugtigheid moest het nu opne-
men tegen invaller John Vrielink en 
dat was bepaald geen eenvoudi-
ge opgave. John deed zijn sportie-
ve plicht om het Jos zo lastig mo-
gelijk te maken, doch dit lukte maar 
ten dele. De eerste partij ging over-
tuigend naar Jos met een moyenne 
van 0.652, maar in de tweede om-
loop was John zeer dreigend om als 
eerste de finish te halen met een 
moyenne van 0.513. In de nabeurt 
wist koele kikker Jos echter drie ca-
ramboles te fabriceren, waarmee hij 
toch nog een remise bereikte. Door 
vijf wedstrijdpunten aan zijn totaal 
toe te voegen, bleef het kampioen-
schap ruimschoots in zicht. Dit hing 
echter af van het resultaat wat Mi-
chel Bak zou boeken aan dezelfde 
tafel in zijn twee partijen tegen Jan 
van Veen. Beide spelers vochten een 
verbeten strijd uit, die beslecht werd 

in het voordeel van Michel. Aan-
gezien de eerste partij een te hoog 
aantal beurten opleverde, kwam hij 
echter ook niet verder dan vijf van 
de maximaal zes te behalen wed-
strijdpunten te scoren, waardoor het 
onderlinge verschil met Jos Lugtig-
heid ongewijzigd bleef en de laat-
ste uiteindelijk tot kampioen van het 
seizoen 2014-2015 kon worden uit-
geroepen. 
Koploper Henk Doornekamp was 
deze keer in minder goede doen en 
moest in beide partijen teleurstel-
lend zijn meerdere erkennen in Nick 
van de Veerdonk. Hierdoor was hij 
niet in staat om nog wedstrijdpun-
ten aan zijn totaal toe te voegen en 
moest hij genoegen nemen met de 
derde plaats in de eindrangschik-
king.

Triatlon
Middenmoter Bert Loogman lever-
de en passant bij het scheiden van 
de markt een formidabele prestatie 
door in zijn 1e partij tegen invaller 
Jacques de Leeuw het hoogste par-
tijmoyenne (1.316) van het gehele 
seizoen te scoren. Hij had slechts 19 
beurten nodig om zijn 25 carambo-
les te voltooien. In de 2e partij deed 
hij het nog eens dunnetjes over 
door in 28 beurten te finishen met 
een moyenne van 0.893.
Na afloop van deze individuele drie-
bandencompetitie zal het lopen-
de seizoen op 27 februari worden 
voortgezet en afgesloten met een 
triatlon over vijf speelavonden. Dit 
betreft een combinatie van libre, 
bandstoten en driebanden, waarbij 
wederom de nodige inventiviteit en 
inzet van de spelers zal worden ge-
vraagd. Ongetwijfeld zal ook dit on-
derdeel weer een mooie strijd ople-
veren tussen de vijf samengestelde 
teams.

Argon en Bleekemolens race 
Planet gaan samenwerken
Mijdrecht - Zaterdag 7 februari zijn 
SV Argon en Bleekemolens Race 
Planet een mooie sponsorovereen-
komst aangegaan. Bleekemolens 
Race Planet is een vertrouwd ge-
zicht in Mijdrecht en is na een kor-
te periode afwezig te zijn geweest, 
weer terug op de plek waar het voor 
ze allemaal begon, de indoor kart-
baan van Mijdrecht. Deze kartbaan 
was de eerste indoor kartbaan in 
Europa en de start van een groot 
bedrijf met vestigingen in Amster-
dam, Delft, Mijdrecht en Circuitpark 
Zandvoort. Om hun bekendheid, be-
trokkenheid en zichtbaarheid in on-
ze regio te vergroten zijn ze een sa-
menwerking aangegaan met SV Ar-
gon, waarbij er voor beide partij-
en veel winst te behalen valt. Blee-
kemolens Race Planet gaat samen 
met de Commissie Commerciële Za-
ken van SV Argon de komende pe-
riode diverse acties lanceren voor 

leden en sponsors en zal regelma-
tig zichtbaar zijn op evenementen 
en uitingen. SV Argon heeft de eer 
deze nieuwe ABC Exclusief Partner 
te verwelkomen en zal deze nieuwe 
sponsor, net als alle andere bedrij-
ven die zich aan Argon hebben ver-
bonden of gaan verbinden, koeste-
ren. Argon is dan ook erg blij met 
de support van Bleekemolens Race 
Planet en hoopt op een prachtige 
samenwerking, afgelopen zaterdag 
kreeg dit officieel gestalte toen va-
der en zoon, Michael en Sebastiaan 
Bleekemolen in de bestuurskamer 
van Argon de overeenkomst met 
hun handtekening bekrachtigd heb-
ben. Wie interesse heeft om partner 
van Sv Argon te worden kan terecht 
op website van Argon of contact op-
nemen met commerciële zaken van 
Argon. 

Foto: sportinbeeld.com

Prijsklaverjassen in de Merel
De Ronde Venen - Op vrijdag 13 
februari 2015 is er prijsklaverjas-
sen om fraaie prijzen. Het klaver-
jassen start om 20.00 uur, zowel da-
mes als heren welkom, aanwezig 
zijn om 19.45 uur voor de inschrij-
ving. Er zullen 4 ronden van 16 gif-
fies gespeeld worden en dan wor-
den de punten bij elkaar opgeteld 
en is winnaar of winnares bekend. 
Er zijn fraaie prijzen te winnen. Ook 
zal er een tombola gehouden wor-
den met schitterende prijzen. 
Cafè de Merel, Arkenpark Mur 43 te 
Vinkeveen, tel. 0297-263562.
De uitslag van de laatst gespeelde 

prijsklaverjasavond was;
1 Frans Bierstekers  7620 punten
2 A.v. Scheppingen  7308 punten
3 Cees Lof  7063 punten
4 Ed Valk  6893 punten
5 Dirk v. Nieuwkerk  6891 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Caty Jansen met 5079 punten

Hier volgen de datums voor de prijs-
klaverjas competitie 2014/2015. 
Voor 2015 zijn de datums 13 en 27 
februari, 13 en 27 maart, 10 en 24 
april, 8 en 22 mei, 5 en 19 juni en 3 
juli dit alles onder voorbehoud.

Noah Boogaard derde op 
NK Supersprint
De Ronde Venen - pakte schaatser 
Noah Boogaard twee bronzen me-
dailles tijdens het NK Supersprint 
voor Junioren B. Hij werd derde in 
het overall eindklassement en won 
tevens een bronzen afstandsme-
daille op de 100 m. Om aan het NK 
Supersprint deel te kunnen nemen, 
moeten de schaatsers selectiewed-
strijden rijden. Tijdens de regiowed-
strijd op 17 januari ‘15 op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam plaats-
te Noah zich voor het NK Super-
sprint. In oktober 2014 miste Noah  
plaatsing voor het NK Supersprint 
nog op een haar na, hij werd twee 
keer 2e tijdens de Supersprint wed-
strijden in Inzell. Per leeftijdscate-
gorie mochten uiteindelijk 20 deel-
nemers op de Ireen Wüst IJsbaan 

in Tilburg uitvechten wie zich een 
jaar lang Nederlands Kampioen Su-
persprint mag noemen. Een Super-
sprint wedstrijd bestaat uit 2x100 
m en 2x300 m. De eerste 100 m 
van Noah ging uitstekend in 10,43, 
slechts éénhonderste boven zijn PR. 
Dit betekende plaats 3 in het klas-
sement, een plaats die Noah vervol-
gens niet meer afstond. De twee-
de 100 m ging een fractie langza-
mer in 10,57 (na wat gedoe rond-
om reclame op zijn schaatspak). Na 
twee stabiele 300 m-races (25,36 en 
25,18) bleef Noah 3e in het eind-
klassement.
Noah heeft zich ook gekwalificeerd 
voor deelname aan het NK Korte-
baan op zaterdag 21 februari 2015 
in Biddinghuizen.

Twee keer brons voor 
turnsters GVM’79
Mijdrecht - Zaterdag 7 februari 
werd in Wilnis de eerste turnwed-
strijd gehouden voor de voorge-
schreven oefenstof. Wij als GVM’79 
hadden de eer deze wedstrijd sa-
men met GV Abcoude te organi-
seren. In de vroege uurtjes waren 
we met veel hulp al in de gymzaal 
te vinden om de wedstrijd van de-
ze lange maar gezellige dag in goe-
de banen te leiden.
Als eerste waren de pre-instappers 
D3 aan de beurt. Voor deze mei-
den was het de eerste keer dat ze 
een selectie wedstrijd hadden. Isa 
de Jong, Stefanie Plooij, Ilse van der 
Veen en Nynke Bouwman beginnen 
op brug. Isa bijt het spits af en ge-
lukkig gaat alles goed. Een mooi be-
gin van de wedstrijd.  Helaas draait 
Nynke op de balk de verkeerde kant 
op en is even de weg kwijt, maar ge-
lukkig herpakt ze zich en rondt haar 
oefening goed af. Ook Stefanie weet 
even haar oefening niet meer, maar 
met behulp van haar turnvriendin-
nen, weet ze toch haar oefening te 
beëindigen. Trots zijn we op Stefa-
nie de enige turnster van de GVM 
selectie die maar 2 uurtjes traint en 
een mooie 10e plaats krijgt! Bij de 
sprong en brug neemt Nynke revan-
che en wordt ze beide tweede! De 
4e plaats op balk gaat naar team-
genoot Ilse! Ze hebben het keu-
rig gedaan. Isa haalt de eerste me-
daille van de selectie van GVM bin-
nen! Een mooie bronzen medaille, 
3e prijs gefeliciteerd! 
 
Haren
Chalisa Boxce haar haren werden 
nog even mooi gemaakt en vastge-
zet, waarna ze helemaal klaar was 
voor haar sprong. Chalisa turnde 
haar mooiste handstandoverslag tot 
ruglig, wat leidde tot een 12e plaats 
in een deelnemersveld van 35 meis-
jes. Luna van Sijll moest even wen-
nen aan de plankoline waardoor 
het inturnen niet zo fijn ging. Maar 
na haar eerste sprong herpakt Lu-
na zich en springt ze haar twee-
de sprong een hele mooie hand-
stand platval. Op het laatste onder-
deel vloer turnde Luna als 1 van de 
weinigen een handstandoverslag. 
Super! Ze turnen een mooie wed-
strijd, die voor Luna resulteert in een 
bronzen medaille. Onze 2e medaille, 
wauw! Gefeliciteerd!
In de 3e wedstrijdronde was het de 
beurt voor de categorie Pupil 2 D3 
met Shenena Meijer, Tara de Jong 
en Lisa Snoek. Zij begonnen op balk, 
die nadat de meeste meisjes al ge-

weest waren, te hoog bleek te staan. 
Nadat hij lager gezet was, mochten 
de meisjes kiezen of ze opnieuw 
wilden. Lisa wilde dit en turnde, na-
dat ze er de eerste keer een aantal 
keer af was gevallen, de sterren van 
de hemel en werd 1e op dit onder-
deel! Ondanks de hoogte heeft Ta-
ra zich niet laten kennen en heeft 
ze een mooie koprol op de balk ge-
turnd. Ze kiest ervoor haar oefening 
niet over te doen. Haar balkoefening 
werd ook goed beoordeeld door de 
jury en zij behaalde de 8e plaats op 
dit toestel. Shenena Meijer eindigde 
met een mooie handstandoverslag 
tot ruglig als 11e op sprong.

Pupil
Als laatste in wedstrijd 5 waren 
er 2 groepen die tegelijk turnden. 
Dit waren de instap D2, met daar-
in Hatice Cankaya, Floun van Rem-
merden, Elisa Hoornweg en Rosa-
lien Sjarifudin en Pupil 2 D2 met 
Grace Makungu en Karlijn Hoorn-
weg. Hatice turnde een goede con-
stante wedstrijd en behaalde de 24e 
plaats van 41 deelneemsters. Ro-
salien maakte de mooiste zweefrol 
van deze categorie en werd met een 
mooie spreidondersprong af 5e op 
brug. Floun turnde een mooie vloer-
oefening, waar ze alle vereiste ele-
menten turnde en haalde daarmee 
de 14e plaats. Elisa besloot heel 
knap bij het inturnen dat ze koprol 
op de balk ging doen. Ze werd 24e 
op dit toestel. Karlijn en Grace be-
ginnen op de andere baan bij vloer. 
Uiteindelijk kiest Grace ervoor om 
de overslag niet te doen en te gaan 
voor zeker en dat pakt goed uit. Kar-
lijn turnt ook een nette vloer oefe-
ning. Bij sprong laten beiden dames 
het allerbeste van zichzelf zien. Ze 
stijgen boven zichzelf uit en sprin-
gen een hele mooie overslag over 
de kast! Wat voor Karlijn altijd het 
moeilijkste toestel was heeft ze nu 
flink verbeterd en pikt zelfs de twee-
de plaats in! Trots zijn we op Karlijn 
die op de wedstrijd goed heeft la-
ten zien dat ze kan springen naar de 
hoge ligger op brug! Bij balk weet 
Grace op de balk te blijven met de 
koprol en pakt daar de derde plaats. 
Goed gedaan dames!  Deze dag had 
nooit een succes geweest zonder al 
onze lieve jury en klokmeisjes! Zelfs 
kinderen die geen wedstrijden had-
den hebben zich voor de volle 100 
procent ingezet! De groepjes wer-
den begeleid door onze fantastische 
assistenten Wendy Hogervorst en 
Natasja de Jong-Galjaard. 
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Spanning om te snijden bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - In de laatste zitting van 
de tweede ronde parencompetitie 
worden sterke zenuwen doorslag 
gevend. In de B-lijn jumpten Ma-
rianne & Huub Kamp, maar vooral 
Elisabeth van den Berg & Ineke Hil-
liard zodanig dat een promotie naar 
de A-lijn heel goed mogelijk is. Ma-
rianne en Huub kwamen met hun 
1e plek van 59,72% al heel dicht bij 
door nu 4e te staan met een gemid-
delde van 53,03% en Elisabeth en 
Ineke bereikten als 3e met 55,90% 
zelfs de 3e plek voor bevordering 
met een gemiddelde van 53,31%. 
Zeer dicht bij elkaar, maar toch! Op 
1 staan Tini Lotgerink & Jeanet Ver-
meij met 54,19% en op 2 Heleen & 
Mees van der Roest met een gemid-
delde score van 54,06%. Toegang tot 
het bridge Walhalla draait dus de 
laatste avond om een paar procent-
jes! Anneke Houtkamp & Marianne 
Jonkers werden deze avond 2e met 
56,25% en Anton Berkelaar & Wil 
van der Meer 4e met 53,82%, maar 
die spelen voor promotie waar-
schijnlijk geen rol.
In de C-lijn moesten diverse pro-
motie kandidaten een veer laten, 
maar kwamen voorlopig nog met de 
schrik vrij. Trudy van den Assem & 
Cathy Troost staan hier met 55,56% 
gemiddeld nog 1, maar Lidy Krug & 
Debora van Zantwijk liepen met hun 
3e plek van deze avond van 54,51% 
flink in en hebben nu 55,07% totaal. 
Voor Klaas Verrips werd het over 

duidelijk, hij kan niet zonder Maria 
Baas. Als gevolg zakten ze naar plek 
3 met een gemiddelde van 54,93%, 
maar houden nog voldoende buf-
fer, omdat hier vier paren promo-
veren. Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans maakten een uitstapje 
in de C en kwamen, zagen en over-
wonnen met 61,81%. Froukje Kraaij 
& Rini Tromp werden 2e met 60,42% 
en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar 
deelden de plaatsen 4 en 5 met Ria 
Verkerk & Ans Voogel met 53,13% 
voor beide paren. De A-lijn lijkt het 
domein te worden van Ger Quel-
le & Gijs de Ruiter. Hun 57,08% als 
eerste zet ze ook stevig op nummer 
één totaal met een gemiddelde van 
54,77%. Mieke van den Akker & Co-
ra de Vroom werden 2e met 55,83%, 
gevolgd door Joop van Delft & Frans 
Kaandorp die op 55.42% uitkwamen. 
Op de 4e plek vinden we Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister terug met 
55% precies en Floor & Theo Jans-
sen sloten de top vijf af met 54,58%.
Volgende keer volgt dus de ontkno-
ping en zullen we zien wie de zenu-
wen het beste in bedwang kan hou-
den.
Wilt u hier ook getuige van zijn, kom 
dan spelen bij Bridegclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond in Dans 
& Party Centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl of telefoon 
0297 567458.

TC Qui Vive uitdagend en leuk
Uithoorn - ‘TC Qui Vive uitda-
gend en leuk, daar zorgen we sa-
men voor!’ is de slogan van de ac-
tie bij TC Qui Vive om vrijwilligers 
te werven en de betrokkenheid bij 
de vereniging te vergroten. Voorzit-
ter Paul Vriens legt uit: “Onze ver-
eniging is nog een echte vereniging, 
waarbij samen dingen doen en be-
reiken een belangrijke kernwaar-
de zijn. Onze club draait volledig op 
vrijwilligers en samen wordt er ge-
tennist, leuke activiteiten georgani-
seerd en sociale contacten gelegd 
en onderhouden. We merken ech-
ter onder druk van de huidige snel-
le samenleving dat door gebrek aan 
tijd de betrokkenheid bij de vereni-
ging afneemt. Daarom hebben we, 
samen met de KNLTB, een actie ge-
start om de betrokkenheid weer te 
promoten”. 

Afgelopen zaterdag is een team van 
vrijwilligers actief geweest in een 
belactie om alle leden te vragen 
naar hun wensen, passies en moge-

lijkheden om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan bij de vereniging.  

Jeugdsponsor
Ook onze jeugdsponsor Jos van de 
Berg vindt lokale betrokkenheid erg 
belangrijk. Het is o.a. een van de re-
denen dat hij het SSV (Super Super-
mark Keurmerk) mag voeren. Jos 
was dan ook graag bereid om zijn 
medewerking te verlenen aan de-
ze actie en de vrijwilligers na afloop 
van de belactie te trakteren op een 
borrel. Paul Vriens gaat verder: “De 
actie was een groot succes. De re-
acties gaven duidelijk aan dat er be-
hoefte is aan betrokkenheid en een 
gezellig verenigingsleven. Afgelo-
pen zaterdag hebben we een kwart 
van onze leden gesproken en hier-
uit zijn maar liefst 35 nieuwe vrij-
willigers geworven. Komende week 
vinden nog 2 vergelijkbaar belmo-
menten plaats, waarna we alle nieu-
we vrijwilligers gaan inzetten om 
ook 2015 weer een gezellig en ac-
tief tennisjaar te maken” .

Promotiepoule blijkt lastig 
voor Legmeervogels C2
Uithoorn - Getroffen door de griep-
epidemie was de C2 niet compleet. 
Oudgediende Sem, tegenwoordig 
acterend in de C4, vond het geen 
probleem om zijn oude makkers te
komen ondersteunen in de wedstrijd 
tegen de C1 van JOS/Watergraaf-
smeer. Waar de roemruchte vroe-
gere buurtgenoten van JOS/W, nu 
spelend in de Arena, deze week een 
pijnlijke nederlaag leden, waren de-
ze jongens zeer gemotiveerd om 
hun eerste wedstrijd in de promotie-
poule winnend af te sluiten. De C2 
stond dan ook een zware wedstrijd 
te wachten. Ondanks het slech-
te weer afgelopen week, waarbij 
de velden geteisterd werden door 
sneeuw, ijzel en hagel, kon er pri-
ma gepseeld worden op het kunst-
grasveld. Het publiek stond dan ook 
in groten getale rond het veld, zelfs 
de moeder van Chahid was pre-
sent. Haar zoon had haar al weken 
lang voorspeld dat hij in deze vorm 
op termijn een “zekerheidje”  zou 
worden voor zijn lievelingsclub Re-
al Madrid. Om verzekerd te zijn van 
een goede plek en niet gehinderd te 
worden door eventueel aanwezige 
Spaanse scouts, was ze al om 9 uur 
op het complex aanwezig.
De start van De Vogels was prima, al 
in de 2e minuut kon Jules een voor-
zet van Benjamin helaas niet verzil-
veren. Kort daarna was het wel raak, 
toen wederom Benjamin op rechts 

doorbrak en strak voorzette op Sem, 
die zijn comeback in de C2 zo op-
luisterde met een treffer. De voor-
sprong kon niet lang vastgehou-
den worden. Toen keeper Lars een 
hoge bal niet onder controle kreeg, 
wist de rechtsbuiten van JOS/W de 
bal eenvoudig in het doel te schui-
ven, waarmee de ruststand op 1-1 
kwam.  
Na rust kantelde de wedstrijd vol-
ledig. Waar de Vogels dachten met 
een enkele offensieve veranderin-
gen de tegenstander onder druk te 
zetten, kregen ze de deksel op hun 
neus. Bijna elke uitval van JOS/W 
was raak, de teller liep al snel op 
naar 3, 4 en uiteindelijk zelfs naar 
1-6. De C2 kwam niet verder dan 
een fraai afstandsschot van Jules 
dat bovenop het doel belandde en 
een niet gegeven strafschop. De te-
genstanders in de promotiepoule 
blijken van een geheel ander kaliber 
te zijn dan in de najaarscompetitie. 
Na 2 wedstrijden is de balans 0 pun-
ten, 2 doelpunten voor en 13 tegen. 
Om toch tot goede resultaten in de-
ze poule te komen is het nodig om 
meer inzet te tonen, meer beleving 
te hebben, voor elkaar te knok-
ken en vooral meer geloof in jezelf 
te hebben, want voetballen kunnen 
jullie !  Chahid heeft inmiddels be-
sloten zijn keuzevak Spaans in te 
wisselen voor muziek, wellicht zit 
daar meer toekomst voor hem in.   

Dames Legmeervogels 
winnen van Nieuwegein
Uithoorn - Na de nederlaag van 
vorige week moesten de dames van 
Legmeervogels nu tegen nummer 2 
Nieuwegein spelen. Een goede te-
genstander om het verlies van vori-
ge week weer ongedaan te maken. 
De start was echter dramatisch, ver-
dedigend werd er niet of nauwelijks 
ingegrepen, aanvallend gebeurde 
er bijna niets en de thuisclub Nieu-
wegein kon makkelijk uitlopen naar 
5-0 voordat de gasten hun eerste 
doelpunt konden maken. Maar ook 
daarna was het lastig om vat te krij-
gen op de snelle aanval van de te-
genstander die dan ook verder weg-
liepen naar een 8-1(!) voorsprong. 
Niet goed voor het zelfvertrouwen 
en na vorige week zou op deze ma-
nier de 1e plaats naar Nieuwegein 
gaan. De dames gingen er nog maar 
eens tegenaan en kwamen wat be-
ter in de wedstrijd, doelpunt voor 
doelpunt kwamen ze terug in de 
wedstrijd en na 6 doelpunten op rij 
was het weer 8-7 en was dus alles 
weer mogelijk. Na wat doelpunten 
van beide teams was het Nieuwe-
gein dat weer driemaal op rij het net 
wist te vinden zodat de ruststand 
13-9 was.

De tweede helft werd weer fana-
tiek begonnen en kon Legmeervo-
gels de eerste twee doelpunten ma-
ken. De verdediging zat nu goed 
dicht en ondanks dat de thuisclub 
weer op 14-11 kwam bleven de da-
mes er in geloven. Snelle aanvallen 
en goede afstandsschoten zorgden 
voor een gelijke stand en zelfs een 
voorsprong. Toch was het Nieuwe-
gein dat nu weer een aantal keer 
kon scoren zodat de gasten weer in 
de achtervolging moesten. Met nog 
10 min. te spelen is de stand 17-16 
en moet er dus nog heel wat gebeu-
ren. En dat gebeurde dan ook, er 
werd nog een schepje bovenop ge-
daan en vooral verdedigend stond 
het team als één blok, men kwam er 
niet meer door. Aanvallend werden 
wel de nodige gaatjes gevonden en 
langzaam kwamen ook de doelpun-
ten. Vijf keer kon er nog gescoord 
worden zonder een tegendoelpunt. 
De tweede helft werd dan ook met 
4-12 gewonnen zodat de einduit-
slag 17-21 werd en de dames nu 
vaster op de 1e plaats staan.
Volgende week weer een pittige te-
genstander, VOS/DSG om 11.55 uur 
in de Scheg.

Ruud van Zwieten van 
Judo Ryu Kensui derde
Uithoorn - Afgelopen zondag 8 fe-
bruari waren voor de 1e keer de 
zuid-hollandse Kata-kampioen-
schappen in den haag. Judoleraar 
Ruud van Zwieten van Judo Ryu 
Kensui deed mee in het Ju-no-Ka-
ta. Het Ju-no-Kata (kata van zacht-
heid) bestaat uit 3 series van 5 aan-
vallen en verdedigingen zonder dat 
er geworpen wordt. Dankzij een in-
tensieve voorbereiding en veel trai-
nen waren de jurybeoordelingen erg 
goed! Het mooiste compliment kre-
gen ze van een judo-grootmeester 
(8e dan judo). Twee bonkige man-
nen die de essentie van het judo 
prachtig en sierlijk uitdragen. Na 
twee goede uitvoeringen moch-
ten Ruud van Zwieten en zijn judo-

partner Koen Vermeule op de der-
de plaats plaatsnemen, nipt ach-
ter de nederlands kampioenen. Een 
welverdiende derde plaats en een 
mooie bronzen medaille.

Team de Granny’s wint open Keez 
kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdagavond 6 fe-
bruari jl. vond bij Legmeervo-
gels voor de derde keer het open 
Keez kampioenschap van Uithoorn 
plaats. Dat de oudjes het nog altijd 
goed doen, bewees team “de Gran-
ny’s”. Aan het einde van de avond 
bleken Annemiek Stolwijk en Jo-
sé Bosman aan het langste eind te 
trekken en werden tot Keez kampi-
oen 2015 van Uithoorn gekroond. 
Het toernooi werd georganiseerd 
door Team Samen Sterker en de 
Club van 100 van Legmeervogels. 

Nog nooit eerder mocht de organi-
satie zich verheugen op een derge-
lijk groot deelnemersveld. Liefst 100 
teams (200 deelnemers) schreven in 
en dat is tevens het maximale aan-
tal personen dat in de kantine van 
Legmeervogels achter de keezbor-
den kan aanschuiven. 

Het populaire spel stond ook dit 
jaar weer borg voor een avond ou-
derwetse gezelligheid. Alle teams 
speelden elk drie ronden van maxi-
maal 55 minuten en nadat alle kruit-

dampen waren opgetrokken, wer-
den aan het einde van de avond 
de winnaars van de gouden, zilve-
ren en bronzen keezborden bekend 
gemaakt. Wedstrijdleiders Mark La-
kerveld en Jeroen Wegbrands had-
den een rustige avond, want het 
toernooi verliep in een uitermate 
gemoedelijke en sportieve sfeer. 

Spannend
Westera en Jelle Righarts van een 
eerste plaats. Maar met 2840 pun-
ten en een derde plek was dit duo 

dik tevreden. De nummer twee, 
“Oeps we konden toch”, met Da-
ve Bon en Kimberly Kok, behaalde 
2880 punten. Zij hadden er zeker 
geen spijt van dat zij zich, als een 
van de laatste inschrijvers voor de-
ze avond, hadden aangemeld. Maar 
de eerste plaats was met 2890 pun-
ten uiteindelijk toch voor “de Gran-
ny’s”. Annemiek Stolwijk en José 
Bosman speelden drie wereldpar-
tijen en keerden huiswaarts met de 
felbegeerde gouden keezborden. 
Daarnaast wordt de naam van het 
winnende team elk jaar bijgeschre-
ven op het grote ‘Winnaarsbord’ in 
de kantine van Legmeervogels. Op 
deze wijze verwerven de kampioe-
nen naast het gouden keezbord ook 
nog eens eeuwige roem! 

Team Samen Sterker en de Club van 
100 organiseren elk jaar in februari 
dit bijzondere toernooi voor jong en 
oud, waarbij de opbrengst steeds 
naar een goed doel gaat. Dit goede 
doel wordt elk jaar door Team Sa-
men Sterker vastgesteld. Het grote 
‘Winnaarsbord’ vermeldt naast de 
kampioenen ook jaarlijks het goede 
doel waarvoor gespeeld is. 

Nostalgie
Dit jaar besloten de organisatoren 
om de opbrengst van het toernooi te 
schenken aan dagopvang “De Nos-
talgie” in de Amstelhoek. Met de 
opbrengst kan een aantal bijzonde-
re wensen worden gerealiseerd.De 
komende week zal het eindbedrag 
van deze actie bekend worden ge-

maakt en zal ook aandacht worden 
geschonken aan de bestedingsdoe-
len van de opbrengst. Graag wil de 
organisatie de sponsoren van dit 
toernooi bedanken voor hun bijdra-
ge. Voor de tombola stelde de Fran-
sche Slag een dinerbon voor 2 per-
sonen beschikbaar en L’ Oréal twee 
prachtige tassen met verzorgings-
producten. Daarnaast verzorgde 
slagerij Bader de warme hapjes tij-
dens het toernooi en stelde sport-
vereniging Legmeervogels de kan-
tine gratis beschikbaar. Ook schonk 
de vereniging weer een deel van de 
baromzet aan het goede doel. Extra 
stoelen en tafels werden beschik-
baar gesteld door het Fort in de 
Kwakel, Herbergh 1883 en de Atle-
tiek Klub Uithoorn. 

Uithoorn - Afgelopen zondag 8 fe-
bruari werd de dojo bij Sport & He-
alth Club Amstelhof verlaten want 
Judo Ryu Kensui was te gast op 
een judotoernooi in Leimuiden.  Ju-
do Ryu Kensui was hier ook verte-
genwoordigd met 14 judoka’s van 
de ruim 260 deelnemende judo-
ka’s. Bij dit toernooi wordt er geju-
dood in een poulesysteem. Ieder-
een judood tegen elkaar en de judo-
ka met de meeste gewonnen wed-
strijden is de winnaar. Onze deelne-
mers (en in groten getale aanwezige 
ouders en belangstellenden) deden 
het erg goed er werd stevig voor elk 
punt gestreden. Wat een geweldi-

ge mentaliteit! Prachtig om te zien! 
De resultaten in de diverse poule’s 
waren: 1e plaats, Xanne Kip, Fabian 
Hofmeester, Finn de Rijk en Minne 
Sekuur. 2de plaatsen waren er voor: 
Bram Heemskerk, Roel van Rooy, 
Anne Sekuur. 3e plaats was er voor: 
Tim Heemskerk.
En  4e vierde plaatsen waren er 
voor: Ralf Timmer, Levi Geelhoed, 
Mart Lodema, Koen Vrijburg en 
Youri Heemskerk. Na een lange dag 
konden alle deelnemers moege-
streden met een mooie beker huis-
waarts keren. Judoleraar Ruud van 
Zwieten is enorm trots en zeer te 
spreken over zijn pupillen.

Geslaagd toernooi voor 
Judo Ryu Kensui

Klaverjassen
De Kwakel - Op 17 februari, de 
laatste dinsdag van de carnaval, or-
ganiseert de activiteitencommissie 
van het dorpshuis weer een kaart-
middag. Het is mogelijk om van-
af 13.00 uur in te schrijven voor zo-
wel pandoeren als klaverjassen. Het 
kaarten begint om 13.30 uur en de 
inschrijfkosten zijn 2,50. Dorpshuis 
De Kwakel, Kerklaan 16, De Kwakel.






	07_ED2_PAG03
	07_ED2_PAG05
	07_ED2_PAG07
	07_ED2_PAG09
	07_ED2_PAG11
	07_ED2_PAG13
	07_ED2_PAG14



