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KORT NIEUWS:

Mijdrecht - Tijdens de winterperiode lijkt het bij manege
Lucky Stable rustig. Geen wedstrijden of andere activiteiten.
Maar tijdens de donkere dagen
klonk er veel muziek uit de binnenbak en is er hard getraind
voor de jaarlijkse carrousel
wedstrijd. De paardrijgroepen
rijden gezamenlijk een proef,
verkleed op muziek. Ieder jaar
weer wordt er met veel liefde, aandacht en vooral tijd aan
de proef gewerkt. Zaterdag 25
maart worden de proeven voor
publiek gereden en zullen de
groepen strijden om de beste proef en de mooist geklede ruiters. Dit jaar is het verleed thema,Ik hou van Holland.
Thema`s als elf Steden tocht,
bloementjes gordijn, kaasmeisjes en zelfs Miss Holland zullen
de dag weer onvergetelijk maken. Vanaf 10.30 uur zal Nederlands defensie de spits afbijten, uiteraard bent u hartelijk welkom om te komen kijken. Lucky Stable is gevestigd
op Hoofdweg 89 in Mijdrecht.
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Lucky Stable
organiseert
de Carrousel
wedstrijd

Het blijft 130 op de A2
De Ronde Venen - De Raad van
State heeft alle bezwaren, waaronder die van o.a. de gemeente De
Ronde Venen. tegen het besluit van
minister Schulz, (om toe te staan dat
er op de A2 in de nacht 130 km per
uur mag worden gereden), verworpen. Het blijft dus toegestaan om in
de avond en nacht 130 kilometer per
uur te rijden op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen. De gemeenten
spanden al eerder een rechtszaak
aan, die zij ook verloren. Volgens
de gemeenten was er bij de verbreding van de A2 afgesproken dat er
niet harder dan 100 kilometer per
uur gereden zou worden op de snelweg. Op dit moment mag er op de
snelweg tussen Vinkeveen en Maarsen alleen tussen 19.00 en 06.00 uur

maximaal 130 per uur worden gereden. Overdag mag er niet harder
dan 100 kilometer per uur gereden
worden. De bezwaarmakers vonden dat de minister een uitgebreid
milieuonderzoek had moeten doen
voordat zij tot de verhoging van de
maximumsnelheid besloot. Ook had
er rekening gehouden moeten worden met de effecten op de natuur,
de gezondheid van omwonenden
en de verkeersveiligheid. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft alle
bezwaren verworpen, waardoor het
verkeersbesluit in stand blijft. “Een
lagere maximumsnelheid dan 130
km per uur is volgens het landelijke beleid alleen aan de orde wanneer dat uit een oogpunt van milieu of verkeersveiligheid nodig is.

De minister heeft die belangen onderkend en afgewogen, nadat zij de
benodigde onderzoeken heeft laten
verrichten’’, aldus de Raad van State. Tegen deze uitspraak is geen beroep meer mogelijk.
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Mijdrecht - Soos De Cirkel organiseert vrijdagavond 24 maart a.s.
weer een fantastische playbackshow. Het belooft als vanouds een
hele gezellige en leuke avond te
worden, met schitterende playbackacts en mooie kostuums. Dit keer
geheel passend in het thema: de
21e eeuw! Dat wordt lekker meezingen met bekende liedjes. De presentatie is zoals gewoonlijk weer in
handen van Hans van Veen en het
showballet van Dansschool Nicole

maakt de show weer compleet. Alle playback-acts zullen weer beoordeeld worden door een zeer deskundige jury onder leiding van burgemeester Divendal. Kom gezellig kijken, het wordt een hele leuke avond, je bent van harte uitgenodigd! De locatie is Sporthal Phoenix, Hoofdweg 85a, Mijdrecht. De
zaal gaat open om 19.15 uur en de
show begint om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar er is een fooienpot aanwezig.

De winnaars van 2015 met de jury

Onderhoud aan Amstelaquaduct
en Waterwolftunnel

ADVERTEREN? Open Dag Ziekenhuis

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Afsluiting N201

facebook.com/

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

Mijdrecht: Omg. Zwaluw , Kievit (310 kranten)

Teleurgesteld
Wethouder David Moolenburgh
(CDA) van gemeente De Ronde Venen was zeer teleurgesteld maar
blijft strijdvaardig. ‘’We zijn inderdaad teleurgesteld, maar geven niet
op. De minister kiest voor minimale tijdswinst, wij nog steeds voor een
schoner milieu en een gezond en
langer leven... Als de snelheid ook
overdag verhoogd wordt, zullen we
als gemeenten wederom bezwaar
maken.’’

zie onze site:
meerbode.nl

INfoRmATIE:
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Playbackshow Soos De Cirkel

Elke dag het laatste
regionale nieuws!
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Wij zijn met spoed op zoek naar een serieuze

Amstelland
Regio - Een informatief, leuk en interactief programma met het thema “Maak kennis met kunde”. Dat
is wat Ziekenhuis Amstelland biedt
tijdens de landelijke open dag van
zorg en welzijn. Op zaterdag 18
maart 2017 opent het ziekenhuis in
Amstelveen van 10.00 tot 16.00 uur
zijn deuren voor een breed publiek.
Oriënteer je op een opleiding of een
baan in het ziekenhuis, loop vooral
langs bij het Arbeidsmarktcafé. Laat
je rondleiden in de technische ruimtes van het ziekenhuis, oefen medische- en verpleegkundige handelingen en laat je op de verpleegafdeling informeren over wat er komt
kijken bij een opname of informeer
naar opleidingen.
Ga naar het laboratorium om te leren bloedprikken, een longfunctietest of meting van je bloedsuiker. Je
kunt ook een kijkje nemen in een
ambulance of zelf proberen te opereren met een scope? Er is een grote informatiemarkt waar o.a. specialisten van het ziekenhuis vertegenwoordigd zullen zijn. Het vaatlaboratorium is open voor een onderzoekje naar aanleg voor spataderen en bij de wondverpleegkundigen kunt u een heuse wond laten
schminken en deze vervolgens pro-

fessioneel laten verbinden. Bij de
cardiologen kunt u op de ergometer
of cholesterol laten testen.
Daarnaast is er ook gedacht aan
vermaak voor de kleinere bezoekers; op het springkussen bij fysiotherapie, de gipsarmband halen bij de gipsverbandmeesters, leren reanimeren op de verpleegafdeling, naar je eigen hart luisteren
bij cardiologie, een pop aankleden
in de couveuse en je laten schminken bij de fotostudio of het vaatlab.
Er is een heuse photoboot waar iedereen zichzelf kan laten portretteren in uniform of doktersjas met allerlei leuke attributen. En voor de
zwangeren in de regio worden er
ook mooie “buiken” foto’s gemaakt.

Regio - De provincie Noord-Holland voert van 16 tot en met 19
maart 2017 onderhoud uit aan het
Amstelaquaduct onder de Amstel
(tussen gemeenten Uithoorn en De
Ronde Venen) en de Waterwolftunnel onder de Ringvaart (tussen de
gemeenten Aalsmeer en Haarlemmermeer). Het verkeer op de N201
wordt ter plaatse omgeleid en moet
rekening houden met enige vertraging.
De N201 wordt ter hoogte van het
aquaduct over de Amsteldijk in Uithoorn afgesloten van donderdagavond 16 maart 20.00 uur tot vrijdagochtend 17 maart 06.00 uur. Het
verkeer tussen de Middenweg Bovenkerkerpolder in Uithoorn en de
aansluiting met de N196 in De Ronde Venen wordt omgeleid via de
Amsterdamseweg en de N196.
Waterwolftunnel
De Waterwolftunnel wordt afgesloten van vrijdagavond 17 maart 19.00
uur tot zaterdagochtend 18 maart

06.00 uur en van zaterdagavond 18
maart 19.00 uur tot zondagochtend
19 maart 06.00 uur. Het verkeer op
de N201 tussen de Legmeerdijk in
Aalsmeer en de aansluiting met
de Fokkerweg in Haarlemmermeer
wordt met gele borden omgeleid.
Werkzaamheden
Voor de veiligheid en doorstroming
van de Waterwolftunnel moet de
tunnel regelmatig worden onderhouden. Meestal gebeurt dit terwijl
de tunnel open blijft voor verkeer.
Drie keer per jaar wordt de tunnel
afgesloten voor de veiligheid van
het onderhoudspersoneel en een
snel verloop van de werkzaamheden. De Waterwolftunnel krijgt niet
alleen preventief onderhoud, maar
er vinden ook inspecties en testen
plaats. Bovendien worden wanden
en markeringen gereinigd en de
veiligheidsmiddelen gecontroleerd.
Om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen gebeurt het werk ’s
nachts.

En niet te vergeten het Geboortecentrum Amstelland: ben je zwanger ? Dit is een leuke kans om in
gesprek te gaan met gynaecologen, verloskundigen en lactatiekundigen. Laat je informeren over de
nieuwe mogelijkheden van het Geboortecentrum. Er staat een bevalbad klaar en er zijn heliumballonnen in roze en blauw…De open dag
is de kans om eens te zien wat zich
afspeelt in het ziekenhuis, terwijl je
geen patiënt bent. Ziekenhuis Amstelland is een levendige organisatie waar zo’n 1000 medewerkers de
handen ineenslaan, om alle patiënten uit de regio Amstelland zo goed
mogelijk te behandelen te onderzoeken en te verzorgen.

Modeshow en pannenkoeken
voor bewoners Maria Oord
De Ronde Venen - Bewoners van
verpleeghuis Maria Oord werden
afgelopen vrijdag getrakteerd op
een modeshow van Doorduyn Mode en een lunch van pannenkoeken,
verzorgd door vrijwilligers. Intussen
kregen de bankjes verspreid over

het terrein van het verpleeghuis een
opknapbeurt door vrijwilligers van
de plaatselijke VVD en met hulp van
schildersbedrijf Van Asselen. Al dit
moois werd gedaan in het kader van
NLdoet, de jaarlijkse grote vrijwilligersactie van het Oranje Fonds.
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Droge of tranende ogen?

INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden,
0900-4701470. Dit geldt voor het
weekend, feestdagen en voor
werkdagen van 17.00-08.00 u.
APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.
Buiten deze tijden kan men
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo.
10.00-22.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.
DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten
van de huisartsen
ZORG
& ZWANGERSCHAP
worden gedaan
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Maatschap.
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06-47556371, www.
APOTHEEK
verloskundigenderondevenen.nl
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht,
STICHTING
0297-285163. Open: ma. t/m vr.
TYMPAAN-DE BAAT
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Kerkvaart 2, 0297-230280.
Apotheek Mijdrecht
www.tympaan-debaat.nl
Hofland 48 Mijdrecht,
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
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Regio - Als u droge ogen heeft, wil
dat eigenlijk zeggen dat het oog onvoldoende vochtig wordt gehouden.
Dit kan ontstaan bij mensen die te
weinig tranen produceren of waarbij
de tranen van slechte kwaliteit zijn.
Tranen vormen een traanfilm, deze
traanfilm is het meest aan de voorkant liggende laagje van uw oog. De
traanfilm bestaat uit 3 lagen: een
olieachtige laag, waterlaag en een
slijmlaag. Meestal is de samenstelling van één van deze lagen verstoord wat leidt tot een droger oog.

STICHTING THUIS STERVEN
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, 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 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen,
0297-263758, www.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht,
0297-241146
PSYCHOLOGISCHE
HULPVERLENING
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371
Drs. J.M.M. Simons klin.
Praktijk voor psychologische
hulpverlening
Dubloen 36 Mijdrecht
R. Rap, 0297-286436
STICHTING THUIS STERVEN
Van Dijk Psychologenpraktijk
DE RONDE VENEN
Behandelcentrum Careyn
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Maria-Oord.
Postadres: HerenZorg in de thuissituatie.
7
weg
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Vinkeveen.
dagen
week, 24Bezoekadres:
uur per dag
Ingang
Kerklaan,
06-44737826
bereikbaar, 06-51451130.
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
STICHTING RECHTSWINKEL
SLACHTOFFERHULP
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
0900-0101
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
www.slachtofferhulp.nl
di.avonden van 19.30-20.30 u.
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BRANDWEER
DIERENHULP & POLITIE
Brandweer
030-2404400.
Dierenambulance
06-53315557
Politie 0900-8844.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Verschijnt woensdag
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0297-293939.
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Venen Literair ontvangt
Pieter
Waterdrinker
COLOFON

Eerste kievitsei gevonden
in Mijdrecht
Mijdrecht - Op donderdag 9 maart
vond Flip ter Heide, vrijwilliger van
de Weidevogelgroep De Ronde Venen, het eerste kievitsei van Nederland in Mijdrecht. Het eerste kievitsei is een voorbode van de lente en het symbool van de start van
het weidevogelseizoen. Maar de afgelopen jaren is het geen reden tot
feest, want het gaat al jaren slecht
met de weidevogels. Het eerste kievitsei symboliseert voor Landschap
Erfgoed Utrecht daarom ook de grote zorg die nodig is om de weidevogels als kievit, grutto en scholekster te beschermen. Want van de
herkenbare roep van de grutto en
de duikvluchten van de kievit moeten toch ook de volgende generaties
kunnen genieten?
De kievit en grutto zijn door de provincie Utrecht uitgeroepen tot 2 van
de 41 icoonsoorten die actief be-

schermd moeten worden. Er zijn
echter nog geen beheersmaatregelen opengesteld voor 2018. De wil is
er dus wel, maar de uitvoering niet..
Help ook mee om de
weidevogels te beschermen
Er zijn ieder jaar veel nieuwe vrijwilligers nodig om de nesten van de
weidevogels op te sporen en te beschermen. Bent u geïnteresseerd?
Kijk dan op www.landschaperfgoedutrecht.nl. Onder vrijwilligers vindt
u een overzicht van alle weidevogelbeschermingsgroepen in de provincie Utrecht.
Neem contact op met een plaatselijke weidevogelbeschermingsgroep
om u aan te melden. Natuurlijk kunt
u ook contact opnemen met Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030-220
55 34 of via info@landschaperfgoedutrecht.nl.

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Wilnis - De Toneelgroep van de
Ontmoetingskerk te Wilnis speelt
op vrijdag- 17 en zaterdagavond 18
maart a.s. ‘De Richel’, een eigentijds blijspel in drie bedrijven door
Ton Davids in ‘De Schakel’, Dorpsstraat 20 in Wilnis. Toos Stuyts is
een vrouw met een hart van goud.
Zij runt het opvanghuis voor dak- en
thuislozen ‘Pension De Goot’. De bewoners van dit pension zijn een samenraapsel van aan lager wal geraakte vogels van diverse pluimage. Zo is daar een zwerfster, die
voortdurend een pop bemoedert,
een hardnekkige alcoholist, een
aan lager wal geraakte acteur, een
junk (met dichterlijke capaciteiten)
en een ex-prostituee, die af en toe

COLOFON
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
130e jaargang

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

OPLAGE: 15.800

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Correspondent:
André Veenstra
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op
ontwikkelingen die spelen binnen de
gemeente. Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden ingestuurd, dus voorzien van naam, adres,
telefoonnummer en/of e-mailadres.
Deze gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél naam
en woonplaats. Anoniem ingezonden
brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren dan
wel te redigeren of in te korten. Houd
maximaal 300 woorden aan.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent,
dat door ons in deze krant geproduceerd
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld
aan derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Help Mariska uit
Uithoorn aan likes

Regio - Hallo! ik ben Mariska Egbers – van Hilst Super graag zou
ik meedoen aan expeditie Robinson 2017! Nu niet BN’ers zich weer
kunnen aanmelden wil ik een serieuze poging wagen maar heb hier
uw hulp bij nodig! Hoe meer mensen op mij stemmen hoe groter de
kans dat ik uitgenodigd word voor de selectie dag! Met een filmpje
op de site stel ik mijzelf voor en kunt u op mij stemmen! Via onderstaande site komt u bij mijn filmpje en als u op mij wil stemmen heel
graag! http://www.expeditierobinson.nl/profile/279. Heel erg bedankt
voor u hulp en wie weet ziet u mij binnenkort op tv!

Spectaculaire dansdag
dansschool Nicole

Verschijnt woensdag

EDITIE 2: DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN
WWW.MEERBODE.NL

Op zaterdag 18 maart organiseren
wij bij Sijbrants & van Olst optiek
in Uithoorn weer een Droge ogen
dag! Deze dag zal er tussen 09.3015.00uur een spreekuur gehouden
worden speciaal gericht op mensen met droge ogen. Denk hierbij
aan klachten als tranende, jeukende
of brandende ogen. Een onderzoek
is kosteloos, maar wel op afspraak.
Daarom adviseren we om tijdig een
afspraak te maken. Dit kan telefonisch op 0297-540777.

nog wat probeert bij te verdienen.
De buurt is niet ingenomen met
de aanwezigheid van dit opvanghuis, de overlast van lege drankflessen, een spuitende junk,e.d. en
probeert onder aanvoering van de
naaste buurvrouw de bewoners uit
het pand te krijgen. Toch is het mooi
om te zien dat mensen, vanuit een
diep dal, hun leven soms weer op
de rit kunnen krijgen. Dat gaat in
dit stuk zelfs zo goed lukken dat de
buurt hen uiteindelijk in de armen
sluit! De aanvang van beide voorstellingen is om 20.00 uur. Kaarten à
7,50 euro zijn verkrijgbaar bij Schilderswinkel van Harberden, Herenweg 48, Wilnis, en op de avond van
opvoering aan de zaal.

kelijke, schriftelijke toestemming van
de uitgever!

sinds 1888

Als, na het onderzoek van onze specialisten, de oorzaak van de droge ogen bekend is, zal er gekeken
moeten worden of dit een factor is

Wist u dat wij bij Sijbrants & van Olst
Optiek ook gespecialiseerd zijn in:
• Professioneel glasadvies
• Oogmetingen
• Contactlenzen
• Prismametingen (klachten in de
samenwerking tussen de ogen)
• Diabetesonderzoeken
• Netvliesonderzoeken
• Hoornvliesproblematiek
• Voor- en nabehandeling bij
ooglaseren

Eigentijds blijspel ‘De Richel’

Verkoop stroopwafels
door Atlantis
Aanleveren van kopij:
Maandag
15.00 uur
ZORG & voor
ZWANGERSCHAP
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maatschap. Verloskundigen
Maximum
woorden:
300
‘De Rondeaantal
Venen’
. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
Redactie:
mobiel
bereikbaar
voor
Nel
van der
Pol
bevallingen
en spoedgevallen
Mijdrecht
- Zoals
elk jaar komen
Correspondent:
op
06-47556371,
www.
deAndré
kinderen
van korfbalvereniging
Veenstra
verloskundigenderondevenen.nl
Atlantis
bij u aan de deur om heerlijkeDruk:
stroopwafels te verkopen. Dit jaar
STICHTING
zalJanssen/Pers
dit zijn op Rotatiedruk
vrijdagavond 7 april.
TYMPAAN-DE
BAAT
Mocht
u de kinderen
gemist hebVerspreiding
en bezorgklachten:
Kerkvaart
2, 0297-230280.
ben
kunt u op
7 april ook terecht in
www.verspreidnet.nl
www.tympaan-debaat.nl
Tel. 0251-674433

Mogelijke oorzaken voor droge
ogen zijn:
• Onvoldoende productie van de
olielaag (de buitenste laag)
• Onvoldoende productie van de
slijmlaag (binnenste laag)
• Onvoldoende traanproductie
• Toegenomen verdamping van
de traanfilm, te denken aan de
luchtvochtigheid om u heen
• Ooglidafwijkingen
• Onvoldoende knipperslag
• Hormonale wijzigingen
• Auto-immuun ziekten
• Na een laserbehandeling
• Medicijn gebruik

die behandeld kan worden. Zo niet
zijn er ook middelen op de markt om
uw klachten te verlichten. De meest
bekende zijn de kunsttranen. Voorbeelden hiervan zijn oogdruppels,
ooggel of een oogzalf. Deze middelen zijn te verkrijgen bij ons in de
winkels in Uithoorn en Ouderkerk
a/d Amstel.

Voorverkoop VIOS
Seizoenpresentatie
Mijdrecht - Op zondagmiddag 9
april vindt in sporthal De Phoenix
aan de Hoofdweg in Mijdrecht de
VIOS Seizoenpresentatie plaats. De
zaal gaat om 13.30 uur met de klanken van Dweilorkest DORST open
en om 14.00 uur start het zeer aantrekkelijke programma. Deze week
en wel op 17 maart, start de voorverkoop. De toegangsprijzen zijn
ook dit jaar, anders dan VIOS, weer
niet van deze tijd. Dit 2 uur durende

spektakel kost u 4,00 euro per persoon en kinderen tot en met 12 jaar
mogen voor 2,50 euro naar binnen.
Kaartjes zijn in deze voorverkoop te
verkrijgen bij Primera De Jong, De
Lindeboom 16A, 3641 EX Mijdrecht.
U kunt ze op 9 april ook aan de zaal
kopen. Alleen denk erom, vol is vol!
Voor informatie kunt u natuurlijk
ook op de sites van VIOS terecht:
vios-mijdrecht.nl, twirlpower.nl en
dweilorkest-dorst.nl.

Mijdrecht - Op zondag 19 maart a.s.
organiseert het showballet van Nicole een aantal spectaculaire dansworkshops voor jong en oud die je
niet mag missen! Het is niet alleen
voor alle leerlingen van Nicole maar
voor iedere dansliefhebber die interesse heeft. Je kan 1,2 of 3 workshops meedoen naar keuze. Naast
de verschillende dansworkshops
wordt er ook een smokey eyes workshop gegeven. Als je je inschrijft voor
tenminste één workshop krijg je gratis limonade, mag je cupcakes versieren, word je opgemaakt, nagels
gelakt, worden je haren gevlochten
en kan je een gekke fotoshoot doen,
alleen of met je BFF! Én er is een verloting met verrassende prijzen.
De workshops bestaan uit:
Showgirl the next generation
(45 min)

Nadat 2 showdanseressen je opwarmen zullen zij je een echte dans aanleren van de showgroep, vol show,
glitter & glamour.
Tropical Pop (45 min)
Na een zumba warming up krijg je
een tropisch getinte videoclip/popdans aangeleerd.
Fabulous in high heels (60 min)
Een must voor wannabe showgirls of
modellen. Tips & Tricks krijg je van
een speciale gastdocent over het lopen op hakken. Met aan het eind van
de les een spetterende choreo. Vergeet niet om je eigen high heels mee
te nemen!
1 workshop kost 10 euro, 2 workshops 12,50 en 3 workshops 15 euro.
Geef jezelf op via e-mail: jazzballetnicole@gmail.com Vermeld je naam,
leeftijd, en natuurlijk aan welke
workshops je wilt meedoen! Je krijgt
een mail terug met je rooster.

NVVH Vrouwennetwerk
Wilnis - Donderdag 23 maart organiseert NVVH-Vrouwennetwerk om
14.00 uur, Willisstee in Wilnis een
AV-show: Venetië en de Veneto,
Door Henk Butink Venetië was meer
dan duizend jaar een onafhankelijke stadstaat, tot de verovering door
Napoleon aan het einde van de 18e
eeuw.
De stad is het summum van cultuur
en bezienswaardigheden. Wij dwalen rond in deze uiterst interessante Italiaanse stad en ontdekken wijken en andere eilanden in de lagune waar weinig of geen toeristen
komen.

In de vlakte van de Veneto komen
wij langs prachtige paleizen die rijke kooplieden in het verleden lieten bouwen o.a. van Andrea Palladio (1508-1580).
Wij maken een uitstap naar de steden Vicenza met zijn Teatro Olimpico (1585) van Palladio en Padua met
de universiteit en de Scrovegnikapel
met de beroemde fresco’s (13031305) van Giotto. De beelden worden begeleid door prachtige muziek
van de ‘Venetianen’ Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi en anderen.
Introducés zijn welkom, zij betalen
2,50 euro.
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JuudsDanceCrew van showballet
Nicole behaald wederom eerste plaats
en JuudsFunkyLittleDanceCrew en
JuudsFunkyDanceCrew dansen tegen elkaar in categorie 2.
Voor de jongste groep heel pittig, omdat zij afgelopen seizoen 2
leeftijdscategorieën lager dansten,
maar door een herindeling dansen
ze nu bij de middelste groep.
Door deze herindeling was het ook
voor de middelste groep hard aanpoten, want de concurrentie is groot
met veel teams en heel sterk.
Afgelopen zondag hebben beide
groepen duidelijk laten zien dat ze
gegroeid zijn in hun performance,
niet alleen de choreografie beheersen ze volledig, maar ook aan uitstraling en podiumgebruik was
geen gebrek.
Meiden, helaas geen podiumplaats,
maar top gedanst en ga zo door, de
volgende keer nemen jullie ook een
beker mee naar huis.

Mijdrecht - Afgelopen zondag deden er weer drie teams van showballet Nicole mee in Noordwijk aan
een voorronde voor het NK van

ShellWeDance 2017. We zitten nu
ongeveer op het midden van het
seizoen, JuudsDanceCrew danst
dit seizoen in leeftijdscategorie 3

Beker
Een beker ging er dit keer wel mee
naar Mijdrecht met de oudste wedstrijdgroep JuudsDanceCrew. Zij
werden beloond voor hun Lion King
remix performance met een eerste plaats! In Vught 4 weken geleden lieten zij al zien dat de remix

Vrijdag 24 maart
Taalkamer Mijdrecht open
Mijdrecht - Afgelopen jaar hebben heel wat nieuwkomers hun weg
naar De Ronde Venen gevonden.
Voor hen, maar ook voor andere
mensen die moeite hebben met de
Nederlandse taal, komt er nog een
Taalkamer bij. Deze start 24 maart
op de vrijdagochtend van 10:00 tot
12:00 uur in Buurtkamer Mijdrecht.
In een Taalkamer worden de mensen door vrijwilligers gastvrij ontvangen en kan er in een ongedwongen sfeer over allerlei onderwerpen gesproken worden. Het is geen
les, maar helpt mensen wel om over
een taaldrempel heen te stappen.
De bijeenkomsten zijn kosteloos en
aanmelden is niet nodig.
Waarom een Taalkamer?
Stel je voor: je komt in een ander
land, omdat er in jouw land oorlog
of andere vreselijke omstandigheden zijn. Of omdat je in Nederland
werk of de liefde van je leven hebt
gevonden en je komt terecht in De
Ronde Venen. Dan wil je natuurlijk
zo snel mogelijk kunnen communiceren met andere mensen. Maar ja,
dan zal je wel die moeilijke taal van
ze moeten leren. Nederlands is geen
eenvoudige taal als hij je niet met de

paplepel is ingegoten. Het is ook erg
spannend om een onbekende taal
te spreken, wanneer je weet dat je
nog veel fouten maakt. Begrijpt de
ander je wel? Maar alleen door het
spreken en veel te oefenen kun je je
de taal eigen maken.
Voor wie en waar?
De Taalkamer is er voor iedereen,
dus ook voor mensen die het leuk
vinden om mensen met een andere
culturele achtergrond te ontmoeten.
Er zijn diverse plekken waar Taalkamers gehouden worden:
-maandag van 10.00 tot 12.00 uur in
Buurtkamer Wilnis, Pieter Joostenlaan 24 (achter
de Willisstee)
- woensdag van 16.30 tot 18.00 uur
in Het Gein in Abcoude, Dorpszicht
22, (in de Angstelborgh)
- donderdag van 19.00 tot 20.30
uur in Het Raakvlak (bibliotheek in
Mijdrecht, Doctor J. van der Haarlaan 8).
- NIEUW vrijdag 10.00 tot 12.00 uur
in Buurtkamer Mijdrecht (G. van
Aemstelstraat 5)
De Taalkamer is een initiatief van
Tympaan-De Baat in samenwerking
met het Taalhuis De Ronde Venen.

Winterwandelen langs
boerderijlinten en kades
Regio - Zaterdag 18 maart organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een winterwandeling. Verzamelpunt: om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de algemene begraafplaats in Wilnis.
Op 18 maart wandelen we langs
het boerderijlint van Spengen, met
kans op de laatste sneeuwklokjes
en de eerste luidruchtige lammetjes. We volgen de kades van Kockengen die het water buiten de ontginningen moesten houden. De vogels vieren al voorjaar. Na het historisch centrum van Kockengen volgen we de Bijleveld met al zijn verrassingen. Ook in het vroege voorjaar is het heerlijk om buiten te zijn,
te lopen, te kijken. Tijdens de IVNWinterwandelingen lopen we wel
door, we willen immers op temperatuur blijven, maar af en toe staan
we stil bij de bijzonderheden van de
omgeving. De wandeling is ongeveer 9 km lang en duurt tot ongeveer 12.30 uur.
Draag stevige waterdichte schoenen en warme kleding. Neem een

(warme) drank mee voor tijdens de
“pauze”. Wilt u meteen bij het startpunt beginnen of verdere informatie, dan neemt u contact op met
Hans Tuinenburg, 06 18082328.

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

Futenliefde in de vaart
Sinds kort zwemt
er dagelijks een
paartje
sierlijke
futen door onze
vaart. Prachtig gekleurd, van roomwit tot roodbruin
en getooid met
zwarte
koppluimen en een roestbruine kraag. Af
en toe kun je getuige zijn van hun
elegante balts. De
geliefden zwemmen langzaam met
gestrekte hals op
elkaar af, buigen en zwieren met
kop en hals, duiken onder en komen omhoog met een snavel vol
waterplanten, die ze elkaar aanbieden. Ze strekken zich borst
aan borst nog verder uit, tot ze
alleen nog met hun korte staartje en hun peddels het water raken. Hierna laten ze zich weer
zakken. Vaak zijn ze ineens verdwenen om vele meters verderop weer uit het water op te rijzen
met een visje in hun snavel.
Van plantendelen maken ze een
drijvend, goed verborgen nest.
Moeder fuut legt 3 á 4 eieren en
het paar broedt om beurten. De
jongen kunnen direct zwemmen,
maar liften nog graag mee op de
rug van één van de ouders. Daar
zijn ze beschermd tegen roofvissen en reigers. De ouders gaan
onophoudelijk door met het voeren van kleine visjes aan de jongen in hun gestreepte pakjes. Ze
zijn altijd bezorgd dat de kleintjes te koud of te moe worden.
Bij de minste twijfel duikt een
van de twee onder, laat zich opkomen precies onder het kroost
en tilt ze in de warme “kajuit”.
Vaak duiken ze onder mét de
bemanning aan boord, want

er moet tenslotte brood op de
plank komen. Bijna drie maanden lang worden de fuutjes vertroeteld. Soms is er nog een
tweede leg en moeten de jongelingen van de eerste leg mee
helpen verzorgen.
In het najaar gaan de futen in
de rui. Ze verliezen tegelijk alle
handpennen en kunnen dan vier
weken niet vliegen.
Ze vertrekken daarvoor massaal
naar groot open water, zoals de
Waddenzee en het IJsselmeer. In
die periode hebben ze een wat
saai grijs uiterlijk om niet op te
vallen.
Aan het eind van de winter trekken ze hun prachtkleed weer
aan en begint de balts opnieuw.
Als we nog in de Victoriaanse tijd zouden leven, hadden we
misschien nooit een fuut gezien.
Dan waren ze wellicht uitgeroeid door de jacht. Deftige dames pronkten in die tijd graag
met andermans veren. Futenbont van borst en buik om modieuze mutsjes en mofjes van te
maken.
Maar nu genieten we liever van
het schouwspel in de vaart.
Gerda Veth, IVN-natuurgids

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Boekje over perspectieven op verpleegzorg

Ria de Korte overhandigt eerste
exemplaar aan Hannie van Leeuwen
De Ronde Venen - Ria de KorteVerhoef, kandidaat nummer 35 van
de lijst van het CDA, heeft vorige
week aan Hannie van Leeuwen het
boekje uitgereikt over “Perspectieven op verpleeghuiszorg; de menselijke waardigheid in geding”.
De Korte is auteur van de publicatie
en zet zich al jaren in voor verbeteringen in de verpleeghuiszorg.
Hannie van Leeuwen is de ‘grand
old lady’ van het CDA. Vele jaren was zij woordvoerder voor So-

steeds meer eigen aan het worden
is en dat ze genieten van hun optreden, wat de jury zeker niet is ontgaan, want daar pakten ze voor de
eerste keer de beker voor de eerste
plaats mee naar huis!
Afgelopen zondagochtend was de
spanning te snijden, want zou het
nog een keer lukken om zo succesvol te dansen en de jury te overtuigen van hun talent?! Bij binnenkomst bleek er een concurrententeam ineens overgestapt te zijn op
ons originele Lion King thema, maar
de meiden gaven de moed niet op,
integendeel het gaf hen een extra
drive om te knallen.
En knallen deden ze zeker, iedereen
stond op de juiste plek, hele podium werd gebruikt, uitstraling klopte met het thema en als een stel volleerde leeuwinnen namen ze bezit
van het podium en wisten het publiek en de jury compleet in te pakken met hun enthousiaste en energieke optreden.
Daar de concurrentie weer erg
groot was rekenden we helemaal
nergens op, dus de vreugde was
dubbel zo groot toen er werd opgenoemd dat JuudsDanceCrew
een eerste plaats had behaald! Gefeliciteerd meiden, geniet van jullie behaalde succes. Nu eerst aankomende zondag 19 maart: Dance
the day away op dansschool Nicole met diverse workshops voor groot
en klein!

ciale Zaken in de Eerste en Tweede Kamer. Zij is 91 jaar en laat nog
steeds haar stem horen bij het CDA.
Het was voor De Korte een eer om
Hannie van Leeuwen te ontmoeten en het boekje te overhandigen.
Het CDA Wetenschappelijk Instituut
heeft het boekje eveneens gepubliceerd op haar website.
Het gaat volgens De Korte-Verhoef
niet alleen om meer geld.
Er moet ook een omslag gemaakt
worden in organiseren van zorg

rondom de bewoner. Minder registratiedruk en meer tijd voor bewoners.
Het is een verandering die goed
doordacht moet worden.
Daarom heeft zij het boekje geschreven waarin de perspectieven
vanuit bewoners, zorgverleners en
de organisatie zijn beschreven.
Zorgen
De Korte wil in de kamer komen
omdat zij zich zorgen maakt over

de ouderenzorg. De Korte heeft gewerkt in de wijkverpleging en het
verpleeghuis waardoor ze ervaringsdeskundige is. Ook heeft zij
landelijk beleid gevoerd over ouderenzorg en is gepromoveerd op palliatieve zorg.
De Korte: “als we deze perspectieven op goede verpleeghuiszorg voor
ogen houden dan kan de zorg echt
van binnen uit verbeterd worden.
Want uiteindelijk willen we allemaal
dat er waardige zorg wordt gegeven
in verpleeghuizen. Daar heb ik voor
het CDA nu alvast inhoudelijk aan
bijgedragen”.
Mevrouw Van Leeuwen maakt zich
ook zorgen over de ontwikkelingen
“er zijn de afgelopen jaren verkeerde keuzes gemaakt, want ook bewoners in verpleeghuizen verdienen
goede zorg.”

REACTIE VAN EEN LEZER
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REACTIE VAN EEN LEZER
De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant,
ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat
dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Veiling legakkers
Vinkeveense Plassen
moet stoppen
De natuur- en milieuvereniging
De Groene Venen vindt dat de
veiling van 44 legakkers op de
Vinkeveense Plassen moet worden opgeschort. Deze veiling, in
opdracht van het recreatieschap
en de gemeente De Ronde Venen, is op 18 april 2017. DGV vindt
dit een zeer slecht plan: het leidt
tot verdere landschappelijke verloedering van de plassen, schade
aan de natuurhistorische waarden en een gemiste kans om de
oevers te verbeteren. Bovendien
is al meer dan 80% van de eilandjes in particulier bezit, en het is de
taak van de overheid en het recreatieschap om het resterende
openbaar bezit op een goede manier te onderhouden, zodat iedereen van dit unieke gebied kan genieten! Juist de goede combinatie van recreatie en natuur geeft
de Vinkeveense Plassen z’n bestaansrecht.
De legakkers in de Vinkeveense Plassen hebben grote landschappelijke en natuurhistorische
waarde. Het is naïef om te veronderstellen dat onderhoud en beheer bij particulieren in goede
handen is. Duurzaam onderhoud
is kostbaar en men moet over de
nodige landschappelijke en ecologische kennis beschikken om
de legakkers goed te kunnen beheren. Er zijn, mede door het gebrek aan toezicht en handhaving
op de plassen, voldoende voorbeelden voorhanden van verloederde legakkers die de kwaliteit
van het gebied ernstig schaden.
Wij vragen ons met recht af wat
er terecht komt van de kopersverplichting om de gekochte legakkers binnen drie jaar opnieuw te
beschoeien. De gemeente noch
het recreatieschap hebben zich
eerder laten gelden als een adequaat handhavingsorgaan. Wij
vrezen daarom dat het verkopen
van legakkers de kwaliteiten van
de plassen alleen maar verder zal
doen afnemen.
De plassen zijn een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk
Nederland (voorheen EHS) dat
de natuurgebieden in Nederland
met elkaar verbindt. DGV heeft
steeds gewezen op de noodzaak
om bepaalde zones van de plassen, waaronder die nabij de Bots-

hol, in te richten en te beheren als
natuur. De Botshol is een Natura
2000-gebied met de grootste natuurbescherming en in die omgeving moet de recreatiedruk minimaal zijn. Het toestaan van vakantiehuisjes daar is onacceptabel. Dat leidt altijd tot rustverstoring. Juist in deze zone liggen 17
van de te veilen legakkers. Voor
DGV is het volstrekt onaanvaardbaar dat deze legakkers aan particulieren verkocht worden.
De veiling doorkruist bovendien
de gesprekken over de toekomst
van de plassen die nu met alle belanghebbenden worden gevoerd i.v.m. het opstellen van het
nieuwe Bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. In die gesprekken gaat het over een juiste combinatie van natuur, recreatie, veiligheid, waterkwaliteit en cultuur
en die integrale benadering is nu
juist zo belangrijk voor het behoud van de Vinkeveense Plassen
als uniek natuur- en recreatiegebied. Het verkopen van legakkers
met de schimmige mededeling
dat er misschien binnenkort wel
meer is toegestaan dan nu legt
een claim op die gesprekken.
De timing is ook ongelukkig omdat recent reële en betaalbare mogelijkheden bekend werden om de veiligheid en de natuurwaarden (visstand en onderwaterflora) van de VVP te versterken door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Voor de te
verkochte legakkers is zo’n kwaliteitsverbetering niet meer te realiseren.
DGV vindt de verkoop van legakkers onbegrijpelijk en onacceptabel. Het is duidelijk dat veel legakkers in slechte staat verkeren als gevolg van achterstallig
onderhoud en onvoldoende beheer door de overheid. Maar het
is te kort door de bocht om dan
maar over te gaan tot het “over de
schutting gooien” van haar eigendommen zonder eerst op zoek te
gaan naar alternatieve oplossingen.
Namens het bestuur van De
Groene Venen
Charlotte Smit, secretaris
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PvdA - GroenLinks Lokaal Sociaal:

Geef te veel geheven precariobelasting terug aan alle inwoners
Zeg eens AAAA bij OBS
De Eendracht!
Mijdrecht - OBS De Eendracht
heeft sinds kort een medische afdeling geopend voor kleine en wat
grotere medische ongemakken. De
afdeling heeft zijn plek gevonden
bij de kleuters van groep 1 en 2. Alles is aanwezig: een opleidingsafdeling waar men leert over het skelet
en de rest van het lichaam, een dokterspraktijk en een apotheek waar je
voor elke kwaal iets kunt kopen! De
dokter heeft een drukke praktijk en
de wachtkamer zit elke dag vol met
patiënten die graag weer beter willen worden! De kleuters werken de
komende weken over het thema gezondheid, alle facetten van gezonde
voeding, bewegen en andere medische aspecten passeren de revue.
De kinderen genieten van de mooie
hoeken die zijn gemaakt, onder an-

dere de dokterspraktijk, de wachtkamer en de apotheek. Zo leren de
kinderen al doende nieuwe woorden en andere belangrijke vaardigheden als tellen, betalen in de apotheek en samenwerken. Op uw gezondheid!

De Ronde Venen - Ronde Venen
Belang (RVB) en VVD hebben deze week in een persbericht laten
weten een bedrag van 1,5 miljoen
euro aan geheven precariobelasting terug te willen geven aan inwoners en bedrijven via een verlaging
van de onroerendezaakbelasting
(OZB). PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal vindt het idee om geld terug te geven aan de inwoners sympathiek, maar zet haar vraagtekens
bij de manier waarop RVB en VVD
dit willen doen. “Het kan niet zo zijn
dat geld dat door alle inwoners via
de energierekening is opgebracht,
via de OZB wordt teruggegeven aan
alleen woningeigenaren. Dat is geld
overhevelen van huurders naar wo-

ningbezitters. En hoe duurder de
woning, hoe meer je terugkrijgt. Op
deze manier is het een omgekeerde
‘Robin Hood-actie’ en daar kunnen
wij niet aan meewerken”, aldus fractievoorzitter Ernst Schreurs. De Ronde Venen heft sinds 2016 jaarlijks
zo’n 2 miljoen euro aan precario bij
netbeheerder Stedin en waterbedrijf
Vitens. Deze precario wordt geheven op leidingen en kabels die boven, op of onder grond van de gemeente lopen. De belasting wordt
door Stedin en Vitens doorberekend
in de water- en energierekening van
inwoners en ondernemers. Landelijk ontstond er vorig jaar discussie
over deze vorm van belastingheffing. Hierdoor was het onduidelijk of

de gemeente de geheven belasting
mocht houden. Daarom is besloten
om de geheven belasting in depot
te houden tot deze niet meer betwist
kon worden. Dat is nu het geval. Het
geheven bedrag aan precariobelasting heeft nog geen bestemming.
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal wil
graag meedenken over hoe we dit
bedrag ten goede kunnen laten komen aan alle inwoners. Dat gebeurt
niet als we de OZB verlagen. Fractievoorzitter Ernst Schreurs: “Als
we besluiten het geld terug te willen geven, dan moet dat op een manier waarbij iedereen die heeft betaald geld terugkrijgt en niet alleen
woningeigenaren. Anders is het niet
meer dan een villasubsidie.”

Ernst Schreurs:
“Anders is het een villasubsidie”

Even niet bang zijn
omdat mama als een
monster tegen je praat
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.

www.kinderfonds.nl

Leerlingen de Zwaluw
op bezoek bij het
Verzetsmuseum junior

Regio - In aansluiting op
het lespakket van de hoogste groepen op openbare basisschool De Zwaluw uit Nes
aan de Amstel zijn groep 7
en 8 naar het Verzetsmuseum junior in Amsterdam geweest. Dit is een museum gebaseerd op waargebeurde verhalen van vier mensen die als

kind de oorlog hebben meegemaakt. Via deze kinderen
zijn wij meer te weten gekomen over het dagelijkse leven,
de jodenvervolging, het verzet en hoe het was om in een
NSB-gezin te leven. Het museum bestond uit vier huizen. In
die huizen werd er een verhaal
verteld over wat vier kinderen hadden meegemaakt. De
vier kinderen heten: Eva, Nelly, Henk en Jan. Zij hebben alle vier iets heel anders meegemaakt, want Eva was Joods en
heeft ondergedoken gezeten,
maar is toch opgepakt en naar
concentratiekamp Auschwitz
gebracht waar ze het heeft
overleefd omdat ze in de ziekenbarak lag. Nelly haar ouders zaten bij de NSB en zij
zat bij de jeugdstorm. Zij zijn
na de oorlog opgepakt, terwijl
ze zelf vindt dat ze niks heeft
gedaan, want ze heeft geen joden opgepakt ofzo.
Henk zijn vader was dominee
en heeft gezorgd dat er een
Amerikaanse piloot kon onderduiken in de kerk.
Terwijl Jan zijn vader in het
verzet zat. Alle vier die kinderen leven nog steeds en ko-

men soms ook op bezoek in
het museum. De huizen zijn
ook ingericht hoe vroeger de
huizen van de kinderen er uitzagen. Wij kregen een vragenlijst, konden alles aanraken en
alle spullen in de huizen kwamen ook echt uit die tijd. Wij
vonden dit heel erg leuk en interessant om te weten hoe het
was om in de tweede wereldoorlog te leven.

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders
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Achterblijvers op dreef bij
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Met beide bridgepartners
op vakantie slaagden Map Kleingeld & Maarten Breggeman er in,
de tweede keer dat ze samenspeelden, de hoogste score van de avond
van allen (61,67%) binnen te slepen. Daar werd natuurlijk wat op
gedronken! Froukje Kraaij & Greet
van de Bovenkamp zaten daar in de
zelfde lijn dichtbij met hun 60,83%
en werden daar tweede mee, in de
C- lijn en ook overall. Tini Lotgerink & Jeanet Vermeij, zoals meestal
hoog eindigend, deden dat nu met
55% precies als derde. Anneke de
Weerdt & Evert Wevers volgden als
vierde paar met 54,17% en Adrie &
Ko Bijlsma sloten met 53,75% de top
vijf af. In de B- lijn lijken Tini Geling
& Jo Wevers toch echt een stap hoger te willen maken. Voor de tweede maal een eerste plek, met 59,52%
exact het zelfde percentage als twee
weken eerder! An & Jan van Schaick
komen ook weer op gang en nestelden zich met 57,14% op plaats twee.
De familie wilde daar niet te ver op
achter raken, zodat Marja van Holst
Pellekaan & Sandra Raadschelders
met 56,55% op drie door kwamen.

A lijn
Gerda van Liemt & Els van Wijk konden Riet & Wim Beijer met 54,46 en
54,17% net voor blijven en beide
paren gaven zo de rest van de lijn
het nakijken. De A- lijn werd weer
eens een prooi voor Cees Bergkamp
& Ruud Lesmeister, die met hun
60,59% natuurlijk wel de C-tjes voor
moesten laten gaan. Cora de Vroom
& André van Herel werden nu tweede met 57,12% en Johan Le Febre &
Wim Slijkoord volgden met 54,17%
als derde. Frans Kaandorp & Lijnie Timmer improviseerden ook als
bridgepartners en deden dat keurig
door met 53,99% vierde te worden.
De laatste top positie in deze lijn
was weggelegd voor Gerda Schavemaker & Jaap Kenter die 53,02% lieten noteren. Wilt u ook eens bridgevreemd gaan en een drankje verdienen na een geslaagde avond bridge,
kom dan spelen bij Bridgeclub De
Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor inlichtingen het secretariaat: e-mail gerdaschavemaker@
live.nl of telefoon 0297-567458.

Kinderen genieten bij
Beuving sport
Mijdrecht - De hele maand maart
staat in het teken van sporten op
kinderdagverblijf Ministek te Wilnis. Iedere week wordt er een andere sport uitgelicht. Deze week staat
in het teken van fitness.
Het atelier waar normaal geplakt,
geknipt en geverfd wordt is nu omgetoverd tot fitnessclub Ministek.
De kinderen kunnen kennis maken met gewichtjes, yogabal, boksbal, buikspier apparaat, hometrainer enz. Vorige week zijn de peuters

op bezoek geweest bij sportschool
Beuving. Ze mochten onder begeleiding van Jolanda diverse apparaten uit proberen, maar het mooiste
was dansen en rennen in de sportzaal met allemaal lichtjes. Donderdag krijgen ze een les rollen, buitelen, stoeien door één van onze ouders.
Volgende week is het thema voetbal,
daarna honkbal en als afsluiter dansen. Ook dan worden er allerlei leuke aktiviteiten gedaan.

Veel kansen voor Hertha JO8-01
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
was het de tweede achtereenvolgende keer dat Hertha JO8-1 vroeg
uit de veren was voor een mooie
uitwedstrijd, dit keer tegen SDO in
Bussum. Aan het tijdstip lag het niet;
de jongemannen hadden er wederom zin in, al was het team wat uitgedund vanwege de vakantie van Benjamin en Jort. Met een wissel minder begon Hertha JO8-1 vastberaden aan een boeiende pot.. Met hun
ingenomen posities zag het voetbalspel van de jongens er gelijk al overtuigend uit. Al gauw zat het tempo
in de wedstrijd. De bal kwam een
paar keer gevaarlijk dichtbij het doel
van Hertha, maar keeper Emmanuel wist met uitstekende manoeuvres
de bal te weren. Daarin werd hij gesteund door de sterke verdediging
van Lennon en Daan, welke de tegenpartij steeds weer tegenkwam.
Even later kwam SDO toch op voorsprong na een onhoudbaar schot:
1-0. Daarna keerde het tij en werd
er meer druk uitgeoefend op de
helft van de tegenspelers, en door
een fraaie treffer van Mees Broere
stond het weer gelijkspel:1-1. Aan
de andere kant van het veld stond
de keeper van Hertha zich lichtjes
te vervelen, want het bleef drukker
voor het doel van SDO. Na een paar
mooie pogingen van Mees Broere en Milano met onder meer een
schot tegen de lat, lukte het helaas niet om de bal in het net te krijgen. Wel genoten de toeschouwers
langs de zijlijn van het overspelen

door de Herthanen, en de prachtige
sprints van Mees Vis in het gevecht
om de bal. Af en toe was het voor
de scheids even zoeken in het toekennen van corners en in het vinden van de middenstip. Maar ondanks dat hield Hertha prima staande. Vlak voor rust kwam het toch
nog tot een tweede tegentreffer, wat
Hertha JO8-1 weer met beide benen op de grond bracht. In de pauze
werden de mannen op scherp gezet. Na bemoedigende woorden van
de trainer en coach zetten de Herthanen in de tweede helft alles op
alles om de wedstrijd in hun voordeel te beslechten. En dat lukte. Na
rust stond Hertha sterk met Arco op
doel. Milano maakte op beslissend
moment de gelijkmakende treffer,
wat de vechtlust bij Hertha terugbracht.
Er was geen houden meer aan en
Hertha zat helemaal terug in de
wedstrijd. Uit een mooie strakke
corner genomen door Stan, belandde de bal voor het doel van SDO en
door een ongelukkig hakje van een
van de tegenspelers kwam het tot
een eigen doelpunt: 2-3. Heel spannend was het nog een aantal keer
voor het doel van SDO, terwijl keeper Arco vanuit de verte in de gaten
hield of hij nog in actie moest komen. Dat gebeurde nog een enkele
keer, maar het lukte SDO niet meer
een punt te maken. Met de welverdiende eindscore wist Hertha JO8-1
de tweede plaats in de competitiestand te behouden.

Nieuwe leden gezocht

Lastige kampioenswedstrijd De Vinken A1
Vinkeveen - Zaterdag 11 maart
kon de door Jumbo Vinkeveen gesponsorde A1 van korfbalvereniging De Vinken, het absolute kampioenschap veiligstellen. De tegenstander is, net als vorige week, het
onvoorspelbare EKVA. Een moeilijke
tegenstander, van wie de trage spelstijl De Vinken op de een of andere manier niet ligt. Het eerste aanvalsvak met Lisa van Diemen, Fenne
Claassen, Dylan Bras en Timo Pronk
opent de score door laatstgenoemde. Helaas wordt de stand alweer
snel gelijk getrokken door een strafworp van EKVA. De eerste aanval
wordt nu verdediging en EKVA pakt
brutaal de leiding door een zuiver
afstandsschot. Het tweede aanvalsvak gevormd door Bart van Eenennaam, Finn Kroon, Lotte Bouwman
en Deena Dankelman weet snel de
2 – 2 te forceren, door een mooi afstandsschot van Lotte.
Even later pakt De Vinken weer
de voorsprong door een prachtige
doorloopbal van Fenne. Opnieuw
trekt EKVA de stand gelijk met een
afstandsschot. Een spelbeeld wat
de hele wedstrijd niet zal wijzigen.
Meestal pakt De Vinken een kleine voorsprong en komt EKVA weer
langszij. Zo gaat het tot aan de rust,
waarbij De Vinken net voor het
rustsignaal nog twee punten voorsprong pakt: 8 – 6 door doelpunten
van Deena, Lisa (3x) en Finn.
Spannend
De thuisploeg gaat gespannen de
rust in. Ook vorige week werd een
paar keer een voorsprong van twee
of meer punten verspeeld en dus
was coach Frank Dankelman er niet
gerust op.

De Vinken begon inderdaad voortvarend aan de tweede helft. Na twee
mooie afstandsschoten van Bart en
Finn tilde De Vinken de voorsprong
zelfs naar 10 – 6. Ook nu weer gaf
EKVA zich niet gewonnen. De Vinken werd wat slordig en nonchalant
en door een kansje, doorloopbal en
een strafworp stond de tussenstand
al snel weer op 10 – 9. Er volgde een
periode van veel kansen voor De
Vinken, die helaas een tijdje onbenut bleven, totdat een krachtig afstandsschot van Finn de korf doorboorde. Ook Dylan treft de korf en
weer komt De Vinken op drie punten voorsprong. Zou het nu genoeg
zijn? De bezoekers blijven onberekenbaar. Een omdraaibal, strafworp
en een afstandsschot en de stand
is weer gelijk: 12 – 12. Het is ongemeen spannend. In principe heeft
De Vinken aan een gelijkspel genoeg voor het kampioenschap, bij
verlies zou nog een halve wedstrijd
tegen VZOD uitgespeeld moeten
worden. Met nog anderhalve minuut op de klok gaat het spel over
en weer, maar wordt er aan beide
kanten niet gescoord. Dan met nog
20 seconden te spelen raakt een
heer van EKVA geblesseerd. Na lange tijd wordt de wedstrijd eindelijk
hervat. EKVA wil koste wat kost de
wedstrijd uitspelen. En zo worden
de laatste seconden bloedstollend.
De Vinken moet ervoor zorgen dat
de bal niet in het aanvalsvak van
EKVA komt om een eventuele score,
wat verlies zou betekenen, te voorkomen. Met het hele team wordt er
fanatiek verdedigd en het lukt! De
Vinken A1 speelt weer gelijk tegen
EKVA, maar is uiteindelijk de terechte kampioen in deze poule!

Prima seizoenslot voor
De Vinken
Vinkeveen - Nadat afgelopen zaterdag eerst al de D1, de B1 en de
A1 kampioen waren geworden traden de twee selectieteams van De
Vinken thuis aan tegen het bezoekende ESDO. De Vinkenreserves
wonnen simpel met 17-9 en ook de
Vinkeveense hoofdmacht had geen
kind aan de Kockengese tegenstander: 20-10 winst voor de door
de Suite gesponsorde Vinken. Met
deze overwinning nestelt De Vinken
zich op een keurige derde plaats in
de eindrangschikking van afgelopen zaalcompetitie; net als De Vinken 2 overigens. De wedstrijd tegen
rode lantaarndrager ESDO bracht
weinig spektakel. Nadat beide ploegen, samen met het team van de
week, de Vinkenkangoeroes, aan
het publiek waren voorgesteld namen de bezoekers in de eerste vijf
minuten brutaal de leiding: het was
1-3 in de zesde minuut. Jerom Stokhof maakte 2-3 en zus Annick (die
ook al 1-1 maakte vanaf de stip)
bracht de stand via een doorloopbal in evenwicht. Gideon Leeflang
maakte kort hierna 4-3. Nog een

keer mocht ESDO langszij komen,
maar daarna was het voor Kockengen over en uit. Een benutte vrije
bal van topscoorster Annick Stokhof, een benut kansje van Rutger
Woud en een fraaie treffer van Emese Kroon tilden de tussenstand halverwege de eerste helft naar 7-4. Tot
aan de rust kon ESDO niets meer
inbrengen. Doelpunten van Dorien
Verbruggen, Jerom Stokhof, Rutger
Woud en Jelle Mul leverden een 114 ruststand op. Direct na rust scoorde ESDO en ook de 12-5 van Rutger
Woud kreeg een Kockengens antwoord. Gideon Leeflang kon twee
maal lekker aanleggen en terwijl het
publiek door de Vikings (supportersvereniging) getrakteerd werd op
diverse soorten taart, liep de thuisploeg gestaag verder uit. Joyce van
Wijk maakte 15-7 en Emese Kroon
en Gideon Leeflang schroefden het
verschil verder op naar 17-7. Drie tegendoelpunten werden afgewisseld
met twee scores van Rutger Woud:
19-10 en in de laatste minuut kon
Joyce van Wijk de eindstand op 2010 brengen.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op
vrijdag 17 maart 2017 om fraaie
prijzen in Café de Merel Arkenpark
Mur no 43 te Vinkeveen. Er worden
vier ronden van zestien giffies gespeeld en dan worden de punten bij
elkaar opgeteld en is de winnaar of
winnares is bekend, aanvang 20.00
uur, aanwezig zijn voor de inschrijving 19.45 uur. Ook zal er een tombola gehouden worden met schitterende prijzen. Tel. van Café de
Merel is 0297-263562, Arkenpark
Mur 43 Vinkeveen, E.mail: thcw@
xs4all.nl.

Hier volgen de datums voor de
nieuwe prijsklaverjas-competitie:
Voor 2017 17 en 31 maart, 14 en 28
april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7
juli. Alle datums onder voorbehoud.
De totale uitslag van afgelopen vrijdag was als volgt:
1. Corry v. Bemmelen
7817 ptn
2. Maurits de Vries
7109 ptn
3. Egbert Verkerk
7041 pnt
4. A.v.Scheppingen
7016 pnt
5. Dirk v. Nieuwkerk
6805 pnt
En de poedelprijs was deze avond
voor An Pothuizen met 5113 punten.

De Ronde Venen - Deze kleine
Sport- en Spelgroep De Ronde Venen is 30 jaar geleden opgericht met
als doel om mensen met een hartof vaatziekte weer aan het sporten te krijgen. Het blijkt dat na een
hartaanval of een operatie sommige
mensen wat angstig blijven om zich
in te spannen met als gevolg dat zij
zich steeds minder gaan bewegen.
Dat geldt overigens ook voor mensen die lichamelijk beperkt zijn door
ziekte als reuma, astma, diabetes of
revalidatie. Ook zij hebben inmiddels de weg gevonden bij deze gespecialiseerde sport- en spelgroep.
De deelnemers weten van elkaar
wat zij wel of niet kunnen of dat
zij niet altijd even fit zijn. Dat geeft
een gevoel van saamhorigheid. Tevens is er naast de ervaren sportleidster (Carla van Nieuwkerk) een

verpleegkundige (Rieneke Kelder)
aanwezig. Sommigen vinden het
een veilig gevoel als je haar vragen kunt stellen en/of de hartslag
of bloeddruk kan laten opmeten.
Na 30 jaar gaat Rieneke stoppen
helaas, maar wel begrijpelijk na al
die jaren. Daarom een oproep: welke verpleegkundige wil haar opvolgen? Hij/zij kan ook meedoen met
de gymles en volleybal. Na een warming-up wordt er een half uur gesport met verschillende oefeningen
met of zonder materiaal zoals bijv.
badminton of bal en gewerkt aan de
conditie. Het laatste half uur wordt
er volleybal gespeeld met aangepaste regels, zodat een ieder op eigen niveau kan meedoen. Inlichtingen bij Joke Dekker-Booij (secr.)
0297-261000/06-10814589 of email:
johadekker@hetnet.nl

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - De krokussen staan al volop in de bloei, de narcissen volgen
voorzichtig. De futen maken elkaar
het hof en bij Hartenvrouw speelden
we de laatste zitting van de laddercompetitie 2016-2017. Alle tekenen
wijzen er op: de lente is in aantocht.
Er werd hoog gescoord bij de eerste
drie paren van zowel de A- als de Blijn. In de A-lijn was de eerste plaats
voor Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 65%, gevolgd door
Kitty van Beem & Janny Streng met
60,07% en An van Schaik & Lea Wit
met 60%. In de B-lijn wonnen Cathy
Troost & Tineke Staps met 62,50%.
Op de tweede plaats Ted Brand &
Alice Oosterdorp met 62,20% en op
drie Sonja Reeders & Ank Reems
met 60,12%.

Maar welke paren zijn nu uiteindelijk na zes zittingen de winnaars
geworden van al dat geladder? Op
drie zijn dat Gerda Bosboom & Nel
Hamelijnck met 55,97%. De tweede
plaats is voor Geke Ludwig & Margo Zuidema met 56,07% en de absolute toppers op nummer een zijn
Kitty van Beem & Janny Streng met
62,67%. Gefeliciteerd dames!
Volgende week begint alweer de
laatste parencompetitie van dit
bridgeseizoen, dus voor iedereen
een nieuwe kans om haar beste beentje voor te zetten. Wilt u informatie over Hartenvrouw, misschien alvast voor het volgend seizoen? Bel dan Sandra Raadschelders 0297-569910 of mail naar hartenvrouw2015@gmail.com

QI Gong, kom het proberen
De Ronde Venen - Inmiddels hebben al veel mensen de weg gevonden naar de yogalessen van Spel en
Sport, op vrijdagmorgen om 9.30 uur
in Sporthal De Phoenix in Mijdrecht.
In april en mei biedt Spel en Sport
een andere uit China afkomstige
bewegingsvorm aan, Qi Gong. Qi
betekent adem, levenskracht, vitale en spirituele energie, Gong staat
voor kunst of vaardigheid.
Net als yoga is Qi Gong erop gericht de lichamelijke en geestelijke
gezondheid te behouden en te verbeteren. Dat doe je door een combinatie van specifieke bewegingen,
visualisatie en ademhalingstechnieken. Het is een mentale en fysieke
training om de levensenergie te ac-

tiveren en deze via de energiebanen
door je lichaam te sturen. Spel en
Sport biedt u nu een mogelijkheid
om te proberen of Qi Gong iets voor
u is. Op dinsdag 4 april om 15.00
uur start een serie van 9 lessen. Net
als de yoga worden die gegeven in
Sporthal De Phoenix in Mijdrecht.
De lessen worden gegeven door
mw. Cora van Geel, zij is een ervaren docente met een eigen bedrijf
en geeft in de omstreken lessen aan
alle leeftijdsgroepen, van schoolklassen tot senioren. De kosten voor
deze serie bedragen 60,- euro. Wilt
u meedoen, geef u dan snel, voor 30
maart op bij Spel en Sport, Qi Gong,
een nieuwe uitdaging voor senioren,
kom het proberen!

Succesvol judo weekend
voor Britt en Mats Koolmoes
Regio - Britt Koolmoes was actief in
Zagreb voor haar 2e European Cup
van dit jaar en Mats ging op jacht
naar de Nederlandse titel in Tilburg.
Britt werd 3 weken geleden 5e op de
European Cup van Spanje. In Zagreb
ging Britt opnieuw op jacht naar
Europees eremetaal met als doel
plaatsing voor het EK later dit jaar
in Litouwen. Britt was de eerste ronde vrijgeloot en won in de volgende rondes van de Russische Prokhorova en van de Oostenrijkse Schicho. Iin de kwartfinale stond Britt tegenover haar landgenote Van Krevel. Britt kwam op voorsprong maar
gaf deze vlak voor tijd weer weg en
verloor uiteindelijk in de golden score. Britt was gedwongen om via de
herkansing op jacht te gaan naar
brons. Britt won vervolgens van de
Oekraïense Ostrovska en de Duitse Mossman. In de strijd om brons

moest Britt het opnemen tegen de
Italiaanse Ancora. Britt gaf de Italiaanse geen kans en won eenvoudig
het Brons een mooie stap richting
het EK later dit jaar.
Op hetzelfde moment dat Britt in
Zagreb judode ging haar broer
Mats proberen opnieuw Nederlands
Kampioen te worden. Mats was één
van de favorieten voor de titel. Mats
won in januari voor de 2e maal op
rij het Open Nederlands Kampioenschap maar bleek niet de vorm te
hebben van enkele weken geleden.
Mats haalde de finale maar dit ging
minder makkelijk dan normaal. De
finale ging gelijk op en zowel Mats
als zijn tegenstander hadden de
kans om de wedstrijd te beslissen.
Uiteindelijk verloor Mats de finale in
de golden score en werd hiermee 2e
op de Nederlands kampioenschappen tot 15 jaar.
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Sterk bieden met zwakke
punten!

Ploegenpresentatie
UWTC op het mediapark
Regio - Vrijdagavond 10 maart
is de jaarlijkse ploegenpresentatie van UWTC gehouden. Dit jaar
wel in een heel bijzondere ambiance, op het mediapark in Hilversum.
Unbranded, decorbouwer bij veel
tv programma’s was namelijk onze
gastheer. Omdat zowel de wielrenafdeling als toerafdeling van UWTC
in dezelfde kleding rijden waren
beide afdelingen present. Er was
zelfs een heuse bus geregeld vanaf sportpark Randhoorn naar Hilversum. De presentatie was in handen van Olaf vd Wijngaard, voorzitter van de bmx afdeling en speaker
bij bijna alle bmx wedstrijden in Nederland. Een mooi voorschot op het
samenkomen van alle afdelingen op
sportpark Randhoorn.
Olaf liet diverse wielren leden en
toerleden naar voren komen voor
een kort interview. En ook alle sponsors, Rabobank Rijn en Veenstro-

men, van Rijn fietsen, auto Meerstad, Unbranded, Reuring in wonen
en Coen de Groot montage, mochten toelichten waarom zij UWTC een
warm hart toedragen. Hierna werden de sponsorcontracten getekend.
Na het showen van de kleding door
de jeugdleden Mike, Jasmijn en
Lars werd de kleding aan alle leden
uitgereikt. Het mooie UWTC groen is
in een strak nieuw design verwerkt
en zal zo de komende 3 jaar weer
veel in de wijde regio van Uithoorn
te zien zijn bij trainingen, toertochten en wedstrijden.
Voor het nemen van de groepsfoto’s
werd een minuut stilte gehouden in
verband met het plotselinge overlijden van oud UWTC voorzitter Pieter
Koeleman.
Na het nemen van de teamfoto’s in
een tv-studio was er nog de mogelijkheid om in de productiehal voor

Slotcyclus parencompetitie BVK van start
Regio - De laatste cyclus van de
parencompetitie van de BVK is afgelopen donderdag van start gegaan in Dorpshuis De Quakel, waar
44 paren acte de presence gaven.
Van de 44 paren toonden Ineke Hilliard en Huib van Geffen zich de
sterksten door in de A lijn de 1e
plaats op te eisen met 60,28%.
De tweede plaats was voor rege-

rend clubkampioenen Rita en Wim
Ritzen met 56,74%. Op zich geen
verrassing dat zij goed scoren, wel
verrassend (en zeer gewaardeerd!)
waren de schalen met lekkere hapjes die in de zaal rond gingen namens de jarige Rita. Het smaakte prima. Tiny en Adriaan Kooyman
completeerden de top 3 met een
score van 54,17%. De uit de B lijn

de decors van Unbranded te kijken
en het rekwisieten magazijn te bezoeken. Een zeer geslaagde ploegenpresentatie door de grote opkomst van de leden en de mooie
locatie waar wij welkom waren.
Wij willen Jauko Hartveldt van Unbranded dan ook hartelijk bedanken voor de gastvrijheid.
Wedstrijden
Er werden dit weekend natuurlijk
ook nog wedstrijden verreden. En
Lorena Wiebes is het wegseizoen
weer goed begonnen. In de omloop
van Strijen pakte zij op zaterdag de
derde plaats. Lorena komt nu uit
voor Avanti/Swaboladies, maar blijft
wel verbonden met UWTC en we
zullen haar prestaties zeker blijven
volgen. Lorena ging zondagmorgen
met haar vader naar België voor de
10e GP van Tineke Heule. Ongeveer
40 km voor de finish wist ze samen
met een Engelse en Belgische succesvol te ontsnappen uit het peloton. En in de eindsprint....reed ze
naar de overwinning!
Mike Derogee reed een jeugd wedstrijd in St Willebrord. Helaas had hij

een slechte start waardoor hij gelijk de aansluiting met het peloton
al kwijt was. Maar met veel doorzettingsvermogen wist hij te voorkomen dat hij gedubbeld werd. Klassering: 24e (van de 38 deelnemers).
Maar ook tijdens het kampioenschap van Amsterdam deden diverse UWTC leden mee. Er werden geen podiumplaatsen behaald,
maar één ding is duidelijk, de nieuwe UWTC kleding is goed zichtbaar in het peloton! Sportman van
het jaar. UWTC handbiker Jetze Plat
werd vrijdag verkozen tot sportman
van het jaar in de gemeente Nieuwkoop. Jetze gefeliciteerd!
Eerste paal voor het
nieuwe clubgebouw.
Dinsdag 14 maart slaat wethouder
Ria Zijlstra de eerste paal voor het
nieuwe clubgebouw van UWTC. U
bent daarbij van harte welkom, het
adres is Randhoornweg 100 in Uithoorn. Vanaf 16.30 uur is de ontvangst in de kantine van de Legmeervogels. Het is de bedoeling dat
om 17.00 uur de eerste paal geslagen wordt.

gepromoveerden Cor Hendrix en
Wil van der Meer moeten nog even
wennen aan het hogere niveau. Zij
eindigden als 15e in een lijn van 15
paren. Riet Doeswijk en Joop den
Blanken waren de blikvangers in de
B lijn. Hun score van 60,07% was
goed voor de eerste plaats.
Atie en Wan Overwater hadden de
schok van de degradatie goed verwerkt en legden de basis voor een
terugkeer naar de A lijn door deze week 2e te worden met 57,36%.
Riet Wesselingh en Wim Maarschalk vormden een sterk ‘Zijdelveld’ combi-paar, wat zich vertaalde

in een score van 55,21%, goed voor
de derde plaats. Helen en Herman
hadden ook nog wat aanpassingsproblemen en eindigden ook als 15e
in een veld van 15 paren.
In de C lijn de topscore van de
avond en die was voor voorzitter Nico Koning met partner Jan Streng
met 65,63%.
Zij werden op gepaste afstand gevolgd door An Bartels en Greet
Rahn, die niettemin met een fraaie
58,33% sterk voor de dag kwamen.
Dat geldt ook voor Marjo en Gerrit van Zijtveld, die met 57,29% de 3e
plaats veroverden.

verenigingen, of vervolgen zij hun
opleiding in de USA. Thamen is dan
ook zeer verheugd deze vier jeugd
topteams te mogen ontvangen. Voor
een ieder die kennis wil maken met

deze prachtige sport is dit een uitgelezen kans om leuke honkbalwedstrijden te zien. Vanaf 10.00 uur
is iedereen van harte welkom aan
de Vuurlijn 24 in De Kwakel.

kunnen leren kennen. Onze trainers
gaan ook een clinic (een proefles)
geven voor wie dat wil.. Als je vóór
2 april lid wordt krijg je 30% korting
op de contributie. Dus wat houdt je
nog tegen? Meld je snel aan!

open en dan kan er het hele seizoen getennist worden! Voor senioren starten de rackettrek-avonden
op 5 april en je krijgt als nieuw lid
een drankje van het bestuur aangeboden. Het bestuur tennist en drinkt
uiteraard mee! Voor meer informatie zie onze website of mail de ledenadministratie (ledenadministratie@tcuithoorn.nl), de voorzitter Eelco Troost (voorzitter@tcuithoorn.nl)
of odesecretaris Paula Glas (secretaris@tcuithoorn.nl ).

Diamonds honkbal op
bezoek bij Thamen
Regio - Op zaterdag 18 maart a.s.
zullen de spelers van de Amsterdam
Diamonds Baseball Academy tijdens hun oefenprogramma gebruik
maken van de velden van Honk- en
Softbal Vereniging Thamen aan de
Vuurlijn.
Zowel de aspiranten als de junioren spelen die dag een wedstrijd tegen de Scimitars Academy uit Bussum. Later dit seizoen komen de
Diamonds ook nog een reguliere
competitiewedstrijd spelen aan de
Vuurlijn. In de Diamonds teams spelen ook drie jongens uit Uithoorn en
Aalsmeer. Bij de aspiranten is dat
Lucas Vos en bij de junioren spelen Daniël Vos en Lucas Blonk. Stuk
voor stuk talentvolle honkballers die

de afgelopen jaren gescout werden
bij Thamen en de overstap maakten naar de Diamonds. In Nederland zijn zes Baseball Academies
die volgens het KNBSB meerjaren
opleidingsplan zorgen voor het opleidingstraject van honkbaltalenten
in de regio.
Dat betekent dat de beste jonge
honkballers in de regio onder verantwoordelijkheid van de KNBSB
worden geselecteerd en binnen de
honkbalschool worden opgeleid. De
talenten trainen professioneel en
spelen wedstrijden op topniveau,
waardoor zij zich optimaal ontwikkelen. Na hun opleiding binnen de
honkbalschool stromen de talenten
uit naar de deelnemende topsport-

Tennis Club Uithoorn
organiseert Open Dag!
Regio - Sport is gezond en tennis
hoort daar natuurlijk bij! De dagen
worden langer, het wordt beter weer
en waar kan je beter van de buitenlucht genieten dan in ons mooie
park in het Libellebos?
De tennisclub Uithoorn heet nieu-

we enthousiaste leden hartelijk welkom en organiseert daarom op zaterdag 1 april (geen grap) een open
dag van 12.00 tot 16.00 uur. Er kan
op de open dag vrij getennist worden en er worden rackets getrokken, zodat de (nieuwe) leden elkaar

De TC Uithoorn organiseert ook veel
activiteiten voor de (jongste) jeugd,
waaronder kennismakingslessen –
op de minibaantjes - op de woensdagen (9, 16, en 23 maart van 16.0019.00 uur). Het park gaat 1 april

Regio - Iedereen kan leren bridgen is het motto. Je moet er natuurlijk van houden om samen een uitdagend kaartspel te spelen.
Bieden met zwakke punten is iets
van alle dag! Maar de manier waarop je daarmee omgaat is wel wat
veranderd in de jaren. Was Multi en
Muiderberg erg in tijdens de vorige eeuw dan is dat voor gemiddelde clubbridgers inmiddels vervangen door duidelijke afspraken zoals preëmptieve varianten “Zwakke
twee”. Wilt u ook leren hoe je zulke
instrumenten kunt gebruiken of wilt
u weten hoe het beste tegenspel is?
Kom dan gerust eens langs op de
bridge themales welke gehouden
wordt bij scouting Admiralengroep
Uithoorn” over dit leuke onderwerp.
Op vrijdagmiddag 24 maart vanaf

13.00 uur. Inschrijven kost 5,- euro per persoon maar de themales
is natuurlijk uitermate geschikt om
te volgen met je vaste bridgepartner. Na een uurtje theorie gaan we
vanaf 14.00 uur flink wat oefenspellen spelen om het geleerde te kunnen toepassen. Wil je van alles weten over het sterk bieden met zwakke punten geef je dan op bij hans.
selman@gmail.com 06-54108 456
of zoek naar deze activiteiten op facebook: leerkomgabridgen
NB wil je leren bridgen of nog beter leren bridgen of bridgen onder
begeleiding? Informeer dan gerust
naar de mogelijkheden want er worden regelmatig basis en/of spelpeilverbeteringscursussen gestart. En
bridgen onder begeleiding in Uithoorn kan elke vrijdagmiddag.

Klaverjasnomaden
Regio - Woensdag 8 maart werd er
weer door 45 enthousiaste liefhebbers deelgenomen aan de wekelijkse klaverjasavond in de Schutse. De eerste prijs was deze avond
voor Krijn Voorn met een mooie score van 7224 punten. Als tweede eindigde Riet de Beer met 7056 punten
en Wim Hogervorst won met 6969
punten de derde prijs. Nadat zij vorige week als glorieuze winnares uit
de bus was gekomen moest Mia
Kenter nu genoegen nemen met
de laatste plaats, dus de poedelprijs. Haar totaal bedroeg 4827 punten. De marsenprijzen, bestaande

uit een fles wijn, gingen deze avond
naar Ria Verhoef, Hans Kas, Willem
Hogervorst, Piet Luyten, Louis Franken en Gerard Compier . De fraaie
door DUOplant verzorgde boeketten bloemen in deze categorie gingen naar Anneke Lebesque, Tinus
Smit, Klaas Post en Bep Groeneveld
terwijl de cadeaubonnen te besteden bij eerder genoemd bedrijf deze
keer waren voor Maus de Vries en
Hans Heere. De eerstvolgende klaverjasavond vindt plaats op donderdag 16 maart in de Schutse aan de
Merodelaan 1, Uithoorn. Aanvang
20.00 uur.

Boule Union Thamen 1
weer alleen op kop
Regio - De elfde speeldag stond
voor het eerste team van Boule Union Thamen in het teken van de strijd
om de koppositie in de poule. De tegenstander was medekoploper Les
Boules Fleuries uit Lisse. Ondanks
het goede weer werd uitgeweken
naar de accommodatie van OSB in
Bodegraven. Enerzijds omdat halverwege de week nog 60% kans op
regen werd voorspeld, maar vooral omdat de kantine van HSV Thamen bezet was wegens de feestelijke afsluiting van de zaaltrainingen voor de honkbal- en softbaljeugd. Uiteindelijk werd in Bodegraven buiten gespeeld, maar aan het
eind van de middag werd het toch
behoorlijk fris. Gehard door het gedurende de winter op de clubavonden buiten te spelen hinderde dat
onze spelers en speelsters niet. De
start tegen LBF 4 leek even flitsend
te worden. De eerste doublettenpartij werd een 13-0 overwinning, maar
partij twee werd met 4-13 verloren.
De derde partij van de eerste ronde
kreeg een spannend verloop, maar
eindigde helaas in een 12-13 verlies. Dus ging het team van BUT begon met een 1-2 achterstand de triplettenronde in. De samenstelling
van de tripletten werd uit tactisch
oogpunt enigszins aangepast en
dat pakte goed uit. Beide triplettenpartijen werden gewonnen en dus
ging het team van BUT met een 3-2
voorsprong de afsluitende doublettenronde in. Ina Hoekstra en Wilma
Buchner kwamen als snel terug met

een 13-2 overwinning. Daarmee
was een gelijkspel al zeker en het
behoud van de koppositie. De twee
andere partijen verkeerden nog in
het beginstadium (5-4 resp. 4-6). De
equipe Ria van Beek/Angèle Smit
was dichtbij de overwinning, maar
met een wat gelukkige worp pakt
LBF de overwinning (12-13). Alles
kwam nu aan op de partij van Joan van Rekum en Niels van Diemen.
Deze combinatie is de sterkste van
de equipe getuige de veertien overwinningen, die zij samen al hadden
verzameld in deze competitie. Het
werd een spannend slot van deze
ontmoeting. Op een stand van 1010 zakte de tegenstander een beetje
in en verspeelde alle zes de boules
op de eerste worp van Joan. Koelbloedig plaatste zij haar twee resterende boules ook op punt en daarmee was de dagwinst verzekerd en
kwam BUT met twee punten voorsprong alleen op de koppositie.
De volgende speelronde is op 25
maart en dan speelt BUT 1 thuis tegen PUK 4, de enige tegenstander
waarvan verloren werd. Hopelijk is
het weer zodanig dat op de eigen
accommodatie aan de Vuurlijn gespeeld kan worden. Anders wordt er
weer uitgeweken naar Bodegraven.
Het tweede team van BUT speelde
in Gouda tegen de vereniging PV
Gouda. Deze tegenstander het nog
een theoretische kans op de eindoverwinning en promotie. Deze tegenstander is echt nog een maat
te groot voor het tweede team van
BUT. Voor het merendeel van de
spelers van BUT 2 is dit de eerste
competitie waaraan ze deelnemen.
Het is dus een leerjaar. Tegen Gouda zaten ze dicht tegen een gelijkspel aan, hoewel de uitslag, 6-2, dat
niet doet vermoeden. Maar met verlies van 12-13, 10-13 en 9-13 ben
je dicht bij winst. Dit resultaat veranderde de plaats in de stand niet.
Het tweede team heeft nog één ontmoeting te gaan. Die vindt plaats op
1 april, aanvang 12.00 uur en wordt
gespeeld op de thuisaccommodatie
aan de Vuurlijn. De tegenstander is
dan OSB uit Bodegraven.

Groot succes
zesde Ouder-Kind
Beachtoernooi SAS’70
Regio - Jaarlijks wordt het ouderkind volleybaltoernooi georganiseerd door de jeugdactiviteitencommissie van SAS’70.. Met maar liefst
64 aanmeldingen is de commissie
aan de gang gegaan en heeft ertoe
geleid dat er op vrijdag 10 maart 14
teams in actie zijn gekomen.
De jeugdleden konden zich inschrijven met hun vader, moeder, opa,
oma broer of zus. Iedereen was welkom, alleen de jeugd stond cen-

traal. Dat resulteerde in prachtige
wedstrijden waarbij ieder op zijn eigen niveau kon meedoen. De jongste jeugdleden pasten de regels van
het CMV toe en mochten zodoende gooien en vangen. Van de oudere
jeugd en ouders werd toch wel het
traditionele volleybal verwacht. Plezier stond voorop en het gevoel van
saamhorigheid, waar SAS’70 bekend om staat, was sterk aanwezig.
Voor ieder team was er een prijsje
aanwezig.
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300 punten en meer!
De Ronde Venen - Met nog twee
wedstrijden te gaan in de bekercompetitie komt er een wat duidelijkheid over wie de bekerfinalisten
kunnen worden. 1e divisionist Bar
Adelhof 1 pakte flink uit! Tegenstander de Kromme Mijdrecht 1 had te
weinig spelers en moest doubleren
en Bar Adelhof maakte daar maximaal gebruik van. Alle partijen werden binnen de 30 beurten in winst
omgezet, 48-28. Met nog een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie maken zij een goede kans
om de finale te halen. De Kuiper/
Stee Inn bleef wel in het spoor maar
liet thuis tegen de Springbok 2 de
broodnodige punten liggen. Dat
was te danken aan het goede spel
van de Springbok 2 dat in 3 partijen de winst haalde en dat was goed
voor een 32-42 overwinning. De Biljartmakers hebben ook nog een
kans. Thuis tegen de Springbok 1
haalden zij, met een sterk spelende kopman Nick van de Veerdonk, 3
maal de winst en eenmaal verlies en
dat was goed voor een 44-31 winst.
Hiermee komen ook zij boven de
300 punten grens. Lutis/de Springbok liet zich, tegen the Peanutbar 1,
ook niet onbetuigd.
Verliespunt
Alan Knightly zag in zijn partij Bernard Schuurman langszij komen
maar dat was het enige verliespunt
voor Lutis, 47-31. Hiermee komen
ook zij, met ook een inhaalwedstrijd te gaan, boven de 300 punten
grens. The Penautbar 1 verloor wel
maar de schade was, ook door het
verlies van de Kromme Mijdrecht
1, beperkt. Zij staan ook boven de
300 puntengrens en zijn op dit moment de 2e divisionist met de grootste kans op de bekerfinale. Deed de
concurrentie dan niks? Zeker wel.
The Peanutbar 2 staat nog dicht in
de buurt en moest naar DIO. Een
pittige opgave maar die horde werd
ook genomen. Drie winstpartijen
waren goed voor een 34-41 overwinning en de o zo belangrijke aansluiting bij de top. De Merel/Heerenlux 1 kreeg geen vat op tegenstander ASM. De laatste won 3 partijen en bleef in de laatste partij ook
nog dichtbij en dat was voldoende

voor een 33-45 winst. In de wedstrijd Stieva/Aalsmeer en de Merel/
Heerenlux 2 was winst voor de Merel 2 noodzaak om nog een kleine
kans op een hoge klassering te houden. Dat ging hen goed af. Slechts
eenmaal verlies, helaas ook 3 punten aftrek vanwege te weinig gespeelde caramboles, leverde toch
een 29-40 winst op. Bar Adelhof 3
en de Kromme Mijdrecht 2 staan
dicht bij elkaar en dat was in de
wedstrijd terug te zien. Een gelijk
opgaande strijd waarin de Kromme
Mijdrecht net iets meer caramboles
maakte en daardoor 2 punten meer
in de wacht sleepte, 38-40.
Kortste partij
De spelers die afgelopen echt hun
best deden waren Henk Doornekamp (Lutis/de Springbok) met de
kortste partij, 62 caramboles in 19
beurten, en Jos Vermeij (Kromme
Mijdrecht 2) met de hoogste serie,
9 caramboles (27,27%).
Dan was er nog een wedstrijd van
deze speelronde die al wat eerder
gespeeld was. Dat was de wedstrijd
CenS tegen Bar Adelhof 2. CenS
heeft nog een kleine kans op de finaleplek maar moet dan wel een
flinke winst halen. Dat zat goed tussen de oren. Slechts 1 partij werd
verloren maar die leverde toch 6
punten op en dat maakt totaal 42,
Bar Adelhof bleef op 33 punten steken.
Volgend weekeinde, 18 en 19 maart,
wordt de finale 4-5 ster libre gespeeld in dorpshuis de Springbok in
de Hoef. Beide dagen wordt er om
11:00 van acquit gegaan.

Hertha O10-1 wint
overtuigend
Vinkeveen - Zaterdag 11 maart
speelde het team van Hertha O101 zijn eerste officiële wedstrijd in de
hoofdklasse tegen Sporting Martinus uit Amstelveen. Na 3 succesvolle oefenpotjes konden de mannen eindelijk laten zien of ze er
klaar voor waren. Na een supersnelle start werd het uiteindelijk een
eenvoudige overwinning van 15-2.
Quin Zaal maakt eind tweede helft
een loepzuivere Hattrick!
De Herthanen hebben er zin in en
beginnen vol overgave aan de wedstrijd. De snelle Kick, die de bal vanaf de aftrap krijgt, geeft een voorzet en via Bram beland de bal op de
paal. De terugkaatsende bal komt
terug voor de voeten van Raslen die
de 1-0 er binnen 10 seconden in
schiet. Een betere start kan je jezelf
niet wensen. Kort hierna is het weer
Kick die over links komt oplopen. Hij
schiet zelf en de bal mist doel terwijl
Raslen vrij voor de goal staat. Martinus is overdonderd maar komt wel
tot een aanval die ontstaat vanuit de
corner van Hertha. Uit deze snelle
counter scoort Martinus de 1-1. De
Herthanen worden wakker geschud
en beseffen dat ze bij de les moeten
blijven. In de 5 minuut is het weer
Kick die zijn snelheid goed benut.
Vanaf eigen helft rent hij iedereen
eruit. Als laatste speelt hij de keeper en uit en het staat 2-1. Loek die
in de verdediging staan geeft een
pass door het midden naar Raslen.
Raslen gebruikt zijn lichaam goed
en wint hierdoor zijn duel waarna
hij de bal in het doel weet te krijgen. 3-1. Ook Mats staat zijn mannetje. Hij blokt de speler van Martinus die daardoor de bal kwijtraakt
en keeper Mike kan deze eenvoudig
oppakken. Bram probeert het in de
10 minuut maar eens keer van afstand. Op zo’n 15 meter neemt hij
de bal vol op zijn slof. Deze gaat net
over. 4 minuten later is het wel raak.
Bram, in een stevig duel met zijn tegenstander weet uiteindelijk Thiago te bereiken die de 4-1 scoort.
Dan gaat het ineens hard. Het is af
en toe prijsschieten voor de goal.
Thiago omspeelt zijn tegenstander
en speelt af op Kick die 5-1 maakt.
Kort hierna is het weer Kick die nog
een goaltje mee pakt. Via een kluts
maakt hij de 6-1. 3 minuten voor
rust is het Thiago die een foute terugspeelbal slim weet af te pakken
en de 7-1 maakt.
Het is rust.
Kort na rust is het Martinus die gelijk een enorme kans krijgt. Ze onderscheppen de bal maar het schot

beland op de paal. Raslen loopt
daarna op over rechts. Speelt de bal
door naar Kick die met links schiet.
De keeper heeft de bal niet klemvast en Raslen is er als de kippen
bij en glijdt de 8-1 binnen. Dan
komt er een geweldige goal. Mats
speelt vanaf eigenhelft de bal naar
Bram. Nog voordat Martinus het
door heeft speelt hij Kick aan die
recht op de keeper afgaat. Hij ziet
dat Raslen mee loopt en er beter
voorstaat. Kick speelt af en Raslen
hoeft alleen nog maar zijn voet tegen de bal te zetten. Een prachtige aanval met en goed uitgespeelde
goal. 9-1. Verdedigend heeft Hertha
het goed op orde. Ook Julian weet
met zijn beroemde slidings Martinus tijdig af te stoppen. De 10e goal
komt weer van de voeten van Raslen. Bram die al eerder een afstand
schot probeerde doet het in de 8 minuut weer. Via de paal krijgt hij de
bal terug en het staat 11-1. Martinus weet niet wat hun overkomt en
een aantal spelers lijken het op te
geven. Toch is een kort moment van
niet opletten door Hertha voldoende om via een afstandsschot de 2e
goal te maken. Toen kwam het moment van Quin. Binnen een tijdsbestek van 3 minuten weet hij 3 goals
te maken waarmee hij een loepzuivere hattrick maakt en de stand op
14-2 brengt. De laatste goal is van
Kick. De keeper van Martinus schiet
de bal uit maar deze beland in de
voeten van Kick die de laatste goals
van deze ochtend maakt.

Gymnastiekvereniging Veenland

Jaimy, Dorinthe en Julia
Clubkampioen

Atalante dames 3 ‘hosst’
er op los
Vinkeveen - Afgelopen woensdag
speelde het derde damesteam van
V.V. Atalante, gesponsord door GT.
Bunck, in Haarlem tegen Spaarnestad D9. Er werd nog niet eerder tegen dit team, dat op een achtste plaats staat, gespeeld. In november werd de thuiswedstrijd op
verzoek van Spaarnestad uitgesteld naar vrijdag 17 maart. Zo kan
het gebeuren dat er twee keer achter elkaar tegen dit team gespeeld
wordt. Deze eerste wedstrijd beloofde veel goeds; door de 0-4 overwinning nam Atalante vijf punten mee
naar Vinkeveen.
Atalante moest het deze wedstrijd
doen zonder vaste spelverdeelster
Sandra de Boer. Haar man kwam
die avond na een ongelukkige val
op wintersport eindelijk thuis. Speciaal voor Sandra wilde de Vinkeveense dames een goed resultaat neerzetten. In het begin van de
wedstrijd was hier echter weinig van
te zien….
Atalante startte, door de aangepaste opstelling, nerveus en slordig aan
de wedstrijd. Er waren veel misverstanden en op 2-5 achter vluchtte
coach Hettie Schockman al in een
time-out. Er werd duidelijk gemaakt
dat er netter gespeeld moest worden en dat iedereen bij de les moest
zijn. Deze time-out had het gewenste effect. De speelsters keken niet
meer naar elkaar, maar naar de
bal en gingen er vol voor. Dankzij
mooie series in de service, een goede verdediging en dito aanval ‘hosste’ Atalante over Spaarnestad heen.
Met maar liefst 14-25 was de eerste
setwinst een feit.
Tweede set
De tweede set kwam Atalante wel
goed uit de startblokken en pakte
het snel de voorsprong. Helaas werd
het goede spel niet vastgehouden.
De pass was minder scherp, waardoor de set-ups niet altijd goed gegeven konden worden en aan het
net werden vervolgens ook te veel

fouten gemaakt. Spaarnestad wist
deze set goed bij te blijven, maar
Atalante bleef wel in een goede afloop geloven. Dit hielp Atalante over
het dode punt heen en met 21-25
ging ook de tweede set naar Atalante.
Hierna was de Vinkeveense ploeg
helemaal los. Er werd heerlijk onbevangen gespeeld. De pass kwam
netjes, er werd gegaan voor elke
bal en aan het net was prijsschieten. Atalante speelde deze set constant met drie aanvalsters en Spaarnestad had moeite met het verwerken van alle harde knallen en tactische ballen. Atalante daarentegen
verslapte geen moment en pakte
ook deze set met 14-25.
Vierde set
De vierde set bleef Atalante het
goede spel voortzetten. Alle spelers
stonden positief binnen de lijnen en
er werd lekker gebald. De blokkering aan Vinkeveense zijde stond
als een huis en de aanvalsters lieten weinig kansen onbenut. Zo kon
het dat ruim binnen anderhalf uur
na het eerste fluitsignaal het eerste matchpoint op het bord stond.
Het lukte Atalante niet om het eerste punt te maken, maar het tweede
matchpoint was het wel raak. Met
dikke cijfers (11-25) ging de vierde
set en daarmee de wedstrijd naar
Atalante.
Dankzij deze overwinning gaat Atalante vanaf nu weer volledig aan
kop in de tweede klasse E. Met zeven punten voorsprong op de nummer 2 ziet het er goed uit voor de
Vinkeveense ploeg. Er staan nog
vijf wedstrijden op het programma,
waarvan drie tegen het Haarlemse Spaarnestad. Aanstaande vrijdag
wacht dus eerst de return van deze
wedstrijd in de eigen Boei om 21.15
uur. Daarna speelt dames 3 achtereenvolgens thuis tegen Spaarnestad D10 (4), uit tegen Amsterdam
D7 (5), thuis tegen Spaarnestad D8
(7) en uit tegen VHZ D2 (12).

De Ronde Venen - Zaterdag werd
in de Willisstee de jaarlijkse clubkampioenschappen gehouden van
Veenland gymnastiek. Maar liefst 75
turners en turnsters deden mee.
Om 9.00 begonnen de jongens. Ze
moesten oefeningen turnen op brug
gelijk, vloer, sprong en rek. Ze waren in drie groepen verdeeld, op
leeftijd en niveau. Iedereen deed
zijn best en de uitslag was als volgt:
Eerste: Mans, Roan en Jaimy Tweede: Boaz, Seppe en Senna
Derde: Dave, Lars. Ook de andere jongens kregen een mooie kleinere medaille en een diploma. Dan
de wisselbeker dat is de beker voor
diegene die het hoogste aantal
punten heeft en dus clubkampioen
word en die ging dit jaar naar Jaimy Wilkes.
De meisjes recreatie van het eerste uur waren ook verdeeld in drie
groepen. Voor heel veel turnsters
de eerste keer dat ze meededen
dus hier en daar waren de zenuwen
goed zichtbaar. Gelukkig hebben we
ondanks de zenuwen mooie oefeningen gezien. Het waren drie grote groepen met ieder 8 turnsters dus
vandaar dat er 2 bronzen medailles
te verdienen waren.
De gouden medailles gingen naar:
Charlotte, Elize, en Jessy
De zilveren medailles gingen naar:
Juliette, Joëlle, en Sammie.
De bronzen medailles gingen naar:
Rosalie en Maren, Mandy en Marit,
Vera en Demi
Natuurlijk kregen ook de andere
turnsters een mooie medaille omgehangen.
Nu was het spannend want voor de
wisselbeker moesten eerst nog de
meisjes van het tweede uur turnen.

De medailles werden
als volgt verdeeld:
Goud: Samantha, Dorinthe, en Jackie.
Zilver: Iris, Femke en Loïs
Brons: Anna en Ilse.
Ook hier voor de andere turnsters
een kleinere medaille. Maar wie of
wie ging er met de wisselbeker vandoor en werd de nieuwe clubkampioen. Het was Dorinthe vd Kraats
die hem in ontvangst mocht nemen.
Selectie
Als laatste was de selectie aan de
beurt. Hier waren ze verdeeld in drie
groepen voorgeschreven oefenstof
en 1 groep keuze oefenstof. Er werden mooie oefeningen geturnd met
op vloer van arabier tot flick flack en
salto. Op sprong mooie handstandplatvallen en overslagen. Op balk
werden er mooie spreidhoeksteunen , handstanden en radslagen geturnd. Bij de prijsuitreiking waren de
winnaars als volgt:
Goud: Izzy, Sascha, Julia, en Roos
Zilver: Danae, Tanja, Emma en
Kirsten
Brons: Leya, Simphiwe, Jasmijn en
Kimberly.
Hier werd de nieuwe clubkampioene Julia Schröder.

Recreatie
Het tweede uur meisjes recreatie
turnden alweer moeilijkere oefeningen. Op sprong al een mooie handstand platvallen en op brug werd er
gezwaaid en buikdraaien geturnd.

Dagprijs BVU weer naar
Hans & Nico

Regio - Maandag 6 maart was de
tweede zitting van de vijfde parencompetitie van de BVU in Sporthal
de Scheg. Hans Wagenvoort & Nico
van der Meer zijn duidelijk terug van
weggeweest en behaalden voor de
tweede keer op rij de hoogste dagscore (67,36%).
Zij gaan dus ook aan kop (67,01%).
Ans Breggeman & Lia werden tweede (62,85%) en Tineke van der Sluijs
& Anke Reems derde (61,11%). In
de stand is dat precies andersom:
Tineke & Anke op 2 (62,01%, exact
5% minder dan Hans & Nico) en Ans

& Lia op 3 (61,63%). Tot zover de Alijn.
De B-lijn werd gewonnen door Riki
Spook & Hans Geels met de tweede score van deze maandagavond
(63,69%). Co Beunder & Henk van
der Schinkel werden 2 met 61,61%
en de derde plaats werd gedeeld
met 61,31% door Marjan & Ben en
Tonny Godefroy & Harry Rubens. De
laatsten staan nu bovenaan met gemiddeld 61,7%, gevolgd door Marjan & Ben (61,31%, want vorige
week afwezig) en Tini Lotgerink &
Marja Baris (60,27%).

Atalante dames 1 bijna
weer op volle kracht

Op de foto, staand v.l.n.r.: Wichert Brommer trainer-coach, Robin Troost, Vince den Ambtman, Max de Haan, Tom Vis en Mark de Rooij. V.l.n.r. gehurkt: Lisette van der Leeden, Jiska Kroon en Iris den Boer en zittend Annabel Mulckhuyse (links) en Femke Vousten (rechts). Niet op de foto Rosa Boerlage en
coach Marcel Sint Nicolaas.

De Vinken B1 kampioen
Vinkeveen - De beslissing viel op
11 maart 2017. De aspiranten van
het door SMC De Bron gesponsorde B1 team van De Vinken spelen
hun laatste zaalcompetitiewedstrijd
tegen Helios B1, een herenteam.
De wedstrijd begint zonder Rosa
Boerlage. In de aanval startten Lisette v.d. Leeden, Femke Vousten,
Vince den Ambtman en Tom Vis.
In de verdediging Annabel Mulckhuyse, Jiska Kroon, Robin Troost en
Mark de Rooij. Op de reservebank:
Max de Haan en Iris de Boer.
De Vinken schoot uit de startblokken. Vince scoorde direct een doorloopbal, 0-1. Al snel verdubbelden
de Vinkeveners de score: Lisette
scoorde een strafworp: 0-2. De Vinken ging vol door en ook Mark deed
een duit in het zakje en schoot van
afstand raak: 0-3. Vervolgens snelt

Robin voorbij zijn tegenstander en
scoort 0-4.
Helios B1 scoorde tegen, maar De
Vinken drukte door. Een afstandsschot van Mark en de stand is
2-5. Opnieuw een doorloopbal van
Robin; hij kon de stand naar 2-6 tillen. Het slotakkoord voor rust kwam
op naam van aanvoerster Lisette,
die twee keer van afstand wist te
scoren: 2-8.
De tweede helft zou flink spannender worden. Helios ging vol de wedstrijd in; ze hadden niks te verliezen
en kwamen daarmee nog gevaarlijk
dichtbij: 7-10 nadat Mark een vrijebal raak schoot. Ook Annabel mocht
scoren en Lisette benutte een zelf
verdiende strafworp, 7-12. Max de
Haan bepaalde met een doorloopbal de eindstand op 8-13. De Vinken B1 is kampioen!

Vinkeveen - Vrijdag laat speelde de 1e dames team van Atalanten in Weesp. Het ging voortvarend
in die eerste set, niet in de laatste
plaatst door invaller libero Nens die
van meet af een keurige pass afleverde. In een gelijkopgaande strijd
werd vooral in het tweede deel de
schwung gevonden. Oberon, vóór
de wedstrijd 2 punten meer dan
Atalante, legde het vuur in het achterveld aan de schenen en blokkerend waren de lange Weesper moppen de Vinkeveense aanval vaak te
baas. Maar toen kwam Joke aan
service en Oberon had moeite met
die korte bal over het net. Het werd
een geinig rijtje dat lucht maakte en
hoppa setje 1 in de pocket: 19-25.
Voort zo die gaat zou je zeggen.
Niets van dat al. Oberon zette de
turbo boost aan op de service en
harde onhoudbare ballen vlogen de
dames om de oren. In no time stond
het 8-2 achter. Daarnaast was de
service aan eigen kant om te huilen, zo’n 7-8 punten werden cadeau
gedaan. Via 19-6 werd het een be-

schamende 25-9. Er moest iets gebeuren. Jet kwam in het veld, Mirjam op de linksbuiten, Daan naar
de diagonaal plek, Joke terug. Even
wennen maar vrij snel was het gelijk
opgaande spel weer terug. Passes
kwamen beter onder controle, reacties waren beter, services waren
beter. Een korte blessure bij Oberon
tegen het einde van de set gaf ietwat verstoring en de Vinkeveensen
maakten het af: 21-25.
Het motto dit seizoen ‘Ieder setje is
er een’ gaf de groen-gele volleybalburger moed. Met de zelfde ploeg
ging het geconcentreerd voort, services waren weer op peil en Joke
scoorde weer een klein rijtje. Oberon maakte meer fouten in de aanval
en heel af en toe werden de onbemande hoeken gevonden. Atalante
rook de overwinning, had geen terugval meer aan het eind van de set
en Daan maakte ‘m stijlvol af met
een lekkere wisselservice: 19-25.
Met deze 1-3 winst stijgt Atalante
naar plek 7, één puntje voorbij Oberon.
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Hertha JO8 wint
genadeloos van Loosdrecht

Hertha MO13-2
verstevigd koppositie!

Vinkeveen - Zaterdag jl. speelde Hertha JO8 thuis tegen Loosdrecht. Na de overwinning vorige
week togen de mannen vol goede
moed richting grasmat. Mees Broere kwam, met arm in mitella, zijn
team aanmoedigen. Meteen na het
fluitsignaal is Hertha aan de bal en
binnen enkele minuten scoort Benjamin 1-0. Kort daarna versnelt Milano over de rechterflank met een
poging doel te raken maar krijgt te
weinig ruimte.
Even later zit de bal er na Milano’s
schot toch in: 2-0. Loosdrecht is nu
wakker maar kan niet voorkomen
dat Hertha balbezit houdt en domineert. Hertha sluit goed aan en
speelt behoorlijk aanvallend. Keeper Emmanuel kijkt het vanuit de
verte aan. Na een pass van aanvoerder Daan op Benjamin wordt
er weer gescoord. Ook Daan maakt
zijn doelpunt. Benjamin scoort voor
rust zijn zogenoemde hattrick. De
ruststand is 5-0. De spelers van
Loosdrecht hadden zichtbaar moei-

Wilnis - Afgelopen zaterdag speelden de meiden van Hertha MO132 thuis hun derde wedstrijd na de
winterstop. Na twee eerdere winstpartijen moest vandaag afgerekend
worden met ’t Gooi.
Hertha was vanaf het begin van de
wedstrijd de betere ploeg. Het duurde daarom ook niet lang voordat het
eerste verdiende doelpunt viel. Het
was Lotte de Jong die op aangeven
van Fenna de bal simpel binnen tikte. Daarna een grote kans voor de
spits Jessica die een open scoringskans aan haar voorbij liet gaan. Ook
’t Gooi kwam er af en toe snel uit
maar alle aanvallen werden prima
afgestopt door de verdedigers June, Nienke, Noa, Alyssa en keepster
Manon. De 2-0 hing in de lucht! Lotte de Jong verzuimde de verdiende 2-0 te maken, door te missen
oog in oog met de keepster. Ook de
verschillende hoekschoppen leidden niet tot het gewenste resultaat.
Sterker nog ’t Gooi kwam er steeds

te maar wisten helaas niet een keer
het doel van Hertha te raken. Weer
Benjamin scoort 6-0 na rust. Jort
staat op doel, opdat Emmanuel nog
in actie kan komen. Lennon en Benjamin schieten beurtelings ver uit.
Mees Vis treedt vanuit het midden
naar voren en weet zich goed vrij te
spelen: hij maakt 7-0. De keeper van
Loosdrecht lijkt het op te geven en
na een actie van Emmanuel maakt
Benjamin eenvoudig 8-0. Langs de
lijn raakt de verslaggeefster bijna de
tel kwijt. Benjamin maakt nog een
mooie goal in de kruising.
Opeens trekt de verdediging van
Loosdrecht op; dan komt er toch
een schot van Loosdrecht op doel,
maar dat wordt door Jort gepareerd.
Milano maakt zijn volgende treffer
en na enkele kansen, scoort Stan
terecht de 11-0. Tot slot scoort Lennon 12-0 en is de euforie deze ochtend groot. Mees Broere is man of
the match, JO8 blijft 2e in ranking,
met een schitterend doelpuntensaldo.

Ook De Vinken D1 kampioen
Vinkeveen - Net als hun grote broers en zussen van de junioren A1 en aspiranten B1 zijn ook de
pupillen van De Vinken D1 kampioen geworden in de afgelopen zaalcompetitie. En hoe? De meiden van
de D1 zijn ongeslagen en met grote overmacht in al hun wedstrijden
de sterkste gebleken. Met een doelsaldo van 137 voor en 32 tegen en
maar liefst zeven punten voorsprong
op de nummer twee in de poule zijn
de Jumbomeiden overtuigend de
beste. Met Lara Broek, Katie Green,
Isabel v.d. Horst, Marit van Kreuningen, Fenna Rijdes, Ellen de Rooij,
Kasia Verheul, Kim Zieltjens en Nik-

kie Verlaan is de succesformatie
compleet. Afgelopen zaterdag was
Fiducia het slachtoffer. De Vinkenpupillen gingen weer voortvarend
van start. Isabel van der Horst nam
het voortouw zij tekende voor 1-0,
2-0 en 4-0. Daar tussendoor scoorde Kasia Verheul en nog voor rust
wist Ellen de Rooij er 5-0 van te maken. In de tweede helft ging het gestaag verder. Katie Green en Fenne Rijdes (twee maal) zorgden voor
een 8-1 tussenstand. Kim Zieltjens
maakte de laatste vier Vinkendoelpunten. Met de hiermee behaalde
12-3 overwinning kon de ploeg terecht het kampioenschap omarmen.

13

sterker uit en het koste Hertha veel
moeite de bal uit de verdediging te
krijgen.
Feller
Na rust zagen we een feller en
nog sterker Hertha uit de kleedkamer komen. Uit de zoveelste corner,
nu door Annebel voorgeschoten,
scoorde Sophie de dik verdiende
voorsprong van 2-0. ’t Gooi kwam
nog even terug. Uit een van de weinige uitbraken scoorde ’t Gooi 2-1.
Even leek het nog spannend te worden. Fenna scoorde een prachtig doelpunt maar dit werd afgekeurd vanwege een eerdere buitenspel situatie. Het werd uiteindelijk
toch nog 3-1. Opnieuw uit een corner scoorde Lotte de Jong en daarmee bepaalde ze ook de eindstand.
Hertha MO13-2 gaat nu alleen aan
kop met 9 punten uit drie wedstrijden. Volgende week weer een thuiswedstrijd tegen CSW Wilnis. Spannend dus.

Ray Kramer Open Ronde
Venen biljartkampioen

Atlantis A2 pak in laatste
wedstrijd het kampioenschap
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag, 11
maart, heeft het door M.K. Gortenmulder gesponsorde team van Atlantis A2 in de laatste wedstrijd van
de zaalcompetitie het kampioenschap binnen gehaald.
Zij moesten spelen tegen directe concurrent Aurora waar 2 weken
geleden al van gewonnen was met
18-7. Echter in deze competitie was
alles mogelijk, dus winst was niet zo
vanzelfsprekend. Het voordeel was
dat 1 punt voldoende was om kampioen te worden. Gestart werd met
de standaard opstelling, in de aanval Luuk, Trevor, Demi en Ilse. De
verdediging bestond uit Thimo, Jamaico, Nina en Sam. In de eerste
helft was duidelijk te zien dat het
team gespannen was door de druk
van het kampioenschap. Het ging

lange tijd gelijk op en het verschil
kon niet gemaakt worden. Vlak voor
rust werd er uiteindelijk een gaatje van 2 punten geslagen en kon er
gerust worden met een voorsprong
van 6-4. Met in de tweede helft Sander en Dennis in het team voor Demi en Jamaico werd er voortvarend gestart.Al snel werd de voorsprong uitgebreid naar 10-4, waarmee het verzet van Aurora werd gebroken. In de loop van de 2e helft
werd de voorsprong uitgebreid naar
14-5. Tegen het eind van de wedstrijd liet Atlantis de teugels wat vieren en werd de einduitslag bepaald
op 15-9. Hiermee was het verdiende kampioenschap een feit. Tot slot
nog een woord van dank aan alle invallers die het team geholpen hebben dit mede te bereiken.

De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd er in Café de Merel
te Vinkeveen gestreden om de titel
Open Ronde Venen Kampioen 2017.
Vrijdagavond en zaterdag starten
maar liefst 42 deelnemers de strijd
waarvan 5 dames om uiteindelijk te
kijken wie zondag de fel begeerde
titel en beker in ontvangst zal mogen nemen. Dit bleek na zeer fraaie
partijen en een ongemeen spannende strijd in de finale Ray Kramer
uit Mijdrecht te zijn door Ruud v.d.
Kroef uit Breukelen met 3 caramboles te verslaan, Ruud had de kans
om de strijd in zijn voordeel te beslissen maar miste toch wat makkelijke ballen en die kans moet je Ray
niet geven wat ook bleek, Ray tikte
zijn te maken caramboles uit in 22
beurten met als hoogste serie 10 (in
de kwartfinale schakelde Ray Coen
Steven uit met een slotserie van 9 en
was Ray dus de sterke winnaar en
mag zich een jaar lang Open Ronde
Venen kampioen noemen, als tweede de moe gestreden Ruud die con-

ditie te kort kwam om Ray te verslaan.Als derde eindigde jong talent
Antonie Schuurman uit Mijdrecht
die het gehele weekend goed op
dreef was en Coen Stevens het nakijken gaf voor de strijd om de derde
en vierde plaats en dus werd Coen
vierde. De spelers uit Maarssen en
Loenersloot konden geen potten
breken maar dit zal in de toekomst
zeker veranderen naar hun stellige
mening De prachtige bekers waren geschonken door Signaal Service van Wim Roest uit Vinkeveen
en Amstel bier.
Met dank aan deze sponsors want
zonder deze mensen is het bijna niet
mogelijk een dergelijk toernooi te
organiseren de organisatie was als
vanouds in goede handen van Caty Jansen, en kon men spreken van
een zeer geslaagd en gezellig toernooi.
De Merel gaat zich komende weekenden opmaken voor de kwartfinales van het driebanden toernooi van
biljartclub D.I.O./Café de Merel.

Atalante op weg naar PDwedstrijden
Geen finale voor
schoolbowlers
Mijdrecht - Zaterdag 11 maart
mochten Nora, Laura en Renske,
de Bowlingstars, van de Driehuisschool in Mijdrecht meedoen aan
het NK schoolbowlen. Nadat ze zich
hadden geplaatst in januari met de
voorrondes door de meeste punten
te halen van alle schoolteams in De
Ronde Venen. Het NK schoolbowlen
vond plaats in Claus Event Center in
Hoofddorp. Van alleen de Driehuisschool deden er al met de voorron-

des zeker 10 teams mee. De teams
bestaan uit 3 personen en is alleen
voor groep 7 en 8. Helaas hebben
ze de finale niet kunnen halen in
Hoofddorp maar ze hebben hun uiterste best gedaan ondanks de supporters die mee waren om aan te
moedigen.
De supporters zijn trots op de bowlingstars. Er deden 60 teams mee
uit heel Nederland. 20 teams mochten door naar de finale.

Vinkeveen - Na een goede 4-0
overwinning op middenmoter Wilhelmina in Amersfoort kan Atalante Heren 1 zich gaan opmaken voor
de nacompetitie voor een plek in de
promotieklasse. Vorige week meldde de nummer 4 Prima Donna Huizen zich kort voor de wedstrijd (de
vrijdag voor het carnavalsweekeinde….) af vanwege blessures. Een
week later wisten ze wel de ongenaakbare koploper VV Utrecht
2 punten af te snoepen. Het niet
op komen dagen in Vinkeveen betekende vijf punten in mindering
voor de Huizenaren en daarmee
een concurrent minder voor Atalante. Omdat ook de nummer 3 Sovoco punten liet liggen, betekende
de vijfpunter voor Atalante een ruime marge van zo’n 10 punten op de
concurrentie voor plaats twee, een
plek die recht geeft op het spelen
van de PD-wedstrijden. Zonder de
vakantie vierende Erik en met een
zieke Remko op de bank, speelde Atalante echter een moeizame
wedstrijd in Amersfoort. Met name
de passing was zwak waardoor de
aanval, normaal gesproken het sterke wapen van de Vinkeveners, niet
uit de verf kwam. Na een gelijk opgaande eerste set kon Atalante met
een goede blokkering van onder
meer Iwan en Sven wel op het juiste
moment het verschil maken, 22-25.
In de tweede set, met Regi voor Jeroen als spelverdeler, liep Atalante met een goede servicedruk snel
uit. Maar zoals vaker dit seizoen
stokte de productie halverwege de

set. Wilhelmina wist een achterstand van 10-15 om te buigen naar
een 24-23 voorsprong. Op het juiste moment rechtte de Vinkeveense heren hun rug. Seven redde met
een knappe verdedigende actie
het matchpunt, waarna de blokkering van Yorick alsnog de setwinst
bracht, 24-26. Ook in de resterende
twee sets nam Atalante steeds een
voorsprong maar kon het nimmer
echt doordrukken. Goede aanvallen
werden afgewisseld met onbegrijpelijke missers. Maar echt in de problemen kwam Atalante niet meer en
Wilhelmina was ook niet bij machte
om de gasten echt moeilijk te maken. Door hard werken van de Vinkeveners, een uitstekende blokkering van Bas en een beetje hulp van
de thuisploeg pakte Atalante alsnog
de volle winst met 22-25 en 21-25.
Stevig Daarmee is de tweede plek
stevig in handen. Met nog zo’n 5
wedstrijden te gaan is de achterstand op koploper Utrecht te groot
(12 punten) en de voorsprong op de
rest genoeg (10 punten). Op 6 mei
volgt dan een driekamp met een andere nummer 2 uit de 1e klasse C
en een nummer tien uit de promotieklasse B. Wint Atalante die driekamp, dan kan op op 10 mei in een
beslissingswedstrijd tegen een andere driekampwinnaar de felbegeerde plek in de promotieklasse
weer worden heroverd. Wordt vervolgd, volgende week vrijdag 24
maart om 21.15 uur in De Boei en
Vinkeveen tegen de nummer voorlaatst VV Amsterdam 5.

Argon komt niet verder
dan puntendeling
Mijdrecht - Tweemaal keek Argon
tegen een achterstand aan in Spijkenisse, en ook werkte het de achterstand weer weg. Maar het verzuimde in de eerste helft om de score op te voeren, wat niet lukte. In het
vervolg was Spijkenisse de bovenliggende partij maar ook daar waren de aanvallers niet in staat om te
imponeren. Gevolg was een 2-2 gelijkspel, gezien het spelbeeld in de
tweede helft moest Argon daar genoegen mee nemen.
Snel doelpunt
Al na vijf minuten kreeg Argon een
doelpunt om de oren, een voorzet
vanaf links kon zo maar door Michael van Dommelen ingeschoten
worden 1-0. Maar Argon kreeg binnen het kwartier de gelegenheid om
de score weer gelijk te trekken, Cyrano Morrison versnelde op rechts
en paste op maat naar Jesse Stange
die beheerst scoorde 1-1.
Maar Argon verzuimde om door
te drukken, twee minuten daarna
schoof Stange de bal door op Morrison maar het eindschot ging hoog
over. Argon bleef jagen, zo schoot
Ian van Otterlo op de lat en in de rebound kwam Jesse van Nieuwkerk
niet tot scoren.
Ook Van Otterlo zelf was dichtbij
maar ook hij mikte te hoog. Spijkenisse was ook bij vlagen gevaarlijk, zo stuiterde een voorzet van Van
Dommelen voorlangs het Argondoel
en schoot Van Axel Dongen over. In
de fase vlak voor rust twee mogelijkheden voor Argon: Otterlo stuitte op keeper Bijl en Stange knalde naast. Spijkenisse probeerde het

ook tweemaal maar Groos vond Antonioli op zijn weg en Van der Pluijm
schoot in kansrijke positie voorlangs.
Rood
De tweede helft was duidelijk minder spectaculair, Jesse Stange kon
aan zijn goede spel geen vervolg
geven en bleef in de kleedkamer
achter. Hij werd vervangen door Abdelfattah Zouzou. Spijkenisse nam
duidelijk het iniatief en Argon kwam
achterin steeds meer in de gevarenzone, zo mikte Jardim eerste nog te
hoog en daarna moest Romero Antonioli tweemaal ingrijpen, eerst bij
een vrije trap en daarna bij een inzet van Van Dommelen. Maar in minuut 70 werd het toch fataal, Mariana schoot op de lat en in de rebound knalde Jardim toch raak. 2-1.
Daarna kreeg Argon nog maar weinig vat op het spel van Spijkenisse.
Maar de nauwkeurigheid ontbrak
ook bij de thuisploeg, de pogingen
gingen naast of anders stond Antonioli er wel. Acht minuten voor het
eindsignaal liep Zouzou tegen zijn
tweede gele kaart aan en kon hij
vertrekken. Vier minuten voor tijd,
toen Van Nieuwkerk voor de zoveelste maal werd neergelegd wees
scheidsrechter Van der Ketterij naar
de stip. Floris Mulder stuurde keeper Bijl de verkeerde hoek in 2-2.
Coach Loenen bracht vervolgens
nog enkele verdedigers in, maar
het was Romero Antonioli die nog
tweemaal moest ingrijpen. Volgende week gaat Argon op bezoek bij
de Jodan Boys.
Foto’s: sportinbeeld.com

