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je kuNt het Zo gek Niet BedeNkeN of het is Mogelijk

Nieuwe desigNtreNds geveN eeN positief gevoel

Kleuren van
optimisme

Durf met kleur te
spelen in je tuin

de komende jaren zien we in ons interieur vooral kleuren die optimisme uitstralen. de designers reageren met de nieuwste kleurentrends vooral op de crisis van de afgelopen jaren.

een stukje gras, een paar groene planten, bloeiende bomen en mooie
bloemen. tuinen zien er met al haar planten vaak al vrolijk uit. een
nieuwe trend is om een stap verder te gaan en nog meer kleur te bekennen in je tuin.

“Mensen zijn toe aan het positieve en hebben ruimte nodig om tot
zichzelf te komen”, zegt Fabienne Bruyninckx, kleurontwerper van
Sigma Coatings. “Dat zie je terug in
materialen, ontwerpen en kleuren.”
De kleurexperts van diverse internationale merken komen ieder jaar
samen om de trends op het gebied
van productdesign, architectuur en
interieur te analyseren en te vertalen naar nieuwe trends. Deze laten een duidelijke reactie zien op de
economische crisis en de digitalisering van de samenleving.
De belangrijkste trends zijn gerelateerd aan optimisme en levens-

lust. Vrolijkheid, durf en persoonlijke expressiviteit voeren de boventoon. Het kleurenpalet dat hierbij
hoort, bestaat uit intense rode en
blauwe kleuren, oranje, aqua, geel
en enkele warme aardkleuren om
al deze accentkleuren te temperen.
Ook de trend ‘nieuwe energie’ is
een duidelijke reactie op de huidige
tijdsgeest. Mensen willen woningen
met licht en ruimte om tot rust te
komen en samen te zijn met vrienden en familie. Nieuwe materialen
en verrassende kleuren geven hierbij energie. Denk aan zachte pastels, zowel helder als vergrijsd, maar
ook aan koele en warme tinten met
meer verzadiging en helderheid.

Een interieur met heldere kleuren zorgt voor nieuwe energie.
foto: sigma Coatings

Dat biedt nieuwe kansen voor de
creatievelingen onder ons. Je kunt
het zo gek niet bedenken of het is
mogelijk. Veel winkelketens en tuincentra springen hier op in met grappige en kleurige producten in nieuwe kleuren. Vredig groen, spetterend rood, rustgevend blauw of
stralend geel. Het mag allemaal. Het
is juist leuk om te experimenteren
met kleurrijke meubels en acces-

soires. Deze producten zorgen voor
nieuwe vrolijkheid in je tuin, woning of op het balkon. Want ook als
je in de stad woont, kun je met deze nieuwe trend aan de slag. Creëer
bijvoorbeeld met groene meubelen
en accessoires een groene oase op
het balkon. Combineer met bloempotten, stoelen, tafels. Zet ze op de
grond of hang ze op. Wees creatief.
Succes verzekerd.

Het is leuk om kleurrijk te experimenteren.
foto’s: ikea

Met zonwering bespaar je energie en krijgt je een stuk comfort.
foto’s: harol
ZoNweriNg houdt het huis lekker koel

Wapen je tegen
warme zomers
Niets zo zalig als een lange, warme zomer! Maar hoe hou je het binnen lekker koel, zonder fortuinen te besteden aan airco of actieve
koeling? de nieuwe generatie zonwering biedt de oplossing.
Met zonneschermen of screens bespaar je energie en creëer je een
stuk comfort. Daarbij zijn de nieuwste modellen echte sfeermakers,
met in het zonnescherm geïntegreerde ledverlichting, voor zwoele
zomeravonden op het terras.
Steeds meer mensen kiezen voor
zonwering. Ze kunnen worden geplaatst in een nieuwe woning, maar
ook tijdens een renovatie. Want bij
het bouwen en verbouwen draait
tegenwoordig alles om energiebeheer. Onze zomers worden war-

mer, de woning krijgt te maken met
oververhitting en zonwering maakt
daarom integraal deel uit van een
energiezuinige woning. Nieuwe innovaties zorgen voor steeds betere
thermische en akoestische isolatie.
Vooral screens passen in deze gedachte. Ze zijn goed toe te passen
bij bestaande ramen. Het aardige is
dat ze onzichtbaar in de spouw verborgen kunnen worden. Zonder invloed te hebben op het pleister- of
schilderwerk. Opvallend handig is
een clipsysteem om eventueel een
hor te plaatsen.
Nieuwe douCheproduCteN overtuigeN door eeNvoud

struikeN haleN de Natuur Naar je toe

Genieten van
vrolijke vlinders

Huiselijkheid
in de badkamer

in de zomer kun je met een beetje geluk vaak tot ’s avonds laat buiten zijn. de tuin staat volop in bloei en veel bloemen geven prettige
geuren. een plant die eigenlijk niet mag ontbreken in de zomertuin
is de vlinderstruik.
Met die plant geniet je namelijk niet kunt kijken! Doordat de vlinderalleen van indrukwekkende bloem- struik bloeit vanaf de nazomer is de
trossen, maar ook van... vlinders! De maand juli een uitstekende periode
vlinderstruik (Buddleja) is een beto- om de struik te planten. Zet de plant
verende verschijning met opvallen- op een zonnige plekje en geef dede bloemtrossen, die per soort vari- ze vervolgens flink water. Zo zorg je
eren qua kleur. Zo zijn er witte, roze, ervoor dat de struik snel ‘aanslaat’.
blauwe, lila, dieppaarse en purper- Ook tijdens de bloei hebben ze rerode vlinderstruiken. De bijzonde- gelmatig water nodig, dat je aanvult
re bloemtrossen en doordringende met plantenvoeding. De beloning is
geur hebben een enorme aantrek- een extra rijke bloei! Tip: Door uitkingskracht op vlinders.
gebloeide bloemen weg te knippen
De vlinders doen zich tegoed aan stimuleer je de plant om langer door
de nectar. Een boeiend schouw- te bloeien.
spel waar je haast eindeloos naar

de grenzen tussen verschillende ruimtes in huis zullen meer en meer
vervagen. Zelfs de douche gaat de komende jaren meer huiselijkheid
uitstralen. dat voorspellen de designers.

De maand juli is een geschikt om de vlinderstruik te planten.
foto: pokon

Dat de badkamer aan verandering
onderhevig is, merkten we de afgelopen jaren al. Deze ontwikkeling lijkt niet te stoppen. Wat opvalt
is dat tegenwoordig alles om eenvoud draait.
Tijdens de laatste designerbeurzen
in binnen- en buitenland werden
de nieuwe trends gepresenteerd.
Op elegante wijze werd de aandacht gelegd op de verborgen esthetiek van technologie. Leidingen,
verbindingen, kranen en fittingen
worden zichtbaar omgezet in een
sfeervol designobject. Zo ontstond
Stijlvolle vloerkleden maken de ruimte spannender.
foto’s: kwantum
ZaChte oNdergroNd Maakt de wooNruiMte geZelliger

Vloerkleed
bepaalt sfeer
vloerkleden zijn essentieel voor een sfeervolle woonkamer. ook bekend als tapijt of karpet, heeft het vloerkleed meerdere functies in
het interieur. Behalve dat het een zachtere ondergrond is voor je voeten, maakt het vloerkleed de woonruimte gezelliger.
Je markeert er als het ware een
bepaalde plek mee, die contrasteert met de rest van de woonkamer. Vaak is dat het gedeelte waar
je graag gezellig met elkaar voor de
televisie zit.
Het vloerkleed is bijna altijd de finishing touch in huis. Ongeacht de
vloer. De terugkeer van het vloerkleed in huis, is in volle gang.
Steeds meer mensen kiezen voor
een kleed. De keuze is groot. De
nieuwe collecties zijn uitgevoerd in
verschillende materialen en voor elk
interieur beschikbaar.

Prachtige vloerkleden met een natuurlijke look zorgen voor rust en
balans. Een grijs katoenen patchwork vloerkleed is een verrassende
variant. Kleurrijke gestreepte vloerkleden geven een Zuid-Amerikaans
tintje aan het interieur. Als vrolijke afwisseling zorgen kleine ronde vloerkleden in diverse kleuren en
patronen voor een speels effect.
Een vloerkleed bepaalt als het ware
de uitstraling en sfeer van je kamer.
En je kunt gerust voor een kleurrijke
uitvoering gaan. Dat maakt de ruimte spannender.

uit een eenvoudige trechter een bijzondere hoofddouche. Het moderne design van Axor viel tijdens de
beurs in Duitsland in de smaak. Deze is geïnspireerd op de vorm van
een lampenkap en staat voor meer
huiselijkheid en sfeer in de badkamer. De combinatie van licht en water geeft de douche een bijzondere zinnenprikkelende dimensie. De
nieuwe doucheproducten laten zoals gezegd de gebruikelijke grenzen tussen ruimtes verdwijnen en
kunnen eenvoudig met al aanwezige douche- en badkamerproducten
gecombineerd worden.

Leidingen, verbindingen en kranen worden omgezet in een designobject.
foto’s: axor
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Print je eigen foto oP een groot Paneel
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nieuW bedlinnen geïnsPireerd oP art-decostijl

Houten kunst
aan de wand

Slaapkamer met
een royaal tintje

We schenken graag aandacht aan ons interieur. Het valt niet altijd
mee om origineel voor de dag te komen. Wil je eens iets heel anders?
Kies dan voor hout!

sober en tijdloos, zonder een accent glamour te vergeten. dat kan
gezegd worden van de nieuwe collecties bedlinnen. deze zijn geïnspireerd op de art-decostijl. Met een gouden glans en een satijnzacht comfort.

Het printen van foto’s op houten panelen is helemaal trendy. In Amerika wordt al jaren geprint op hout
en deze trend is in een sneltreinvaart ook naar Nederland gekomen.
Begrijpelijk. Met hout breng je een
stuk karakter in de woning. We kiezen niet voor niks steeds vaker voor
houten meubelen of vloeren.
Nu mag je dus een stap verder gaan
en ook hout aan de wand hangen.
Hout zorgt voor sfeer en warmte.
Het aardige aan printen op hout is
dat foto’s door de robuuste ondergrond beter tot hun recht komen.

Ze spreken meer tot de verbeelding
dan de traditionele foto’s op canvas.
Het printen op hout heeft inmiddels zo’n vlucht genomen dat je
niet meer alleen houten decowanden kunt laten beprinten, maar ook
speelgoedkisten, wijnkisten, dienbladen, fietskisten of picknicktafels
en salontafels. Niets is meer onmogelijk. Zeker niet als je voor ambachtelijke productie kiest. Geef je
op deze manier je eigen foto’s een
nieuwe leven, dan scoor je met jouw
kunstwerken in de huiskamer. Genieten!

Hout geeft karakter aan de woonkamer.
foto: Printjehout.nl

We verblijven steeds langer in de
slaapkamer. Het is een verlengstuk van de huiskamer geworden.
Om rustig een boek te lezen of gezellig een goede film te bekijken.
De slaapkamer is uitgegroeid tot
de relaxruimte bij uitstek. Dat betekent dat we meer aandacht mogen schenken aan uitstraling en
sfeer. En dus ook aan het bedlinnen.
Dat moet comfortabel zijn, maar er
vooral ook trendy uitzien.
De nieuwe collecties bedlinnen blij-

ven trouw aan de nuchtere stijl van
de afgelopen jaren. Ze stralen in al
hun eenvoud luxe uit. Met een simpel gouden lijnenspel geef je jouw
slaapkamer al een royaal tintje.
Vaak wordt dit gedaan met verfijnd
borduurwerk, wat de prinselijke uitstraling ten goede komt. Bij bedlinnen draait het nog altijd om het gevoel. Je moet je er lekker in voelen.
Dat speciale gevoel creëer je met
mooie stoffen, maar ook door een
uitgekiend kleurenspel te kiezen.

De trend: sober en tijdloos, met een beetje glamour.
foto’s: Mirabel slabbinck

Geniet van een onkruidvrij gazon.
foto’s: Pokon
ga Het gevecHt Met Mos aan en strooi KalK

Het geheim van
een groen gazon
in de zomer willen we genieten van een groen gazon. om op te spelen, lekker te luieren of om gewoon naar te kijken. dat betekent dat
je aan de slag moet.
Veel gazons hebben last van mos.
Daar is prima wat aan te doen als
je de juiste maatregelen neemt. Tuinieren is namelijk vooruitzien. Vanaf het vroege voorjaar, als de temperatuur wat aangenamer wordt,
gaat het gras groeien. Ligt een gazon in de schaduw van bomen en
struiken, dan is de kans op mosvorming groot.
Dit gebeurt ook als het gras niet vitaal genoeg is om mosgroei te overtreffen. Pak mos aan door vroeg in
het jaar kalk te strooien of gebruik
speciale meststof tegen mos. Je ziet
dan vaak binnen een week al resultaat. Als het gras snel groeit, is het
de tijd voor extra voeding. Hoe beter

de conditie van het gras des te kleiner de kans op onkruid.
Heeft het gazon in de zomer toch
nog wat last van onkruid, dan kan
dit probleem binnen een week verholpen worden met een goede onkruidbestrijder. Ook in de zomer
groeit gras snel en is voeding zeker
geen overbodige luxe. Het strooien
van gazonmest is in deze periode
een absolute must. Het is het beste om de grasmat ‘eten te geven’ bij
bewolkt en wat regenachtig weer.
De meest ideale tijd voor dit klusje,
is tegen de avond, want dan schijnt
de zon niet meer zo fel. Regent het
niet? Zet dan na het strooien een
tijdje de tuinsproeier aan.

Met Kussens sPeel je voloP Met Kleur

gordijnen laten je sPelen Met binnenvallend daglicHt

Breng warmte
en rust in huis

Meer textiel
in het interieur

Met gordijnen breng je rust, warmte en intimiteit in huis. door te spelen met binnenvallend daglicht, leg je de basis voor lichte en prettige
leefruimtes, die elk hun eigen specifieke sfeer hebben.

Het interieur maakt zich op voor een opvallende terugkeer van textiel. vooral de vraag naar kussens, in alle soorten, maten en kleuren,
neemt opvallend toe.

Gordijnen vervullen een hoofdrol in
het bepalen van sfeer in huis. Daarom komen veel ontwerpers regelmatig met nieuwe collecties. Belangrijk is dat je in iedere ruimte
voor een goede kleurenbalans kiest.
Gordijnen zijn namelijk beeldbepalend. Een afgewogen keuze zorgt
voor evenwicht. Of het nu gaat om
de woon-, werk- of slaapkamer.
Opvallend is dat gordijnen steeds
vaker kant-en-klaar verkrijgbaar
zijn. Ideaal voor als er weinig tijd
is om stoffen uit te zoeken, maten op te nemen en te wachten tot-

Met textiel geef je een gevoel aan
het interieur. Vooral als jouw interieur is ingericht met basiskleuren, maak je met kussens een mooi
statement. En dan hebben we het
niet over traditionele modellen in
standaard effen kleuren. Nee, het is
vele fraaier om voor kussens te kiezen in uitgesproken designs en opvallende kleuren. Ze geven je interieur een exclusieve touch en zorgen
voor een stuk inspiratie voor de bewoner en bezoeker.
Steeds meer specialisten richten
zich alleen nog maar op kussens.

dat ze eindelijk klaar zijn. Kant-enklaar gordijnen zijn in de basis geschikt voor elke ruimte en elk interieur. Wel moet je goed kijken naar
materialen, kleuren en dessins. Het
aanbod is groot.
Verder moet je de functie van gordijnen voor ogen houden. Gordijnen
kun je gebruiken om sfeer te bepalen, maar ook om ruimtes te verduisteren. De keuze die je maakt,
heeft effect op de uitstraling en
functionaliteit. Want misschien wil
je alleen maar vitrage voor de sfeer
en inkijk?

Gordijnen vervullen een hoofdrol in het bepalen van sfeer in huis.
foto: Kwantum

De keukens zijn tegenwoordig van alle gemakken voorzien.
foto’s: culimaat
ruiMtelijK effect door zWevende tafel

Keuken moet
spannend zijn
de tijd dat we de keuken alleen voor een maaltijd gebruikten, ligt ver
achter ons. Het is een volwaardige leefplek in huis geworden. dat
betekent dat we steeds meer aandacht schenken aan het ‘uiterlijk’
van de keuken.
Producenten springen er massaal
op in en komen met verrassende,
nieuwe ontwerpen in allerlei stijlen. De keuken leent zich bij uitstek voor een spannend lijnenspel
en een combinatie van materialen.
Hierdoor ontstaat er een uitgebalanceerde keuken.
Natuurlijk is er veel aandacht voor
de fijne details. Want die maken het
verschil. Zoals bij de keuken van
Culimaat. De speciale aansluiting,
die het werkblad met het tafelblad
verbindt, is vervaardigd uit het materiaal corian. Door middel van een
speciale constructie zweeft het tafelblad, zonder onderstel of poot. Dit
geeft een ruimtelijk effect. Heel fraai

zijn de verzonken bedieningsknoppen van de kookplaat, die niet uitsteken aan de zijkant van de keuken, maar onzichtbaar in het werkblad zijn verwerkt. De geïntegreerde
inbouw van de kookplaat, de afwerking van het blad en fronten en de
bijzondere handgrepen vormen één
geheel met dit moderne ontwerp.
Tip: overweeg je een nieuwe keuken
aan te schaffen, dan moet je zeker
aandacht schenken aan apparaten.
De moderne keuken is van alle gemakken voorzien. Naast een koelkast en magnetronoven, kun je een
wijnklimaatkast en tv-kast overwegen.

Hierdoor groeit het aanbod in allerlei stijlen. Van moderne uitvoeringen voor een strak interieur of vintage stoffen, breipatronen en vijftiger design voor wat meer retro inrichtingen. Het is grappig om de designs van de kussens terug te laten komen in andere textielelementen. Daarbij laat je natuurlijk jouw
eigen creativiteit de vrije loop. Een
kussen hoeft overigens niet specifiek op een bank of stoel te liggen.
In de hoek in een kamer of op een
tafeltje worden het pas echte stijlelementen. Probeer gerust eens uit!

Met textiel geef je een gevoel aan het interieur.
foto’s: de kussenwinkel.nl
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De spanning neemt toe in
biljartcompetitie

Veenland turnsters turnen
voorronde

Regio - DIO liet de kans om een
voorschot op het kampioenschap
deze week liggen en gaf daarmee
ook de volgers de kans om dichterbij te komen. Die lieten zich die kans
niet ontnemen. De top 4 staat met
nog 2 wedstrijden te gaan slecht 2
punten van elkaar.
Stieva Aalsmeer was vrij en moest
toezien wat de concurrentie deed.
Die deden het prima en ook in de 2e
divisie is de marge tussen de nummer 1 en 2 slechts 1 punt!
Hoe ging het allemaal in zijn werk?
De Springbok 1 moest, wilden zij
nog een kans maken op het kampioenschap, winnen van koploper
DIO. Tot op het bot gemotiveerd
verschenen zij aan tafel en ondanks
een prachtige serie van 51 caramboles van Paul Schuurman (DIO)
ging alle partijen verloren. 9-0 voor
de Springbok 1! De Merel/Heerenlux 2 zorgde ervoor dat de degradatie voor de Paddestoel 1 steeds
aannemelijker wordt. Met 9-0 werd,
mede door een prachtige partij van
Frank Witzand, de Paddestoel 1 aan
de kant geschoven. De Paddestoel
2 profiteerde ook van de misstap
van DIO. Weliswaar werden niet de
volle 9 punten binnengehaad maar
de 5-4 winst op de Merel/Heerenlux 3 brengt ook hen weer 5 punten dichterbij. De Schans/Lutis Ventilatietechniek werkt de laatse weken hard om de nacompetitie te
vermijden. Thuis werd wel met 4-5
verloren van mede-titelkandidaat
Bar Adelhof 1 maar er zijn weer 4
punten bij het totaal opgeteld. De
Merel/Heerenlux 1 blijft ook in het
spoor van de koploper. De heel sterk
spelende John Vrielink (de Merel/Heerenlux 1) met hoogste serie van de week 55 (34,38%) en de
kortste partij in 10 beurten droeg zo
zijn steentje bij aan de 5-4 overwinning op Onze Vrijheid/de Biljartma-

Wilnis - Zaterdag werd in Breukelen de tweede voorronde voorgeschreven oefenstof gehouden. De
verwachting was hoog gespannen
na een uitstekende eerste wedstrijd.
Amelie van Bruggen, Nora Diederiks, Madelon Rispens, Femke vd
Molen , Sienna Bruin, Noë Makel en
Indy Kors turnde in de eerste ronde hun wedstrijd. Er werd prima geturnd maar er werden ook hier en
daar foutjes gemaakt. Amelie werd
2de op sprong en totaal 19de en
Nora werd 24ste, Femke behaalde
een prima 4de plaats wat haar een
mooie medaille opleverde.
Sienna 9de, Madelon 19de, Noë
28ste en Indy 32ste.
In de volgende ronde turnden Eva
Turk en Marijn Zuiker hun wedstrijd.
Ze turnde een goede wedstrijd Eva
was zelfs de beste op sprong en
Marijn derde op brug en dit werd
beloond met plaats 5 voor Eva en
plaats 6 voor Marijn.
Ook Isa Groenendaal en Anne Pothuizen turnde in de volgende ronde een betere wedstrijd dan de eer-

kers. Ook de laatste pakte hiermee
weer 4, op dit moment zo broodnodige, punten.
Zoals gezegd was Stieva/Aalsmeer
vrij deze week. De nummer 2, Bar
Adelhof 2, rook en greep zijn kans
door thuis met 7-2 van ASM 2 te
winnen. CenS 1 deed het iets minder maar kwam door de 5-4 thuisoverwinning tegen Sprinbok 2 ook 5
punten dichterbij.
ASM 1 wilde hier niet bij achterblijven en komt ook dichterbij. Met
7-2 werd de Kromme Mijdrecht opzij gezet en zo blijft ook ASM 1 nog
een titelkandidaat.
De Paddestoel 3 sleepte, door de 1e
overwinning van Mirella Driehuis,
2 punten uit het vuur. De andere 7
waren voor de Merel/Heerenlux 4.
ASM 3 zag de kansen op een eventueel kampioenschap hoogstwaarschijnlijk in rook opgaan. Thuis werd
met 2 tegen 7 van CenS 2 verloren.

Vinkeveen - Na de kampioensthriller tegen Blauw-Wit vorige week in
de zaal, heeft De Vinken E1 afgelopen zaterdag in de oefenpartij tegen Atlantis E1 bewezen een waardig kampioen te zijn in de 1e klasse.
De 1e wedstrijd op het gras begon
goed voor De Vinken. Het door Jumbo gesponsorde team moest het
doen zonder Tessa en Sanne Fokker. De Vinken liet zien dat er in de
zaal flink gescoord was. Het werd
0-1 door een mooie doorloopbal van
Nieko Dankelman en 0-2 na een
kans van Nieko onder korf na een
goede afvang. Het 1e kwart werd
met een doorloopbal van Joas Leeflang afgerond. In een fris lente buitje was het weer Nieko die na goed
afvang werk er een kans ingooide,
gevolgd door een prima doorloopbal

Dojo Aishinkai Aikido
bestaat 1 jaar
Mijdrecht - In maart 2013 begon
Dennis Vorster in Mijdrecht met zijn
Aikidoschool Aishinkai Aikido in
de dojo van WL Combatics. Gedurende het afgelopen jaar zijn er diverse mensen uit de omgeving gestart met Aikido en inmiddels traint
er wekelijks een enthousiaste groep
Aikidoka’s. Om de eerste verjaardag
van de dojo te vieren werd op dinsdag 18 maart 2014 voor 9 Aikidoka’s
de trainingsinspanning uit het afgelopen jaar bekroond met kyu graad
examens. Na zich daar goed op te
hebben voorbereid waren 5 mensen
klaar voor het 6e kyu examen en

Zaalkampioen De Vinken
E1 scoort makkelijk

nog eens 4 Aikidoka’s die ook het
5e kyu examen gingen doen.
Het was spannend en de kandidaten werden behoorlijk op de proef
gesteld. Onder andere de uitvoering van de technieken, maar ook
de kennis van de (complexe) naamgeving van de technieken werden
beoordeeld. Iedereen die examen
heeft gedaan is met vlag en wimpel geslaagd! Na afloop van de examens heeft Dennis Vorster de behaalde diploma’s aan de trotse en
blije kandidaten uitgereikt. Een mijlpaal in het nog prille bestaan van
Aishinkai Aikido!

van Sifra Kroon. Atlantis deed er alles aan om een doelpunt te maken,
maar door het straffe windje en de
fanatieke Vinken wilden de ballen er
niet in. Met een stand van 0-5 werd
er gerust. In het 2e kwart werd de
score uitgebreid door Joas na een
super onderschepping van Sifra en
een doorloopbal van Sifra na goed
samenspel. Het laatste kwart werd
er nog 4 maal gescoord en wist ook
Bud van der Vliet van grote afstand
te scoren. Een doorloopbal en een
korte kans van Joas bracht de eindstand op 0-11.
Trainer/coach Helene Kroon was tevreden en heeft veel zin om met deze jeugdtalentjes volgende week
de veldcompetitie in te gaan tegen
Tempo uit Alphen a/d Rijn. Foto:
sportinbeeld.com

ste. Vooral de balk was een prima
oefening en ook bij Anne lukte de
afsprong van de brug dit keer. Isa
werd 12de en Anne 22ste.
In de laatste ronde turnden zowel
Daphne Post en Muriël Coppens in
baan 1 en Irene Turk, Julia Schröder, Demi Hettema, Jasmijn Dinant
en Lisa Quist in baan 2 hun oefeningen. Daphne en Muriël turnde
ook een betere wedstrijd als de eerste en Muriel liet iedereen achter
zich op sprong. Daphne werd mede
door een 4de plaats op sprong en
brug uiteindelijk 7de en Muriël werd
14de. In de andere baan werden er
dit keer mooie handstand platvallen
gesprongen en ook op brug mooie
oefeningen. Helaas blijft twirlen tot
2 sec moeilijk en daardoor werden
er op balk en vloer kostbare puntjes verspeeld. Demi werd 10de, Julia
12de, Irene 15de, Jasmijn 16de en
Lisa 20ste van de 48 turnsters een
prima prestatie! Door naar de finale
zijn Jasmijn. Lisa, Julia, Irene, Demi,
Eva, Marijn, Daphne, Sienna, Femke,
Madelon en Isa.

Prijsklaverjassen in
de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 28
maart 2014 is er prijsklaverjassen om fraaie prijzen voor iedereen in Cafè de Merel Arkenpark
MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297263562. Aanwezig zijn om, let
op ja, 19.45 uur en uiterlijk om
20.00 starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek. We spelen vier maal zestien giffies, de
punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend. Ook is er op deze
avond een grote tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde prijsklaverjasavond
op vrijdag was;
1 Toon Blok
7466 pntn
2 Carla v. Nieuwkerk 7068 pntn
3 Frans Bierstekers 7008 pntn
De poedelprijs was deze avond
voor Annelies v. Scheppingen
met 4675 punten.

Opnieuw winst voor
Veenland Dames!

De volgende datums voor het
prijsklaverjassen zijn in 2014;
28 maart, 11 en 25 april, 9 en 23
mei, 6 en 20 juni en 4 juli.

Biljartcentrum de Springbok gaat landelijk

Open brief aan biljartbeoefenaars in de regio

Gelijkspel voor CSW
Wilnis - CSW is er zaterdag niet in
geslaagd om op eigen veld tegen De
Meern een driepunter te pakken. Na
negentig minuten spelen moest de
ploeg uit Wilnis genoegen nemen
met een 1-1 gelijkspel. CSW speelde de eerste helft tegen de straffe wind in en doordat het nogal veel
de lange bal hanteerde was het voor
De Meern achterin met veel lengte vrij makkelijk verdedigen. Ook De
Meern probeerde met het windje
mee veel de lange bal te hanteren op
hun sterke balvaste spitsen maar de
CSW verdedigers waren deze middag weer ijzersterk. Het gevaar van
De Meern kwam voornamelijk uit de
dode spelmomenten maar doelman
Freek in ’t Veld was elke situatie in
de lucht de baas. CSW kon een paar
keer gevaarlijk doorkomen over links
via Clayton Karsari en Dave Cornelissen maar hun prima voorzetten konden niet worden afgewerkt. Van beide kanten bleef het voetbal ondermaats en echt grote kansen bleven
dan ook uit om de score te openen.
Bekwaam keeperswerk aan beide
kanten zorgden er ook voor dat beide ploegen met een 0-0 stand gingen rusten.
Na rust kreeg CSW de wind in de rug
en probeerde de tegenstander wat
meer af te jagen maar CSW was deze
middag niet echt in staat om het heft
in handen te nemen en de wedstrijd
naar zich toe te trekken. Sterker nog
het kwam na een kwartier voetballen

in de tweede helft op een 0-1 achterstand. Bij een snelle uitval van De
Meern kwam de bal op links en uit
een moeilijke hoek werd de bal in de
verre hoek geschoten. CSW lag zich
niet neer bij deze domper en kwam
bijna alweer op gelijke hoogte na
een prima actie van Sander Kunkeler maar helaas niemand voor het
doel om het karwei af te ronden. Vlak
hierna toch de verdiende gelijkmaker voor CSW. Mike Cornelissen verdiende een vrije trap aan de zijkant
van de zestienmeter. De toegekende
vrije trap werd keurig voor het doel
gelegd door Elroy Baas en het was
Dave Cornelissen die prachtig intikte bij de tweede paal. CSW ging op
jacht naar de winst en Kunkeler zag
een prima kopbal voorlangs gaan.
Aan de ander kant was het heel goed
oppassen voor de uitvallen van De
Meern en CSW kwam een paar keer
goed weg bij schoten uit de tweede
lijn die allemaal geblokt konden worden. Sander Kunkeler was nog tweemaal dicht bij de winnende treffer.
Op rechts knalde hij de bal richting
bovenhoek maar de keeper was heel
attent en tikte de bal over het doel.
De tweede keer was hij nog dichter
bij een treffer na een voorzet van Jay
Klaas Wijngaarden. Kunkeler tikte de
bal goed in maar de keeper frommelde de bal al liggend van de doellijn. Ook de Meern kreeg vlak voor
tijd nog een goede kans op de winst
maar het schot werd schitterend gekeerd door doelman in ’t Veld.

De Hoef - Zoals bekend heeft het
dorpshuis De Springbok in De Hoef
het afgelopen jaar een ware metamorfose ondergaan, waardoor met
name de biljartsport in een zeer
prettige en sfeervolle ambiance op
liefst drie tafels kan worden beoefend. Dit alles heeft ertoe geleid, dat
biljartcentrum De Springbok naast
deelname aan de reguliere librecompetitie van biljartfederatie De
Ronde Venen nu ook landelijk gaat
opereren. Derhalve heeft zich inmiddels een driebanden-team gevormd,
dat in het nieuwe seizoen gaat uitkomen in de competitie van het district Veen- en Rijnstreek van de Koninklijke Nederlandse Biljartbond.
Het bestuur van het district Veen- en
Rijnstreek heeft onlangs ingestemd
met toelating van De Springbok,
waardoor er geen belemmeringen
zijn om tot een volwaardige opzet
te komen en hierop voort te borduren. De Springbok heeft voldoende
ruimte om te groeien in dit verband.

Tennis/
lente
gedartel
De Ronde Venen - De laatste drie
zaterdagen dartelden zo’n 25 kids
over de tennisbanen in Vinkeveen
alsof het lentelammetjes waren.
Maar de laatste dag van deze clinic
serie werd er al zeer behoorlijk getennist al bleef het speelse de boventoon voeren. Trots nam de deels
nieuwe aanwas van de Vinkeveense Tennisvereniging een diploma en
medaille In ontvangst. Leuk om nog
eens terug te vinden als het allemaal
volwassen tennissers zijn geworden.

Terwijl er nog plaats is op maandagavond voor de twee libre-teams, die
uitkomen in De Ronde Venen, zoekt
De Springbok ook gegadigden voor
een extra team libre of driebanden
om toe te voegen aan het district
Veen- en Rijnstreek van de KNBB.
Afhankelijk van de aanmeldingen is
het zelfs mogelijk te switchen naar
een vrije interne competitie. Vermeldenswaard is nog, dat alle vertegenwoordigende teams van De Springbok in een compleet nieuwe outfit zullen worden gestoken. Naast
de zwarte broek wordt gekozen
voor een chique wit overhemd met
prachtige uitmonstering en voorzien
van de twee logo’s van de befaamde springbok en hoofdsponsor Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld.
Potentiële gegadigden kunnen zich
aanmelden en/of informatie inwinnen bij Hans van Eijk, tel. 0297
593395 of 06 45906831. Ook kan
men mailen naar: hans.vaneijk@
hotmail.com.

Wilnis - Er zijn weer 5 punten binnen voor de volleybal dames van
Veenland! Vrijdag 14 maart werd
in de Willisstee de wedstrijd tegen
Spaarnestad DS 13 gespeeld. De
eerste set won Veenland met 2511 met name door een goede servicereeks van Simone van Bolhuis en
knap verdedigingswerk van Mariëlle. De tweede set werd gewonnen
met 25-16 en de derde set met 2512. De bal werd goed opgevangen
en werd vervolgd door mooie passes van onze spelverdeelsters Nel,
Ans en Willeke. De aanval kwam
hierdoor ook goed van de grond en
zijn er veel mooie punten gemaakt.
De laatste set ging een stuk rommeliger en werd nog enorm spannend! In het begin van de 4e set
raakte onze spelverdeelster Nel ge-

blesseerd aan haar schouder. Normaal werkt het systeem prima met
2 spelverdeelsters, maar nu een van
de 2 was uitgevallen werd het lastiger. Willeke kon Nel haar plaats
niet overnemen, want die stond al
als aanvaller in het veld. Ans heeft
heel knap de rol van Nel overgenomen, maar het zorgde toch voor
enige onrust. Dat was ook wel aan
de stand te zien. Het liep heel gelijk op en op een gegeven moment
stonden we zelfs achter met 24-22.
Uiteindelijk door een goede time
out van onze coach Nico hebben
we ons weer gefocust en toch nog
de overwinning behaald met 2624! Meer dan verdiend hebben we
5 punten binnen gehaald en ervoor
gezorgd dat we nog kunnen meespelen voor een 8e plek!
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CSW 3 wint door HATT-RICK

Positiviteit in Mijdrecht

Wilnis - Het seizoen is bijna afgelopen en CSW 3 staat in de middenmoot van de competitie, maar met de
adem van de achtervolgers in de nek.
Het doel voor zaterdag 22 maart was
duidelijk er moesten 3 punten gepakt worden en tegen wie kan je dat
beter doen dan tegen hekkensluiter
Ouderkerk 2. Trainer Marcel verteld
de tactiek en even word het stil in de
kleedkamer. Er word gekozen voor
aanvallend voetbal met Rick van der
Zon in de spits. Het blijkt een goede keuze te zijn want al na 8 minuten krijgt Rick de bal en schuift deze met veel gevoel in de linker hoek
van het doel 1-0 CSW. Was dit dan
het enige moment van Rick?? Nee
CSW wint namelijk met 7-1 waarvan
Rick 3 doelpunten voor zijn rekening

Mijdrecht - Er is sinds kort een leuke locatie in Mijdrecht waar leuke,
leerzame en positieve activiteiten
plaatsvinden. Heb je altijd al iets
meer willen weten over eten? Sta
je in de supermarkt en weet je niet
wat je het beste kunt kiezen? Zou je
je partner achter het fornuis willen
zien? Gaat je kind op kamers en wil
je dat hij/zij goed voor zich zelf gaat
koken? Ook met een groepje collega’s is het een leerzame kook en eet
ervaring. Of misschien is het een
goed idee om met je partner de cursus Simpel Gezond koken te gaan
doen? Je maakt de simpele recepten met z’n twee nadat er uitleg is
geweest over wat gezonde voeding is en welke keuze je kunt maken om dat te bereiken. Simpel Gezond bestaat sinds vorig jaar en De
kookstudio wordt gerund door Erna schep en José van Dam, beiden

neemt. Bij 1 van de doelpunten was
nog even verwarring wie er scoorde. Rick schoot tegen Corné Verweij aan welke het doelpunt claimde
maar zowel teamgenoten als de supporters waren het er over eens deze moest op naam van Rick van der
Zon. Tja hoe beloon je iemand die er
op dat moment 2 gescoord heeft? Inderdaad als je een penalty krijgt geef
je hem de kans om een hat-Rick te
maken. Rick deed dit koelbloedig en
schoot zo hard dat de keeper kansloos was. De reactie van Rick na de
wedstrijd blijft nuchter: “ Ik kreeg van
de trainer mijn kans en heb deze gepakt. Je kan klagen als je op de bank
zit, maar dat heeft geen nut. Je kan
beter laten zien dat je het kan als je
de kans krijgt.”

De kop is eraf voor
Mariska, Vynia en Laura
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag begon dan eindelijk het landelijke wedstrijdseizoen acrogym.
Mariska, Vynia en Laura zijn dit jaar
het enige team wat aan deze wedstrijden deelneemt voor GVM’79.
Na een tweetal oefenwedstrijden
was dan nu het echte werk begonnen. Om 6:30 vertrokken ze richting
Zwolle. Tijdens het inturnen verliepen de elementen goed, maar het
springen ging niet zo lekker vanwege de harde vloer. Bij de eerste oefening (tempo) bleek dat de vloer toch
meer tegenwerkte dan gedacht. Dit
resulteerde in een val bij de individuele salto. Ook de dubbelsalto
werd niet zo goed geland dan normaal. Het element dat na een salto
eindigt in een handstand ging daar-

entegen wel perfect ! De score van
22,950pnt viel erg tegen, maar was
uiteindelijk wel te verklaren. Dan
maar extra knallen bij de balansoefening dachten de dames. De opbouw van het eerste element verliep niet zo soepel, maar de handstand stond wel als een huis. Ook
de spreidhoeksteunen in de andere torens waren erg netjes, maar helaas ook 1 sec te kort. De choreografie was wel precies op eind van
muziek klaar wat een mooi en strak
eind gaf! Met alle kleine foutjes afgetrokken bleven er 24,100pnt over.
De komende 2 werken gaat er in
gymzaal de Brug hard gewerkt worden om alle foutjes uit de oefening
te halen, zodat ook dit team voor de
prijzen mee kan strijden.

HVM MF2 meiden
winnen van Amstelveen
Mijdrecht - Op zaterdagochtend
22 maart begonnen de meiden van
HVM MF2 aan de warming up onder leiding van de coaches Pepijn
en Joy. De tegenstander was Amstelveen MF6. Zonder de geblesseerde Lieke werden Isa, Lieze, Nora, Julianne, Kim, Isabella, Zahra en
Nikki verdeeld over 2 velden, want
de meiden spelen 3 tegen 3 en 2
wedstrijden tegelijkertijd. Ze begonnen enthousiast aan de wedstrijd, er
werd goed overgespeeld en al snel
maakte Kim het eerste doelpunt.
Hoewel de tegenstanders goed ver-

dedigden hadden de meiden van
HVM het betere van het spel. Het
resulteerde in veel doelpunten voor
HVM en slechts een paar tegendoelpunten. De wedstrijden, in totaal 4, werden bijna allemaal gewonnen en vrijwel alle meiden hebben een doelpunt gemaakt. HVM
MF2 liet tijdens deze wedstrijd zien
dat het een getalenteerde en gezellige groep is. Na de wedstrijd werd
het samen met de tegenstanders
sportief afgesloten met een glas limonade.
Foto: sportinbeeld.com

Veenshuttle
mix-kampioenen bekend
De Ronde Venen - Jaarlijks organiseert Badminton Vereniging
Veenshuttle de clubkampioenschappen mix. Dit jaar werden de
poules evenwichtig ingedeeld op
ervaren en nieuwe leden. Naast een
hoop strijd bracht dit voornamelijk
ook gezellige wedstrijden.
De mix-kampioenschappen vormden de start van de jaarlijkse clubkampioenschappen. En waarbij de
single en dubbel kampioenschappen op sterkte worden ingedeeld,
waren de mix-wedstrijden vooral een fijne manier om ook nieuwe
leden in staat te stellen om mee te
doen aan echte wedstrijden. Want
hoe leuk en gezellig de wedstrijden ook waren, er werd vol inzet
en overgave gespeeld. Met als be-

loning een VVV Cadeaubon voor de
winnaars! Al met al bleken na twee
weken gespeeld te hebben, de volgende personen in hun poule gewonnen te hebben:
• Poule A: 1ste: Karin en Pieter,
2de: Annelies en Nico, 3de: Erna
en Peter, 4de: Lianne en Hans vd
W., 5de: Maaike en Oscar.
• Poule B: 1ste: Jos en Frans, 2de:
Henriette en Nos, 3de: Rineke en
Johan, 4de: Bertien en Hanno,
5de: Iranda en Wim.
• Poule C: 1ste: Anja en Hans B.,
2de: Wilma en Jan, 3de: Rina en
Han, 4de: Pauline en Eric P., 5de:
Ellie en Rob Bakker.
• Poule D: 1ste: Marieke en Rob
Bl., 2de: Lizzy en Ruud, 3de: Ineke en Eric de G., 4de: Melanie

Atlantis 1 doet zichzelf tekort
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag is
het veldseizoen voor het vlaggenschip van Atlantis weer begonnen.
Met een thuiswedstrijd tegen SDO
Hillegom konden de door Rabobank
gesponsorde Mijdrechtenaren hun
korfbalkunsten weer eens tonen en
hun potentiële koppositie verdedigen. Echter, SDO was erop gebrand
om de eerste punten van de competitie binnen te slepen.
Helaas had Atlantis niet het vermogen om tot scoren te komen. SDO

maakte hier goed gebruik van en
zo eindigde de eerste helft met een
tussenstand van 5-6. De tweede
helft ging het Mijdrechtse korfbalteam weer met goede moed er tegenaan, maar al snel wist SDO weer
te scoren. Hier wist Atlantis zich
geen raad meer mee en de eindstand was dan ook 10-11. Volgende
week moet Atlantis aantreden tegen
VZOD. Dan zal de Rabobank-equipe opnieuw proberen voor de overwinning te gaan en hun koppositie
te verdedigen.

Tiende winst voor HVM
Mijdrecht - Mooi weer en enthousiaste supporters begeleidden de
hockeyers van HVM zondag naar de
tiende overwinning in de competitie. Culemborg werd met 3-1 aan de
zegekar gebonden. Maar gemakkelijk ging dat niet, het werd een spannende wedstrijd.
Mijdrecht begon aanvallend, maar
wist de eerste zes minuten geen
kansen te creëren. Culemborg
kwam nauwelijks aan aanvallen toe.
In de 6e minuut kreeg HVM de eerste strafcorner. Jonas van der Zande
sloeg aan, en de sleeppush van Tom
Gunther strandde op de uitstekende
Culemborgse goalie. Maarten Post
sloeg de rebound voorlangs. Culemborg kwam er wat meer uit, en
kreeg drie minuten later de eerste
strafcorner. HVM kon meteen uitbreken, maar de keeper voorkwam
de kans van Arjan Blommaert.
Score
Na een klein kwartier opende HVM
de score. Tom Gunther soleerde door de cirkel en bediende Daniel de Graaf: 1-0. Aan de kant ontbrandde siervuurwerk om de voorsprong kracht bij te zetten. Er kwamen meer kansen, maar de beste
viel aan de andere kant, de tweede strafcorner van Culemborg belandde op de Mijdrechtse lat en
ging vervolgens hoog over. HVM incasseerde even later een tegenvaller, toen Philippe Quarles van Ufford
geblesseerd naar de kant moest.
Daarna volgden tien minuten waarin Thom Fokker twee mooie kansen
kreeg, en beide partijen een strafcorner onbenut lieten. Middenvelders Casper Slot en Casper Wilmink
bleven echter goede aanvallen opzetten. Met nog zeven minuten op
de klok ging de bal in het Culemborgse doel, maar de scheidsrechter
had geen voordeel gegeven en afgefloten, het werd slechts een strafcorner. Dit sloeg de Mijdrechters
niet uit het veld, Max Brakel verzilverde de kans, 2-0. Dat werd ook de
ruststand.

Rushes
Na rust probeerde HVM door te
drukken. Twee rushes van Mats
Kaas leverden niets op, Tom
Gunther miste een kans, Midas van
der Zande kogelde een bal op de
handschoen van de keeper, en Arjan Blommaert tikte de rebound net
naast. Aan de andere kant moest
Redmar Stienstra een kansrijke
break van Culemborg onschadelijk maken. Daarna gebeurde wat
regelmatig gebeurt als één partij sterk aanvalt, Culemborg kreeg
een strafcorner en scoorde de 2-1.
De Mijdrechtse spelers schrokken
daarvan en de tegenstander kreeg
de overhand. Uit een scoop kwam
een aanvaller vrij voor de Mijdrechtse doelman, maar Stienstra redde,
tot twee keer toe.
Dat was ruim tien minuten na de
pauze, en even later kreeg de Culemborgse keeper het zwaar. Hij
redde op een Mijdrechts schot, en
daarna twee keer op de rebound,
zijn verdedigers kregen de bal niet
weg. Vervolgens maakte hij twee
kansen van Fokker onschadelijk,
en een Mijdrechtse strafcorner. De
strijd werd feller, maar verder dan
enkele groene kaarten hoefden de
scheidsrechters niet te gaan. Eén
kaart voor Culemborg, twee voor
HVM. In deze periode speelde de
strijd zich voor een groot deel op de
Mijdrechtse helft af, en vreesden de
toeschouwers voor de gelijkmaker.
Max Brakel en zijn medeverdedigers
Koen Meijer en Martijn Hensbroek
wisten echter overeind te blijven. Er
kwamen weer kansen voor Midas
van der Zande en Tom Gunther. In
de laatste seconden leek Gunther
opnieuw te stranden op de keeper, maar hij kwam er toch langs
en scoorde in tweede instantie de
bevrijdende 3-1, het vuurwerk kon
weer los! HVM staat nu stevig op de
derde plaats, met tien punten voorsprong op de nummer vier Waddinxveen, en zeven punten achter
Maarssen, dat tweede staat.

Pech voor invalster bij
Atalante dames 1
Vinkeveen - Vrijdagavond 14 maart
werd dames 1 wederom verwacht in
Amsterdam. Er moest om 21.00uur
in de Wethouder Verheijhal gespeeld worden tegen VV Amsterdam 4. De dames, die gesponsord
worden door Krijn Verbruggen en
Haaxman lichtreclame, moeten zoveel mogelijk punten binnen slepen
om uit de degradatiezone te blijven.
De eerste set begon lekker. We hadden Carin en Natalie op de buiten,
Marjan en Annike op de midden,
Tineke op de diagonaal en Wilma
als spelverdeler. De pass liep goed,
waardoor Wilma de set-up kon verzorgen voor de aanvallers. We merkten wel dat er een goed blok stond
in het midden, waardoor de aanval in het midden goed afgewisseld
moest worden. Via de buitenkant
kon er goed gescoord worden en
ook achterover konden leuke punten gemaakt worden. Vooral de servicereeks van Tineke zorgde dat we
wat uit konden lopen op VV Amsterdam. Er werd lekker gespeeld en dat
resulteerde ook in een 22-25 winst
voor de dames van Atalante.
Invalster
De tweede set werd Mirjam er
voor Wilma ingezet als spelverdeler en onze invalster Loes kwam erin voor Marjan. Beide dames kunnen het spel net iets meer variëren, waardoor we hoopten het spel
van de tegenstanders iets meer te
kunnen ontregelen. De set begon
wat stroef. Je merkte dat iedereen
weer even aan elkaar moest wennen, na de twee wissels. Naarmate
de set vorderde kwamen we terug
in het spel en konden we de opgelopen achterstand weer bijtrekken. Er
werd in de pass goed gegaan door
Carin en Natalie, waardoor er mooie
reddingen bij zaten. Mirjam had een
goede servicereeks en ook Loes zat
er helemaal lekker in aan het einde van de set. De ene bal na de andere lag aan de andere kant op de
grond. Toen we nog maar een paar
punten moesten en het een nek

aan nek race was, sloeg het noodlot toe voor onze Loes. De middenaanvalster van de tegenpartij kwam
met haar voet onder het net door en
Loes sprong er bovenop. Ze ging
door haar enkel en binnen de kortste keren zat er een enorm ei op
haar enkel…hierdoor verloren we
de set helaas met 26-24.
Na alle verdiepingen afgezocht te
hebben, bleek het kraantje om te
koelen naast ons veld te zitten! Loes
had er toen al een hele tocht opzitten, wat haar enkel niet ten goede
kwam. Jammer dat er niemand van
de zaal even verteld dat het kraantje daar zit…
Indruk
De derde set was iedereen een soort
onder de indruk van de pech die
Loes had, waardoor we niet meer
lekker in ons spel kwamen. Proberen af te wisselen in de aanval en zo
de tegenstander uit hun spel te halen was de opdracht. Maar het lukte
niet meer om de rally’s af te maken
en je zag de moed langzaam wegzakken. Ook de opbeurende woorden van Erik mochten niet baten.
De dames van Amsterdam kwamen
steeds beter in hun spel, waardoor
ze konden uitlopen en dan ook de
derde set pakten met 25-20.
De vierde set wilde het helemaal
niet meer lukken. Als het dan niet
lekker loopt, lukt er ook niets meer.
Passes waren niet meer zuiver, setup niet meer passend en het afmaken wil dan ook niet meer. Ondanks
een paar mooie aanvallen vanaf de
3 meterlijn door Annike, de pass
die de hele wedstrijd redelijk steady was, zwakte het hele spel af en
eindigde deze set in 25-18 voor VV
Amsterdam. Helaas namen we maar
1 puntje mee naar huis, waar we er
toch wel iets meer verwacht hadden. Maandag mogen we gelijk
weer en hopen we tegen VONO wat
meer punten te pakken. Momenteel
staan ze 1 plek boven ons, dus dat
belooft een leuke pot.
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voedingsdeskundige. De cursisten
die eerder hebben deelgenomen
zijn zeer enthousiast. Het is simpelweg een leuke, gezellige, lekkere en
leerzame middag/avond in het Paradijs Hofland 33. Vanaf 8 april van
16.00-19.30uur starten de lessen.
Voor meer info: www.simpelgezond.
nu of tel: 0620296625/0629802564
Naast de goede verzorging van het
lichaam is er in ‘t Paradijs ook volop
aandacht voor de gezonde geest. In
de huidige maatschappij krijgen we
heel wat te verwerken, we worden
aan veel invloeden blootgesteld.
Wat zou het fijn zijn als je je geest
zou kunnen trainen door orde op zaken te stellen en rust creëert waardoor je jezelf beter kan concentreren. Om dit te bereiken geeft Leen
van Rij van Curandera in ’t Paradijs
meditatiecursussen. Zie: www.curandera.nl 06 4673 1253 (Leen)

Foto’s voorzien van
GPS-coördinaten
De Ronde Venen - “Ook wel genoemd “Geotagging”. Geotagging
biedt voordelen, het is duidelijk
waar de foto gemaakt is.
Maar ook nadelen, ‘onbedoeld’
wordt de locatie van het gefotografeerde object vrijgegeven. Er zijn
twee manieren van ‘geotaggen’: bij
de opname of na de opname. Het
geotaggen bij de opname kan met
moderne camera’s die voorzien zijn
van gps, zoals de Smart Phones.
Het geotaggen na de opname kan
met een z.g. gps tracker, maar ook
met het gratis fotobewerkingsprogramma Picasa. Bij deze workshop
wordt een gps tracker (i-gotU GT
200) gedemonstreerd. Ook wordt op
de iPad getoond hoe foto’s met gps

coördinaten worden weergegeven.
Met Picasa gaan we daadwerkelijk
foto’s geotaggen. Eventueel kunnen
meegebrachte foto’s van gps-coördinaten worden voorzien”.
Aan het woord is Ype Lensen die bij
de Stichting ‘Paraplu’ deze workshop verzorgd op donderdag 10
april a.s. van 19.30 tot 21.30 uur.
Kosten 10,00.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via
email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl

Uniek Tennistoernooi in
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Alle 6 tennisverenigingen uit De Ronde Venen
hebben dit jaar deelgenomen aan
dit unieke toernooi. Er werden door
in totaal 180 deelnemers 149 wedstrijden gespeeld op de parken van
TV De Ronde Vener, TV Abcoude en
TV Wilnis. Afgezien van een beetje
regen heeft dit toernooi onder werkelijk perfecte weersomstandigheden plaatsgevonden. Voor menig-

een was dit een goede warming-up
voor de competitie die over 2 weken
start. Dit jaar werd De Ronde Venen Cup gewonnen door TV Abcoude. De afsluitende borrel met prijsuitreiking en tombola werden gehouden op de gastvereniging van
dit jaar Tennisvereniging Wilnis. Al
met al een zeer geslaagde dag met
sportieve wedstrijden en een gezellige sfeer op alle parken.

Alle halve finalisten bekend
De Ronde Venen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ Cafè de
Merel 2014 zijn alle halve finalisten bekend, in het afgelopen weekend speelden zich zaterdag Paul
Schuurman,Peter Driehuis, Bert
Dijkshoorn en Thijs Hendrikx die
een serie van5 caramboles tegen
de ontgoochelde Bert Dijkshoorn
maakte die zijn partij ook prompt
verloor maar toch door ging vanwege zijn eerste 2 winst partijen naar
de halve finale,al door naar de halve finales zijn Maarten Dulmus,Joop
Luthart, Cock Verver die samen
met Wim Berkelaar tot nu toe de
kortste partij op hun naam heb-

ben staan met een moyenne van
èèn in een partij een topprestatie
van jewelste ,Frank Bijlhouwer,Hein
Voorneveld,Wil Bouweriks, Frank
Witzand en Jan Eijsker.Op zondag
kwamen daar nog bij Jos Lugtigheid
,Bram Koning,Gijs Rijneveld en Eduard van Heuven die de hoogste serie
6 voor zijn rekening nam in de voorronden tot nu toe,de halve finales
worden gespeeld op zaterdag 29 en
zondag 30 maart beide dagen aanvang 14.00uur.De finale zal op zaterdag 12 april en zondag 13 april gespeeld worden Dit alles in Cafè de
Merel, Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.

PK Sport Outdoor trainingen
Vinkeveen - Belangrijk is om op
een verstandige en verantwoorde
manier met hardlopen te beginnen.
Op een rustige manier uw loopconditie opbouwen en verbeteren.
Deze cursus is speciaal voor beginners en wat meer gevorderde, dames en heren. Lestijd zaterdag 9.00
uur. Start beginnerscursus maandag 31 maart lestijd 19.30 uur
FitWalk
Het is wandelen, maar toch anders.
Het zorgt voor snelle resultaten, het
is lekker buiten en …… het is voor
iedereen te doen. Fitwalk is conditioneel wandelen, dus niet hardlopen. Het komt uit Amerika, waar
niemand minder dan Oprah Winfrey
als grote promotor optreedt. Fitwalk
zorgt voor het verbeteren van de
hart-long conditie, het versterken
van belangrijke spiergroepen, vetverbranding en voor ontspanning.
Lestijd maandag 9.30 uur.
XCOWalking
Buiten sporten, XCO WALKING,
voor een STERKE RUG en PLATTE
BUIK. Deze vorm van sport is voor
iedereen toegankelijk en is op verschillende niveaus te volgen. Je
traint het hele lichaam, werkt aan je
conditie, spieren en bindweefsel en
verbrand de calorieën optimaal. Je
wordt er slanker, krachtiger en fitter van. Lestijd woensdag 9.30 uur.

Bootcamp
Bootcamp Training is begin deze eeuw ontstaan in de Verenigde
Staten,een sport¬ methodiek gebaseerd op de trainingsroutine van het
Amerikaanse Ieger. Deze cardiovasculaire en spierversterkende full body workout is voor mannen en vrouwen en alle fitness niveaus. Hardlopen, intervaltraining en fitnessoefeningen in de natuur. Conditie, kracht,
souplesse en explosiviteit. Lekker in
de buitenlucht, back to basics. Start
beginnerscursus woensdag 2 april
aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie of aanmelden belt u PK Sport
0297-264666.
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Argon E3 neemt door
winst de koppositie over

Atlantis A1 verliest punt
in slotfase
Mijdrecht - Zaterdag 22 maart begon voor Atlantis A1 de hervatting
van de veldcompetitie in de landelijke eerste klasse A-jeugd. Op eigen
terrein moest het aantreden tegen
Groen Geel A2 uit Wormer. De eerdere ontmoeting werd destijds met
9-12 gewonnen en Atlantis A1 had
goede hoop weer twee punten bij te
schrijven en daarmee de vierde plek
te behouden. Groen Geel moet punten sprokkelen om uit de degradatiezone te blijven. Met een wijziging
in de basis, Amy Loman verving de
geblesseerde Britt Vermolen, begon Atlantis A1/Roebeson Expertises aan de wedstrijd. De beginbal van de thuisploeg werd perfect
uitgevoerd maar ging alleen niet in
de korf. Vervolgens werden er legio
kansen gecreëerd maar doelpunten
bleven uit. Zelfs een strafworp werd
niet benut en toen ging de tegenstander er in geloven en pakte het
brutaal de leiding (0-2). Het tweede
aanvalsvak wist wel te scoren; een
omdraaibal van Jonathan van der
Horst en een doorloopbal van Rosalie Schouten bracht beide ploegen weer naast elkaar. Een schot-

je van Joyce Rodenburg gaf Atlantis
enige hoop maar de gasten scoorden via een vrije bal de 3-3. Dit was
ook de stand waarmee beide ploegen de rust in gingen. Volgens Atlantis coach Arie Zaal was het een
matige eerste helft met veel te weinig doelpunten. De bezoekers uit
Wormer namen in de tweede helft
opnieuw de leiding maar Rosalie
maakte de stand weer gelijk 4-4. Als
Joyce de thuisploeg naar 5-4 schiet
lijkt het verzet van de gasten gebroken. Opnieuw werden er door Atlantis, net als in de eerste helft, legio
kansen gecreëerd maar de scherpte ontbrak. Er werden zelfs nog twee
strafworpen gemist. Ook het inbrengen van B-jeugd speelster Joelle
Bakker had niet het gewenste resultaat. De ploeg uit Mijdrecht was niet
scherp en als dan in de allerlaatste minuut Groen Geel wel de terecht
toegekende strafworp erin legt is de
frustratie des te groter bij de thuisploeg. De coach vat het als volgt samen ‘door het missen van kansen
verloor Atlantis van zichzelf en uiteindelijk ook een punt’.
Foto: sportinbeeld.com

Goede overwinning voor
Hertha E1
Vinkeveen, - Hertha E1 heeft zijn
draai ondertussen aardig gevonden
in de eerste klasse. Na twee wedstrijden waren de Vinkeveners nog
ongeslagen, maar daar kwam door
onnodige nederlagen tegen CSW
E1 en Nederhorst E1 de afgelopen weken een eind aan. In de ultrakleine competitie van vijf teams
is Hertha daardoor terug te vinden
op plaats drie. Waterwijk E6, die de
vierde plaats bekleedt, was de volgende tegenstander. Om 10.00 floot
scheidsrechter Ton Kok voor het begin van de wedstrijd. Hertha schoot
uit de startblokken en draaide de aftrap van Waterwijk direct om tot een
gevaarlijke kans. Niels Maas leverde een prima voorzet af op aanvoerder Tibor Bregman, welke de bal net
over schoot. De vooruitgeschoven
verdediger Mats Klinkhamer zorg-

de met twee schoten direct daarna
voor het volgende gevaar, maar deze werden uitstekend gekeerd door
de keeper. Na een pass van Rens
Kok was het na 10 minuten opnieuw
Tibor die gevaarlijk werd, maar al
glijdend schoot hij de bal hard op
de lat. Voor de hardwerkende spits
was het uiteindelijk wel ‘driemaal is
scheepsrecht’: Niels gaf een keurige steekpass en Tibor knalde de bal
in de dak van het doel. Na de 1-0
was het Waterwijk dat veelvuldig de
lange bal ging hanteren, maar dat
bracht de prima verdedigende Vince Smit, Frans-Jozef van Egmond,
Mats en later ook Jaiden niet in gevaar. Hertha kwam nog enkele keren gevaarlijk voor de goal met onder andere Mees en Tibor, maar dit
veranderde niets aan de stand.
Spannend
Dus werd er gerust met 1-0, terwijl
Hertha genoeg kansen had om dit
verschil groter te maken. Waterwijk
ging iets meer druk zetten en dit resulteerde in een schitterende treffer.
Van 20 meter afstand werd de bal in
de kruising gekruld, buiten het bereik van keeper Daan. Waar Hertha
het na een tegengoal soms wat lastig heeft, gingen de Vinkeveners nu
onverstoord door met rustig voetballen. Een vrije trap van Rens bereikte Mees die vier Waterwijkers te
slim af was en het overzicht behield.
Na een slimme pass op Tibor was
het de aanvoerder die de bal om de
keeper heen krulde en via binnenkant paal in het net belandde. Vince besliste daarna definitief de wedstrijd. Na sterk voorbereidend werk
van Tibor was het de razendsnelle
Herthaan die de 3-1 langs de keeper schoof.

Open Openingstoernooi
De Ronde Venen - Het is weer zover! Het tennisseizoen staat voor de
deur. Met deze zachte winter nog
om ons heen, wordt het weer tijd
om aan het tennissen te gaan denken. Dat doen wij door weer een gezellige dag te organiseren waar iedereen aan mee kan doen, ongeacht ervaring of sterkte.
Geen wedstrijdstress, alleen plezier en oefening! Iedereen kan meedoen, beginners en juist de ervaren spelers. We kunnen van elkaar
leren en het motto van de dag: wat
is tennis toch een leuke en gezellige sport! Lekker bezig zijn in de bui-

tenlucht. Weet je iemand die er misschien aan denkt om te gaan tennissen, maar diegene vindt de drempel
te hoog om alleen te gaan? Schroom
niet, neem ze mee en wij zorgen dat
er leuke koppels gemaakt worden.
Just do it! Met onze vernieuwde banen is de kans op (oude) blessures
een stuk kleiner, dus het proberen
waard! Nieuwe ronde, nieuwe kansen! Dus kom tennissen op zondag
30 maart 2014 om 11.30 uur. Meld
je aan bij els de vink h.devink@ziggo.nl. Inschrijfkosten 2 euro. Weet je
nog niet of je kunt, kom gerust op
de dag zelf!

Mijdrecht – Zaterdag jl. hadden
de jongens van Argon E3 een spannende wedstrijd op het programma
staan: Buitenveldert E5, de nummer
1 van de competitie..
Buitenveldert is een sterke tegenstander en heeft alle wedstrijden
ruim gewonnen. Deze wedstrijd
wordt een derby. Vanaf het eerste
moment speelt Buitenveldert voornamelijk op de helft van Argon. Buitenveldert blijft proberen om door
de verdediging van Argon te komen en heeft meerdere kansen om
op het doel van Argon te schieten.
Keeper Niek is alert en houdt ze allemaal tegen. Een keer komt de bal
hard op de lat en valt voor de lijn
neer. Nog steeds 0-0. Tot aan de
laatste minuut voor de pauze blijft
het spannend over en weer en dan
scoort Buitenveldert toch nog de
1-0De tweede helft is Argon sterk.
De jongens vinden elkaar sneller en
er wordt minder met losse flodders
de bal weggetrapt. Lev, Keith en

Jabir komen vaak tot aan het doel
van Buitenveldert, waarbij het net
aan de zijkant steeds in de weg zit.
Keith maakt zich boos en trapt vol
op de lat, deze bal valt wel binnen
de doellijn, 1-1. Argon speelt meer
en meer aanvallend, terwijl de achterhoede het niet rustig krijgt. Over
en weer gaat de bal. En dan krijgt
Chafik de bal aan zijn voet en haalt
hard uit. Ligt de bal nu in het net of
achter het net? Er wordt niet gejuiched door de mannen. Ze hebben
gezien dat zowel Chafik als de keeper op de grasmat liggen. Nadat ze
beiden kunnen staan en de keeper
weer kan keepen, haalt de scheidsrechter de bal uit het doel. Toch 1-2.
Alle jongens van Argon blijven de
hele wedstrijd sterk spelen, allemaal
zijn ze alert. Tot aan de laatste seconde blijft het spannend. En dan
is daar het verlossende fluitsignaal.
Argon E3 neemt met een tevreden gevoel de koppositie over van
Buitenveldert.

CSW E4 blijft maar winnen
Wilnis - De jongens van CSW E4
hebben de smaak goed te pakken,
want afgelopen zaterdag werd er in
de thuiswedstrijd tegen Victoria opnieuw gewonnen. Met een einduitslag van 3-1 was dit alweer de 5e
wedstrijd op rij waarin de volle winst
werd binnengehaald. Ongeslagen
staat het team momenteel op kop
in de voorjaarscompetitie en de jongens liggen dus volledig op kampioenskoers. Tegen Victoria werd
er vanaf het eerste fluitsignaal gelijk aanvallend voetbal gespeeld en
druk gezet op de verdediging van
de tegenstanders. Dit leidde als snel
tot een 1-0 voorsprong. Na een lichte verslapping lukte het de Loos-

drechtse ploeg echter om weer op
gelijke hoogte te komen; 1-1. CSW
moest vanaf de zijlijn door coach en
leider weer even bij de les geroepen
worden en dat lukte ook. Het initiatief werd weer in handen genomen
en de in uitstekende vorm verkerende spelers sleepten er nog 2 doelpunten uit. Een prachtige en welverdiende overwinning. Volgende week
wacht de uitwedstrijd tegen ’s Graveland E5. Daar werd enkele weken
geleden in de thuiswedstrijd nog
dik van gewonnen, dus als iedereen
zich er weer voor inzet dan moet het
ook aanstaand weekend opnieuw
een mooie pot voetbal worden.
Foto: sportinbeeld.com

NL. Doet: Klussen voor
stalling kanotrailer
De Ronde Venen - In het kader
van de landelijk actie NL.Doet had
de kanoclub De Ronde Venen een
werkdag georganiseerd. De belangstelling van “klussers” van de leden
was prima! Dit keer geen vrijwilligers van buitenaf. Wel leden; ouders
van de jeugd en de (oudere) jeugd
zelf. Diverse geplande klussen konden worden geklaard.

nemen. In de oude situatie was het
altijd een heel gedoe om een volle trailer in de container te krijgen.
De klus is nog niet af, maar het dak
zit er nu op. De overige onderdelen volgen later. In de nieuwe ruimte
kunnen de beide trailers die de club
heeft naast elkaar staan en dit geeft
weer extra ruimte op de plek waar
ze eerst stonden.

Het accent op deze werkdag lag
op het maken van een overkapping voor de kanotrailer. Door deze
niet meer in een container te stallen komt er extra ruimte vrij om kajaks te kunnen stallen en wordt het
eenvoudiger om de trailer mee te

Bijkomend voordeel is dat in de “lege” container extra ruimte vrij komt.
D.w.z. dat mensen die op zoek zijn
naar ruimte om hun kajak te stallen
ook weer op een plek kunnen rekenen en de club nog genoeg ruimte
heeft om te kunnen groeien.

Hertha D1 tevergeefs op
jacht naar gelijkspel
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag was er in Vinkeveen opnieuw
een echte kraker op Sportpark De
Molmhoek tussen Hertha D1 en Argon D2. Bij winst zou Hertha D1
weer helemaal meedoen voor het
kampioensschap. Om half 12 floot
scheidsrechter Mooy voor het begin
van de wedstrijd. De eerste helft was
aan beide kanten rommelig, geen
rust en elke bal werd zonder overleg
weggeschoten. Het kwam het veldspel van Hertha niet ten goede. Er
waren ook weinig kansen over en
weer, voor zowel Hertha als Argon.
Bij rust was het dan ook een terechte stand van 0-0. Na rust werd het
spel aan beide kanten beter. Beide
ploegen wilden in ieder geval voetballen en kregen allebei uit standaard situaties kansen. Zo leek de
wedstrijd op een terechte brilstand

af te gaan maar na een heel onschuldig duel in het strafschopgebied van Hertha wees de scheidsrechter tot ieders verbazing naar de
stip. Deze buitenkans liet Argon zich
niet ontnemen; 0-1. Hertha moest 1
op 1 gaan spelen en bracht een extra spits in. Nu konden de Hertha
mannen weer met beleving spelen,
duels werden gewonnen en er werd
gestreden voor elke bal. Het was nu
wachten op de verdiende gelijkmaker, maar helaas kwam die er niet
en vlak voor tijd scoorde Argon de
0-2. Een gelijkspel was verdiend geweest vandaag omdat het spel aan
beide kanten vandaag niet op niveau was. Volgende week gewoon
weer lekker trainen en zaterdags
weer voetballen.
Foto: sportinbeeld.com

Argon doet even stapje terug
Mijdrecht - In de topper tegen
Benschop is Argon er niet in geslaagd om te scoren. Mogelijkheden
waren er voldoende maar zuiverheid
en enig geluk ontbrak. Wel bleef het
tot de laatste minuut spannend omdat met de 1-0 voorsprong van Benschop, met nog een kwartier te
gaan, het nog alle kanten op kon.
Maar wonderwel bleef Benschop
overeind en won het voor de tweede
maal de confrontatie met Argon.In
offensief opzicht was Argon de bovenliggende partij, met veel mogelijkheden en echte kansen. Zo werd
een inzet van Eric Mulder na een
vrije trap tot hoekschop verwerkt en
een schot van Stefan Tichelaar werd
door doelman Van Beuningen gepakt. Even daarvoor kreeg Roel de
Bruin van Benschop een dot van
kans, maar hij miste. Daarna schoot
Tichelaar op aangeven van Stange rakelings naast en ook Van Hellemondt kon net niet het juiste tikje geven. Aan de andere kant kon
Matthieu Oudshoorn aanleggen bij
een gevaarlijk uitziende vrije trap,
maar Argondoelman Romero Antonioli greep in. Het slotoffensief van
de eerste helft was weer voor Argon,
echter twee kansen van Tichelaar
werden verijdeld, de eerste mogelijkheid werd door de goalie met de
vuist onschadelijk gemaakt en een

andere poging kon door een verdediger van Benschop weggeschoten worden. Na de thee ging Argon eigenlijk op dezelfde voet verder, veel in de aanval en dito mogelijkheden. Eerst werd een voorzet
van Tichelaar door Van Hellemondt
over het doel gekopt en even later,
na een hoekschop, kon de kopbal
van dezelfde speler door doelman
Van Beuningen worden gepakt. Ook
Oudshoorn van Benschop kopte net
naast. Bij Argon bleek ook Groenen het vizier niet echt goed gericht te hebben hij mikte te hoog na
een hoekschop. Met Justin Carolina
en Kevin Blom ging Argon het laatste kwartier in ook nu kwam er weer
een prachtige kans voor Jesse Stange die op aangeven van Carolina de
bal ontving maar niet onder controle kon krijgen. Argon kreeg echter geen loon naar werken. Het was
Benschop dat profiteerde van blunderen bij Argon achterin, invaller
Niels de Jong werd het erg gemakkelijk gemaakt, hij kon in een leeg
doel te schieten. Argon kreeg in de
laatste minuut nog een echte mogelijkheid om alsnog een puntendeling
te forceren, maar Groenen, enigszins uit balans, zag zijn inzet door
keeper Van Beuningen met enig geluk met de voet gekeerd.
Foto: sportinbeeld.com

Weer winst voor Hertha F2
Vinkeveen - Dat de goede prestaties van Hertha’s F2 niet onopgemerkt blijven bewees afgelopen zaterdag. Tijdens deze uitwedstrijd bij
Victoria in Loosdrecht waren nationale en internationale scouts aanwezig. Voetbalclub HHC uit Hardenberg, tot uitkomt in de topklasse had
twee scouts naar Loosdrecht afgevaardigd. Uit Madrid, waar de lokale
Real speelt was een dame gekomen
die naar de verrichtingen van Hertha’s F2 kwam kijken. Alle scouts
werden niet teleurgesteld. Wederom konden er 3 punten bijgeschreven worden.
Met Levi in de eerste helft op doel,
Sem veenhof en Ravi als eerste wissels begon Hertha in de nieuwe opstelling voortvarend en al snel werd
elke keer de vrije man gevonden,
en werd het spel goed breed gehouden,. Dit resulteerde in de 7de

minuut in de 0-1 voor Hertha. Een
pracht pass van Sem van Til kwam
voor de voeten van Calvin Liesveld
die met dit buitenkansje wel raad
wist, 0-1. Direct na de aftrap stoorde Hertha al snel de opbouw van
Victoria. Er werd druk gezet en de
thuisploeg werd terug gedrongen
op eigen helft. In de 9de minuut
pikte Sander van Senten de bal op
aan de buitenkant op de 16-meter.
Hij passeerde 2 spelers van Victoria,
en haalde uit op het doel van Victoria. Met een bekeken knal zette
hij Hertha op 0-2. Hij heeft de longen van een paard, Sem van Til die
de assist gaf bij het eerste doelpunt mocht nu zelf juichen. Met een
mooie knal zette hij de 0-3 op het
scorebord. Vlak voor het verstrijken
van de eerste helft deed de thuisploeg nog iets terug, 1-3. En zo bleef
het ook in de tweede helft.
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op de Zon in De Kwakel!

Zaterdag was het zover, de FancyFair op de Zon ! 1x per
2 jaar wordt er een FancyFair georganiseerd door de
ouderraad. Deze dag worden de kinderen getrakteerd
op een geweldig gezellige dag met op school diverse
activiteiten. Met de opbrengst wil de ouderraad iets extra’s
doen voor de kinderen. Zo is er afgelopen schooljaar een
technieklokaal gerealiseerd op school dat in zijn geheel
betaald is van de opbrengsten van 2 fancyfairs. Natuurlijk
werd dit prachtige lokaal ook betrokken in de activiteiten.
Zo werden er flesjes met gekleurd krijt en egeltjes van oude
boeken geknutseld. Diverse sponsoren hadden bloemen en
planten geschonken. Er was 1 lokaal helemaal gevuld met
mooie planten, bakjes en schalen met violen en bolletjes en
prachtige bossen bloemen. Zoals elke editie liep ook dit jaar
het bloemen en plantenverkoop lokaal als een speer ! Met
als eindresultaat dat er om 17.15 geen planten en bloemen
te koop meer waren. Ook voor het bloemschiklokaal waren
diverse materialen verkregen van sponsoren en zodoende
konden de kinderen prachtige bloemenmandjes maken
met mooie stekers erin.
Gezellig
Niet alleen de ouderraad was de afgelopen weken druk
bezig met de voorbereiding op dit gezellige evenement.
De kinderen en hun leerkrachten waren bezig met het
freubelen en maken van prachtige eigen werken, die
voor een leuk prijsje verkocht werden. Natuurlijk konden
de ouders niet om de prachtige creaties van hun eigen
kind heen en zodoende was het in dit lokaal ook een
doorlopende drukte. In de gang werden de kinderen
getrakteerd op een clown die van de gewoonste ballonnen
de prachtigste creaties kon maken. En vonden de kinderen
t leuk om zelf omgetoverd te worden tot een echte piraat,
mooie vlinder, tijger of zelfs mega mindy dan konden ze
terecht in het schminklokaal. In dit lokaal werden niet alleen
de toetjes mooi geschminkt maar konden de kinderen ook
hun haren laten vlechten en glittertattoo’s laten plaatsen.
Nadat de kinderen inspiratie hadden opgedaan met het
schminken konden ze zelf in het crealokaal een echt masker

schilderen. Van clown tot tijger, alles was mogelijk. Speel Inn
die verbonden is aan onze school verzorgde ook een lokaal
waar kinderen konden sjoelen, verven met knikkers en ook
geschminkt konden worden.
Creatief
Nadat de kinderen creatief zijn geweest en mooi waren
gemaakt konden ze natuurlijk ook nog even hun energie
kwijt in diverse leuke spellen waaronder twister, airhockey
en diverse oud Hollandse spelletjes. In dit lokaal was
er ook een grabbelton met leuke prijsjes en konden
er chipskettingen gemaakt worden. Buiten stond het
pannaveld van het feestcomité waar de kinderen zich
vermaakte met een sportief potje voetbal, en was dit nog
niet genoeg dan konden de kinderen ook nog terecht in het
gymlokaal waar het springkussen stond.
In de aula kon men terecht voor eten en drinken. De kinderen
hadden een limonadebar en kinderbar met snoepjes en
chips. Omdat de FancyFair niet meer op 2dagen gehouden
wordt maar op 1dag en dan tot ± 19.00 is er ook gezorgd
voor heerlijke poffertjes, sate en versgebakken pizza’s.
Rad van avontuur
Vanaf 15.00 uur startte het Rad van Avontuur in de aula. Dit
jaar voor de allerlaatste keer met good old Willem Klijn aan
het rad. Diverse maanden is de OR aan het lobbyen geweest
voor mooie prijsjes. En ook dit jaar lieten onze sponsoren
ons niet in de steek. Een groot aantal rondes werden er
gehouden. De 1ste rondes waren speciaal voor de kinderen.
Met als hoofdprijs 2 prachtige spacescooters. Tussendoor
werd er een Olympische spelen shirt geveild waarop oa de
handtekeningen van Sven Kramer, Ireen Wust, gebroeders
Mulder, Margot Boer enz. stonden. Door middel van
prachtige sponsor geldbedragen heeft de ouderraad een
paar echte toppers in kunnen kopen voor de finaleronde.
De hoofprijs bestond dan ook uit maar liefst 2 ipods, 1
kleuren tv en een trampoline. De loten gingen weg als zoete
broodjes en rond 19.30 werd er bekend wie de hoofdprijzen
mee naar huis mochten nemen.

Al met al is ook dit jaar de FancyFair TOP geweest. Wij danken alle ouders/familie’s die deze dag langs zijn geweest op de FancyFair. Een speciale dank gaat uit naar de hulpouders, leerkrachten, sponsoren en
catering zonder jullie hadden we dit niet kunnen bereiken. Wij kunnen niemand met naam noemen zonder andere tekort te doen, daarom doen we dit ook niet. Maar iedereen die in welke hoedanigheid dan
ook de FancyFair heeft gesteund en een warm hart heeft toegedragen… Dank. Nu natuurlijk nog de einduitslag: Wij hebben deze FancyFair een schitterend bedrag van rond de € 9.000,- opgehaald.
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