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Het is nu echt lente!

KORT NIEUWS:

Potloodventer
gesignaleerd
Wilnis – Een 12-jarig meisje uit
Wilnis meldde maandag 7 april
dat zij een man had gezien op
een fiets met zijn geslachtsdeel
uit zijn broek. Rond 16.35 uur
liep het meisje over een bruggetje in het park Veenzijde en
zag dat een man haar achterna was komen fietsen. De man
sprak het meisje vervolgens
met openstaande broek aan.
De man wilde weten of zij lid
was van een sportvereniging
en zo ja in welk team zij speelde. Na beantwoording van de
vragen rende het meisje weg.
Het meisje omschreef de man
als volgt: een blanke man, ongeveer 50 jaar, grijs haar, gekleed in een spijkerbroek en
donkere jas. Een ieder die informatie heeft over de man
wordt verzocht kontakt op te
nemen met de politie via het
telefoonnummer 0900-8844 of
via Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.

Vermist
Vinkeveen – Sinds 1 april is in
Vinkeveen Luna vermist. Luna
is een grote kater en is vermist
omgeving LangeMeer in Vinkeveen. Omschrijving: Geheel
grijs met witte snor doorlopend
in witte vlek op Borst,grijs met
wit gemeleerd op buik,halve
witte maantjes voor pootjes en
witte halve sokken op achterpootjes, grote kater van ruim
5,5kilo. Voor vreemden is hij
best schuw. Hij heeft een chip
in rechterschouder. Heeft u
hem gevonden bel dan met 0612162286. Hij wordt enorm gemist.

HSV’69 winnaar Klaas-Jan
Huntelaar Foundation
De Hoef - Bij het ter perse gaan
van de vorige editie van de Nieuwe Meerbode was de officiële uitslag nog niet bekend. Maar dinsdag
1 april in de middag was het eindelijk zover: HSV’69 mocht zich winnaar noemen van de eerste projectronde. Door mee te doen aan
de Klaas-Jan Huntelaar Foundation
maakte HSV kans op 18.750 euro en
die buit is dus binnengehaald. HSV
wil graag investeren in kunstgras,
zodat er het hele jaar door getraind
kan worden. Maar met alle nieuwe
plannen bij de gemeente moeten de
verenigingen zelf financieel bijspringen. En dus was het een mooie kans
om aan deze strijd mee te doen.
Na drie maanden van hard werken
aan een vooraf opgesteld projectplan en het werven van stemmen
om zoveel mogelijk punten binnen
te halen heeft HSV ’69 de ande-

re vier finalisten ver achter zich gelaten. Maandag 31 maart om 12.00
uur sloot de stemming. Dinsdag belde de contactpersoon van de Foundation HSV’69 met het heuglijke
nieuws dat zij zich winnaar mogen
noemen van de eerste projectronde
van 2014 en hier is een bedrag van
18.750 euro aan verbonden voor de
club. Dit bedrag heeft in het projectplan al een bestemming gekregen.
Het is niet vrij te besteden.
Kunstgras
Het project heet niet voor niets ‘HSV
’69 scoort op kunstgras’. De plannen
moeten nog verder uitgewerkt worden. Dit gaat deze maand zeker gebeuren. De contacten met de gemeente zijn goed.
De Klaas-Jan Huntelaar Foundation steunt amateurvoetbalverenigingen met maatschappelijke pro-

jecten. Begin december 2013 kwam
het bericht dat HSV ’69 gepresenteerd mocht worden voor een vakjury, voorgezeten door de heer D.
Huntelaar. Met vier andere clubs
werd vanaf 1 januari 2014 de finale
gespeeld. “We zijn als bestuur niet
alleen deze competitie aangegaan.
Een heel team van vrijwilligers heeft
de afgelopen maanden daar waar
nodig was geholpen.
HSV wil daarom ook alle lieve mensen die de moeite namen op hen te
stemmen heel hartelijk bedanken.”
Om dit project handen en voeten te
geven werd er door HSV steun gezocht bij de deskundigen van de
KNVB en de NHV. Zij blijven hen
begeleiden met de aanleg van een
kunstgrasmat bij HSV’69. Want het
is wel duidelijk geworden, dat de
club zonder kunstgras te weinig
trainingscapaciteit heeft.

Kom in de
Kas trekt
duizenden
bezoekers
Regio - Hoewel de weersverwachtingen voor het
weekend wat minder waren,
was de zaterdag een stralende dag en pakten veel mensen de fiets om naar de kassen te gaan. De zondag was
minder zonnig, met af en toe
een bui, maar dat kon de bezoekers niet deren, zij kwamen massaal op de kassen
af.

Wilnis - Het kan niet op met het
mooie voorjaarsweer de afgelopen
dagen. De lente is echt doorgebroken en dat is aan de natuur en de
dieren te zien. Lammetjes zijn er volop, daar hoef je de Pasen niet eens
voor af te wachten. Zoals bij agrarier Ben Roeleveld aan de Amstelkade. Hij heeft onder andere schapen
en liefst 29(!) lammetjes. Die kunnen niet allemaal tegelijk bij de ‘mama’ drinken omdat ze in aantal een

beetje teveel zijn. Roeleveld bedacht
daardoor een constructie in de vorm
van een melkemmer met zes spenen
die verbonden zijn met een slangetje dat in de melkemmer hangt. Op
die manier kunnen zes lammetjes
om de beurt gevoed worden als er
geen plaats bij het moederschaap is.
Dat is kennelijk geen probleem want
zo te zien laten zij zich de melk op
deze manier ook goed smaken. Leuke oplossing!

College maakt een eind aan
wildgroei reclameborden
De Ronde Venen - Het college van
B en W heeft nieuwe regels vastgesteld voor de plaatsing van zogenaamde driehoeks- of sandwichborden. Dit zijn borden die
vaak rond lantaarnpalen worden
geplaatst en waarop met posters
(formaat A0) evenementen worden aangekondigd. De nieuwe regels zijn bedoeld om wildgroei van
de borden te voorkomen en te komen tot een meer verzorgd straatbeeld. Verspreid over de gemeente
worden 85 frames geplaatst waarin de posters vanaf 1 april komen
te hangen. Het plaatsen van losse
driehoeks- of sandwichborden is
vanaf dat moment niet meer toegestaan. Door gebruik te maken van
uniforme frames waarin de posters worden gehangen - in plaats
van de regelmatig gebruikte kartonnen borden die bij regen nat en
slap worden – verbetert het straatbeeld aanzienlijk. Ook zorgen wille-

keurig geplaatste borden regelmatig voor verkeersonveilige situaties.
De plekken waar de nieuwe frames
komen te hangen zijn dusdanig gekozen dat verkeersveiligheid niet
in het geding is. Na een openbare
aanbesteding is Event Support Holland (ESH) geselecteerd als het bedrijf dat de frames gaat exploiteren.
Onderdeel van de afspraken is dat
20 van de 85 frames door lokale organisaties en verenigingen gebruikt
kunnen worden tegen een gereduceerd tarief. De andere frames kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Posters mogen
maximaal 14 dagen blijven hangen. Lokale verenigingen en organisaties die willen weten of het
gereduceerde tarief op hun organisatie of vereniging van toepassing is, kunnen daarvoor contact
opnemen met Event Support Holland T. 0348 689 362 of mailen naar
info@eventsupportholland.nl.

Wijkmarkt in Proostdijland
Mijdrecht – Aanstaande zaterdag
12 april is het weer ‘Goud in je Wijk’.
Het wijkcomité organiseert op deze
dag een gezellige markt in de wijk
Proostdijland. Er staan voornamelijk
buurtbewoners die een leuke hobby hebben, workshops of cursussen

(Vervolg elders in deze krant)

geven, iets verkopen etc. Ook voor
de kinderen is er genoeg te doen! Er
is o.a. een springkussen en een gratis workshop voor jong en oud. De
wijkmarkt zal plaatsvinden bij wijkgebouw ‘Present’ aan de Johan van
Renessestraat van 14.00-17.00 uur.

Asbest vermalen in de Bovenlanden
ISUZU Uithoorn
Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070
E: uithoorn@asnmail.nl

Wilnis - Kennelijk wordt het met de
regels voor het verwijderen van asbest niet zo nauw genomen, maar
toegepast als het zo uitkomt. Dat
ervoer Ben Roeleveld als bewoner
aan de Amstelkade ruim veertien
dagen geleden. “Een vuilniswagen
die de afvalcontainers zou legen,
kreeg op de dijk pech. Omdat de
vuilniswagen vlakbij mijn inrit stond
ben ik eens poolshoogte gaan nemen. Het bleek dat het hydraulische
systeem niet werkte. Om het restafval toch maar kwijt te kunnen werden de containers door het personeel handmatig in de bak gekiept.
In een daarvan bleek asbestafval te
zijn gedeponeerd. Er werd mij toen
gevraagd of ik wist van wie dat afkomstig kon zijn. Daar had ik geen
idee van en dat heb ik ook gezegd.
Van mij is het in elk geval niet want
mijn erf is al vele jaren vrij van dat
goedje,” laat Roeleveld weten. Hij is
agrarisch ondernemer in het gebied
dat tot de Wilnisse Bovenlanden be-

hoort. Het bericht heeft toen kennelijk de media gehaald want er is behoorlijk ophef over gemaakt. Asbest
is zoals bekend een gevaarlijke stof
die bij inademen van de vezels kanker kan veroorzaken. Ben: “In min-

der dan geen tijd kreeg ik al ambtenaren van de gemeente De Ronde
Venen op bezoek die een onderzoek
kwamen instellen, van wie en waar
het asbest nu wel vandaan kwam.
(Vervolg elders in deze krant)

Met slok op tegen gevel
De Hoef - Op zondagochtend reed
een automobilist tegen een gevel
van een woning. De bestuurder had
teveel gedronken. Omstreeks 04.20
uur schrokken de bewoners van een
woning aan de Merelslag wakker
van een enorme knal. Het bleek dat
er een auto tegen de gevel was aangereden. Door deze klap was kennelijk de verwarming of waterleiding geraakt waardoor een lekkage

ontstond. De drie bewoners raakten niet gewond. De bestuurder van
de auto was vertrokken en na enig
zoekwerk troffen agenten de 40-jarige bestuurder zonder vaste woonof verblijfplaats aan. Hij werd direct
aangehouden. Agenten roken een
alcohollucht en op het bureau blies
hij 605 ug/l. Het rijbewijs van de
man is ingenomen en tegen hem zal
proces-verbaal worden opgemaakt.
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Asbest vermalen in de
Bovenlanden
Vervolg van de voorpagina
Ik heb ze helaas niet kunnen helpen
alhoewel ik dat graag had gedaan,
want zomaar asbest laten rondslingeren is niet goed te praten. Kortom, er moet dan een gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen om
de rommel op te ruimen en ook het
ambtelijk apparaat is in het geweer.
Ik denk dat zoiets al gauw duizenden euro’s kost. En om een paar van
die stukjes blijkt men zich vreselijk
druk te maken.”
Risico
Dat asbest verwijderd moet worden
in het belang van de gezondheid
van mensen dier staat Ben helemaal achter. Maar de ophef die er in
dit geval over wordt gemaakt steekt
hem. Want kennelijk heeft diezelfde overheid zich nooit zo druk gemaakt om het asbestafval dat in ruime hoeveelheden in sommige delen
van de polder van de Wilnisse Bovenlanden werd gevonden. Het was
ooit gebruikt bij de aanleg van dam-

men. “Koeien hebben het destijds
vertrapt en toen is het waarschijnlijk in de watergangen terecht gekomen. Bij de herinrichting van de polder om er nieuwe natuur te maken,
zijn bij baggerwerkzaamheden hele
stukken asbest samen met de modder op het land terecht gekomen.
Ik heb er toen foto’s van gemaakt
en er ruchtbaarheid aan gegeven.
Noch de gemeente, Provincie, Waternet, Staatsbosbeheer of de Stuurgroep De Wilnisse Bovenlanden
heeft daarbij enige actie ondernomen om het definitief op te (laten)
ruimen. Op één keer na dan met de
Franse slag en zonder het gewenst
resultaat. Sterker nog, een loonwerker (met of zonder beschermende
kleding??? Red.) heeft het asbest
destijds eerst met een klepelmachine aan stukjes geslagen en het
later met een freesmachine tot vezels gemalen waardoor het over een
aantal stukken land is verspreid en
in de grond zit. Het resultaat is nu
dat mollen het naar de oppervlakte
woelen. Als het droog weer is stui-

Venen
literairavond
met Tommy
Wieringa

ven de vezels bij het hooibouwen
door de lucht. Landbouwers en wij
als bewoners, maar ook wandelaars
in de polder kunnen die vezels inademen met alle mogelijke risico’s
van dien. Maar daar hoor je de betrokken partijen niet over. De gemeente De Ronde Venen maakt zich
daar en tegen heel erg druk om een
stukje asbest in een vuilcontainer.
Niet in de laatste plaats om de hoge kosten van opruimen die dat met
zich meebrengt. Maar in de vrije natuur mag het kennelijk blijven liggen
en wordt het zelfs bijna gratis onder
de grond gestopt. Dan weet opeens
niemand ergens van.
Er wordt dus met verschillende maten gemeten. Hoezo een betrouwbare overheid die de regels in acht
neemt?”… Aldus Roeleveld die nog
opmerkt dat hij momenteel heel
veel kieviten en ander weidevogels
op zijn land ziet en veel gevarieerde bloemsoorten. De natuur die er
is, kan dus met een gerust hart zo
blijven! Als het even kan graag ook
zonder asbest!

Vinkeveen - De schrijver van
het
Boekenweekgeschenk
2014, Tommy Wieringa, i s op
vrijdag 11 april te gast bij Venen Literair.
Hij zal een lezing geven die begint om 20.00 uur in De Boei
in Vinkeveen. Toegangskaarten kosten 7,50 en zijn alleen
te koop bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht, maar ook bij
boekhandel Mondria, Mijdecht
en The Readshop , Vinkeveen.
Wieringa zal vertellen over eigen werk, vragen beantwoorden en boeken signeren. Uiteraard zal zijn laatste, bekroonde, roman “Dit zijn de namen”
aan bod komen.

Stroopwafelverkoop

Eierenactie van Muzieken showkorps Triviant
Vinkeveen - Op zaterdag 12 april
a.s. is het weer zover, dan houdt
Muziek en Showkorps Triviant haar
jaarlijkse eierenactie.
De leden van Triviant gaan in een
deel van Wilnis langs de deuren om
lootjes te verkopen, waarbij u één,
twee of drie eieren kunt winnen.

Mocht u wat winnen, dan wordt de
prijs direct overhandigd door één
van onze leden. De lootjes kosten
0,25 per lootje.
Ook in Vinkeveen krijgen de mensen de gelegenheid om lootjes te
kopen, daar kunt u ons in het winkelcentrum tegenkomen.

Koningin Julianaschool
sluit project feestelijk af
Wilnis - Leerkrachten en leerlingen
van de Koningin Julianaschool hebben donderdag 3 april hun jaarlijkse project afgesloten. Het onderwerp was: ‘Mooi rood is niet lelijk’.
De kleur ROOD stond dus centraal
en elke klas had een eigen thema
gekozen: rood in de kunst, rood van

de liefde, rood…..de kleur van China, enz. Op de drukbezochte avond
vertelden de kinderen vol trots over
hun werk. Men kon gezellig bijpraten met een kopje koffie/thee met
koek. Voor de kinderen was er limonade en wat lekkers. Eén van de
leerlingen won de glazen pot met

knikkers door het precieze aantal
te raden. Met de opbrengst van de
consumpties wordt een goed doel
gesteund. Deze keer was gekozen
voor een project in de Oekraïne: het
project 21/3, dat zorgt voor onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking.

COLOFON

Het ROM-koor schittert
in Careyn Maria Oord
De Ronde Venen - Het was een
feest afgelopen zaterdagochtend
in zorgcentrum Careyn Maria Oord
in Vinkeveen! Het ROM-koor onder leiding van Ferdinand Beuse gaf
daar een mooi concert met een afwisselend en boeiend programma.
Het publiek kon zoal van Amsterdamse liederen als van Italiaanse
muziek genieten.
Tijdens het concert kreeg bijna ieder koorlid de kans om solo te zingen, wat het optreden nog leuker
maakte. Het koor werd voortreffelijk
begeleid door Rosite van der Woude

op de piano. Heel bijzonder was ook
dat het koor niet alleen door piano
werd begeleid, maar ook door accordeoniste Karin van Vliet uit Vinkeveen. Samen met haar en Rosite
bracht het koor één van de mooiste
nummers van het programma, de
beroemde tango van Astor Piazzola Adios Nonino.
Met een warm applaus en tranen in
de ogen werd het koor en de muzikanten hartelijk bedankt. Het volgende concert dat Troupe A’dour
in Careyn Maria Oord organiseert,
vindt plaats op 7 juni.

Eetcafé De Schans, hét trefpunt in het
Groene Hart
Vinkeveen - Ruim twee jaar profileert Eetcafé De Schans aan de Uitweg 1 in Vinkeveen zich als een lokaal trefpunt voor jong en oud in
de regio. Een gezellig eetcafé met
de eigenschappen van een ‘ouderwetse pleisterplaats’, waar veel locale inwoners de weg er naartoe al
vaak hebben gevonden. Eetcafé De
Schans is een laagdrempelig horeca etablissement waar iedereen van
harte welkom is. Het heeft een gezellige sfeer en niet in de laatste
plaats een uitstekende keuken voor
kleine en grote hapjes, koude of
warme lunches en avondmaaltijden.
U kunt tevens kiezen voor specialiteiten van de chef! Een en ander tegen heel redelijke prijzen. Geschikt
voor zowel de particuliere als zakelijke markt, want ook bedrijven kunnen hier terecht voor een hapje met
hun relaties. Voor deze locatie wordt
ook vaak gekozen als het om feestjes en partijen gaat, al dan niet met
live music en dansen. In het voorjaar en de zomer komen er bovendien veel passanten. Zoals recreatieve fietsers, wielerclubs en ook
groepen motorrijders die het eetcafé in hun route hebben opgenomen als rustpunt. Voornamelijk om
er koffie te drinken met een stuk

appeltaart erbij of gewoon voor een
drankje en/of een ander hapje. Zo
heeft bijvoorbeeld de Rondeveense
Wielerclub De Merel hier haar vaste stek als begin- en eindpunt van
haar fietsroutes. Maar ook wandelaars en zelfs kanoërs zijn vaak te
gast bij dit eetcafé dat strategisch is
gelegen op de kruising van de Uitweg en de Demmerik. Eetcafé De
Schans is onderdeel van talloze toeristische routes door en in het Groene Hart. “Als het mooi weer is kunnen we soms rekenen op een paar
honderd fietsers van wielerclubs uit
de nabije en verre omgeving. Die
hebben ons in het routeplan staan,”
laat eigenaar Rob van Noot weten.
Samen met zijn zoon Jerry nam hij
meer dan twee jaar geleden het
voormalige Café De Schans over en
liet het verbouwen het tot wat het
nu is, compleet met een mooi zonnig terras. De bebouwing is authentiek gebleven en passend bij het
landschappelijk karakter van het
veenweidegebied. In het pannendak
zijn voorzieningen aangebracht dat
gierzwaluwen hier elk jaar weer terugkeren om er te nestelen.
Tevens sportcafé
Eetcafé De Schans zag de bezoe-

kersaantallen de afgelopen twee
jaar alleen maar toenemen. Zodanig dat er nu werk wordt geboden aan 12 gastvriendelijke medewerkers die voornamelijk afkomstig zijn uit de eigen regio, waarvan bijvoorbeeld de chefkok uit Wilnis komt en de twee anders koks uit
Uithoorn. Op 2e Paasdag biedt Eetcafé De Schans voor de liefhebbers
vanaf 11 uur een heerlijke Paasbrunch. Zie voor details de website:
www.eetcafedeschans.nl. Daarop
staan trouwens meer aardig nieuws
en wetenswaardigheden over deze
horecagelegenheid. Die biedt ook
mogelijkheden om in een ‘kroegcompetitie’ te kaarten, te darten of
te biljarten. Rob: “Ouderen die er
niet van houden om ’s avonds de
deur uit te gaan kunnen hier overdag met elkaar biljarten. Dat kan
onderling, maar ook op een vriendschappelijke manier in verenigingsverband. Wij zijn voor iedereen al
vanaf 9 uur ’s morgens geopend. Op
werkdagen sluiten we ’s nachts om
01.00 uur; in het weekend om 03.00
uur. De keuken is open tot 22.00
uur, al hoewel het daarna mogelijk
blijft dat je een bitterballetje en zo
kan bestellen. Wie dat wenst kan
ook voetbalwedstrijden op TV vol-

Vinkeveen - Op vrijdagavond
11 en zaterdagmorgen 12
april. De hervormde Gemeente van Vinkeveen verkoopt al
jaren in het voorjaar overheerlijke stroopwafels uit Gouda.
Dit jaar kunt u ons huis aan
huis verwachten op vrijdagavond 11 april tussen 18.00 20.00 uur in de wijken Westerheul en Zuiderwaard. Op zaterdagmorgen 12 april vertrekken we vanaf 9.00 uur richting
Waverveen en oude dorp Vinkeveen. De Goudse stroopwafels kosten 3 euro/10 stuks en
zijn natuurlijk lang houdbaar
in de vriezer! Bij Hervormd Verenigingsgebouw, Herenweg
205 Vinkeveen, staat ook een
kraampje voor de verkoop. De
opbrengst is dit jaar voor vakantieweken voor gehandicapten.
Contactpersoon bestellingen:
Carla Stolk, 06- 41 25 35 82.

gen. Het eetcafé is dus eigenlijk
ook een sportcafé. Voor eventuele
rokers hebben we een aparte serre met afzuigapparatuur. Je hoeft
dus niet persé naar buiten te gaan
om een sigaretje op te steken.” Rob
heeft plannen om deze zomer voor
groepen, particulier en/of zakelijk,
toertochten te organiseren op de

fiets of met de kano, compleet met
lunchpakket en drinken met na afloop ter afsluiting een leuk samenzijn in het café. Belangstellenden
kunnen hem daarvoor bellen: 0620449302. Eetcafé De Schans heet
u van harte welkom. Bent u er nog
nooit geweest? Dan wordt het stilaan tijd voor een bezoekje.

sinds 1888
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Roeiers strijden om Schaal van Michiel
Regio - Zondag 6 april hebben de
roeiers van Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter tegen elkaar
gestreden tijdens de jaarlijkse onderlinge wedstrijden. Er is gesprint
op de Amstel over een afstand van
bijna 2 km van de oude spoorburg
tot de finish voor bij de vereniging.
Het deelnemersveld was zeer divers: van een opa en kleindochter

die samen roeiden, tot enkele vieren
en een zestal skiffeurs in alle leeftijden. Het veld werd compleet gemaakt met kanoër Egbert Nieuwenhuis.
Na de spanning welke boot eerst
onder de Irenebrug door kon, waren
ook enkele spectaculaire inhaalacties te zien. De stevige tegenwind
maakte het niet alleen tot een mooi

gevecht tussen de boten, maar ook
een strijd van roeiers met de elementen.
Na de wedstrijd zijn de gevaren tijden gecorrigeerd om verschillende boottypes en leeftijden te kunnen vergelijken. Op die manier kunnen alle roeiers met elkaar vergeleken worden. Dit jaar bleek de uitslag voor en na correctie dezelfde

winnaar op te leveren: de damesacht ging er met de schaal vandoor.
Op de hielen gezeten door de dubbeltwee gevormd door Bart Burggraaf en Dick Rebel. Op de derde
plaats eindigde een vier samengesteld uit enkele jeugdroeiers en hun
instructeurs.
Herma Bik, coach van de damesacht, kijkt na de race terug op het
afgelopen jaar: “Het is prachtig dat
de ploeg zo is gegroeid qua conditie
en techniek.” Voorzitter van de vereniging Piotr de Haan vult aan: “Ik
ben trots op alle teams. Alle roeiers
zijn erin geslaagd om van zichzelf
te winnen en dat is mooi om mee
te maken.” Uit de uitslagenlijst blijkt
dat kanoër Egbert geslaagd is in zijn
missie: hij wist één roeiboot voor te
blijven.
Komende periode zal Roei- en Kanovereniging Michiel de Ruyter
open dagen houden. Voor de kanoafdeling zal dit plaatsvinden op zaterdag 24 mei. Aanstaande zaterdag
12 april is iedereen tussen 10 en 13
uur welkom om (hernieuwd) kennis
te maken met de roeisport. De vereniging is te vinden op AmsteldijkZuid 253.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 11 april
2014 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Aanwezig
zijn om, let op ja, 19.45 uur en uiterlijk om 20.00 starten met kaarten, dit
op veelvuldig verzoek.
We spelen viermaal 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 A. v. Scheppingen
6971 punten
2 Bianca Pappot
6916 punten
3 Martien de Kuijer
6797 punten
4 Loes Verbruggen
6655 punten
5 Evert Berkelaar
6556 punten

Mijdrecht - Unitas organiseert zaterdagavond 17 mei het jaarlijks terugkerend
SUMMER EDITION
toernooi.
Dit tropische evenement met heel
veel caraibische sferen vind plaats
in sporthal de Phoenix aan de
hoofdweg in Mijdrecht.
Stel een team samen met je
vrienden,familie,kennissen collega’s

of met je straat. Surf naar www.unitas-mijdrecht.nl en schrijf je in. Het
inschrijfgeld bedraagt 40 euro. Het
team met de origineelste outfits (en
het kan niet gek genoeg zijn ) wint
een zomerse prijs. De organisatie staat garant voor een geweldige
happening in zomerse stijl. Wacht
niet te lang want er kunnen maximaal 16 teams meedoen.

Mijdrecht - Met nog twee wedstrijden te gaan is de D4 van Argon afgelopen zaterdag al kampioen van
de voorjaarscompetitie geworden.
Na het kampioenschap in de najaarscompetitie zijn ze een klasse hoger gaan spelen, maar ook nu
winnen ze bijna elke wedstrijd. Alleen de Zuidvogels uit Huizen is een
zware tegenstander. De wedstrijd bij
Argon thuis was uitgesteld door de

vele regen en dus kwamen ze een
week geleden eerst in Mijdrecht
en mochten we afgelopen zaterdag
naar Huizen. Beide wedstrijden eindigden in een 0-0 gelijkspel. Er waren aan beide kanten weinig kansen. Na de wedstrijd kon de meegebrachte champagne tevoorschijn
gehaald worden en kon het feest
beginnen. Daarna bij Argon het
feest nog even voortzetten.

Prijsklaverjassen

De poedelprijs was deze avond voor
Peter van Kerkwijk met 4892 punten. De volgende datums voor het
prijsklaverjassen zijn in 2014;11 en
25 april, 9 en 23 mei,6 en 20 juni en
4 juli.

Volleybaltoernooi
“Summer Edition”

Argon D4 voorjaarskampioen

OBS-Molenland (7-8)
winnaar schoolvoetbal
Mijdrecht - De traditionele dag van
het schoolvoetbal was weer aangebroken en na een grondige voorbereiding waren de mannen van
groep 7-8, gebrand op een goed resultaat. De eerste 5 poulewedstrijden werden met prachtig voetbal
en veel doelpunten succesvol afgerond, 0-5, 0-2, 2-1, 1-1 en 0-7 dit

was voldoende voor de finale ronde. In deze ronde stonden er 2 wedstrijden op het programma, de 1e
wedstrijd werd een zwaarbevochten 1-0 winst en de laatste was een
ongekende kraker, die jammer genoeg werd verloren met 4-3. Gelukkig was OBS-Molenland op doelsaldo toch de winnaar.

De Hoef - Aanstaande zaterdag 12
april is er weer prijs klaverjassen
van de Biljartclub in Dorpshuis De
Springbok in De Hoef. Dit is de laatste kaartavonden van dit seizoen.
Iedereen die van een gezellige
kaartavond houdt is van harte welkom. Er zijn weer leuke prijzen voor-

al gericht op de paasdagen. Tevens
worden de prijzen uitgereikt voor de
hoogste en laagste kaarters van dit
seizoen en de persoon die de meeste marsen gehaald heeft. Het kaarten begint om 20.00 uur. Zaal is open
om 19.30 uur. U vindt de Springbok
aan de Oostzijde 61

Paas Prijsklaverjassen
Vinkeveen - Klaverjasclub Onder
Ons organiseert dinsdag 15 April
een paas prijsklaverjas toernooi ,
met veel mooie paasprijzen. De aanvang is 20.00 uur in Bar & Bistro “De
Haven” Proosdijhaven Herenweg
276 3645DX in Vinkeveen. Parkeren
kunt U aan de overkant. De uitslag

van de vorige prijskaartavond was:
1e. Martien de Kuijer met 5519 punten, 2e. Rie Feddema met 5123 punten, 3e. Bep Soppe met 5109 punten,
4e. Ria Matthiesen met 5072 punten, 5e. Frans Bierstekers met 4967
punten. De troostprijs was voor Annie Veenhof met 3484 punten.

Kom in de kas trekt

duizenden bezoekers
vervolg van de voorpagina
Het afgelopen weekend bezochten duizenden mensen Kom in de Kas, de landelijke open dag van de Nederlandse glastuinbouw. Alle bezoekers hebben genoten
van bijzondere bloemen, prachtige pot- en
perkplanten en gezonde groenten. De 37e
editie van Kom in de Kas vond dit weekein-

de plaats in 23 regio’s, verspreid over het
hele land, en was wederom zeer succesvol.
Opvallend was dat veel gezinnen met jonge
kinderen de kassen bezochten.
Bij de 200 deelnemende glastuinbouwbedrijven toonden de vele vrijwilligers aan
de bezoekers wat er allemaal komt kijken
bij de teelt van een prachtige roos, heerlijke aardbeien of een grote potplant of kuip-

plant. Daarnaast waren er andere leuke activiteiten voor de bezoekers georganiseerd.
Van het proeven van tomaten, komkommers en paprika, het maken van bloemstukjes en het potten van plantjes tot het
vanaf grote hoogte bekijken van het glastuinbouwgebied. Bijgaande foto’s geven u
een beeld van een viertal bezochten kassen
in de Kwakel.
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tat met sla en als toetje een heerlijke vla-flip.
De bonte avond wordt verzorgd
door mysterie gast Gert en Hermien,
Willeke Alberti en Zwarte Piet die
ons nog even met heerlijke kruidnoten verrast.
De zondag houden we wat rustiger,
tenslotte is het prachtig weer om op
het terras te zitten met een pilsje,
advocaatje of appelsapje.
De avond wordt gevuld met een
bingo, en dankzij de Vinkeveense
ondernemers, die de leuke prijzen
beschikbaar hebben gesteld, is de
avond een succes.

Vinkenoord bewoners op vakantie!
Vinkeveen - Na weken van voorbereidingen was het vrijdag eindelijk zover, dé vakantie! Ze gaan een
weekend doorbrengen in Schoonoord (Drenthe).
Vrijdagavond heerlijk gegeten van
de grillplaten. Als afsluiter van de

maaltijd een optreden van de wandelclub verzorgd door het personeel, er werd uit volle borst meegezongen, mooi om te zien! Dan
het bed opzoeken want zaterdag
wacht een drukke dag, Dierentuin
Emmen, want die móet je toch ge-

zien hebben als je in Drenthe bent.
Het is een mooi park, enkele bewoners genieten van de vlinders die bij
hen komen zitten in de vlindertuin.
Als afsluiting van de dag een heerlijk ijsje op het terras en ’s avonds
wordt er gesmuld van de verse pa-

Muziekcafé Roadie’s nu
ook eetcafé

Uithoorn - Het bekende en sfeervolle muziekcafé Roadie’s in de Koningin Julianalaan 18 heeft intern
een ware gedaantewisseling ondergaan. De sfeer van het oorspronkelijke muziekcafé met de diverse mogelijkheden is er nog steeds, maar
dat wordt versterkt door een veranderde inrichting. Onder de nieuwe naam Roadie’s Bar & Grill is het
nu ook een eetcafé geworden waar
gasten behalve borrelen ook een
lekker hapje kunnen eten en daardoor niet meer de deur uit hoeven
om later weer terug te komen in deze op en top uitgaansgelegenheid.
Daartoe is door eigenaar Rowdy –
waarvan de naam Roadie’s is afgeleid - behoorlijk geïnvesteerd in onder andere de keuken, een uitbreiding van de bar en meubilair. De
grote ruimte van Roadie’s is nu opgedeeld in knusse kleinere eenheden met een eigen naam en bijpassende sfeer en inrichting, zoals Nevada (met ‘gastvrouw Roxy’ op ta-

fel), Podium, Jordaan en New York,
een aparte gezellige ruimte voor rokers en twee speelautomaten. Het
poolbiljart is gebleven, maar kan
verplaatst worden om de dansvloer
vrij te maken. Een trap naar boven
leidt tot een ‘besloten’ ruimte met
eigen barvoorzieningen en gezellige
hoeken om te lounchen, voornamelijk bestemd voor feestjes en partijen. Want ook dat is mogelijk bij Roadie’s Bar & Grill die inhaakt op de
wensen van een bredere doelgroep
dan alleen maar jongelui die aan de
bar iets drinken en genieten van de
diverse (vaak) live music programma’s die geboden worden. De muziek wordt ook vaak verzorgd door
een vaste DJ. De wat oudere generatie wil ook wel eens vertier en zij
kunnen hier nu eveneens terecht
voor een gezellig avondje uit. Alleen, samen, met het gezin of met
vrienden en kennissen. Kortom Roadie’s Bar & Grill is er voor iedereen,
met inachtneming van de minimum

leeftijd. Die is 18 jaar. “Ook daarin
hebben wij voorzieningen getroffen met een zogenaamde deurcontrole. Er wordt gevraagd naar legitimatie en gelet op correcte kleding
en gedrag. Dat voorkomt calamiteiten, bevordert de veiligheid en is
onderdeel van ons streven om Roadie’s Bar & Grill als een gezellige en
probleemloze uitgaansgelegenheid
in het Uithoornse horecasegment
te profileren. Sterker nog, wij willen tot de betere uitgaansgelegenheden in de regio behoren. Daar is
ook de inrichting en de uitstraling
op afgestemd,” laat Roadie’s manager Ron weten.
Hij heeft een flink aantal jaren ervaring in de horeca en werkt sinds
december 2013 in de zaak. “Wij zijn
er in eigen beheer de afgelopen
maanden druk mee geweest om het
te laten worden zoals het nu is.” Hij
mag met zijn vaste gezichten van de
zaak, t.w. Rowdy, Timon en Rachid

Ook mede dankzij een aantal sponsoren waaronder de Rotaryclub,
Johnson Wax, de Katholieke kerk
en het Rabo dichtbij fonds is deze vakantie onvergetelijk geworden
voor zowel bewoners als personeel.
Maandag was het weer tijd om naar
huis te gaan. Voor iedereen was dit
een zeer geslaagd weekend maar
ook wel weer fijn om terug te gaan
naar huis; Vinkenoord
terecht trots zijn op het behaalde
resultaat. Zij zullen het druk krijgen
de komende tijd als er veel nieuwsgierige gasten bij Roadie’s een kijkje komen nemen. Geen nood, want
indien nodig wordt dan voorzien in
(charmante) parttime hulp.
Onbeperkt eten
In de keuken zwaait een heuse kok
de pollepel, maar veel wordt ook
door het personeel zelf gedaan.
Verder zijn er enkele stagiaires want
Roadie’s is ook een erkend leerbedrijf. “Er is een menukaart gemaakt
waarop tal van smakelijke gerechten op staan in de vorm van voorgerechten, hoofdgerechten en desserts, maar ook voor kinderen als
die onder leiding van hun ouders
meegaan om een hapje te eten
Van maandag tot en met donderdag kunnen liefhebbers onbeperkt
eten voor een vaste (lage) prijs. Kijk
daarvoor op de website www.barroadies.nl. Ron: “Het zijn heel populaire en gewilde gerechten die
we dan serveren. Soms verrassend,
maar altijd lekker! “Op woensdag
kan het altijd variëren, van Italiaans
tot een heerlijke salade en ’s winters bijvoorbeeld een stamppotje.
Alles tegen leuke prijsjes waarmee
we onze gasten tegemoet willen komen. De keuken is in principe geopend vanaf 17.30 uur tot 22.00 uur.”
Op de website staan trouwens meer
leuke wetenswaardigheden over
Roadie’s, zoals bij de Evenementen, waar op speciale avonden met
de muziek wordt teruggegaan naar
de jaren 70, 80 en 90 en niet te vergeten de Hollywood Vrouwen Bingo
op zaterdag 12 april. Met als hoofdprijs voor 350 euro shoppen in de
PC Hooftstraat in Amsterdam. Daar
wordt de winnaar met auto met
chauffeur naartoe gebracht…. Om
maar wat te noemen. “Onze doelgroep’ is ook wat verschoven. Die
ligt nu bij bezoekers van vanaf 25 tot
pakweg 65 jaar. Daaronder zijn ook
veel voetballiefhebbers. Die kunnen
hier op een breed scherm de wedstrijden volgen of een potje darten
als ze dat liever willen,” haakt eigenaar Rowdy in die ook de jongere
bezoekers graag blijvend in zijn café wil zien. Als het ‘vaste gasten’ zijn
zullen die zeker geen verstek laten
gaan. Helemaal met de veranderde
inrichting en de mogelijkheid om er
met vriend(en) of vriendin(nen) een
hapje te kunnen eten. Meer weten?
Bel met 0297-540490. Ook bereikbaar via Facebook.

Doe mee met de
paaskleurwedstrijd van
Zijdelwaard!
Uithoorn - Winkelcentrum Zijdelwaard organiseert voor de Pasen een kleurwedstrijd voor alle kinderen. De kleurplaten zijn
te verkrijgen bij de winkeliers van
Zijdelwaard.
De ingekleurde kleurplaten kun-

Politie zoekt
naar wapen
Wilnis - De politie heeft dinsdagavond 1 april een woning aan het
Molenland doorzocht. Aanleiding
was een verdenking van overtreding
van de Wet Wapens en Munitie.

De politie kan in dit stadium van
het onderzoek nog niet zeggen of
er iets is aangetroffen in de woning.

Laatste ledenvergadering
Vinkeveen - Passage vrouwen Vinkeveen houdt op dinsdag 22 april
2014 haar laatste ledenvergadering
van dit seizoen. Uitgenodigd is natuurliefhebber de heer G. van der
Plas uit Vianen. Hij zal ons vertellen
over zijn imkerij en hoe belangrijk

bijen zijn voor mens en natuur. In de
pauze is er gelegenheid om zijn producten te kopen.
Leden en gasten worden verwacht
in het hervormd verenigingsgebouw. De vergadering begint om
half acht.

De Ronde Venen - Twee keer per
jaar houdt het Rode Kruis in Gerardus Majella een verkoopochtend
van handwerken. Ook op braderieën
worden deze producten verkocht. Er
is een grote vraag naar al het prachtigs dat door de deelnemers van
het Rode Kruis wordt gemaakt. De
“ouderwetse” handgebreide sokken zijn zeer gevraagd. Maar ook de
prachtige babykleertjes, geborduurde dekservetten en de comfortabele gebreide (kinder-)dekentjes. Er is
van alles. Ook geschikt om als cadeautje te geven.
De voorjaarsverkoop vindt plaats op

Jubileumconcert
Progression daverend
succes!
De Ronde Venen - Het concert wat
koor Progression zaterdag 5 april j.l.
heeft gegeven ter gelegenheid van
hun 45 jarig bestaan, was een daverend succes.
Samen met koor Eigen Wijs uit Vinkeveen en The Bridges uit de Kwakel werden er verschillende liederen
ten gehore gebracht. Het repertoi-

re was heel divers. Als laatste werd
onder leiding van dirigente Marieke
van Remmen het toepasselijke lied
“Samen Zijn “ gezongen. Ieder koor
had dit afzonderlijk ingestudeerd en
werd op de avond zelf gezamenlijk
gezongen. Het applaus na afloop
gaf aan dat dit zeker voor herhaling
vatbaar is.

woensdag 16 april van 9.30 tot 11.30
uur in Gerardus Majella, Bozenhoven 157 in Mijdrecht. Iedereen is
van harte welkom en de sjoelbak, de
knikkerbak en de koffie staan klaar!
Vanwege de groeiende vraag zoekt
het Rode Kruis De Ronde Venen
voortdurend vrijwilligers. Bijvoorbeeld voor huisbezoek of als chauffeur. Ook de telefooncirkel kan vrijwilligers goed gebruiken! Iets voor
u? Neem dan contact op met het
Rode Kruis De Ronde Venen. Telefoon 0297-254231. Adres: Kerkvaart
2, 3641 EP Mijdrecht (Gebouw Tympaan-De Baat).

Nzuri schoonheidssalon

Alles over IPL definitief
ontharen
Mijdrecht - 12 april op de open
dag van Nzuri Plaza zijn er 2 GRATIS presentatie’s over het nieuwe
definitief ontharen via IPL.
Vragen zoals wat zijn de kosten,
doet het pijn, is het bij iedereen mogelijk en hoeveel behandelingen
heb ik nodig worden allemaal beantwoord. Na de presentatie krijgt
iedereen een goed gevulde goodiebag mee! De 1e is om 10.30 uur en
de 2e zal om 16.00 uur plaatsvinden.
Geef je op en stuur een mail naar
nzuri@ziggo.nl of bel naar 06-31 57
67 02 en vol = vol!
Waar? Bozenhoven 19 a
www.nzuri.info Meer info:
zie advertentie elders in deze krant.

Goede zaken tijdens
Open Huizen Dag
Regio - Afgelopen zaterdag is een
groot aantal woningzoekers op pad
geweest om woningen te bekijken
tijdens de Landelijke Open Huizen
Dag, De NVM Open Huizen Dag en
de ERA Open Huizen Route.
Mirjam Ohlenbusch van ERA De
Koning Makelaardij vragen wij naar
haar ervaringen: “Ik heb alle reden
om blij te zijn. Woningverkopers krijgen er weer vertrouwen in. Wij maar
ook de andere makelaars hebben
voor de Open Huizen Dag een aantal woningen nieuw in de verkoop
gekregen. Het sentiment in de woningmarkt verandert merken wij. Tijdens de Open Huizen dag heeft nog
niet iedere woning een bezoeker
gehad, maar er zijn ook woningen
met 5 kijkers. Dat is wel eens anders
geweest. De komende weken moeten we flink aan de slag. In de aanloop naar de Open Huizen Dag verkochten wij en andere makelaars al
een aantal woningen en ik verwacht
dat hier nog wel een aantal bijkomt.
Acteert
Het is heel duidelijk hoe de woningmarkt acteert. Het vertrouwen
in de woningmarkt is terug. De hypotheekrente is laag, de rente daalt

zelfs nog steeds en woningkopers
ervaren de woonlasten als goed betaalbaar. Wie zijn woning goed prijst
en direct bij de start uitgebreid marketing pleegt, maakt nu kans op een
vlotte en succesvolle verkoop. Van
een stijging van prijzen zal niet of
nauwelijks sprake zijn; woningkopers krijgen bij de bank niet meer
geld voor de aankoop en de overheid verplicht een woningkoper om
steeds meer eigen geld in te brengen bij het kopen van een woning.
Zelf denk ik dat de bodem van de
markt nu bereikt is. Verkopers van
duurdere woningen in het buitengebied zullen het nog even lastig hebben, maar reguliere woningen en
goede appartementen op goede locaties zullen weer vlot worden verkocht.
Voor 1 juli verwacht ik nog een run
op goedkope koopwoningen tot €
275.000 kosten koper. Deze woningen kunnen tot die datum met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)
gefinancierd worden en dat levert
de woningkoper per maand een
voordeel op van meer dan honderd
euro nu een hypotheek met NHG
een lagere rente kent en er verder
geen nadelen zijn aan NHG.”

Zou ik schilderen leuk vinden?

Ontdek het op de open
dag van het AKM!
Mijdrecht - Atelier De Kromme
Mijdrecht (AKM) is de vereniging
van amateurkunstenaars en organiseert laagdrempelige teken- en
schildercursussen.

nen ingeleverd worden bij Boetiek de Boet en bij Nelson Schoenen. Er zijn mooie prijzen te winnen! Zaterdag 19 april om 15.00
uur reikt de Paashaas de prijzen
uit! Prijswinnaars ontvangen thuis
bericht.

De politie had informatie binnengekregen dat er een vuurwapen aanwezig was. Een 31-jarige bewoner is
aangehouden. Hij zit vast voor verhoor.

Handwerkverkoop bij het
Rode Kruis

Bij AKM leert iedereen - van jong
tot oud - tekenen en schilderen onder deskundige begeleiding. Op de
OPEN DAG kun je kennismaken
met de kunstvereniging en haar activiteiten. In de voormalige basisschool De Hoeksteen aan De Eendracht 6 in Mijdrecht vinden op zaterdag 12 april vanaf 13.00 uur gratis workshops plaats voor jeugd en
volwassenen, er zal “live” geschilderd worden en er is een expositie
met werk van AKM-leden.
Gratis Workshops
Om kennis te maken met de lessen
bij de vereniging zijn er van 13.15
tot 14.30 uur en van 15.00 tot 16.15
uur gratis workshops. Er zijn aparte workshops voor de jeugd (8 – 14
jaar) waarin ansichtkaarten van zelf
getekende dieren en grote letters
worden gemaakt. De workshop voor
volwassenen is gericht op modeltekenen en -schilderen.
Expositie en “live” schilderen
De kunstwerken die er tijdens een
cursus gemaakt worden, zijn te zien
op de expositie. Ook zullen er leden

aan het werk gaan met een eigen
schilderij.
Informatie
Tijdens de OPEN DAG zijn er leden,
docenten en bestuursleden aanwezig in het atelier. Zij zullen al uw vragen over de vereniging beantwoorden. Voor bezoekers een goede manier om een idee te krijgen van wat
het AKM te bieden heeft op het gebied van tekenen en schilderen.
De OPEN DAG begint om 13.00 uur
met een welkomstwoord en eindigt
om 17.00 uur. Hij vindt plaats op zaterdag 12 april in voormalige basisschool De Hoeksteen aan de Eendracht 6 in Mijdrecht. Meer informatie over de vereniging AKM is te
vinden op
www.atelierdekrommemijdrecht.nl
en op www.facebook.com/AtelierDeKrommeMijdrecht
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel. 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u;
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichting thuis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.
stichting rechtswinkel
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-285371.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl
zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Mijmeringen
LOOPKRIEBELS
Nu we in een heel nieuw seizoen zitten
met prachtig weer zie je alles buiten veranderen. Niet alleen de natuur, maar vooral de mensen doen zo anders. Iedereen is
weer buiten, tuinen worden ontdaan van
onkruid en vuil, tuinmeubels schoongespoten, auto’s gewassen (liefst nadat al
het Sahara zand uit de lucht is) en men gaat weer bewegen. Het zal
misschien in mij zitten maar zodra het wat mooier weer wordt, valt
het mij op dat het aantal hardlopers en joggers bijna zeker verdubbeld. Niet 1 januari, maar de start van de lente is het begin van mooie
voornemens.
Wachtrij
Afgelopen weekend opende de inschrijving voor de 30e dam tot
damloop. Als je daarbij van de partij wilt zijn dan moet je klaar zitten achter je computer om op tijd je startbewijs te kunnen bemachtigen. Alles gaat tegenwoordig via internet, kaartjes voor concerten
of theater, winkelen in allerlei soorten winkels, informatie vergaren,
je kunt het zo gek niet noemen of je kunt het online doen. En ook
daar word men steeds inventiever. Dus kon ik een half uur voor opening van de inschrijving plaatsnemen in een virtuele wachtrij en zeker zijn van een poging om een startbewijs te verkrijgen. Met duizenden tegelijk wordt zo’n site bezocht en vaak gaat er wel iets fout. Na
het inschrijven kreeg ik een foutmelding, en moest ik opnieuw beginnen met inschrijven maar inmiddels was wel het geld van de eerste aanmelding al van de rekening afgeschreven. Gedoe dus, maar
soms moet je gewoon moeite doen voor iets omdat je weet dat het
de moeite waard is.

Boerenzwaluw

Wat wij in Nairobi al gehoord hadden bleek waar: aan het eind van de
riolering moest het eerste opvang bassin zo laag worden uitgegraven
dat men door het dak van de ‘aquifer’, het ondergrondse waterbekken,
was gestoten. Het bassin stond vol water. Het zou dus ook niet zonder meer mogelijk zijn om als volgende fasen in het zuiveringsproces
hat afvalwater naar het tweede, derde en vierde bassin te laten vloeien. Nu was zichtbaar hoe ondiep de ruimte boven het waterbekken op
die plaats was. Het beroerde was dat pal naast die rioolzuivering de
stortplaats voor afval lag waar afval werd verbrand, inclusief het vele plastic afval. En bij het verbranden van plastic afval komen giftige
stoffen vrij en die mogen dus niet in het waterbekken terecht komen!
Onze directeur Henk had al vele malen voor deze problemen gewaarschuwd en nu kwam de minister met twee van haar ambtenaren overleggen. De directeur van het grote laboratorium wilde onderzoek gaan
doen naar de ernst van de vervuiling en er zal nog heel wat deskundigheid ingevlogen moeten worden om deze problemen op te lossen.
De winst is dat de regering zich inmiddels wel bewust is van de risico’s en het probleem niet bagatelliseert.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Kom in de kas
Maar er is natuurlijk meer dan alleen sport en daarom wilde ik afgelopen weekend graag kom in de kas bezoeken. Op de valreep bezochten we op zondagmiddag een paar kassen en konden we onder
andere
chrysanten
en paprika’s
warenvoor
nietnatuurde eniElke
veertien
dagen vindt
u hier eenbewonderen.
column van hetWe
Instituut
ge, want een parkeerplek was haast niet meer te vinden en dus gineducatie
duurzaamheid
(IVN), afdeling
De Ronde
Uithoorn.
gen we en
verder
met de benenwagen.
Onze
jongsteVenen
heeft&het
loopvirus
IVN-meldpunt
natuurwaarnemingen:
telefoon
0297-563183.
nog niet te pakken
en kon alleen maar
zeuren
dat hij weer naar huis
wilde en niet wilde lopen. Maar zoals met veel dingen, als je eenmaal
bezig bent of iets moois ziet dan ben je snel de moeheid vergeten.
Dus konden we het weekend afsluiten met verse paprika’s, zelf snijden en dan oppeuzelen. Leuk, gezond en lekker!

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Vermist.
- Uithoorn, v. Dijssellaan: zwarte kat met 1 oog.
Gevonden:
- Mijdrecht, Fazant of Talingen: Jong grijs-bruine cyperse kater.
Ongecastreerd.
- Waverveen, Botholsedwarsdweg: Zwarte kater.
- Wilnis,Korenmolen: Zwart-rode schildpad poes.
- Uithoorn, Elschotlaan: Cyperse poes met witte bef en voetjes.

Mijdrecht - ICT-dienstverlener Advisor ICT Solutions uit Mijdrecht
is als eerste serviceorganisatie in
Noord-Nederland benoemd tot
volwaardig KPN Excellence Partner. Dankzij deze status kan Advisor voor bedrijven in de regio advies, aankoop, levering, installatie,
facturatie én service van het KPNdienstenportfolio verzorgen. Bedrijven hebben hiermee één vertrouwd
aanspreekpunt voor alle diensten en
producten. Tijdens een feestelijke
bijeenkomst bij Advisor aan de Industrieweg in Mijdrecht werd Advi-

sor door de directeur zakelijke markt
van KPN, John van Vianen, officieel
benoemd tot KPN Excellence Partner. In zijn speech roemde John van
Vianen de toewijding van Advisor op
het gebied van integratie tussen IT
en telecom: “Advisor is voor mij het
voorbeeld van hoe een KPN-partner
in deze tijd met een integrale visie
met zijn klanten moet omgaan. Juist
die geïntegreerde visie die hier gehanteerd wordt maakt dat Advisor
de uitgelezen partij is om met een
gecombineerd vast-mobielproduct
als KPN ÉÉN aan de slag te gaan.”
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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.

Recreatie
Ik was dan ook zeer content met het feit dat alle inschrijvingen waren gelukt voor diverse personen en dat we uit kunnen zien naar een
mooi loopseizoen. Het is fijn om in de tijd wat doelen te stellen, zodat je weet waar je naar toe kunt werken en naar uit kan zien. Is het
niet met lopen, dan wel met andere sporten of hobby’s. Alles wat je
met plezier doet en zeker als het gecombineerd gaat met beweging
en frisse buitenlucht is de moeite waard.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Advisor eerste Excellence
partner van KPN

onze stichting
gaat verder
onder de naam
Grenzeloos
investeren
in onderwijs
is onsontwikkelingssamendoel. Wij financieren
werking DRV. ondanks
het mindere
economische
blijvenTanwe
schoolprojecten
in Ecuador,
Guatemala,
Kenia, SritijLanka,
doorgaan
met ons
werk. ‘onze
kinderen’
geen
kind een
van
zania
en Nepal.
Bij sommige
scholen
komtmogen
er meer
bij zoals
de rekening gezonde
worden. grenzeloos
investerenofinmicrokrediet.
onderwijs is Met
ons
ziekenboeg,
voeding, schoolgeld
doel.projecthulp
wij financieren
schoolprojecten
in ecuador, guatemala,
onze
dragen
we bij aan armoedebestrijding
en aan
kenia,
srivan
Lanka,
tanzania en nepal.Meer
Daarmee
bij aan
het
halen
de millenniumdoelen.
over dragen
ons op we
www.sosde armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoederondevenen.nl
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Een van de ministers
met
wie een aantal male is gesproken is minister
Rukia
Maalim. Omdat er nog een
vrouwelijke
minister Rukia
heet werd zij
door ons Rukia
Health
genoemd. Er waren twee belangrijke gespreksonderwerpen.
Ten eerste: het
gebrek
aan
medische deskundigen voor
het ziekenhuis
en het opleidingscentrum
voor verpleegkundigen en paramedici. Er zijn plannen voor een nieuw ziekenhuis.
Er is een groot nieuw laboratorium in aanbouw en het nieuwe opleidingscentrum voor verpleegkundigen en paramedici is bijna klaar.
Maar er zijn geen specialisten voorhanden. Zo is er niet eens een chirurg in een gebied van bijna een miljoen inwoners….. Zou Nederland
de stichting misschien kunnen helpen om die deskundigheid voor
Wajir binnen te halen? Minister Rukia zou wel kunnen zorgen voor
een woning en voor voedsel.
En de regering van de county zou de veiligheid willen garanderen.
En dat is niet onbelangrijk in een gebied waarvoor het Nederlandse ministerie van Buitenlandse zaken nog maar een mager reisadvies geeft: ‘Niet naar toegaan tenzij dringend noodzakelijk’. Het team
van de stichting acht Wajir veiliger dan, bijvoorbeeld Nairobi. Het team
sprak af dat minister Rukia een officieel verzoek stuurt met de voorwaarden en faciliteiten en dat de stichting vervolgens in Nederland
gaat zoeken naar specialisten die kortere of langere tijd in Wajir willen
werken. Zo zijn er in Nederland Rotary Doctors maar er zijn ook helaas jonge specialisten werkloos en voor hen kan zo’n werkperiode in
Wajir heel nuttig zijn. Je ziet daar pathologie die je hier niet meer tegen komt en je leert daar wel improviseren.
Leuke ontwikkeling: steeds meer de nadruk leggen om deskundigheid
ter beschikking te stellen.
Het tweede onderwerp was de zorg voor het afval en de riolering.
Denk niet dat alles volgens plan verloopt. De vorige minister had om
politieke redenen plannen gemaakt om een riolering in Wajir aan te
leggen. Dan hadden handelaren uit Arabië wel belangstelling voor
vleesproducten uit Wajir en dat zou de economie van Wajir een impuls geven.

Is uw huisdier zoek?

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

Bankrekening 45.91.18.994 IBAN:NL23ABNAD
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Juni 2013: Ik zat gevangen in een
mensenhand in Vinkeveen, onwetend van wat mij nog allemaal te
wachten stond. Ik had nog mijn
vale jeugdkleed en was van plan
om binnenkort mijn eerste vlucht
te maken. Er werd een ringetje om
één van mijn poten gedaan. Zo
kan de mens wat over je te weten komen en je soort eventueel
beschermen. Inmiddels ben ik op
en neer geweest naar Namibië,
10.000 kilometer in totaal. Dat is
knap, want weet u dat 70 tot 80 %
van de jongen sterft in hun eerste
levensjaar? Wij kunnen met veel
gevaren te maken krijgen. Ik ben
een geluksvogel, want ik werd onderweg beschoten, maar niet geraakt. De kans dat ik nog wat jaartjes ouder wordt is toegenomen,
omdat ik flink wat levenservaring
heb opgedaan. En gelukkig val ik
in de smaak bij de vrouwtjes, want
ben ik een mooi mannetje geworden met langere staartpennen dan
veel van mijn concurrenten en dat
betekent ook dat ik betere zangkwaliteiten heb. Één maand na het
uitvliegen kon ik al een z.g. subzang zingen, grotendeels geleerd
van mijn vader. Als een van de eersten kwam ik terug op de broedplaats van mijn jeugd, die ik feilloos wist te vinden. Ik had ook in
de buurt wat kunnen zoeken, maar
ik ben tevreden met deze schemerdonkere stal waar je makkelijk

in en uit kan vliegen. Drie dagen
na mijn komst kwamen de eerste
vrouwtjes. Zij konden genieten van
mijn krachtige verleidingsliedje.
Vliegend sloofde ik mij uit voor de
vrouwtjes en maakte indruk door
te pronken met mijn open gespreide staart. Na enige tijd wist ik zo
een mooi gekleurd vrouwtje (zie
foto) te versieren. Weet u dat veel
van de oudere vrouwtjes terug keren bij hun vroegere partner?
Wij bouwden samen een nest van
meer dan 1000 modder bolletjes.
Wij metselden met ons speeksel,
versterkten het met haartjes en
halmen en voerden het nest met
witte veertjes. Goed voor de warmte-isolatie, maar ook een mooie
camouflage voor de eitjes.
Ooit broedden wij in grotten, later
zijn wij de mens gevolgd. In Nederland beleefden wij in de vorige
eeuw hoogtijdagen! Het boerenbedrijf met de bloemrijke graslanden
en loslopend vee was ideaal. Door
diverse veranderingen lopen onze
aantallen terug. Ook voor mij is het
volgend jaar, als ik weer mag terugkeren uit Afrika, spannend of
ons plekje er nog is en of er genoeg insecten te vinden zijn. Er is
nu een campagne: “Red de Rijke
Weide”. Kijk maar op
www.redderijkeweide.nl.
Een Vinkeveense
boerenzwaluw

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Ad Groeneveld

Jaarlijkse onderdelenmarkt
De Ronde Venen - Op zondag 13
april a.s. wordt er bij landbouwmeganisatiebedrijf Roeleveld & Bos aan
de Tienboerenweg 15 te Mijdrecht,
weer de jaarlijkse onderdelenmarkt
van Midden Nederland gehouden.
De organisatie van deze onderdelenmarkt is in handen van stichting
“De Historie Herleeft in de Vechtstreek”, welke ook het historisch
festival in Vreeland organiseert. Op
deze onderdelenmarkt worden van
allerlei voorwerpen verhandeld wat
met de historie te maken heeft, van
oldtimer tractor onderdelen tot oldtimer bromfietsonderdelen, van antieke gebruiksvoorwerpen tot documentatie van uw voertuig, kleding,
gereedschappen enzovoort.
Handelaren vanuit heel Nederland,
maar zeker ook particulieren uit de
omgeving die de voorjaarsopruiming in hun schuur al achter de rug
hebben, en met een kar vol handel

naar Mijdrecht komen, komen snel
van hun spulletjes af. Dit geeft deze ruilbeurs iets extra’s, door de diversiteit van de handelaren en particulieren wordt er over het algemeen
goede zaken gedaan. Tevens is er
gelegenheid om met mede hobbyisten of een oude bekende die u tegen het lijf loopt, een praatje te maken in de koffiehoek. Een deel van
de baromzet doneren wij dit jaar aan
Johannes hospitium in Wilnis . Deze
onderdelenmarkt is voor bezoekers
geheel gratis, en er is volop gratis
parkeergelegenheid.
Als u interesse heeft om op deze
onderdelenmarkt uw overtollige onderdelen of voorwerpen te verhandelen, dan dient zich uiterlijk voor
12 april a.s. op te geven bij, Roel
Zeldenrijk tel: 0653 683625. Openingstijden: zondag van 7.00 tot ca.
14.00 uur.
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Gijs en Hein in finale
driebanden

Jongens Julianaschool
winnen beker schoolvoetbal

De Ronde Venen - Afgelopen
weekend werd in cafe biljart de
Merel te Vinkeveen de halve finales gespeeld van het driebanden
toernooi van biljartclub D.I.O. betekend (Door Inspanning Ontspanning) en Café de Merel van het jaargang 2014.
Van de zestien spelers in de halve finale zijn er toch verrassende spelers
van het groene laken gekomen om
op zaterdag 12 en zondag 13 april
te spelen wie uiteindelijk het toernooi op zijn naam mag schrijven.
Een van de spelers was Thijs Hendrikx die zaterdag verrassend doorging door favoriet Peter Driehuis
uit te schakelen, ook Joop Luthart
en Frank Witzand konden het niet
redden, Bert Dijkshoorn kon in de
laatste wedstrijd geen vuist maken

Wilnis - Met prachtig weer werd
op woensdag 2 april het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi gehouden op de velden van Hertha. De
jongens van groep 7 en 8 van veel
verschillende basisscholen kwamen
op een sportieve manier tegen elkaar in actie. Door uitstekend samenspel en met schitterende doelpunten won het team van de Julianaschool uit Wilnis, onder leiding
van coach Romy, alle poulewedstrijden. Dus… door naar de finale! De

en werd ook uitgeschakeld. Verder
plaatste zich voor de finale Cock
Verver en Paul Schuurman die een
partij uitmaakte in 1.153 moyenne
en Maarten Dulmus op zaterdag,
zondag Hein Voorneveld en Gijs Rijneveld die teammaat Wil Bouweriks
geen schijn van kans gaf en ook Jos
Lugtigheid moest het afleggen tegen een goed spelende Jan Eijsker,
Bram Koning maakte gehakt van
Frank Bijlhouwer en ging ook door.
Ook werd Eduard van Heuven uitgeschakeld maar Eduard had wel
de hoogste serie van de voorronden gemaakt nl. 8 caramboles. Deze 8 spelers staan dus in het weekend van 12 en 13 april in de finale
aan de biljart-tafel in cafe de Merel,
Arkenpark MUR no 43 te Vinkeveen
aanvang beide dagen 13.00 uur.

CSW MD1 boekt
fraaie overwinning
Wilnis - Afgelopen zonnige zaterdagmiddag traden de meiden van
CSW MD1 aan tegen ’s-Graveland
MD1. Sinds de winterstop heeft
een fraaie reeks van wedstrijden
(5x winst en 3x gelijk) tot de tweede plaats in de poule geleid en die
wilden zij natuurlijk vasthouden!
De MD1 begon fel aan de wedstrijd, ’s-Graveland kwam niet aan
aanvallen toe. Dat leidde al snel
tot de 1-0 door Wiktoria, die van
dichtbij kon inschieten. CSW was
erg gevaarlijk, maar het viel niet
mee de kansen te benutten. Ivy en
Gillian namen een paar prachtige
corners. Eén daarvan werd door
Julia hard binnengeschoten, onhoudbaar voor de keepster: 2-0.
De tegenstander schakelde een
tandje bij en dat leidde tot een

schot in de verre hoek, dat via de
binnenkant van de paal binnenging. De ruststand was 2-1.
Ook na rust bleven de corners een
belangrijk wapen van de MD1.
Een ervan werd door Rosienne ingeschoten: 3-1. Daarna werd de
MD1 nog een paar keer gevaarlijk, maar in de afronding waren
zij net niet scherp genoeg. ’s-Graveland brak vervolgens een keer
uit. De aanvalster kwam alleen op
het doel af en liet keepster Marjolein kansloos, 3-2. Dat leidde
tot een spannende slotfase, met
grote kansen over en weer. Nicky
schoot tegen de buitenkant van
de paal en aan de andere kant
verwerkte Marjolein een hard
schot op doel tot corner. Vlak voor
tijd kreeg CSW weer een corner.

Biljartcompetititie spannend
tot de laatste speeldag
De Ronde Venen - In de voorlaatste speelweek in de biljartcompetitie hebben de koplopers in beide divisies geen beslissende voorsprong
kunnen nemen. Een van de titelkandidaten, de kersverse bekerkampioen Bar Adelhof 1, was afgelopen
week vrij en moest maar afwachten
wat koploper DIO en de naaste concurrenten Springbok 1 en Paddestoel 2 gingen doen.
DIO liet de kans om uit te lopen liggen want zij gingen, in de uitwedstrijd tegen Onze Vrijheid/De Biljartmakers, met 6-3 onderuit. Ook
de Springbok 1 maakt geen gebruik
van deze kans. Zij moesten uit tegen de Merel/ 3. Die grepen de kans
om in ieder geval niet rechtstreeks
te degraderen wel aan en wonnen
met 7-2. Deze uitslagen boden de
Paddestoel 2 weer de kans om op
kop te kopen. Zij wonnen met 5-4
van de Merel1 en komen daardoor
samen met DIO aan de leiding. Komende speelweek zal duidelijk worden wie van de top 4 in deze spannende competitie de langste adem
heeft.
De Paddestoel 1 verloor kansloos
van de Schans. Zij werden met 9-0
opzij gezet en hiermee is voor de
Paddestoel 1 degradatie naar de 2e
divisie een feit. De Schans/ stelde
met deze overwinning het verblijf in
de 1e divisie vrijwel veilig. De Kuiper/van Wijk is nog niet helemaal
veilig maar zette met 6-3 overwinning tegen de Merel 3 wel een stap
in de goede richting.
De koploper in de 1e divisie blijft op
koers voor het kampioenschap, met
7-2 werd thuis van CenS 1 gewonnen. Bas Krabbendam onderstreepte de ambities door in zijn partij de
hoogste serie van de week, 13 caramboles (34,21%) op tafel te leggen. Stieva/Aalmeer geeft zich echter niet zomaar gewonnen. Door

hun 9-0 overwinning, met hierbij
de kortste partij door Ton Bocxe (12
beurten), nemen zij toch weer de
koppositie over! Ook hier zal de komende speelweek pas de kampioen
gekroond worden.
De nummer 3, ASM 1, moest uit tegen CenS 2. Helaas konden zij in
hun laatste wedstrijd geen vuist
meer maken en verloren zij met 5-4.
Hiermee verloren zij niet alleen de
kans op het kampioenschap maar
ook de nacompetitie is door dit verlies allerminst zeker. De Merel 4
doet nog zijn best om de nacompetitie wel te halen. Door uit bij de
Springbok 2 met 2-7 te winnen maken zij daar nog steeds kans op. De
laatste wedstrijd was er een onderin de 2e divisie. De voorlaatste, ASM
2, en de laatste, Paddestoel 3, vochten een rechtstreeks duel uit. Helaas
kon de Paddestoel weer geen echte
potten breken en werden zij met 7-2
weer naar huis gestuurd.

Atalante Dames 1 pakt
twee belangrijke punten!
Vinkeveen - Vrijdagavond 4 april
stond de laatste thuiswedstrijd van
dit seizoen gepland voor de Atalante dames tegen de nummer 2 in
de competitie Oberon dames 1 uit
Weesp.
Coach Erik Raket begon de wedstrijd met Wilma van der Schaft op
de spelverdeling, Mirjam van der
De eerste set verliep vanaf het begin ontzettend rommelig. Er waren veel misverstanden aan de kant
van Atalante en er werden onnodig
veel servicefouten gemaakt. Oberon
speelde ook niet op haar best maar
wist wel de punten te scoren. Zij
wonnen de eerste set dan ook vrij
gemakkelijk met 17-25.
De tweede set waren de Atalante dames wat scherper dan de eerste set en begon het een beetje te
draaien. Atalante kon Oberon makkelijker bijhouden en door de goede verdediging van de meiden werd
het voor Oberon moeilijker om punten te scoren.
Aan het eind van de tweede set ging
het gelijk op maar helaas verstapte
setupster Wilma van der Schaft zich
tijdens een rally en kon niet verder
spelen. Natalie van Scheppingen
kwam in het veld noodgedwongen
op de diagonaal en Mirjam van der
Strate nam de spelverdeling voor
haar rekening. Door de wijzigingen
in het team en de blessure was Atalante even van slag en wist Oberon
er met de setwinst vandoor te gaan.
(20-25)
Winst
Door de blessure van Wilma had
Atalante geen wissels meer en
moesten de meiden de wedstrijd
met z’n zessen gaan afmaken. Carin
van Kouwen nam deze set de diagonale positie voor haar rekening en

Natalie van Scheppingen ging naar
de buitenaanval. Op een of andere
manier leek het tij gekeerd en zat
Atalante helemaal in het spel. Annike van Kouwen en Marjan Fares
wisten ondanks het lange blok regelmatig punten te scoren op het
midden en de pass werd goed gebracht waardoor Mirjam van der
Strate het spel goed kon verdelen. Er werden ontzettend lange en
mooie rally’s gespeeld.
De derde set werd door Atalante
gewonnen met 25-22.
De vierde set namen de meiden zich
voor te vechten voor wat ze waard
waren en wilden ze er een vijfde
set proberen uit te slepen. En vechten deden ze. Er werd enorm hard
gewerkt door de Atalante dames,
vooral Natalie van Scheppingen en
Carin van Kouwen wisten veel ballen van de grond te redden waardoor Oberon echt moeite had om
punten te scoren.
Jana Chatrnuchova wist met verschillende goede servicereeksen
veel punten te scoren en door de
vechtlust van de Vinkeveense dames werd ook de vierde set gewonnen door Atalante met 25-23.
Ondanks de vermoeidheid waren
beide teams gebrand op de overwinning dus de vijfde set ging meteen hard van start. In het beging
gingen de teams nog aardig gelijk
op maar al snel wist een van de dames van Oberon met haar servicereeks zoveel punten op rij te scoren
dat Atalante al snel tegen een flinke achterstand aan keek. Atalante
kon zich niet meer herpakken in deze slopende set en moest de winst
aan Oberon geven met een setstand
van 05-15.

Aanvallend HVM J6E1
Mijdrecht - Het was afgelopen zaterdag een mooie frisse ochtend op
het sfeervolle terrein van Hockey
Vereniging Mijdrecht. Zoals op iedere wedstrijddag is het weer gezellig druk. Het is een komen en gaan
van thuis en uit spelende teams.
Veel hockeyende jeugd op de velden. Ouders staan met warme koffie in de hand, hun kinderen aan te
moedigen.
De jongens van HVM J6E1 speelden thuis tegen HC Athena JE4 uit
Amsterdam. Het startsein klinkt, de
wedstrijd is begonnen. In de eerste helft wordt er door beide partijen goed en aanvallend gespeeld.
Er is veel beweging in het spel en
er wordt ook veel overgespeeld. Na

sfeer zat er goed in en de drie beste teams bleken in de finalewedstrijden goed aan elkaar gewaagd. De
teams wonnen alle drie een finalewedstrijd en verloren er één. Het
doelsaldo bepaalde dat de Julianaschool met de derde prijs naar huis
ging.
Met dank aan de sportieve houding en prestaties van Daan, Daniël,
Maarten, Niels, Paul, Sem, Teun en
Tim is de Julianaschool een mooie
beker rijker!

Fietstocht langs de Amstel
en Drecht
Regio - Op zaterdag 12 april worden er 2 schitterende fietstochten
voor jong en oud georganiseerd
langs de Amstel en Drecht. U kunt
starten tussen 10:00 en 12:00 uur
in Waverveen (Cliffordweg 11, 3646
AE). Er is een lange route van ± 40
km. en een korte route van ± 25 km.
De kosten zijn 5,- /persoon met een
max. van 25,- per gezin. Bij de start
ontvangt u dan GRATIS koffie/thee
met iets lekkers erbij en onderweg
kunt u genieten van een heerlijke GRATIS appel/mandarijn. Verder
zijn er broodjes hamburgers/broodjes kaas en worst /puddingbrood-

jes, soep en schepijs te koop. De
opbrengst is bestemd voor de Zending en Evangelisatie. Onderweg
kunt u op een stop lekker uitrusten,
zodat u weer vol goede moed verder
kunt fietsen en kunt genieten van
de prachtige natuur waar de route
doorheen gaat.
En voor de liefhebbers/kinderen
is er ook een foto puzzel gemaakt
die jullie al fietsend kunnen oplossen. De route is ook met een scootmobiel en/of een bakfiets te rijden.
Voor meer inlichtingen kunt u bellen
naar: 0297 262140 of 06 341 812 98

Argon B1 verliest twee punten
Mijdrecht - De B1 van Argon
speelde afgelopen zaterdag tegen
Hollandia. Met nog vier wedstrijden te gaan moet er nog minimaal
zes punten behaald worden om de
nacompetitie te ontlopen. Het eerste kwartier was een gevecht op
het middenveld, beide teams hielden het speelveld klein en Hollandia
was dicht bij een doelpunt, maar de
bal trof het zijnet. Argon kreeg kansen, een spurt van Mike recht op de
keeper af, een penalty van Ritchie
en een rebound van Richard, maar
het kwam niet tot scoren. In de laatste minuut van de eerste helft nam
Hollandia een vrije trap die in eerste instantie door Argon’s keeper
werd gepareerd, in de kluts werd de
bal weggeschoten tegen de rug van
een Argonout en de bal ging alsnog
in het doel; 0-1. Argon begon fel aan
de 2e helft, Hollandia was de weg
kwijt en dit resulteerde in een reeks
vrije trappen. Zo schoot Ricardo v

D. vanaf de zestien de bal fraai op
de vijf meter en de verlengde kopbal van Chris werd met een prachtige duik door de Hollandia keeper
naast getikt. In de 49e minuut moest
Argon doelman Regi het veld duizelig het veld verlaten n.a.v. een botsing in de eerste helft. Hij werd vervangen door Lars. In de 53e minuut
opnieuw een vrije trap. Nu wist Richard de ingebrachte bal op zijn
schoen te nemen en tegen de touwen te schieten, 1-1. Het laatste
deel van de wedstrijd was van beide kanten niet goed maar wel spannend! In de laatste minuut was er
kans op winst voor Argon met een
vrije trap van Emre, de specialist. Hij
schoot de bal onderkant lat en de
bal stuiterde het veld weer in. Einde wedstrijd! Als collectief een goede wedstrijd voor Argon en met iets
meer geluk komen de laatste 5 benodigde punten zeker!
Foto: sportinbeeld.com

10 minuten is het Bas Wienk die het
eerste doelpunt voor HVM scoort.
Athena krijgt meerdere kansen op
het doel van HVM maar scoort niet,
dankzij de goede acties van keeper
Quinten Bosscher. Na de rust vallen er veel doelpunten. HC Athena
maakt in de eerste 15 minuten van
de tweede helft maar liefst 4 doelpunten! HVM vecht nog terug, met
2 doelpunten van Sven de Jong en
Sem Hogeveen.
Keeper Quinten heeft nog een aantal goede reddingen en voorkomt
een 5de doelpunt van HC Athena.
Het was een mooie sportieve wedstrijd, heel spannend ook. De winst
ging naar HC Athena, het werd 4-3.
Foto: sportinbeeld.com

Hertha C4 klimt naar
derde plaats
Vinkeveen - Nadat Hertha C4 vorige week een zeer
sportieve uitwedstrijd tegen ’s-Graveland C4 wist te
winnen met 2-4, stond afgelopen weekend de wedstrijd
tegen WasmeerC5 uit Hilversum op het programma. In
de eerste helft begon de thuisploeg wat afwachtend op
een prima bespeelbaar veld op het Molmhoek sportpark. Het in grote getale gekomen publiek zag in het
voorjaarszonnetje Hertha de score openen door spits
Max. Nog voor de rust wist een prima combinerende
thuisploeg het veldoverwicht uit te drukken in de tweede goal van Max. In de tweede helft wisselde coach Erik
er rustig op los. Zo aan het einde van het seizoen beginnen de trainingspatronen van Ronald en Patrick zich

nu ook te vertalen in goed veldspel met oog voor de vrijstaande spelers. De druk op de verdediging van Wasmeer leidde tot een fout ,welke beheerst met een bekeken schuiver werd afgestraft door aanvoerder Wouter 3-0. Even later was het linkerspits Pablo welke door
Niels werd diep gestuurd en met een droge knal de 4-0
op het bord bracht.
De gehele voorhoede pikte zo z’n goaltje mee. 10 minuten voor tijd veroorzaakte Jason ‘per ongeluk’ een penalty, waarbij keeper Rens kansloos was 4-1. Het slot
akkoord was voor Hertha waarbij rechtsbuiten Wouter
de 5-1 voor de statistieken liet aantekenen.
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Meiden van Gymvereniging Atalante turnen de finale
De Ronde Venen - Op zaterdag
29 maart vertrokken 18 enthousiaste, zenuwachtige meisjes richting
de regiofinale van Rayon de Vechtstreek in Soest.
Maar liefst 3 teams hadden zich geplaatst voor deze finale en de verwachtingen waren hoog gespannen
voor hun eerste finale ooit.
Met gespannen gezichtjes deden
ze keurig hun oefeningen tijdens de
4-kamp en de vele fans op de tribune waren apetrots. In de leeftijd van
6-8 jaar werd Atalante 3 6e, Atalante 4 10e en in de leeftijd van 9-11
jaar werd Atalante 5 9e.

CSW pakt kostbare punten
Wilnis - In het gevecht tegen lijfsbehoud heeft CSW zaterdag bij Nivo
Sparta drie kostbare punten weten
te bemachtigen. CSW, dat een punt
achter stond op de ploeg uit Zaltbommel, won verdiend met 2-3.
CSW had al heel snel op voorsprong
kunnen komen want al na vijf minuten spelen verscheen Jay Klaas
Wijngaarden oog in oog met de
doelman. De lob van Wijngaarden
ging prima over de uitlopende keeper maar ook tevens over het doel.

Succesvolle springwedstrijden
op Manege Mariahoeve
De Ronde Venen - Zondag 6 April
werd de manage Mariahoeve wederom druk bezocht want er vonden zogenaamde FNRS wedstrijden plaats. Dit zijn wedstrijden bestemd voor ruiters die op manegepaarden rijden.
Er stonden voornamelijk dressuurproeven op het programma en aan
het einde van de dag een paar
springparcoursen. Er werd door
de deelnemers gestreden in diverse categorieën vanaf het niveau F1
tot en met F11 dressuur. Alle ruiters
en paarden zagen er weer goed verzorgd uit en om 09.00 uur werd er
van start gegaan met de dressuur.
Het was zowel voor de paarden als
de ruiters een inspannend gebeuren, waar concentratie en scherpte
voor nodig was want er werd tevens
geselecteerd voor de voorronde zit-

competitie. Dit is een landelijke
wedstrijd voor manageruiters, georganiseerd door de FNRS met de finale op het Horse Event in Deurne
in september . Hieraan voorafgaand
vindt de Regio Finale in Nieuw Vennep plaats op 29 juni. Uiteindelijk
hebben Melanie, Florien, Liane, Jacky, Anneke, Tamara, Sharon. Layla
en Alicia zich voor de Regio finale
in juni in Nieuw Vennep geplaatst.
Winnares bij het springen werd
Marjolein (op foto). Zij en de overige deelnemers konden terugzien
op een inspannende en geslaagde wedstrijd want bijna alle deelnemers gingen aan het einde van
de dag met een promotiepunt naar
huis en de paarden kregen uiteraard hun welverdiende verzorging
op stal. Foto: sportinbeeld.com

Na een kwartier spelen kwam Nivo Sparta op een 1-0 voorsprong.
Bij een verre uittrap van de keeper
werd er weifelend opgetreden in
de defensie van CSW en een speler van Nivo Sparta tikte de bal over
doelman Freek in ’t Veld. CSW pakte
hierna de draad prima op en vooral over links via Dave Cornelissen
werd het een aantal malen dreigend. De gelijkmaker viel dan ook
al snel na de openingsgoal. Bij een
goed opgezette aanval kwam de bal
voor de voeten van Dave Cornelissen die vervolgens hard en laag inschoot. De doelman kon de bal niet
klemmen en Wijngaarden was er als
de kippen bij om het karwei af te
ronden. CSW drukte door en kwam
verdiend aan de leiding. Mike Cornelissen bracht de bal na een prima hoogstandje bij Wijngaarden
die daarna verwoestend uithaalde en de keeper kansloos liet. CSW
kreeg vleugeltjes na deze voorsprong want de ploeg kreeg vele
kansen om de wedstrijd al te beslissen. Zo schoot Berry Kramer op de
keeper en stopte de prima doelman
een uitstekende inzet van Mike Cornelissen met de voeten. Ook kreeg
Wijngaarden nog een goede kans

na een voorzet van Dave Cornelissen maar de bal verdween naast het
doel. CSW claimde ook nog een penalty nadat Mike Cornelissen werd
neergehaald door de keeper maar
de scheidsrechter stond er bovenop
en oordeelde anders.
Gevaarlijk
Na rust kreeg CSW meteen alweer
de eerste kans na een zwakke uittrap van de keeper in de voeten van
Jilles Klumper maar hij raakte de
bal niet goed waardoor de bal naast
ging. Nivo Sparta probeerde veelal
gevaarlijk te worden door de lange
bal te spelen en hopen dat de bal
maar een keer goed valt. Het kreeg
ook een aantal corners die heel
goed werden genomen maar het leverde CSW geen schade op.
Doordat Nivo Sparta steeds meer risico ging nemen ontstond er voorin voor CSW heel veel ruimte maar
was de ploeg te slordig bij de laatste
bal. Ook de lat bracht nog redding
voor Nivo Sparta na een kopbal van
Maikel Pauw. Nivo Sparta kreeg ook
zijn kansjes en zo werd een schot
van buiten de zestien prachtig gestopt door Freek in ’t Veld en was
het weer in ’t Veld die vlak voor tijd
schitterend redding bracht na een
harde kopbal bij de eerste paal.

Clubkampioenschappen
Judoschool Blaauw
Wilnis – Afgelopen weekend zijn
bij Judoschool Blaauw het tweede weekend van de clubkampioenschappen gehouden. Deze week
waren voornamelijk de meisjes aan
de beurt. Ook waren er deze dag
een aantal jongens poules.
Na deze leuke en gezellige eerste
dag waarbij elke judoka een prijs

in ontvangst mocht nemen mogen
de volgende leden zich clubkampioen van 2014 noemen: Amber de
Groot, Amy Dekkers, Calvin Kikken,
Debora Vogelaar, Jolien Lucas, Lisette Bon, Liza Cherepanova, Mike
Burggraaf, Mylene Kaandorp, Niels
van de Vall, Quinty Koeleman, Remke Verwoerd, Rosa van den Assem,
Sven de Jong, Sven Kas

In de laatste minuut van de wedstrijd
was het Wijngaarden die zijn tegenstander te snel af was en alleen op
de doelman afliep en met een beheerste schuiver de 1-3 liet aantekenen. Ver in blessuretijd kreeg Nivo Sparta nog een penalty die feilloos werd benut maar gelukkig voor
CSW blies de scheidsrechter hierna
vrij snel af en kwam de 2-3 overwinning niet meer in gevaar.

Argon herovert koppositie
Mijdrecht - De spanning bovenin
de tweede klasse B neemt met de
week toe, de onderlinge verschillen zijn zo klein dat de koppositie
per week door een andere ploeg
kan worden ingenomen. Nadat Argon de leiding in de vorige wedstrijd bij Benschop had moeten afstaan, werd deze ronde door winst
op UVV en de verlies van Benschop
bij Geinoord het stokje weer heroverdt. Veel tevreden gezichten dus
na afloop van de ontmoeting met
de ploeg uit de onderste regionen,
al kwam dat met name door de cijfers van 3-0. Het spel was niet altijd even sprankelend te noemen, de
tegenstand van UVV niet eenvoudig te verslaan want zij streden vol
elan, maar uiteindelijk was de zege zeker verdiend te noemen. Na
een wat afwachtende openingsfase
kwam de wedstrijd na ruim tien minuten op stoom en dat was het gevolg van het openingsdoelpunt: Vincent van Hellemondt kopte de bal
na een haarzuivere voorzet van de
rechtervleugel van Justin Carolina
langs de kansloze doelman Bouma
en de eerste treffer kon op het scorebord worden genoteerd, 1-0. In de
minuten, die volgden, was het met
regelmaat alarmfase 1 voor het doel
van Bouma, maar Epitace Kaemer
aarzelde te lang in een kansrijke positie, Vincent van Hellemondt kwam
na een schitterende steekpass alleen voor de sluitpost, maar zag de-

Argon E4 kampioen!

ze fenomenaal reageren op de harde inzet en uit de daaropvolgende
hoekschop was het Erik Mulder, die
zijn inzet via de onderkant van de lat
weer het veld in zag stuiten. Men
ging de rust in met 1-0

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
konden de jongens van Tim en Digiano hun kampoioenschap vieren door winst te behalen op RKAVIC E3. Ondanks de 3 punten die bij
RKAVIC werden behaald ging dat
destijds niet zonder slag of stoot en
gaven ze veel tegenstand. De mannen waren gewaarschuwd. Met een
goede bespreking, warming-up,
tactisch opgesteld team en Daan dit
keer als keeper begonnen de jongens aan de wedstrijd. De E4 domineerde de eerste helft door hun
mooie samenspel en doorzettingsvermogen. Het was Layomi die net
voor rust de eerste treffer maakte. Na de rust en peptalk van trai-

Beslissing
Na ruim een uur spelen viel eigenlijk al de beslissing, toen Argon een
hoekschop mocht nemen. De bal
werd in eerste instantie weggewerkt, maar toen het leer met een
fraaie boog achter de opstomende
defensie werd gelegd, was het de
nog in de voorste gelederen aanwezige aanvoerder Wilco Krimp die
doelman Bouma met een uiterst beheerst ingeschoten boogbal kansloos passeerde voor de 2-0.
In de absolute slotfase kwam Argon nog tot enkele snelle aanvallen, daarbij gebruik makend van de
ruimte, die de oprukkende verdedigers boden. Marlin Bot strandde
eerst nog op de doelman, maar in
de slotminuut stond hij na een snel
uitgevoerde vrije trap aan de basis
van de 3-0 eindstand, uit zijn strakke voorzet slaagde invaller Wouter
Winters er in de bal langs de vergeefs uitvallende Bouma te schuiven, waarmee de verdediger die als
aanvaller moest acteren zijn eerste treffer sinds mensenheugenis in
het eerste elftal wist te scoren.. Foto:
sportinbeeld.com

ners was het weer Layomi die het
doel wist te vinden, dit keer met zijn
knie. De bezoekers werden sterker en begonnen meer druk te geven wat resulteerde in het eerste tegendoelpunt: 2-1. Na een goede uitbraak op rechts ging het schot van
Achraf via een speler van RKVIC het
doel in: 3-1. RKAVIC gaf niet op en
de jongens moesten alle zeilen bijzetten om tegenstand te bieden, er
werd gestreden als tijgers.
Helaas wist de tegenstander te scoren met een onhoudbaar schot: 3-2.
Het was spannend tot de laatste minuut, maar na het eindsignaal was
het kampioenschap een feit.

Hertha F5 verslaat
koploper Kockengen F4
Vinkeveen - De mannen van Hertha F5 zijn de laatste tijd bezig met
een ongekend sterke serie. Er werden ruime overwinningen behaald
met 14-0 en 9-1 tegen wat lager geklasseerde teams als Nederhorst F3
en DOB F2. En vorige week werd
thuis na een spannende wedstrijd
met 5-3 gewonnen van de F1 van
HSV’69 uit De Hoef. Dat was een
bijzonder sterke prestatie, aangezien HSV’69 tot op dat moment bijna
alles had gewonnen. Dat team had
alleen verloren van Kockengen F3
en laat dat nou juist de tegenstander zijn waar Hertha F5 afgelopen
weekend tegen moest aantreden.
De jongens lieten zich niet afschrikken door de ongeslagen status van
Kockengen en riepen vooraf in de
kleedkamer met veel bravoure dat
ze ook deze wedstrijd wel even zouden gaan winnen. In de eerste minuten kwam Hertha echter meteen
onder sterke druk te staan en bleek
wel hoe gevaarlijk het team van Kockengen was. Maar langzaam maar
zeker kantelde de wedstrij. Hertha
kon wat meer naar voren gaan spelen en na een minuut of tien brak
Yassine Mansi door na een geweldige uittrap van keeper Daroen Mauloed. Met een bekeken schot in de
hoek wist hij de keeper van Kocken-

gen te verschalken: 0-1! Dat gaf de
mannen veel vertrouwen en Hertha kreeg in de eerste helft nog een
paar flinke kansen. De mooiste was
een aanval via rechts na een rush
van Jasper Mons die keurig voorgaf
op spits Tim Stubbe. Zijn schot van
dichtbij was hard, maar helaas recht
op de keeper, waardoor de teams
de rust ingingen met een 0-1 stand
voor Hertha.
In de tweede helft liep Hertha vrij
snel uit naar 0-3 dankzij twee prachtige aanvallen en goed samenspel.
Eerst scoorde Tim Stubbe zijn 28ste
doelpunt van de competitie en daarna maakten Yassine Mansi en Tim
Stubbe samen het derde doelpunt.
Toch kwam Kockengen -dat over
een paar geweldige dribbelaars beschikte- nog sterk terug. Hertha had
geen wisselspelers en de jongens
begonnen behoorlijk vermoeid te
worden. En dat vertaalde zich meteen in tegendoelpunten. Eerst viel
de 1-3 en vlak daarna, in de laatste minuut werd de sterke Hertha
nog een keer geklopt waardoor het
2-3 werd. Daarna vloot de scheidsrechter echter af en konden de jongens van Hertha F5 de vierde overwinning op rij bijschrijven: koploper
Kockengen op eigen veld geklopt!

Bowlingteam Henk Rass
stunt tegen Adfiza
Mijdrecht - Met nog slechts drie
speelrondes te gaan heeft het bowlingteam van Stoffeerderij Henk
Rass zich genesteld op een comfortabele derde plaats. De eerlijkheid gebied te zeggen dat meestrijden om het kampioenschap van de
Bedrijvenleague er niet in zit. Daarvoor is de achterstand van vijf en
zes punten op de nummers twee en
één te groot. Al weet je het ook bij
bowlingballen niet altijd hoe de bal
rolt. Na acht speelrondes gaat de
meervoudig kampioen Adfiza aan
de leiding. Maar anders dan andere
jaren ondervindt Adfiza dit seizoen

geduchte concurrentie van het team
van Bowling Centrum Mijdrecht.
Met een minieme achterstand van
één punt is de strijd om het kampioenschap dit jaar uitzonderlijk
spannend. Zoals gezegd: het team
van Stoffeerderij Henk Rass strijdt
voor de derde plek.
Aanstaande donderdag wacht hun
een zware klus tegen koploper Adfiza. Het zal niet meevallen om tegen
deze witte tornado punten te pakken, maar de bowlers zijn de laatste tijd in goeden doen en kunnen
wel eens voor een verrassing gaan
zorgen.
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Volleybalcompetitie Veenland dames 1
met winst afgesloten
De Ronde Venen - De laatste
wedstrijd van de competitie Veenland dames 1 werd een thuiswedstrijd in de Willestee Wilnis. De wedstrijd werd gespeeld tegen het team
Smashing Velsen dames 4.. Vol enthousiasme begon het dames team
vrijdagavond 4 april met de laatste
wedstrijd. De eerste set werd goed
begonnen en al gauw had Veenland een grote voorsprong. Hierdoor werd de scherpte minder en
kwamen de tegenstanders goed
terug. Met een stand van 18 – 18
was dan ook een time-out hard nodig. Coach Nico de Jong sprak het

team aan dat er slordige fouten werden gemaakt en er rust in het team
moest komen. Na deze goede timeout werd het nog spannend gemaakt, maar uiteindelijk werd de set
met 25 – 23 gewonnen. De tweede set had het team zoveel vertrouwen en er werden goede aanvallen
opgebouwd. Veenland had snel de
voorsprong te pakken en gaf deze niet meer weg. De set werd gewonnen met 25 - 16. De derde set
moest ook gewonnen worden, zodat
de winst werd binnengehaald. Met
aanmoediging van het publiek werd
de draai weer opgepakt en gewon-

nen met 25 – 15. De laatste set kon
er nog voorzorgen dat het team een
plek steeg in het eindklassement.
Smashing Velsen had zich goed
herpakt en verdedigde goed. Waardoor de stand steeds gelijk op ging.
Tijdens de time-out stond het 20 –
19 en gingen de zenuwen ten parten spelen. Hierdoor werd het goede spel van eerdere sets vergeten
en kwam er onrust in het team, waar
Smashing Velsen gretig gebruik van
maakte. De vierde set eindigde in 21
– 25. Uiteindelijk is Veenland dames
1 geëindigd op de 8ste plaats in het
eindklassement.

Ton Bocxe verrassend biljartfederatiekampioen hoogste libre-klasse
Regio - Met een vrij uurtje te besteden om wat gevoel te krijgen in
tempo en dus productie heeft zijn
vruchten afgeworpen. Het gevoel

zat er goed in getuige het resultaat
daarvan. Zaterdag werd om 11.00
uur het startschot gegevens voor de
hoogste klasse libre voor het persoonlijk kampioenschap van Biljartfederatie De Ronde Venen 2014. De
toppers waren Kees de Bruijn en
Hans van Eijk van De Springbok,
Theo Valentijn en John Beets van De
Schans-Lutis ventilatietechniek, Ton
Bocxe van Stieva-Aalsmeer, Bert
Loogman van De Vrijheid-Biljartmakers en John Vrielink van De Merel-Heerenlux. Voor de eerste dag
stonden 3 partijen op het programma waarbij John Beets met winst op
Bert, Theo en Hans met 6 winstpunten het beste weg kwam. Teamgenoot Theo ging puntloos huiswaarts
omdat het zicht van één oog niet
optimaal was. Hans won de eerste
dag alleen van de uiteindelijke kampioen Ton. Bert kwam tot 4 punten
door winst op Kees en Theo. Kees
won van Theo en Ton, verloor van

Bert, dus ook 4 punten. John Vrielink wist Hans te bedwingen en ging
met 2 punten thuis slapen. Voor
de zondag was wederom de start
in gastvrij en biljartliefhebbend De
Merel om 11.00 uur.
Perfect
De degens waren geslepen en voor
de techniekers onder ons werden
nieuwe sets ballen uit de kast getoverd. Het scheelde een dag op
een nacht want een trekballetje liep
soepel, met een kleine aanpassing
werd het toch perfect. John Vrielink was tegen Kees de Bruijn super op dreef, was in slechts 9 beurten uit met gemiddeld 17,778 moyenne. Ook de hoogste serie van het
toernooi zette hij met 56 caramboles
op scherp. Hans won achtereenvolgens van Kees, Bert en Theo en behaalde 8 matchpunten. Ook Ton was
zondag goed op dreef en zette Theo,
John Beets en Bert aan de kant, ook

8 matchpunten dus. Voor de laatste
partij moest een salomonsoordeel
vallen, John Beets kon bij winst op
Kees de nieuwe kampioen worden
met 9 matchpunten. Kees kon bij
winst op John slechts tot 6 punten
komen maar dan zou Ton die alles
machteloos gadesloeg de nieuwe
kampioen worden. In de 18e beurt
was americainefenomeen Kees de
partij op John meester!
Federatievoorzitter Toine Doezé
sprak een dankwoord uit voor alle
medewerkende aan een geslaagd
biljarttoernooi! Wedstrijdleider Aria
dankte de goeie verzorging van uitbater Dorus en Jos Lugtigheid werd
met een bos RIJDES-bloemen tot
standvastig arbiter voor beide dagen benoemd.
De uitslag was als volgt:
1 Ton Bocxe
8 punten
2 Hans van Eijk
8 punten
3 John Beets
7 punten

Winst tafeltennis
Veenland jeugd 1
De Ronde Venen - Afgelopen
weekend is Veenland jeugd 1 uit
Wilnis technisch gezien kampioen
geworden van afdeling Midden in
de 5e klasse! Na 8 wedstrijden en
nog 2 wedstrijden te gaan, staan zij
20 punten voor op Hilversum (de
nummer 2). Met enige spanning
vertrokken ze naar Hilversum om
daar tegen “de meiden” te spelen.
Thuis was het een gelijk spel geworden en nu stonden ze te trappelen
om te winnen. Martijn (die de vorige keer niks had gewonnen) mocht
de spits afbijten tegen kopvrouw
Iris. Na 4 spannende games kon
hij opgelucht adem halen, zijn dag
kon niet meer stuk. Victor had daarna geen enkele moeite met Lotte, de
tweede en derde game won hij zelfs
beide met 11-4. In de derde wedstrijd lag de druk hoog bij Denise.
Anne speelde van dag haar beste
wedstrijden ooit, maar tegen Denise
kwam ze in een spannende 5-setter
toch net te kort. Het tactische dub-

bel (Victor & Denise) kon het helaas
niet bolwerken. Daarna zette Martijn de tussenstand snel op 1-4 (in
ons voordeel). Denise had het vervolgens helaas moeilijk tegen Iris,
maar gelukkig had Victor geen problemen met Anne, waardoor de tussenstand 2-5 werd. Verliezen konden ze niet meer! Toen begon Denise aan haar laatste wedstrijd tegen Lotte. Om de één of andere reden wilde het tussendoor even niet
meer, maar ze kwam weer sterk terug en wist in vijven te winnen.
Daarna mocht Martijn zijn kunsten
laten zien tegen Anne. Hij stond relaxed ver achter de tafel en wist met
gemak alle smashes van Anne te
pareren door ze met een grote boog
hoge terug te spel. Door dit spektakel werd zelfs de wedstrijd op de
aangrenzende tafel even stil gelegd.
Als laatste mocht Victor het achtste
punt binnen halen door in 4 games
van Iris te winnen. Eindstand 2-8 en
een heel tevreden team.

Atlantis D2 met trainers/coaches Amy Loman en Britt Vermolen

Atlantis D2 pakt de punten
Mijdrecht - Zaterdagochtend 5
april speelden de meiden van Atlantis D2 hun tweede wedstrijd in de
voorjaarscompetitie. Op eigen terrein moesten Cathelijne, Emma, Eva,
Danique, Djeena, Naomi, Nathanja en Nina het opnemen tegen ZKV
uit Zaandam .Felicia en Sjenna waren deze wedstrijd afwezig en werden vervangen door Cathelijne en
Nina uit de C2.De wedstrijd begon
en de eerste aanval van Atlantis zette gelijk een mooie aanval op met
als resultaat een mooi doelpunt. De
verdediging hield het goed dicht en
zorgde ervoor dat er niet gescoord
werd. Na 12,5 minuut wisselde de
vakken en mochten de andere meiden aanvallen. Dit ging erg goed Atlantis scoorde een mooie korte kans.
In de verdediging kregen we nu ook
een puntje tegen, het was een korte kans van de tegenstander. Atlantis wilde dit goed maken en scoorde

Atalante teams kampioen
De Ronde Venen - Volleybalvereniging Atalante maakt een succesvol
jaar mee. Na Heren 1, en de Jeugd
Mix C team is nu ook het jongens
A team kampioen geworden in hun
klasse.

Het team speelde uit in Purmerend
tegen naaste concurrent VIP JA2
die structureel de 2e plek bezette dit
seizoen. Het bleek al vrij snel dat de
competitie beslist zou moeten worden tussen het strijdbare VIP en het

team van Atalante. Voor de overige teams was Atalante een maatje
te groot. De teams uit Vinkeveen en
Purmerend waren redelijk aan elkaar gewaagd, maar het hele seizoen was het wel Atalante die de

Twistvlied 2 maakt sfeer
op sportpark de Molmhoek
De Ronde Venen - Het voetbalteam van de Twistvliedschool toog
vol goede moed naar Vinkeveen. Op
deze prachtige zonnige dag moest
het gebeuren. Vier andere scholen
verslaan en er met de hoofdprijs
vandoor gaan. Dat liep even anders,
de eerste wedstrijd tegen Molenland liepen de mannen al tegen een
5-0 nederlaag aan. Niet getreurd,
dan maar tegen de Eendracht. Dat
ging al iets beter maar wederom
een nederlaag. Ook de Jozefschool
maakte korte metten met de plannen van Twistvlied dus nul punten
na drie wedstrijden. Toch bleven de
mannen er in geloven en met name
de meiden van Twistvlied zorgden
met hun spandoek en spreekkoren
voor een aangename sfeer op het
voetbalveld. In de vierde wedstrijd
moest het dan gebeuren. Tegen
de Pijlstaart werd het eerste punt-

je binnen gehaald. Dat gaf de burger moed. Nog 1 wedstrijd te gaan.
Als ze die eens konden winnen zou
dat een mooie afsluiting zijn van het
schoolvoetbaltoernooi. Onder luide
aanmoedigingen van de supporters
begonnen de mannen aan het karwei tegen de Julianaschool. En jawel ,na een paar minuten scoorde
Twistvlied de 1-0. Omdat een wedstrijd maar dertien minuten duurt
was het zaak om de voorsprong vast
te houden Dat lukte niet want drie
minuten voor het einde kwam Juliana langszij. In die laatste zeer spannende minuten gooide Twistvlied er
nog een schepje bovenop en in de
allerlaatste seconde maakten ze de
verdiende winnende treffer. Geen
halve finaleplaats maar wel een
heerlijke voetbalmiddag met 100%
inzet van groep zeven van de Twistvlied.

nog 2 doelpunten voor de rust. De
ruststand was dus 4-1.
De 2e helft had Atlantis veel kansen, ze gingen er alleen aan het begin niet zo goed in, maar na een
aantal kansen scoorde Atlantis een
schot. De tegenstanders scoorden
een mooi schot, dit kon de verdediging niet tegenhouden. Atlantis
kreeg een strafworp, maar die werd
helaas gemist. Atlantis scoorde nog
2 keer en toen werd er gewisseld.
ZKV scoorde een doelpunt, maar eigenlijk was die verdedigd.
Dat was dus erg jammer. Atlantis
kon de overwinning al bijna ruiken
en wilde dus nog scoren. Weer heel
veel kansen, waarvan er 2 in gingen.
De wedstrijd werd afgefloten. Atlantis D2 wint deze wedstrijd met 9-3.
De meiden hebben erg goed gespeeld en de coaches waren erg
trots. De invallers heel erg bedankt!
winst binnenhaalde in de onderlinge duels, vandaar dat er nu al een
beslissing kon vallen. En het lag wel
in de lijn der verwachting dat die
ene set binnen gehaald zou worden. Het Vinkeveense jeugd A team
begon solide aan de wedstrijd, vast
besloten de eerste set binnen te halen. En dat lukte zonder dat VIP echt
sterk tegenstand kon bieden. Mede
door harde services en mooie aanvallen van Atalante kon VIP maar
moeizaam punten scoren, terwijl
ze binnen stroomden voor de gasten van Atalante. Een ruime 11-25
winst.. en dus kampioen!!
Er was een ontlading bij Atalante,
de beker was een feit. In de volgende sets kwam VIP meer in het spel
en maakte de volgende sets nog
spannend. De 2e en 3e set werden
gewonnen door Atalante, maar de
laatste moesten ze laten gaan aan
VIP. Een 1-3 winst, net als de voorgaande partijen tegen VIP.
Maar een verdiende beker voor het
talentvolle jongensteam wat volgend jaar, ondanks de deels nog erg
jonge leeftijden, furore hoopt te maken in de senioren competitie!

HVM overvleugelt
Zwaluwen
Mijdrecht - De Zwaluwen uit
Utrecht, een sterk team, kwam zondag op bezoek bij HVM. De thuisploeg kreeg het zwaar, maar de
Mijdrechtse hockeyers stelden in
het laatste kwartier orde op zaken
en wonnen met 5-2.
De wedstrijd begon met druk van de
thuisploeg en gevaarlijke uitvallen
van de tegenstander. Na een kleine tien minuten kreeg Zwaluwen
de eerste strafcorner van de wedstrijd en het was meteen raak: 0-1.
HVM speelde goed, maar Zwaluwen
had licht de overhandToch kwamen
de Mijdrechters op gelijke hoogte.
Ruim tien minuten voor rust keerde de Utrechtse keeper eerst nog
de tweede Mijdrechtse strafcorner,
maar zijn verdediging kreeg de bal
niet goed weg en Daniel de Graaf
lanceerde vanaf de rand van de cirkel een kogel waar niemand meer
aan kwam, 1-1. Nu werd HVM sterker en bekroonde dat toen Midas
van der Zande met de bal de cirkel
kon binnenlopen en de keeper passeerde. De bal leek naast te gaan,
maar Thom Fokker was er als de

kippen bij en tikte de voorsprong
binnen, 2-1.
Gelijk
Dat was voor Zwaluwen aanleiding
de mouwen extra op te stropen.
De ploeg kreeg weer de overhand,
weerstond eerst nog een Mijdrechtse strafcorner en scoorde zelf uit een
strafcorner de 2-2, een kopie van
hun eerste doelpunt. Het begin van
de tweede helft was voor Zwaluwen.
langs. Het bleef spannend, de drukke tribune genoot. Dertien minuten
voor tijd kantelde de wedstrijd. Tom
Gunther bracht uit de zesde strafcorner zijn team op voorsprong. Een
Zwaluwse speler uitte zijn frustratie
daarover in dusdanige bewoordingen dat de scheidsrechter een gele kaart trok. HVM liep in overtal uit
naar 4-2 door Daniel de Graaf, die
een mooie actie van Midas van der
Zande doeltreffend afrondde. Daarna soleerde Casper Wilmink naar de
5-2 eindstand. Een strafcorner van
Zwaluwen kwam vlak voor het einde
nog op de paal, maar de drie punten
bleven in Mijdrechtse handen.

