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DEZE WEEK:

 Mijmeringen

 Goed geschoten

 Driehuisschool 
bezocht tentoonstelling 
Kletsnat

 Veel belangstelling bij 
opening bbq-seizoen

 Defi nitieve afspraken 
met Verwelius voor 
start nieuwbouw 
Marickenzijde

 Dorpentocht fi etst op 
zondag 1 juni

KORT NIEUWS:

Aanrijding 
fi etsers
Mijdrecht - Donderdag 15 mei 
vond een aanrijding plaats op 
de Constructieweg. Rond 15.25 
uur kwamen door onbekende 
oorzaak twee fi etsers die el-
kaar tegemoet reden met el-
kaar in botsing. Het ging om 
een 16-jarige jongen uit Vinke-
veen en een een vrouw (leeftijd 
onbekend) uit Mijdrecht. De 
vrouw raakte buiten bewustzijn 
en is met een ambulance naar 
het ziekenhuis gebracht. g-star/DIEsEL/paLL maLL/JaCK&JONEs/Ltb/Cars/pEtrOL/ONLy/vErO mODa
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Uithoorn/De Ronde Venen - We 
hebben er lang op moeten wachten, 
maar eindelijk was het dan zover. 

Donderdag 15 mei opende minis-
ter Melanie Schulz van Haegen (In-
frastructuur & Milieu) samen met 
Elisabeth Post, gedeputeerde Ver-
keer en Financiën van de provin-
cie Noord-Holland, onder grote be-
langstelling van talrijke genodigden 
uit de politieke en ambtelijke sector, 
het bedrijfsleven en omwonenden, 
offi cieel het Amstel aquaduct en het 
laatste stukje N201 van wat de ‘Om-
legging Amstelhoek’ in het Master-
plan N201+ wordt genoemd. Daar-
bij lieten ook de lokale en regionale 
pers en TV zich niet onbetuigd, ge-
let op de grote belangstelling voor 
deze happening. Na toespraken van 

de minister en gedeputeerde, waar 
beiden kort de noodzaak en het be-
lang van de omgelegde N201 voor 
de regio, de economische bedrijvig-
heid en de inwoners van Aalsmeer 
en Uithoorn toelichtten, bleek de 
openingshandeling minder specta-
culair dan wat buitenstaanders er-
van hadden verwacht. Met een ge-
zamenlijke druk op de knop door 
beide bewindsvrouwen opende zich 
een scherm in het midden van het 
aquaduct met daarop een luchtfo-
to van de omgelegde N201, waar-
na het wegtracé richting De Ronde 
Venen werd vrijgegeven. Ter plaat-
se stapten de minister en de gede-
puteerde met hun gevolg in gereed-
staande elektrische auto’s (Tesla’s) 
om het eerste ritje over de N201 van 
Amstelhoek richting de Tienboeren-

weg te maken. ‘Elektrisch’ als ui-
ting van de duurzaamheidsgedach-
te achter het transport over de weg. 
Het nieuwe stukje N201 was met 
dat gebeuren meteen offi cieel ‘in-
gewijd’. Teruggekeerd van deze ac-
tiviteit werd samen met het aanwe-
zige gezelschap het glas (met alco-
holvrije inhoud) op het succes van 
de afronding van dit project gehe-
ven. De opening werd omlijst met 
een door het Projectbureau N201+ 
perfect georganiseerde receptie ter 
hoogte van de waterkering op de 
grens van de twee provincies. Het 
aquaduct is het enige onder de Am-
stel door maar tevens het eerste in 
Nederland dat twee provincies met 
elkaar verbindt. 
Foto: Mark Bouwman
(Vervolg elders in deze krant)

Omlegging Amstelhoek N201+ voltooid

Eerste aquaduct dat een brug 
slaat tussen twee provincies

Regio - Na afl oop van de plech-
tigheden kwam ook de problema-
tiek van het landbouwverkeer nog 
even om de hoek kijken. Dat mag 
op voorhand geen gebruikmaken 
van het aquaduct. Het betreffende 
onderwerp, dat een heet hangijzer 
vormt in de regio, was op 14 april dit 
jaar bij de Statencommissie Mobili-
teit en Wonen provincie Noord-Hol-
land, onderwerp van gesprek. Dat 
blijkt uit de notulen. Naar aanlei-
ding van de vraag of landbouwver-
keer door het aquaduct een optie is, 
merkte de gedeputeerde (Elisabeth 
Post) het volgende op: “Destijds is 
in de realisatieovereenkomst met de 
gemeente afgesproken dat er geen 
landbouwverkeer door het aqua-
duct zou rijden. Het aquaduct is uit-

gevoerd als tweemaal één rijbaan. 
Er is geen passeermogelijkheid. 
Een dergelijke discussie wordt in 
veel gebieden in Noord-Holland ge-
voerd. De beleidslijn van de Provin-
cie Noord-Holland is dat geen land-
bouwverkeer wordt toegestaan op 
provinciale wegen, tenzij er geen al-
ternatieve route is. Dan zou een uit-
zondering kunnen worden gemaakt. 
Wettelijk gezien is er een groot ver-
schil tussen de maximale snelheden 
van landbouw- en regulier verkeer. 
Mocht de wet wijzigen, dan wordt 
het een andere zaak. Als de Provin-
cie in het geval van Uithoorn toe-
stemming zou geven, dan wordt een 
precedent geschapen.”
Samen met de gemeenten Uithoorn, 
De Ronde Venen, de Stadsregio 

Amsterdam en de Provincie Utrecht, 
keek de Provincie naar een oplos-
sing. De gedeputeerde voorziet dat 
genoemde partijen er niet uitkomen 
met elkaar. Alle partijen vinden het 
een probleem, maar geen van alle 
is bereid te betalen voor een oplos-
sing. Zodra de technische kant van 
de zaak rond is ten aanzien van de 
N201, thans N196, wordt deze weg 
overgedragen aan de gemeente Uit-
hoorn. Het is dan aan die gemeen-
te om verdere beslissingen over die 
weg te nemen. Tot grote spijt en 
frustratie van de gedeputeerde is er 
dus geen directe oplossing voor het 
landbouwverkeer. Op bijgaande fo-
to ziet u raadslid Nico den Dood van 
het CDA (zelf agrariër) in gesprek 
hierover met de minister.

Landbouwverkeer niet 
door het aquaduct

Vinkeveen - Vorige week bracht de 
Statencommissie een bezoek aan 
de Vinkeveense Plassen. Dit be-
zoek stond al langer op de agen-
da, maar nu er een voorstel ligt tot 
opheffi ng van het Recreatieschap 
Vinkeveense Plassen kreeg dit be-
zoek meer betekenis. Aanwezig wa-
ren vertegenwoordigers van het Re-
creatieschap, onder voorzitterschap 
van de burgemeester van De Ron-
de Venen, Statenleden, de gedepu-
teerde, medewerkers van de Provin-
cie en vertegenwoordigers van de 
Belangenvereniging van Vinkeveen-
se Legakkers. De provincie Utrecht 
is gevraagd haar deel van de kos-
ten voor het beheer van de Vinke-
veense Plassen bij te dragen, maar 
dat gaat niet helaas zonder slag of 
stoot. De Statenleden hadden nog 

veel vragen of de kosten wel effi -
ciënt en effectief werden uitgege-
ven. Daar werd ‘s middags op het 
Provinciehuis nader over vergaderd 
in de Commissie Milieu, Mobiliteit 
en Economie. Wat daarvan de defi -
nitieve uitslag is, is helaas nog niet 
bekend. Door deze fi nanciële zaken 
op bestuurlijk niveau en het discus-
siëren over verantwoordelijkheden 
lijken besluiten langer op zich te la-
ten wachten, zo kunnen alle plan-
nen die al gemaakt zijn niet of pas 
veel later uitgevoerd worden. Intus-
sen, zo stelt de secretaris van de 
BVVL Ada Lokhoff, verkeren recre-
anten op de Legakkers in onzeker-
heid over de toekomstige regels in 
dit prachtige plassengebied. En ver-
dwijnen er steeds meer Legakkers 
door gebrek aan onderhoud.

Statencommissie op werkbezoek 
Vinkeveense Plassen

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698

Europa 
dichtbij in 
Utrecht
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Donderdagavond laat werd het 
aquaduct met het laatst deel van 
de nieuw omgelegde N201 al open-
gesteld voor het verkeer. Intussen 
kan iedereen vanuit de Ronde Ve-
nen en Uithoorn vice versa volop 
van de nieuwe weg gebruik maken 
die te boek staat als de drukste pro-
vinciale weg van Nederland. Tegelij-
kertijd werd ook het viaduct onder 
de busbaan in de verbinding tus-
sen het centrum van Uithoorn en 
de Amsterdamse weg voor het ver-
keer vrijgegeven. Daarmee behoort 
ook de jarenlange overlast door 
het drukke verkeer voor de bewo-
ners in de Stationsstraat tot het ver-
leden. Overigens is het zo dat be-
stemmingsverkeer voor Uithoorn in-
dien nodig tot halverwege oktober 
dit jaar nog gebruik kan maken van 
de ‘oude route’ via de Prinses Irene-
brug naar het centrum en verder via 
de N196. Zodra de Irenebrug na dit 
vaarseizoen een grote onderhouds-
beurt krijgt, is dat afgelopen. Want 
daarna krijgt de brug alleen een 
‘centrumfunctie’ en is er (in princi-
pe) geen doorgaand verkeer meer 
mogelijk. Tegen die tijd hoort u daar 
meer over.

Voldoende capaciteit?
Weggebruikers die veelvuldig ge-
bruik maken van de omgelegde 
provinciale weg, vooral die in de re-
gio, zullen er blij om zijn dat na 8 
jaar bouwen aan de omlegging van 
de provinciale weg ook het laatste 
stukje van de N201 voor het ver-
keer is opengesteld. Het vele ja-
ren lang rijden door de woonkernen 
Uithoorn en Aalsmeer met steeds 
drukker wordend verkeer werd een 
crime met al die verkeerslichten. 
En het schoot maar niet op. Dat is 
nu verleden tijd, want er kan, als er 
geen verkeerscalamiteiten zijn, vlot 
worden doorgereden vanaf de A2 
naar de snelwegen A9 en de A4 vi-
ce versa. Althans dat zijn de (hoog-
gespannen) verwachtingen. Buiten 

de spits blijkt de reistijd aanzienlijk 
korter bij het bereiken van een be-
stemming. Aan de andere kant zijn 
er al wel verscheidene vragen ge-
steld of de capaciteit van het aqua-
duct met de tweebaans weg van 
de N201 aan de kant van De Ron-
de Venen voor de (nabije) toekomst 
wel aan de vraag zal kunnen blij-
ven voldoen. Zeker als er zich on-
verhoopt calamiteiten voordoen op 
de A9 of de A2 waardoor de N201 
als een omleidingsroute wordt ge-
bruikt. Wat dat betekent heeft men 
in Uithoorn op woensdag 30 april 
kunnen ervaren toen na een onge-
luk met een vrachtwagen op de A2 
bij Holendrecht het verkeer in en 
rond Uithoorn en ook op de N201 
volledig tot stilstand kwam. In 2015, 
als de Irenebrug over de Amstel 
uitsluitend voor bestemmingsver-
keer naar het Amstelplein wordt ge-
bruikt, wordt volgens de laatste be-
rekeningen verwacht dat er om en 
nabij 27.800 motorvoertuigen per et-
maal (gemiddeld bijna 20 per mi-
nuut) door het aquaduct zullen rij-
den. Dat zit dan meteen aan zijn 
maximale capaciteit. Zou via de 
Irenebrug wel doorgaand verkeer 
mogelijk blijven, dan scheelt dat on-
geveer 8.000 voertuigen per etmaal. 
Maar dat wil de gemeente Uithoorn 
niet. Ook al omdat die plannen ont-
wikkelt om het dorpscentrum aan 
elkaar te bouwen en de weg over 
de Irenebrug in een parkeervoor-
ziening te laten eindigen. Dan heeft 
ook het landbouwverkeer een groot 
probleem, want die mogen op voor-
hand niet via het aquaduct over de 
N201 naar de andere kant van de 
rivier rijden (zie hierover een apart 
bericht op deze pagina).

Veel vrachtverkeer
Een andere vraag is of de talrijke im- 
en exporteurs van en nabij de Bloe-
menveiling en Aalsmeer Greenport 
wel bereid zijn om hun vrachtwa-
gencombinaties ruim 20 km te laten 

omrijden via de route Waterwolftun-
nel, Schiphol-Oost en de A9 om zo 
naar de A2 te gaan (en omgekeerd). 
Oorspronkelijk was dat wel de be-
doeling en daarvoor is er ook bij de 
Bloemenveiling een aparte fly-over 
gebouwd waarbij het vrachtverkeer 
min of meer wordt gedwongen om 
die richting uit te gaan. Voor be-
stemming Schiphol(Cargo) ideaal, 
maar voor richting Duitsland, Bel-
gië en verder, blijkt bij navraag dat 
veel exporteurs van gewassen toch 
maar liever voor de kortste weg kie-
zen en hun chauffeurs opdracht ge-
ven bij de Legmeerdijk de N201 op 
te draaien om via Uithoorn/Am-
stelhoek naar de A2 bij Vinkeveen 
te rijden. Dat is een heel stuk kor-
ter en dat bespaart behoorlijk wat 
brandstof als er meerdere vracht-
wagencombinaties op een dag rij-
den. Een en ander houdt in dat er 
toch het nodige vrachtverkeer vi-
ce versa over de omgelegde N201 
bij Uithoorn en door De Ronde Ve-
nen zal blijven rijden. Opgemerkt 
zij dat het daarbij om vrachtverkeer 
gaat met allerlei lading, dus niet al-
leen siergewassen. Minister Schulz 
liet in haar toespraak weten dat “op 
de drukste momenten er per dag 
ongeveer 8.000 vrachtwagens over 
de N201 rijden. Nu dit over de om-
gelegde provinciale weg gaat kun-
nen bewoners opgelucht ademha-
len omdat ze verlost zijn van deze 
duizenden vrachtwagens per dag, 
minder last van lawaai en schonere 
lucht hebben en dat het veiliger is. 
Aan de andere kant zijn er ook om-
wonenden die meer overlast van het 
verkeer krijgen omdat de weg door 
hun gebied is aangelegd. Daarbij is 
het eigen belang ondergeschikt ge-
maakt aan het algemeen belang. 
Helaas moesten we die afweging 
maken. Ik wil de bewoners die zo-
lang overlast hebben gehad van de 
werkzaamheden aan de weg en het 
aquaduct wel bedanken voor hun 
geduld en begrip,” aldus de minis-

ter. Gedeputeerde Post wees op de 
betekenis van het plusteken achter 
de N201. “Het gaat om meer dan al-
leen wegen. Het staat ook voor een 
snelle busbaan, veilige fietsroutes, 
gebiedsontwikkeling op het gebied 
van wonen en werken en natuur-
compensatie. Er zit dus meer aan de 
N201 vast. Het is een veelomvattend 
plan. Het aquaduct is gebouwd met 
een levensduur van 100 jaar. Het 
aquaduct zal tevens getuige zijn van 
veel duurzame vervoersoplossin-
gen in de toekomst waar we nu nog 
geen idee van hebben. Vandaar dat 
achter het scherm een aantal elek-
trische auto’s die symbool staat voor 
duurzaam transport. De N201 is er 
voor nu, voor in de toekomst en voor 
iedereen,” liet de gedeputeerde in 
haar toespraak weten.

Verkeerscongesties
Hoewel een hele verbetering in de 
bereikbaarheid van de regio zijn 
sommige verkeerskundigen de me-
ning toegedaan uit dat bij volledige 
capaciteitsbenutting er toch regel-
matig verkeerscongesties voor het 
aquaduct zullen optreden. Een an-
dere veroorzaker van mogelijk file-
leed is dat aan de Uithoornse kant 
ter hoogte van de Europarei de vier-
baans weg overgaat in een twee-
baans met even verderop verkeers-
lichten bij de kruising met de Am-
sterdamse weg die ook voor opont-
houd zullen zorgen. Destijds gingen 
er stemmen op om het tracé meteen 
dubbel uit te voeren (twee tunnel-
buizen) en de vierbaansweg door 
te trekken naar de A2. Ook al zou 
er slechts een tunneldeel (zoals nu) 
van gebruikt worden, was dit bij uit-
breiding van de wegcapaciteit al-
vast gebouwd en beschikbaar. Dat 
hield echter tevens op den duur een 
verbreding van de weg bij Vinke-
veen (door de plassen) in. Die voor-
stellen kregen bij de toenmalige ge-
meenteraad geen meerderheid, bo-
vendien wilde de Provincie Utrecht 

er toen ook niet aan meewerken. 
Dan praten we over bijna tien jaar 
geleden! En gelet op de nieuwe po-
litieke verhoudingen in De Ronde 
Venen en de inhoud van het coali-
tieakkoord zal het er wel nooit meer 
van komen.

Veilig aquaduct
Het aquaduct is destijds ontwor-
pen met een 2x1 rijstrook en voor 
een maximale snelheid van 80 km/
uur. De breedte per rijstrook is 3,1 
m tussen de lijnen vanwege het 
scheidingsvlak in het midden en de 
belijning tot aan de zijwanden. De 
doorrijhoogte is 4,60 m. Het diep-
ste punt in de weg onder het aqua-
duct is ruim 9,9 m beneden NAP. De 
diepte van de Amstel boven het vlak 
van het aquaduct is 4,00 m. De to-
tale lengte van het aquaduct is 350 
m, waarvan 135 m als een gesloten 
deel (het eigenlijke aquaduct). Om-
dat dit minder dan 250 m is, hoeft 
het niet aan de strenge richtlijnen 
van de Tunnelwet te voldoen. Niet-
temin heeft de Provincie Noord-
Holland gemeend er goed aan te 
doen om toch diverse veiligheids-
ystemen en tunneltechnische in-
stallaties toe te passen als zou hier 
de Tunnelwet wel van toepassing 
zijn geweest. Dat betekent dus ex-
tra voorzieningen wat betreft brand-
werendheid, ontsnappingsroutes 
in geval van calamiteiten, aan bei-
de kanten trappen voor hulpdien-
sten, een brandblussysteem voor de 
brandweer als er brand in het aqua-
duct ontstaat, cameramonitoring 
waarbij vanuit de verkeerscentra-
le in Hoofddorp het verkeer in het 
aquaduct, net zoals dat gebeurt in 
de Waterwolftunnel bij Aalsmeer, 
voortdurend in de gaten kan wor-
den gehouden, een omroepinstal-
latie, snelheidsdetectie en dergelij-
ke. Al met al is het een heel veilig 
aquaduct. Onder het diepste punt 
van het aquaduct bevindt zich een 
waterkelder met een inhoud van 

336 m3 voor de opvang van hemel-
water. In een pompruimte bevinden 
zich drie pompen die het water bin-
nen de kortste keren uit de kelder 
kunnen pompen. In geval van wa-
teroverlast – bijvoorbeeld door een 
dijkdoorbraak van de Amstel - kan 
aan de Rondeveense kant de water-
kerende stalen schuif het aquaduct 
afsluiten. De noodkering heeft aan 
de oppervlakte een omhulling van 
een open staalconstructie en is be-
kleed met houten dwarsliggers. Dit 
profileert zich als een 7 meter hoog 
monument boven de inrit van het 
aquaduct in het landschap. De to-
tale constructie van het aquaduct is 
voorzien van een anti-vandaal coa-
ting (tegen graffiti).
Bijna een jaar later dan gepland 
was, ging de bouw van het aqua-
duct op 1 februari 2011 van start. 
Oorspronkelijk zou eind vorig jaar 
het project zijn opgeleverd, maar 
een deel van de weg in de toerit aan 
de Uithoornse kant bleek niet aan 
de eisen te voldoen en dat zorgde 
voor vertraging. Het herstel van dat 
wegdeel kostte de nodige tijd. Re-
den waarom de oplevering kortge-
leden plaats vond en de opening 
pas op 15 mei dit jaar werd vastge-
steld.

Met de aanleg en bouw van het om-
gelegde deel van de N201, inclu-
sief alle kunstwerken vanaf Hoofd-
dorp tot en met Amstelhoek, is in 
2006 begonnen en heeft ongeveer 
700 miljoen euro gekost. Binnenkort 
worden de juiste cijfers verwacht 
en zullen we daar melding van ma-
ken in deze krant. Nu het project is 
afgerond kunnen het Projectteam 
N201+, de bouwers en velen die 
op een of andere manier betrokken 
zijn geweest bij de totstandkoming 
van de omlegging van de N201, te-
rugkijken op een geslaagde onder-
neming waaraan na ruim 45 jaar(!) 
praten, overleg en plannen maken 
eindelijk uitvoering is gegeven.

Omlegging Amstelhoek N201+ voltooid
Vervolg van de voorpagina



De stembussen voor het 
Europees Parlement zijn 
op donderdag 22 mei 
geopend. Dat betekent 
dat uw stem de koers die 
de Europese Unie (EU) de 
komende jaren gaat vol-
gen, mede kunt bepalen. 
Ook kunt u aangeven wie 
Europa de komende jaren 
moet leiden. 

Veel wetten en regels uit 
Brussel hebben invloed op 
het beleid van Nederland 
én de Nederlandse provin-

cies. Een goed voorbeeld 
hiervan is luchtkwaliteit. 
De provincie heeft als 
taak de luchtkwaliteit 
te bewaken, maar kan 
dit niet alleen. De Euro-
pese wet- en regelgeving 
helpt de provincie bij het 
handhaven van een goede 
luchtkwaliteit. Daarnaast 
werkt de provincie veel 
samen met vergelijkbare 
Europese regio’s. Om ken-
nis te delen, maar ook om 
de krachten te bundelen 
bij belangenbehartiging.

Naast de wet- en regelge-
ving, is ‘Europa’ op nog 
veel meer manieren zicht-
baar. Ook in uw directe 
omgeving. Zo zijn zijn er 
tal van projecten die mede 
mogelijk zijn gemaakt door 
Europese subsidies. Neem 
bijvoorbeeld ‘Amersfoort 
Versterkt’, dat innovatie en 
creatief  ondernemerschap 
in die gemeente stimuleert 
en ondernemers verbindt. 
Dit project, dat vanaf  
2009 loopt, heeft daarmee 
al zo’n 150 nieuwe banen 

in de regio gecreëerd. 
Ook op het gebied van 
natuur is de invloed van 

Europa goed zichtbaar. Zo 
krijgen zeven Nederlandse 
laagveengebieden een 
financiële impuls om de 
natuurwaarden te verbe-
teren. In Utrecht worden 

in dit kader – samen met 
onder meer de provincie, 
Natuurmonumenten, en 

staatsbosbeheer – natuur-
herstelwerkzaamheden 
verricht in het Noorder-
park (het gebied tussen 
Maarssen en Groenekan) 
en Botshol (bij de Vinke-

veense Plassen). Hiermee 
wordt geprobeerd om 
verdwenen flora en fauna 
die van oudsher in het 
gebied thuishoren, terug 
te brengen. Dat is erg 
belangrijk voor de kwaliteit 
van de Ecologische Hoofd-
structuur die in Nederland 
wordt gerealiseerd.

Meer weten over de rol van 
Europa in Utrecht? 
Ga naar
www.provincie-utrecht.nl/
europa.
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IN DE PROVINCIE is een maandelijkse uitgave van de provincie Utrecht. Aan de 
hand van actuele, concrete resultaten laten we zien hoe wij bijdragen aan een 
aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de Utrechtse regio. Dat doen we 
natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners, gemeenten, bedrijven en 
inwoners.

Europa volop zichtbaar, ook in Utrecht

Verdwenen flora en fauna 
wordt teruggebracht

RESULTATEN Wat doet de provincie voor u? Hier leest u enkele resultaten van de afgelopen maand.

Veilig zwemmen met de Zwemwater App Provincie start met digitaliseren 
van kennisgevingenOp 1 mei is het zwemsei-

zoen gestart. De kans op 
zonnig weer stijgt en veel 
mensen zoeken dan 
verkoeling in en aan het 
water. Maar welke zwem-
plekken zijn veilig? Vanaf  
nu is er de Zwemwater 
App, met actuele gegevens 
over 800 zwemlocaties in 
Nederland.
Naast de veiligheid en 
waterkwaliteit, vindt u er 
ook handige weetjes als het 

De provincie Utrecht 
publiceert een groot deel 
van haar kennisgevingen 
digitaal op www.officielebe-
kendmakingen.nl. 

U kunt zich via www.over-
heid.nl abonneren op deze 
publicaties over projecten 
bij u in de buurt. Dan krijgt 
u een e-mailbericht op het 
moment dat er een melding 

aantal parkeerplaatsen 
en de aanwezigheid van 
horeca. Via de kaart vindt u 
snel een veilige zwemplek 

in de buurt. De Zwemwater 
App is gratis verkrijgbaar 
via iTunes en de Google 
Play Store. 

of  een besluit wordt gepu-
bliceerd over een locatie in 
uw buurt. Ook via de tab 
‘overheidsinformatie’ op 
www.overheid.nl kunt u de 
bekendmakingen vinden.

In de huis-aan-huisbladen 
verschijnt het komend half  
jaar nog een bericht als er 
een digitale kennisgeving is 
gedaan.

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? Mee-
praten over wat er in uw 
omgeving gebeurt? Neem 
dan een gratis abonnement 
op het interactieve digitale 
Provincie Utrecht Magazine. 
Geschikt voor tablet en pc.

Ga naar: 
provincieutrechtmagazine.nl 

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:
N238/N417 De Bilt: aanleg rotonde, werkzaamheden tot 
eind mei 2014.
N201 Mijdrecht: aanleg parallelweg, tussen de Ing. Ensche-
deweg en de Veenweg, werkzaamheden tot en met oktober 
2014.
N421 Bunnik, Houten: aanleg verbindingsweg Houten-A12, 
werkzaamheden tot en met voorjaar 2015. Op 24 mei is de 
publieksdag tijdens Dag van de Bouw. Zie ook: http://dag-

INFORMATIE
De provincie Utrecht beheert de provinciale wegen, zorgt 
dat u veilig en schoon kunt zwemmen in de recreatieplas-
sen en is mede-organisator van evenementen bij u in de 
buurt. Ook zijn er regelmatig openbare vergaderingen van 
Provinciale Staten.  Hier vindt u een handig overzicht van 
wat er de komende maand op die gebieden gepland staat.

vandebouw.nl/waar/utrecht/n421-verbindingsweg-houten-
a12/
N402, Loenen: aanleg randweg Loenen, werkzaamheden tot 
september 2014.

Groot onderhoud

Ieder jaar voert de provincie groot onderhoud uit aan een 
aantal wegvakken, kruispunten, rotondes en fietspaden ten 
behoeve van de verkeersveiligheid en het wegcomfort. Het 
bestaande asfalt is gemiddeld eens in de 10 jaar toe aan 
vervanging, omdat de deklaag dan versleten is. Dit jaar 
wordt groot onderhoud uitgevoerd in de periode half  juli-eind 
augustus aan in totaal circa 15 km weglengte, verspreid door 
de hele provincie. Eventuele periodieke afsluitingen en omlei-
dingen vinden ’s avonds, ’s nachts of  in een weekend plaats.

Voor een interactieve kaart van alle actuele wegwerk-
zaamheden aan de provinciale wegen, ga naar 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons Twitteraccount: 
@werkaandewegutr. Voor spoedeisende zaken als storing aan 

verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg, belt u 
met het Meldpunt calamiteiten: 030-258 36 00.

Evenementen

24 mei: Open Dag gemaal Caspargouw. Kom naar de drie 
nieuwe vispassages aan de Kanaaldijk Noord, Wijk bij Duur-
stede. Hier zwemmen jaarlijks duizenden vissen vanuit het 
Amsterdam-Rijnkanaal het Kromme Rijngebied in om eitjes 
te leggen. Gratis toegang. 

Provinciale Staten

  2 juni, 14.00 uur - Provinciale Staten
16 juni, 14.00 uur -  Commissie Milieu, Mobiliteit en  

Economie
16 juni, 19.30 uur -  Commissie Wonen, Maatschappij en 

Cultuur
Al deze vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan 
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De agenda vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie
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Mijmeringen
GUP

Het is er heel lang niet van gekomen, 
maar onlangs was het dan zover. Voor 
het eerst sinds mijn veertigjarig bestaan, 
had ik huisdieren in huis! Vroeger kon ik 
nog wel eens zeuren om een vis, konijn 
of het liefste een kat, maar er kwam niets 
in huis bij ons en daar wen je aan. Toen 
ik dus eenmaal op mezelf woonde, had ik 
niet meer de sterke behoefte om een huisdier aan te schaffen. Het 
was prima zo.

Begin
Totdat je leven weer verandert en je niet meer met kleine kinde-
ren zit maar met kinderen in de basisschool leeftijd. Kinderen in de-
ze leeftijd kunnen goed hun mondje roeren en weten over het alge-
meen ook prima wat ze wel en niet willen, getuige de vele “stop, hou 
op , ik vind het niet meer leuk” en de “ik wil een snoepje”. Als steeds 
meer mensen om je heen huisdieren krijgen dan roept dat wel een 
reactie op. Zo kunnen wij genieten van twee schattige puppy’s van 
de achterburen en is dat echt heel erg leuk. Meteen kwamen die 
van mij ook om een hondje zeuren. Heel begrijpelijk, maar praktisch 
niet uitvoerbaar in ons huishouden. Alle praktische argumenten die 
ik op tafel legde, van kleine puppy’s worden groot, kosten voor de 
dierenarts, wie laat dan uit, et cetera waren aan dovemans oren ge-
richt. “Aaah, mogen wij ook een puppy?”. Het leven is hard en zo ook 
mijn antwoord “nee, jongens”. 

Plant
Wat ze wel hadden, was een waterplant in een vaas in de venster-
bank. Het werd alleen een monsterplant, omdat het de vaas uit-
groeide. Dus moest er een grotere vaas opgezocht worden om daar-
in het waterplantje weer te kunnen vertroetelen met voldoende wa-
ter. Met grotere vaas bedoel ik een soort van glazen melkbus, even 
voor het idee. In die mega grote vaas was dat waterplantje wel heel 
zielig en alleen, dus het idee was snel geboren. Op naar de dieren-
winkel voor wat extra waterplantjes en wat guppy’s erbij. De kinde-
ren waren door het dolle heen, eindelijk hadden ze huisdieren.

Guppy’s
Het werden er drie en ze moesten ook allemaal een naam krijgen, te 
weten: Jet, Pipi en Phoebe. Met zijn allen lagen we voor de vaas naar 
onze guppy’s te kijken en hoe ze het naar hun zin hadden. Zelfs ik 
genoot ervan en dat was een bijkomend iets waar ik helemaal geen 
rekening mee had gehouden. De beweging van de visjes in de hoek, 
in de ochtenden even kijken naar ze en vooral hoe blij de jongens er 
mee waren was in een woord: hartverwarmend.

Afscheid
Tot een week later in de ochtend mijn oudste tegen me zei “Mam, 
Jet ligt nog zo stil daar, slaapt ie?”. Later op die dag moest ik consta-
teren dat het geen lang dutje was, maar dat Jet gewoon dood lag te 
zijn. Toen ik dat s ‘middags aan mijn jongens moest vertellen, moest 
ik denken aan mijn column van vorige week over leren omgaan met 
verlieservaringen. Niks op school ermee aan de slag, ik kon nu mijn 
mouwen ervoor opstropen! Dus vertelde ik het kort en bondig en 
had ik daarna twee huilende jongentjes in mijn armen die brulde 
van verdriet. De tranen kwamen helemaal uit hun tenen. Ik had van 
de weken ervoor geen traan meer in mijn lijf zitten, maar had zo met 
ze te doen. Na een tijd met ze gezeten te hebben, gingen ze over in 
de actie. Er moest een begrafenis komen en een wc begravenis was 
te min voor Jet. Dus werd er een gat in de tuin gegraven, een alter-
natieve grafsteen gemaakt namelijk een papier met de tekst “hij is 
dood” en een vis erop getekend. Daarna kwamen er steentjes om-
heen te liggen en bloemetjes. Maar zelfs dat was nog niet goed ge-
noeg voor Jet, er moest ook een afdakje komen. Dus staan er nu 
nog steeds stokken in mijn tuin, met bovenop die stokken een dak-
je van stof en is dit een prachtig eerbetoon aan onze eerste Gup. 
Een dag later verliet gup nummer twee ook al deze wereld (hoe krij-
gen we het voor elkaar?) en dat was verdrietig maar er werd al geen 
traan meer om gelaten. Misschien heeft goed rouwen toch wel zin, 
voor de ervaringen die erna gaan komen. 

P.s. voor de mensen die denken dat er dieren moedwillig zijn gestor-
ven of niet goed behandeld worden. Met alle zorg en liefde is er ge-
tracht een goeie biotoop te creëren in onze melkfles, maar voor de 
zekerheid krijgt onze oudste toch met zijn verjaardag volgende week 
een heus aquarium.

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

Lils Mackintosch bij 
Chazz 2014
De Ronde Venen - De jazz- en 
blueszangeres Lils Mackintosch is 
een van de meest vooraanstaande 
artiesten van Nederland. Ze begon 
haar professionele loopbaan als 17 
jarige in de musical Hair, speelde in 
hardrockbands en maakte later met 
haar gezin een tournee door onder 
meer Soedan, Koeweit en Egypte. 
Ons goede doel, de steun aan scho-
len in een paar andere Afrikaan-
se landen en in Latijns Amerika en 
Azië, spreekt haar aan. Ze treedt 
daarom belangeloos op. 
Lils Mackintosch is ook componiste, 
zangdocente en actrice. Ze won een 
Edison en speelde met grootheden 
als Oscar Peterson en B.B. King. En 
nu komt deze Europese Billy Holiday 
naar De Hoef om voor ons te zingen, 
te spelen en een masterclass te ge-
ven aan enkele getalenteerde jonge 
mensen. We vinden dat geweldig en 
kijken uit naar haar optreden.

Tot de mensen die haar muzikaal 
begeleiden hoort Clous van Meche-
len, een begaafde tenorsaxofonist 
en pianist met wie ze langdurig sa-
menwerkt. Samen met hem maakte 
ze het album ‘About crazy’. Haar le-
ven was vaak tumultueus. Maar als 
blues- en jazzzangeres kun je zulke 
ervaringen heel goed muzikaal ver-
werken. En wat te denken van de ti-
tel ‘It is not perfect to be easy’. Dat 
snap je vast beter als je het hele 
nummer hoort. 
Kom daarom op 21 juni naar Chazz 
, kom voor het optreden van Lils 
Mackintosch, kom voor de gro-
te tuin van Stroomzicht in De Hoef. 
Vanaf 15.00 uur is de tuin aan West-
zijde 50 open, de muziek begint iets 
later en gaat door tot het donker is. 
Geniet ervan en steun daarmee het 
goede doel, ‘onze scholen’. www.
chazz.nl voor het programma en 
voor kaarten.

Action weekend bij 
MotoPort Uithoorn
Uithoorn - Mega korting acties op 
de must have motor & scooter be-
nodigdheden! Zaterdag 24 en zon-
dag 25 Mei kunt u als motorrijder 
korting scoren op kleding en onder-
houdsproducten bij MotoPort Uit-
hoorn. Tijdens het action weekend 
gaat alles radicaal in de aanbieding 
om voor u extreem goede deals te 
maken op uw inkopen voor het zo-
merseizoen of voor de komende 
motorvakantie.
Zo zijn de helmmutsen in de aan-
bieding voor maar 1.95 en heeft u 
kettingspray voor maar 7.95!
Ook is er extra kleding ingekocht 
met superkortingen om uw com-
pleet aan te kleden voor een ex-
treem lage prijs. Sinds kort is Mo-
toPort Uithoorn ook dealer gewor-
den van de populaire Roof Boxer 

helmen, hiermee een complete aan-
vulling bij de al bestaande collec-
tie van Nau Fashion, HJC, Shoei, 
Bayard, Nolan , en Schuberth. Hier-
door komt de helmen collectie in de 
World of Helmets op zo’n 300 hel-
men uit, keuze genoeg dus! Op Zon-
dag 25 Mei zijn wij geopend van 
10.00 tot 17.00 en word er op de dag 
zelf ook een gezellige tourrit gehou-
den, met aansluitend een smakelij-
ke BBQ. Voor de tourrit en BBQ is 
er nog plaats beschikbaar en kunt u 
inschrijving www.motoportuithoorn.
nl. Door het hele jaar heen houdt 
MotoPort Uithoorn nog vele acties 
en deze kunt u volgen via hun Fa-
cebook pagina en website. Moto-
Port Uithoorn: Anton Philipsweg 
5-7 1422 AL Uithoorn, 0297-540163, 
www.motoportuithoorn.nl

Altijd al een kijkje achter 
de schermen willen nemen?
Mijdrecht - Op zaterdag 31 mei 
opent RTV Ronde Venen haar deu-
ren om jou te laten zien hoe een ra-
dioprogramma wordt gemaakt, en 
hoe een tv-studio er van binnenuit 
ziet. 
De lokale omroep RTV Ronde Venen 
laat graag zien hoe het er aan toe 
gaat bij de kweekvijver van omroep-
talent. Naast het meekijken en mee-
luisteren, kun je ook zelf aan de slag 
tijdens een van de workshops, bij-
voorbeeld ‘live radio maken’ of kruip 
voor de camera om je presentatie-
talent te ontdekken. Om 14.00 uur 
wordt bovendien de nieuwe televi-
siestudio officieel geopend. 

Altijd al willen weten hoe het eraan 
toe gaat in de wereld van radio en 
televisie? Kom dan langs in de stu-
dio van RTV Ronde Venen, Ren-
dementsweg 10d in Mijdrecht. De 
deuren staan open tussen 11.00 en 
16.00 uur.
RTV Ronde Venen is te horen op 
105.6 FM, en via de kabel op 101.9 
en 103.3 FM. Tekst-TV en onze uit-
zendingen zijn te zien via kanaal 45 
op het kabelnet, digitaal via Ziggo 
op kanaal 41 en via UPC op S14+ 
(analoog) en digitaal via kanaal 31. 
Kijk voor meer informatie en het 
programma op www.rtvrv.nl/open-
dag

Crown Theater Aalsmeer
Regio - Afgelopen weekend was 
het slotweekend van theaterseizoen 
2013/2014 in het knusse theater in 
het Centrum van Aalsmeer. Op vrij-
dag ging het dak eraf tijdens een 
optreden van de fantastische rock-
band U2NL. De beste U2 coverband 
van Europa kreeg, vooral na de pau-
ze, alle bezoekers van hun stoel met 
bekend repertoire, gebracht op hun 
eigen ludieke wijze. De zondagmid-
dag was het een stuk rustiger in de 
Club ‘exclusief bij Bob&Gon’, Ma-
riska van Kolck bracht een nostal-
gisch Moederdagconcert en ver-
tolkte Nederlandse meezingliedjes, 
musical- en filmhits en een aantal 
nummers van de Carpenters. En ’s 
avonds brachten de vier goed uit-
ziende mannen van LA the Voices 
hun prachtige concert onder muzi-
kale begeleiding van hun geweldi-
ge orkest. Het Crown Theater kan 
spreken over een geslaagde afslui-
ting van een goed theaterseizoen. 
Directeur Peter van Eick kan hier-
door aankondigen dat het theater 
kan blijven bestaan. Hij vertelt: “We 
hebben meer bezoekers mogen ont-
vangen dan het vorige jaar, maar het 
goede seizoen is ook zeer zeker te 
danken aan de ruim dertig sponso-
ren die het Crown Theater hebben 
gesteund.”

Start kaartverkoop
Peter verder: “Voor het aankomende 
seizoen hebben we weer een aantal 
leuke en mooie voorstellingen, voor 
zowel jong als oud. We verwach-
ten half juni te kunnen starten met 
de verkoop daarvan. Er voor ieder-
een wat te kiezen. Zo brengen we 
onder andere de kindervoorstellin-

gen: Pluk van de Petteflet, Woezel & 
Pip en Brandweerman Sam; muziek-
voorstellingen als: Do theatertour, 
Malando Kwintet, Fourtina en The 
Blues Brothers, komische vrouwen-
voorstellingen als De Huisvrouw-
monologen en Powervrouwen. Ook 
kunt u komend seizoen komen ge-
nieten van de musical ‘Een avond 
met Dorus’. Gedurende het seizoen 
zullen we nog een aantal verras-
singsvoorstellingen boeken. Bezoek 
daarom vanaf half juni regelmatig 
onze website, blijf op de hoogte via 
Facebook en Twitter of schrijf je in 
voor de nieuwsbrief voor de laatste 
informatie.” Het nieuwe theatersei-
zoen zal begonnen worden op dins-
dag 30 september met de 80’s Ma-
nia, een spetterende internationa-
le muziekshow uit London en op za-
terdag 18 oktober zal het seizoen 
officieel en feestelijk geopend wor-
den met Crazy Pianos, een feestje 
voor sponsoren, genodigden, pers 
en vrijwilligers. Voor die tijd is het 
Crown Theater wellicht present tij-
dens het evenement ‘Vuur en Licht’ 
langs de Westeinderplassen.

Voordelig entertainment 
Ook komend seizoen zal het unieke 
theater weer voordelig zijn, voorde-
liger dan andere theaters in de om-
geving.
Naast losse toegangskaarten zul-
len zij ook weer dinerarrangemen-
ten aanbieden. Dit jaar in combi-
natie met alle horeca in Studio’s 
Aalsmeer, waaronder ook restau-
rant Eetze. Ook deze informatie 
vindt u terug op de Social media als-
mede de website www.crownthea-
teraalsmeer.nl.

Col’inkidz kinderdisco
Uithoorn - Op vrijdag 23 mei a.s., 
is er weer een Col’inKidz Kinder-
disco bij Dans en Partycentrum 
Colijn.
Dit leuke evenement start om 
19.00 uur en duurt tot 21.30 uur. 
Natuurlijk is DJ Edwin Konijn weer 
van de partij en worden de kinde-
ren op een leuke manier bezig ge-
houden, kunnen ze weer swingen 

op de nieuwste muziek worden 
er weer spelletjes gedaan en na-
tuurlijk ook schuifelen! De disco is 
toegankelijk voor kids tussen de 8 
en 12 jaar. Kaartjes kosten 4,00 en 
zijn verkrijgbaar bij Kantoorboek-
handel Ten Hoope op het Zijdel-
waard in Uithoorn en natuurlijk bij 
Colijn. Meer info: www.dansen-
partycentrumcolijn.nl

ProCoatings is nu nog 
beter bereikbaar
Regio - Met de opening van de 
N201 is verfgroothandel ProCoa-
tings Amstelveen/Uithoorn nu nog 
beter bereikbaar. Het filiaal is gele-
gen aan de afrit Uithoorn/ Zijdelweg 
(N521). ProCoatings is een onaf-
hankelijke verfgroothandel met een 
zeer breed assortiment van meer 
dan 10.000 producten. Het assorti-
ment bestaat uit onder andere pro-
fessionele bouwverven, lakken, in-
dustriële coatings, vloersystemen 
en een breed scala aan schilders-
gereedschappen. Daarnaast leve-
ren wij diverse gratis diensten zo-
als het maken van verftechnische- 
en kleuradviezen.
ProCoatings is een groeiende orga-
nisatie met totaal 18 filialen in het 
westen van het land. Door deze 
groei en het aantal filialen kunnen 

wij snel en adequaat schakelen. De 
meeste producten zijn uit voorraad 
leverbaar en worden direct op kleur 
gemaakt. Mocht een product onver-
hoopt niet op voorraad zijn dan kan 
er vaak binnen 24 uur vanuit een 
ander filiaal geleverd worden. Kort-
om, snel handelen is hierbij het uit-
ganspunt!
De opening van de N201 biedt Pro-
Coatings de mogelijkheid om nog 
sneller te handelen. Wij kunnen u 
nog sneller bereiken en u daardoor 
nog beter van dienst zijn. Het filiaal 
is gevestigd aan de Zijdelweg 19 in 
Amstelveen en is telefonisch bereik-
baar op (0297) 52 40 48. Robin Mes-
serschmidt (T:0621287334) en Cees-
Jan van Bommel (T:0621282443) 
zijn het commerciële aanspreekpunt 
van het filiaal.

Stuntverkoop
Intersport Duo

Regio - Op donderdag 22 mei en 
vrijdag 23 mei a.s. organiseert In-
tersport DUO een stuntverkoop 
bij Amstelhof Health Club in Uit-
hoorn.
U kunt profiteren van kortingen 
tot 70% op restant- en fabrieks-
partijen zoals: T-shirts, shorts, 
sweaters, polo’s, bikini’s, run-
ning- en fitnesskleding, tennis-
kleding, voetbalkleding, sport-
schoenen, casualschoenen en 

sportartikelen van vele bekende 
sportmerken. De stuntverkoop is 
gratis toegankelijk! Locatie stunt-
verkoop Intersport DUO: Amstel-
hof Health Club Noorddammer-
weg 30 in Uithoorn.

Openingstijden stuntverkoop
Donderdag 22 mei: 13.00-21.00 u.
Vrijdag 23 mei: 10.00-15.00 u. 
Voor meer info: zie advertentie 
elders in dit blad.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Deze maand: Soulkoor D-F!NE 
concert “ON THE MOVE”!
Regio - Nog een paar weekjes 
en dan is het zover: op zaterdag-
avond 24 mei vanaf 20:00 uur geeft 
soul- en Motownkoor D-F!NE haar 
2-jaarlijkse, avondvullende, swin-
gende concert in het Alkwin Kolle-
ge (Weegbree 55) in Uithoorn! The-
ma is dit jaar “D-F!NE ON THE MO-
VE”, met zowel oude(re) als nieuwe 
nummers uit ons 11-jarig bestaan. 
Natuurlijk staat D-F!NE weer onder 
de bezielende leiding van Julia Sce-

panovic. Er wordt nog hard gewerkt 
aan de koorliedjes, solo’s, kleine 
groepjes en choreo, maar het be-
looft een geweldige avond te wor-
den! Komen jullie ook luisteren, kij-
ken, meezingen en –swingen? Een 
kaartje kost 10 euro en voor kinde-
ren tot 12 jaar 7.50. Kaarten zijn te 
bestellen via een e-mail aan info@
soulkoor.nl of bij de diverse koorle-
den of – zolang de voorraad strekt 
- aan de zaal in het Alkwin op de 

avond zelf. Meer info is te vinden op 
onze website www.soulkoor.nl. Wij 
hopen op een gezellige volle zaal, 
dus jullie zijn van harte uitgenodigd!
PS. Voor dames tussen de 18 en 
50 jaar die van zingen houden: D-
F!NE heeft nog ruimte voor nieuwe 
leden. Heb je interesse, kijk op on-
ze website (www.soulkoor.nl), stuur 
ons een mailtje (info@soulkoor.nl) 
of kom eens een woensdagavond 
meezingen tijdens onze repetitie.

Koks van het Johannes 
Hospitium kijken in de keuken
Vinkeveen - Op initiatief van een 
van de koks van ’s Anders, Arjan 
Verrips, mochten vrijwillige koks en 
gastvrouwen een kijkje komen ne-
men in de keuken van het restau-
rant in Vinkeveen. En niet alleen een 
kijkje maar ook moest iedereen aan 
de slag. Met producten van Poelier 
de Haan en van Groentehal Kok in 
Vinkeveen leerde Arjan de vrijwilli-

gers een klassieke Caesar salade 
te bereiden. Veel tips en tricks kwa-
men voorbij en dit alles leverde een 
heerlijke salade op, die de 30 vrij-
willigers zich in het gezellige restau-
rant goed lieten smaken.
Veel lof was er voor Arjan voor dit 
initiatief en dank aan Sander Ho-
gendoorn, die zijn restaurant be-
schikbaar stelde.

Veel matches op Beursvloer
Mijdrecht - De zesde Beursvloer 
van De Ronde Venen was weer suc-
cesvol! 
Donderdag 15 mei kwamen ruim 
honderd bedrijven en maatschap-
pelijke instellingen samen in De 
Meijert in Mijdrecht. Met een gong-
slag opende burgemeester Diven-
dal het evenement. Daarna ont-
stond een levendige handel. Het 
ging hierbij om ruilen, want geld is 
taboe op de beursvloer. Bedrijven 
hielpen zo maatschappelijke instel-
lingen met kennis, middelen en ma-
terialen. Daarvoor in ruil gaven de 
maatschappelijke instellingen zaken 
als teambuildings, feesten, en ande-
re dingen waarvan de bedrijven en 
hun personeel profijt hebben.
De eerste match werd, zoals ieder 
jaar, speciaal in het zonnetje gezet. 
De firma Feka en de Stichting Vrij-

willigerszorg Thuis Sterven sloten 
deze match, ze ruilden communica-
tieapparatuur voor een high tea.
Er heerste een gemoedelijke sfeer. 
De handel werd in goede banen ge-
leid door hoekmannen en –vrouwen 
in felgekleurde jasjes. Zij brachten 
vraag en aanbod bij elkaar en hiel-
pen bij de onderhandelingen. Zo 
kwamen honderdtwintig matches 
tot stand. Deze overeenkomsten 
werden geregistreerd door de be-
langeloos aanwezige notaris en ac-
countant. Daarna gingen de partijen 
samen op de foto.
Tijdens de anderhalf uur, die de 
Beurvloer duurde, werden ook veel 
contacten gelegd. 
Veel organisaties liepen rond met 
vrolijke gezichten en lieten weten 
dat ze leuke en mooie matches had-
den gesloten.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist.
- Uithoorn, Albert Verweylaan: Rode 18-jarige kater. Heeft witte bef 

en pootjes.

Gevonden:
- Uithoorn, Torbeckerlaan: Zwarte kat met klein wit befje. Draagt 

bandje van dierenbescherming.
- Abcoude, Achter de Kerken: Cyperse Kat.
- Mijdrecht, Boezemmolen: Iets oudere cypese kat met wit.

Veel belangstelling bij 
opening bbq-seizoen

Uithoorn - Traditiegetrouw orga-
niseerde keurslager Gert Stronk-
horst afgelopen donderdagavond in 
de hal van het winkelcentrum Am-
stelplein zijn proeverij in het kader 
van de ‘opening van het barbecue 
seizoen.’ Tal van barbecueliefheb-
bers waren daarvan op de hoog-
te en lieten dit gebeuren niet aan 
hun neus en smaakpapillen voorbij-
gaan. In minder dan geen tijd stond 
het vol met belangstellenden bij de 
uitgestalde producten op tafels en 
kraampjes. Heerlijke vleesgeuren 
vanaf de verschillende barbecues 
deden de zintuigen van velen dui-

delijk prikkelen en het water in de 
mond lopen. Iedereen bleek al snel 
weer zin te krijgen om zelf te gaan 
barbecueën. Geen wonder als je ziet 
wat Gert Stronkhorst en zijn leve-
ranciers daarvoor in huis hebben. 
Van 19.00 tot 22.00 uur kon men 
volop genieten van een comple-
te barbecue-instuif als aanzet voor 
de opening van het barbecuesei-
zoen zomer 2014. Dat er veel barbe-
cueliefhebbers zijn bewees de grote 
belangstelling die er was voor deze 
avond. De gratis hapjes en drankjes 
gingen er goed in en de bijbehoren-
de informatie die men kreeg werd 

dankbaar aanvaard. Het was door-
lopend gezellig druk. Het aanko-
mende mooie weer heeft veel men-
sen al doen besluiten de barbecue 
weer te voorschijn te halen om daar 
heerlijke hapjes op klaar te maken. 
Gert Stronkhorst heeft er alles voor 
in huis en liet dat ook duidelijk zien 
(en proeven).

Uiteenlopend assortiment
BBQ-specialist Gert Stronkhorst 
had overal voor gezorgd en het liep 
als gesmeerd. Zo gaven naast zijn 
eigen inbreng met heel veel vlees-, 
vis- en andere producten nage-
noeg al zijn (vaste) leveranciers ac-
te de présence met een presentatie 
van hun apparatuur en een uiteen-
lopend assortiment aan producten. 
Gert Stronkhorst zelf liet als keur-
slager zien wat er allemaal moge-
lijk is met vlees en vis voor de bar-
becue en het uitgebreide assorti-
ment daarvoor wat hij in eigen be-
heer maakt en aanbiedt.
Zoals complete vleespakketten, 
vleesspecialiteiten, visgerechten en 
dergelijke. Maar ook aparte vlees-
hapjes. Een uitgebreid aanbod met 
voor elk wat wils en ieder budget. 
De folders in de winkel geven een 
compleet overzicht.
Nieuw bij hem is het ‘Plateau’ waar-
mee men sfeervol kan tafelen naast 
de barbecue. Het is een lang houten 
dienblad met vakverdeling waarop 
een uitgebreid assortiment van liefst 
32 verschillende koude lekkernij-
en gepresenteerd kan worden. Het 

standaard assortiment omvat o.a. 
rauwkostsalade, toastsalade, tapas, 
antipasti, vis en kaas. Er is voor elk 
wat wils. Verder worden er 2 soorten 
brood bij geleverd. Ideaal voor ge-
bruik in familie- en vriendenkring. 
Het plateau krijgt u in bruikleen.

De toeleveranciers deden niet voor 
Gert Stronkhorst onder. Zo toonde 
Monolith verschillende soorten ke-
ramische barbecues en barbecue 
artikelen, Polaris zijn visspecialitei-
ten, Auw Stoof presenteerde Lim-
burgse delicatessen, overheerlijke 
mayonaises in verschillende sma-
ken en dressings. Swiss Diamond 
bracht pannen en ander kookge-
rei onder de aandacht. Ook Kaas en 
Zo van Stijn Melenhorst deed mee, 
voornamelijk met heerlijke frisse 
wijnen die goed smaken bij allerlei 
barbecuegerechten.
“Wij wilden de liefhebbers van bar-
becue gerechten weer eens breed 
laten kennis maken met wat wij al-
lemaal voor de barbecue hebben en 
kunnen leveren om er thuis of bij het 
bedrijf een geslaagd barbecuefes-
tijn van te maken. Ik denk dat het 
ook gelukt is. De talrijke bezoekers 
waren in elk geval erg enthousiast. 
We verwachten er dan ook veel van 
de komende zomermaanden,” aldus 
een tevreden Gert Stronkhorst die 
bij dezen Nico Theuns van de Vrij-
willige Brandweer in Uithoorn wil 
bedanken voor zijn attente aanwe-
zigheid die avond om een oogje in 
het (veiligheids)zeil te houden.

Al met al kan het dus voor menigeen 
een heerlijke (barbecue)zomer wor-
den! Helemaal tijdens het WK! Maar 
ook zonder dit sportevenement kan 
elke barbecue geslaagd zijn. Keur-
slager Gert Stronkhorst heet u van 
harte welkom en adviseert u graag 
bij uw culinaire wensen.

Optiek Sijbrants & van Olst toont 
spectaculaire Theocollectie
Uithoorn - Sijbrants & van Olst Op-
tiek organiseert dan ook met trots 
op vrijdag 23 mei vanaf 15.00 uur én 
zaterdag 24 mei de Theo Eyewear 
dagen Theobrillendragers zijn ech-
te trendsetters. Je herkent de Theo-
monturen direct: ze zijn vrolijk, ver-
nieuwend, eigenzinnig en van hoge 
kwaliteit. Bezoekers kunnen vrijwel 
de complete collectie bezichtigen. 
Daarnaast zal op vrijdag een advi-
seur van Theo Eyeware in de zaak 
aanwezig zijn om de bezoekers te 
adviseren en hen de allernieuwste 
monturen te showen.
De opticiens van Sijbrants & van 
Olst zijn er trots op dat ze naast 
al die Theobrillen ook de adviseur 
van dat spectaculaire merk in huis 
hebben. Deze expert heeft veel er-
varing met klanten die graag iets 
nieuws willen en durven dragen 
en gaan voor een eigenzinnige bril 
die, naast aantrekkelijk en onvoor-
spelbaar, ook in harmonie is met de 
persoonlijke uitstraling. Zonnebril-
lencollectie van ontwerper Tim Van 
Steenbergen. Naast de Theomon-
turen wordt op deze dagen ook de 

nieuwste Theo zonnebrillencollectie 
van Tim Van Steenbergen geshowd. 
Tim is een van de belangrijkste en 
meest succesvolle Belgische mo-
deontwerpers. Naast grote theater-
producties, ontwerpt hij ook unieke 
zonnebrillen, die bij Theo Eyeware 
worden geproduceerd. Voor de zo-
mer van 2014 trok de modeontwer-
per zich terug achter de tekenta-

fel, met een bijzonder kleurrijke col-
lectie als resultaat. Inspiratie vond 
Van Steenbergen in de fascineren-
de onderwaterwereld van de Rode 
Zee. Want net als de vissen en kora-
len daar, kregen zijn nieuwe zonne-
brillen uitbundige kleuren als groen, 
blauw, roze en oranje mee. 

Qua vorm liet Van Steenbergen zich 
inspireren door de moderne archi-
tectuur: een combinatie van het ge-
ometrische en het organische ver-
taalt zich in het gebruik van een 
metalen veer en transparant ace-
taat voor het montuur. Met al die 
elementen samen creëerde Van 
Steenbergen maar liefst zeventien 
asymmetrische kleurencombinaties 
voor de zes typische Theo-zonne-
brilmodellen. Gastheer Sijbrants & 
van Olst zorgt er deze dagen voor 
dat hun prachtige optiekzaak aan 
de Dorpstraat in Uithoorn een Bel-
gisch tintje krijgt en verwelkomt zijn 
gasten met lekkere Belgische bon-
bons en heerlijke Belgische biertjes. 
Ten slotte - en bijna even aantrek-
kelijk als de getoonde collectie -: al-

le klanten die op 23 of 24 mei een 
Theomontuur aanschaffen, krijgen 
maar liefst 10% korting!!!

Kleurrijke zonnebrillen uit de 
collectie van Tim van Steenbergen





Wist je dat:
-  IPL voor elk huidtype gebruikt 

kan worden, ook gevoelige hui-
den? De fl its wordt alleen maar 
omgezet in warmte in de haar-
wortel en laat de rest van de huid 
onaangetast!

-  Je voor èn na de behandeling 
‘slechts’ 24 uur uit de zon (zon-
nebank) moet blijven?

-  De behandelingen plaats vinden 
om de 6 weken? En doordat je 
maar 24 uur uit de zon moet blij-
ven is IPL een methode die ook 
in de zomer door kan gaan!

-  De huid tussen de behandelin-
gen door niet geharst of geëpi-
leerd mag worden, maar wel ge-
schoren? 

-  Er ook tussen de behandelingen 
geen ontharingscrème gebruikt 
mag worden? Dit heeft hetzelfde 
effect op de haargroei als harsen 
en epileren.

-  Er ook geen haarbleekproducten 
gebruikt mogen worden? Hoe 
lichter de haar wordt hoe minder 
effectief de behandeling!

-  IPL geen effect heeft op dons-
haar? In deze haartjes zit name-
lijk geen pigment dus hebben ze 
niet de mogelijkheid de warmte 
te geleiden.

-  Na 10 tot 20 dagen na de behan-
delingen de haren gewoon uit-

vallen? Indien je de haren na de 
behandeling weer laat groeien 
kan je na 10 tot 20 dagen de be-
handelde haren zo van de huid 
afvegen. Zo kan je precies zien 
wat het effect van de behande-
ling is geweest.

-  Haren die eenmaal verwijderd 
zijn met de IPL-methode komen 
nooit meer terug!

-  Nzuri Schoonheidssalon nu een 
actie heeft en dat je voor het ont-
haren van de oksels, bikinilijn en 
onderbenen maar 99,00 per keer 
kwijt bent?
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BizWorld 2014
met bedrijfsbezoek

aan de Fa. Spelt
Wilnis - Dit jaar deden we weer 
mee aan het project Bizworld. Dit is 
een leerzaam en leuk spel wat ont-
wikkeld is door een Amerikaan-
se zakenman die aan zijn kinde-
ren wilde uitleggen wat hij de he-
le dag deed op zijn bedrijf. Tijdens 
BizWorld starten de kinderen spe-
lenderwijs een eigen “bedrijf”op. Ze 
gaan dan in groepjes een eigen pro-
dukt ( vriendschapsbandjes) ont-
werpen, produceren en verkopen.
Op maandagmiddag 12 mei konden 
ze na de introductie solliciteren naar 
verschillende functies. Meneer Jan 
Spelt en meneer Gert van Kreunin-
gen begeleiden ons tijdens dit pro-
ject. Zij vertellen hoe het gaat in het 
veld en bekijken de beursgenoteer-
de bedrijven, laten zien wat de koer-
sen zijn en leggen uit wat aandelen 
zijn en investeerders, enz. Zij vorm-
den ook samen de bank die lenin-
gen verstrekte, maar waren samen 
met Dhr. Theo Andriessen en Dhr. 
Frits Gobée de sollicitatiecommissie.
De kinderen konden solliciteren 
naar Algemeen Directeur, Financi-
eel Directeur, Marketing Directeur, 
Directeur Ontwerp, Directeur Ver-
koop en Productie Directeur. Hier-
na werden de teams gevormd en de 
bedrijven opgericht. Ook kregen de 
bedrijven een naam en werd de mis-
sie bedacht! De bedrijfsnamen wa-
ren Bracelet Busines, Bracelet Ar-
my, De Klokkenploeg en Vrienden-
verband.

Bedrijven
Dinsdag 13 mei ( Ontwerpdag) wer-
den de bedrijven actief! Eerst moest 
er natuurlijk geld geleend worden 
bij de bank om te kunnen starten. 
Ook werden er aandelen gekocht 
en werd er een proto-type gemaakt 
van het bandje. Dan kon er ook een 
patent aangevraagd worden op het 
product of idee. Zo had een be-
drijf een patent aangevraagd op de 
kleurencombinatie oranje-rood-wit-
blauw en een ander bedrijf of het 
gebruik van de kleur bruin. Slim om 
in deze tijd van de komende kam-
pioenschap o.a. deze kleuren te ge-
bruiken.
Aan het eind van elke dag moest 
het fi nanciële overzicht ingevuld 
worden. De lonen moesten betaald 

worden en de huur afgedragen, dan 
ook nog de rente over de lening.
Woensdag 14 mei werd de produc-
tie voorbereid en kon er dan einde-
lijk geproduceerd worden. Alle be-
drijven gingen hard aan het werk. 
Alle poducten werden geteld en er 
werd berekend hoe hoog de vraag-
prijs moest worden om genoeg geld 
op te halen om alle kosten te dek-
ken. Donderdagmorgen 15 mei 
moest de marketing met haar idee-
en komen om de winkels in te rich-
ten en de verkoopleuzen en slogans 
te bedenken. Toen alles klaar was 
konden de kopers komen!! Dat wa-
ren de leerlingen uit groep 7 die Bi-
zEuro’s ontvangen hadden van de 
bank. Alle marketing presentaties 
kwamen eerst aan bod waarna de 
Big Sale kon beginnen. 

Balans
Donderdagmiddag 15 mei moest de 
Balans opgemaakt worden. Alle in-
komsten, uitgaven, leningen en aan-
delen werden in kaart gebracht. En 
aan het einde van het bedrijfsbe-
zoek op vrijdag 16 mei zou er dan 
bekend  gemaakt  worden welk be-
drijf er gewonnen heeft. Vrijdag 16 
mei was het dan zover. Met z’n al-
len gingen we naar het bedrijf van 
meneer Jan Spelt. We werden har-
telijk ontvangen op het bedrijf van 
de FA. Spelt . We zaten in een prach-
tige vergaderruimte op allemaal di-
recteursstoelen. Rianne Spelt vertel-
de ons eerst aan de hand van een 
Power Point Presentatie welke ac-
tiviteiten het bedrijf allemaal heeft. 
Daarna zijn we het bedrijf rondgelo-
pen. De puinbrekers, sjofels, vracht-
wagens, containers, alles was zeer 
indrukwekkend om te zien en vooral 
aan het werk te zien. Wat een prach-
tig bedrijf! Nadat weer terug waren 
in de vergaderruimte kregen we wat 
te drinken en te eten, waarna de di-
ploma’s uitgereikt werden. Iedereen 
was natuurlijk ondernemerkanjer, 
maar daarnaast waren er ook kan-
jers in elk vakgebied en natuurlijk 
het winnende bedrijf! Iedereen werd 
gefeliciteerd en kregen hun certifi -
caten uit handen van meneer Jan en 
meneer Gert. Daarnaast kregen al-
le kinderen een van de Firma Spelt. 
Hiervoor alsnog hartelijk bedankt!!

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.
nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB 
in Mijdrecht. 
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Eerste zomerse dag!

Zondag 18 mei 2014 de eerste zomerse dag. Dat was bij de pont in Nes 
aan de Amstel zeer te merken. De pont werd druk bezocht door voet-
gangers, fi etsers, motoren en auto’s. Ook was er veel vaar plezier op de 
Amstel. Op de voorgrond zit een meerkoet ‘rustig’ op zijn eieren.

Kim van den Hoek

RTV Ronde Venen opent 
nieuwe tv-studio
Mijdrecht – Op zaterdag 31 mei 
viert RTV Ronde Venen feest! Om 
14:00 uur wordt namelijk de nieu-
we tv-studio geopend. Tegelijkertijd 
opent de omroep zijn deuren tijdens 
een speciaal georganiseerde open 
dag. Kom ook achter de schermen 
kijken! RTV Ronde Venen is de lo-
kale omroep van de gemeente de 
Ronde Venen met ruim 50 enthousi-
aste vrijwilligers. Vanuit de studio in 
Mijdrecht wordt er (live) radio en tv 
gemaakt. Door de toenemende am-
bities groeide de tv crew uit de stu-
dio. Tijd voor een verbouwing! Plan-
nen werden gemaakt en uitgevoerd, 
door de vrijwilligers zelf, met als ge-
volg een prachtige nieuwe tv-studio. 
Deze biedt ruimte aan verschillende 
decors. Tv-programma’s als Sport-
ronde en het nieuwe programma 
What’s Next hebben een vaste stek 
in de studio. Deze nieuwe studio 
laat de omroep dan ook graag zien! 

Kom langs! 
Tijdens de open dag is iedereen van 
harte welkom om een kijkje te ko-
men nemen bij de lokale omroep. 
De open dag is van 11:00 tot 16:00 
uur, met de feestelijke opening van 

de nieuwe tv-studio om 14:00 uur. Er 
zijn verschillende workshops waar-
bij je live radio kunt maken, presen-
teren en monteren. Gewoon even 
langskomen voor een kijkje achter 
de schermen mag natuurlijk ook. 
RTV Ronde Venen brengt het loka-
le nieuws via tv, radio, social media 
en internet. Door deze multimedia-
le aanpak is het bereik zeer groot. 
Wellicht ook interessant voor or-
ganisaties en verenigingen zichzelf 
eens onder de aandacht te bren-
gen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
het verslaan van het nieuws en het 
onder de aandacht brengen van ac-
tiviteiten met advertenties via televi-
sie, radio en internet. 

Tot 31 mei! 
Het team van RTV Ronde Venen 
nodigt alle Ronde Veners dan ook 
graag uit op zaterdag 31 mei in onze 
studio aan de Rendementsweg 10D 
in Mijdrecht. Kom je ook? Van tevo-
ren aanmelden kan via maureen@
rtvrondevenen.nl, spontaan langs-
komen mag natuurlijk ook! Kijk voor 
meer informatie, het programma en 
de routebeschrijving op www.rtvrv.
nl/opendag.

KNA jubileert
Mijdrecht - Onlangs werden bij 
koor KNA een aantal leden in het 
zonnetje gezet vanwege hun lang-
durige verdiensten voor koor Kunst 
Na Arbeid uit Mijdrecht. Op de foto 
van links naar rechts Maarten van 
der Plas, Ans Korver en Riet Ramp 
die alle drie 50 jaar lid van het koor 
zijn. Ook werden Marianne Jager en 
Andrea Visscher in de bloemen ge-
zet voor hun verdiensten voor het 
koor gedurende 25 jaar. Het koor zal 
aanstaande zaterdag 24 mei tevens 
het laatste concert geven omdat 
het koor na 90 jaar besloten heeft 
te gaan stoppen. Het jubileum-af-
scheidsconcert begint om 20.00 uur 
in De Janskerk te Mijdrecht. Mede-
werking door soliste Ruzanna Na-
hapetjan, het Aristo strijkkwartet, 
organist David Schlaffke. Het ge-
heel staat onder leiding van dirigent 
Henk van Zonneveld. De toegang is 
gratis en u bent van harte uitgeno-
digd deze bijzondere avond met ons 
mee te beleven.

Driehuisschool
bezocht tentoonstelling 

Kletsnat
De Ronde Venen - Op dinsdag-
middag 13 mei bezochten 36 leer-
lingen van groep 1 & 2 van Rooms-
katholieke basisschool Driehuis uit 
Mijdrecht de tentoonstelling ‘Klets-
nat’ in NME-centrum De Woudreus. 
Zij zijn de eerste van in totaal 45 
groepen die de tentoonstelling ko-
men bezoeken. Het NME-centrum 
is omgebouwd tot een prachtige, 
spannende onderwaterwereld waar 
kinderen allerlei waterdieren ont-
moeten. Sommige dieren zijn in le-
vende lijve aanwezig zoals kikkervis-
jes, waterslakken en mosselen. An-
dere dieren, zoals de ringslang, kar-
per, ooievaar en eend, krijgen aan 
de hand van allerlei opdrachten ook 
een plekje in de belevingswereld van 
de bezoekertjes. Kinderen krijgen 
een beeld van de onderwaterfauna. 
Ze ontdekken spelenderwijs hoe de 
verschillende dieren zijn aangepast 
aan de wateromgeving. Waarom 

kan een eend goed zwemmen? Hoe 
haalt een waterspin adem onder wa-
ter en hoe doen wij dat? Hoe vangt 
een ooievaar lekkere dikke kikkers? 
Hoe lang kan een ooievaar op 1 poot 
staan? Wat zijn verschillen tussen 
een kikker en een pad? En wat doet 
een ringslang in een scheepswrak? 
De opdrachten zijn geschikt voor 
4-8 jarigen en hun ouders of be-
geleiders. De tentoonstelling Klets-
nat staat tot 5 juli in NME-centrum 
De Woudreus, Pieter Joostenlaan 
28a in Wilnis. Elke woensdagmid-
dag tussen 13.30 uur en 16.30 uur 
is de tentoonstelling geopend voor 
bezoekers (met uitzondering van 
4 juni). De toegang is gratis. Plaat-
sing van deze tentoonsteling is me-
de mogelijk gemaakt door fi nancië-
le bijdragen van Stichting Ronde Ve-
nen Fonds, De Veenmollen van IVN 
De Ronde Venen & Uithoorn en ge-
meente De Ronde Venen.

Defi nitief ontharen

Grieks Restaurant Corfu trakteert
groep 8 Twistvliedschool

Mijdrecht - Ook dit jaar heeft Jan-
nis Mitropoulos, eigenaar van Grieks 
restaurant Corfu in Mijdrecht,
groep 8 van de Twistvliedschool ver-

rast. Net zoals voorgaande jaren 
trakteerde hij de kinderen
in hun laatste jaar van de basis-
school op overheerlijk Grieks eten. 

Echter, voordat de borden werden 
opgeschept, was er gelegenheid 
om Jannis vragen te stellen over zijn 
achtergrond, het restaurant en na-

tuurlijk het mooie Griekenland. Op 
de kaart van Griekenland wees hij 
aan waar hij vandaan komt, werd er 
over olijven gesproken, over vakan-
ties in Griekenland en zelfs over de 
Griekse inzending van het Eurovi-
sie Songfestival. De klas van mees-
ter Jos kwam veel te weten, ook dat 
Jannis naast zijn restaurant actief is 
in de voetbal, zowel als speler als 
trainer voor de jeugd . Jannis zelf 
wilde graag weten wat voor plan-
nen de leerlingen hebben voor la-
ter, want zoals hij zei: ‘jullie zijn de 
toekomst’ . 
Iedereen had inmiddels fl ink trek 
gekregen en het was tijd om de bor-
den met tzaziki, stokbrood, tiropita, 
moussaka, giros en soufl aki rond te 
delen. Alles smaakte zo goed, dat 
de kinderen al snel voor een twee-
de keer in de rij stonden. Als klap 
op de vuurpijl werd rondom de le-
ge schalen 
de Sirtaki gedanst. Bovendien kre-
gen de kinderen een kortingsbon 
om zelf met de familie in restaurant 
Corfu aan de Raadhuislaan te ko-
men eten. Het was een leerzame en 
smaakvolle middag!
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Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde de jonge helden van Hertha 
F2 zijn eerste van twee toernooien 
ter afsluiting van het seizoen. 
De eerste wedstrijd was tegen 
buurtgenoot CSW. Hertha had enig 
overwicht en na een beetje met 
CSW gespeeld te hebben werd het 
tijd dat het overwicht in doelpunten 
werd omgezet. Een afstandschot 
van Sander van Senten, wellicht ge-
raakt door een CSW voetje, maar 
dat was niet helemaal goed te zien 
was de keeper teveel. Hertha drong 
meer en meer aan maar het over-
grote zandvlakte van met midden-
stuk maakte goed voetbal onmo-
gelijk. De eerste winst was binnen, 
0-1. De tweede wedstrijd was tegen 
OSM’75 uit Maarsen. De sterkste 
tegenstander na later bleek. Vanaf 
het begin stond de Hertha defensie 
en keeper Ravi onder druk. Hert-
ha kwam er wel enkele keren ge-
vaarlijk uit. Tijdens één van deze uit-
braken wist Luc van Dam de doel-
man te verschalken met een mooie 
schuiver in de korte hoek. Na de-
ze goal werd Hertha ver terug ge-
drongen en moest de defensie diep 
gaan om geen tegentreffer te incas-
seren. Een groot compliment voor 
het hele team dat vocht als leven 

en zich letterlijk voor de bal wierp 
om maar geen goal tegen te krijgen. 
Een zwaarbevochten, verdiende 0-1 
winst weer.

Hertha-Aboude
De laatste poulewedstrijd was te-
gen Abcoude. Na enig aftasten en 
wat speldenprikjes uitgedeeld te 
hebben was het Abcoude wat op 
voorsprong kwam, 0-1. De vonken 
vlogen er bij tijd en wijlen af, er werd 
geknokt voor elke bal en meter. Na 
een afgeslagen aanval belande de 
bal voor de voeten van Sander van 
Senten die zich niet bedacht en 
de leren knikker achter de Abcou-
de goalie joeg en daarmee de 1-1 
op het bord bracht. Na de zoveelste 
rush van onze dekselse Femke over 
rechts, kwam de bal bij Tom van der 
Laan terecht die, koel, zakelijk en 
beheerst afmaakte, 2-1. Het werd 
nog heel even spannend, maar 
het hele team, inclusief de wissels 
toonde zich ware vechters. Abcou-
de mocht niet meer scoren, en dat 
gebeurde ook niet. En zo gebeur-
de het, dat Hertha’s F2, met 4 inval-
lers, waaronder twee stoere meiden 
zich op een mooie zaterdagmiddag 
mocht opmaken voor de finale, te-
gen de thuisvereniging, VIOD.

Finale
Hertha heeft een duidelijk over-
wicht, ze hebben maar één mis-
sie: winnen en de beker mee naar 
Vinkeveen nemen. Na een minuut 
of 5 is het raak. Femke doet het 
net bollen aan VIOD kant. Weder-
om een heerlijk schuiver in de kor-
te hoek, 0-1. Wat een ontlading na 
deze treffer. Maar Hertha’s honger 
is nog niet gestild. Uit misschien 
wel de mooiste aanval van de mid-
dag weet Hertha opnieuw te sco-
ren. Sem Veenhof pikt de bal op, 
worstelt zich langs twee tegenstan-
ders door, en dan gaat hij niet zelf-
zuchtig door, maar legt de bal met 
een mooie voetbeweging opzij, naar 
de vrijstaande Luc van Dam die de 
0-2 maakt voor Hertha.. Net als ie-
dereen denkt dat de winst binnen 
is weet VIOD de 1-2 te maken.. De 
blauw-witte krijgers lopen op hun 
tandvlees maar niemand hoor je. 
Een paar omhoog gehouden dui-
men zeggen genoeg, ze zijn allen 
nog ok. Wat wil je, dit wil niemand 
missen tenslotte. 
En dan klinkt het fluitsignaal, een 
orkaan van vreugde kreten, spelers 
en speelsters vallen elkaar in de ar-
men. Wat een team! Terechte win-
naars! 

Hertha F2 wint toernooi bij VIOD

Wilnis - Woensdagavond 14 mei 
werd voor de 6e maal het sponsor-
sixentoernooi georganiseerd. Het 
toernooi begon met een buffet, ver-
zorgd door De Meijert, dat bestond 
uit diverse salades, gehaktballetjes, 
nasi, kippenpoten en fruit. Daarna 
zijn de eerste teams zich gaan om-
kleden, want om 18.45 uur stonden 
de eerste wedstrijden gepland. Door 
de vele inschrijvingen dit jaar werd 
er gestart met 3 velden zolang het 
licht was. 
De weergoden waren CSW geluk-
kig goed gezind en het was prach-
tig weer, de zon liet zich nog lang 
zien. Helaas had 1 team zich de-
ze middag al moeten terugtrekken 
en 1 team moest door blessures 
zich halverwege terugtrekken. Zo-
als gebruikelijk verliep de avond ge-

moedelijk, sportief en gezellig. Lau-
ra had samen met de scheidsrech-
ters Roy, Albert, Arno en Robin het 
hele speelschema prima onder con-
trole. Het buffet en de bar werd de-
ze avond perfect gerund door Rinus, 
Anneke, Sal en Marjolein. Het was 
leuk om te zien dat er ook sponsors 
langskwamen die niet meededen 
met een team, maar voor de beken-
de “gezelligheid” waren gekomen. 
Rond 22:15 werd de finale gespeeld 
tussen de 2 poule-winnaars Assu-
line en Stars in their eyes, die uit-
eindelijk door laatstgenoemde werd 
gewonnen en later op de avond 
de beker in ontvangst namen. De 
sponsorcommissie, die deze avond 
had georganiseerd, kan terugkij-
ken op wederom een zeer geslaagd 
toernooi en wil hierbij dan ook al-

le deelnemers bedanken voor hun 
sportiviteit.

Deelnemende teams waren dit jaar:
- Douven Montage
- Timmer- en montagebedrijf 

Bluemink
- Assuline B.V.
- Rabobank (met 2 teams)
- Gerrijn B.V.
- MGK Bouw B.V.
- Van ’t Hul Accountants en be-

lastingadviseurs
- Primapost
- C1000
- Qualm
- Starts in their eyes
- Tuincentrum Rijdes/Robert 
 van Schaik Tuinen
- SC Johnson Nederland
- Stieva Groep

CSW Sponsorsixentoernooi

De Ronde Venen - In de eerste 
raadsvergadering van de nieuwe 
raad was een van de agendapun-
ten: Actualisatie grondexploitaties 
2014. Ruud van Olden van de VVD 
was hier erg duidelijk over: “Ge-
heim...geheim....geheim...We bestu-
deren als raadsleden het raadsvoor-
stel waarin de boekhoudkundige 
gevolgen staan uitgewerkt voor on-
ze gemeenschappelijke huishoud-
rekening van onze inwoners. Een 
verslag van gedane zaken die on-
omkeerbaar zijn. Droge cijfers over 
droge grond, bouwgrond, bebouwd 
of nog onbebouwd, verspreid over 
de 117 vierkante km die onze ge-
meente groot is waarvan we ook 
weten dat er zich ruim 16 vierkante 
km water bevindt. We hebben een 
goede en constructieve besloten 
commissievergadering gehad waar-
in we details in vertrouwen hebben 
kunnen bespreken. Maar nu in het 
openbaar wil ik graag de portefeuil-
lehouder het volgende vragen”.

Directeur
“Als u een directeur/eigenaar was 
van een al of niet beursgenoteer-
de onderneming, en u staat de aan-
deelhouders te woord met een up-
date over de financiële situatie over 
de onderneming. Zoals u nu ook 
zou moeten doen: de inwoners en 

ondernemers zijn uw aandeelhou-
ders, met hun huizen en onderne-
mingen hebben zij als het ware een 
aandeel gekocht in uw onderne-
ming. Hoe zou u in deze situatie de 
aandeelhouders eigenlijk moeten 
informeren? In het huidige raads-
voorstel staan alleen de boekhoud-
kundige aanpassingen die we moe-
ten nemen waarmee het totale ver-
lies genomen op een aantal bouw-
projecten een kleine 9 miljoen eu-
ro is geworden. Wat u niet deelt zijn 
de veranderingen in de potentië-
le winst die nog niet tot verliesne-
ming en bijbehorende administratie 
heeft geleid”.

Markdynamiek
De VVD begrijpt dat we de wet-
matigheden van de marktdyna-
miek moeten eerbiedigen maar ik 
vind dat u in het raadsvoorstel ei-
genlijk net als een beleggingsbedrijf 
de inwoners een aantal scenario’s 
met een mogelijke winstprognose 
zou moeten overleggen, een aantal 
scenario’s die inzicht geven vóór de 
aandeelhouders in onze gemeen-
te. Daarnaast zou ik u willen vragen 
om de frequentie van de grondac-
tualisatie voor de raad te intensive-
ren naar twee keer per jaar. In de-
ze turbulente tijden waarbij er jaar-
lijks verliezen zijn te nemen alsme-

VVD vindt dat bewoners 
meer inzicht moeten hebben

Mijdrecht - Zaterdag 31 mei 
wordt er aan de Dorpsstraat 74 in 
Mijdrecht verkoop georganiseerd 
van inruilmeubelen, waarvoor de 
totale opbrengst voor de voedsel-
bank is. 
Dit voorjaar hield Gasse Woon-
centrum voor interieur & advies 
in Mijdrecht een inruilactie. Hier-
bij konden klanten van Gasse hun 
oude meubelen inruilen bij aan-
koop van nieuwe. De actie was een 
groot succes. Vele klanten ruilden 
hun (vaak nog prachtige) meube-
len in voor nieuwe designmeube-
len. Het resultaat is een winkel vol 
met mooie en zeer bruikbare meu-

belen die op zaterdag 31 mei a.s. 
zullen worden verkocht. De op-
brengst komt geheel ten goede aan 
Voedselbank De Ronde Venen. On-
der de ingeruilde meubelen zijn di-
verse merkmeubelen, zoals banken 
en fauteuils van Leolux, Stressless, 
Jori, Molinari, Wiener Werkstätte en 
Harvink. En opvallend veel relax-
fauteuils, waaronder diverse Stres-
sless relaxen (met de gepatenteer-
de relaxfuncties). En twee elektrisch 
bedienbare relaxfauteuils, waar-
van één met een sta-op functie en 
de ander in bijna nieuwe staat. De 
meubelen worden op zaterdag 31 
mei a.s. verkocht voor prijzen van-

af 25 euro voor een bank en 15 eu-
ro voor een fauteuil. Verkooplocatie: 
Dorpsstraat 74 in Mijdrecht (tus-
sen Eva Mode en Backstage Hair-
fashion). U kunt de meubelen daar 
vanuit de etalage zien staan. Maar u 
kunt ook kijken op Facebook waar 
alle meubelen staan afgebeeld 
(www.facebook.com/ Gasseinruil-
actie). Verkoop is op zaterdag 31 
mei a.s. van 10-16.00 uur. Maar u 
kunt nu al bieden op de ‘vanaf’-
prijs. Als de bieding echt interes-
sant is, vindt verkoop al plaats voor 
31 mei. Uiteraard nadat u het meu-
bel in het echt heeft gezien en ge-
test.

Inruilactie t.b.v. Voedselbank De Ronde Venen

De Ronde Venen - De gemeente 
heeft woensdag een overeenkomst 
getekend met Bouwmaatschappij 
Verwelius voor de ontwikkeling van 
nieuwbouwlocatie Marickenzijde in 
Wilnis. Hierin legt zij aanvullende af-
spraken vast over onder andere fa-
sering van woningbouw. In de eer-
ste fase wordt gestart met 165 wo-
ningen. Met deze belangrijke stap 
kan de gemeente eind mei 2014 
starten met de voorbelasting van 
het terrein. Verwelius verwacht in 

het najaar van 2015 te starten met 
woningbouw. Op woensdag 28 mei 
van 19.30 tot 21.30 uur vindt een in-
formatieavond voor geïnteresseer-
den in De Willisstee plaats. 
Wethouder David Moolenburgh: 
‘Marickenzijde is een verrijking voor 
de gemeente als woonlocatie. Dicht 
bij uitvalswegen, grenzend aan be-
staande bebouwing in Wilnis en met 
een aantrekkelijke landelijke opzet. 
Met deze belangrijke stap kunnen 
we deze nieuwe wijk verder ontwik-

kelen voor woningzoekenden in De 
Ronde Venen.’ 
Nadat de grond is voorbelast, ge-
beurt er tenminste één jaar niets op 
het terrein. In deze periode kan de 
grond zetten. Gerrit Verwelius van 
Bouwmaatschappij Verwelius: ‘Wij 
verwachten direct na de zomer van 
2015 te kunnen starten met de ver-
koop, waarna de bouw van de eer-
ste woningen in het najaar van 2015 
start. Vanaf medio 2016 verwachten 
we de eerste bewoners.’

Definitieve afspraken met Verwelius 
voor start nieuwbouw Marickenzijde

de er zicht is op wijziging van po-
tentiële winsten die zich uitstrek-
ken over vele miljoenen euro’s past 
het de raad daarover minstens twee 
keer per jaar geïnformeerd te wor-
den. Per slot van rekening worden 
aandeelhouders normaal gespro-
ken 4 keer par jaar geïnformeerd! 
De VVD vraagt u dit omdat in het 
straks te bespreken coalitieakkoord 
de ambitie niet overeenkomt met de 
financiële werkelijkheid zoals be-
schreven in de geheime notitie Ac-
tualisatie grondexploitatie 2014”, al-
dus Van Olden.

IVN-lezing ‘Waterrijk Amstelland’
Regio - Dinsdag 3 juni organiseert 
IVN De Ronde Venen & Uithoorn 
een lezing over de watergeschie-
denis van Amstelland. Deze lezing 
wordt gegeven door Finette van der 
Heide, ecoloog bij Recreatie Noord-
Holland. De lezing wordt gehouden 

in NME-centrum De Woudreus, Pie-
ter Joostenlaan 18a in Wilnis. De le-
zing begint om 20.00u; de toegang 
is gratis. Amstelland, het gebied aan 
weerszijden van de Amstel, is een 
waterrijk gebied. Hoe was het vroe-
ger? 

Hoe is de huidige situatie ontstaan? 
Finette van der heide vertelt over de 
rol van bodem, ecologie en gebruik 
door mensen. Een boeiende lezing 
voor iedereen die iets meer wil be-
grijpen van het landschap van van-
daag de dag.

Waarmee poetst u uw tanden? 

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl
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Verlies 3-6 cm en kilo’s en 
kilo’s in 5 weken!
Uithoorn - Heeft u net nog dat ex-
tra zetje nodig voor de vakantie doe 
dan mee met ons programma. Op 
zaterdag 24 mei om 10.30 uur is er 
een informatiebijeenkomst over het 
Slank en Fit met Vakantie-program-
ma. Begin juni start sportschool En-
joy Fit samen met Deli Line dit ef-
fectieve programma. U krijgt een 
trainingsschema en dieetadviezen 

aangepast aan uw leefstijl en ni-
veau. Wekelijkse controle zorgt er-
voor dat u uw doel haalt. De bijeen-
komst wordt gehouden bij Deli Line. 
Het adres is Wiegerbruinlaan 8a, te 
Uithoorn. De kosten worden groten-
deels vergoed door uw zorgverzeke-
raar! Aanmelden of meer informatie 
kan bij Deli Line T. 0297-522824  of 
Enjoy Fit T. 0297-269838.

Dorpentocht fietst op 
zondag 1 juni
Regio - Op zondag 1 juni 2014 or-
ganiseert de Stichting Dorpentocht 
opnieuw de alom bekende Dorpen-
tocht. Dit is in de regio van Amstel-
veen echt dé recreatieve fietstocht 
voor het gehele gezin en de sportie-
ve fietser. Dit jaar voor de 37e maal 
en natuurlijk weer voor een Goed 
Doel. Het Goede Doel van dit jaar 
Stichting Papageno. Deze stichting 
werd in 1997 door Aaltje en Jaap 
van Zweden opgericht om kinde-
ren met autisme te helpen. De men-
sen van de stichting halen kinderen 
en jongeren met autisme en aanver-
wante beperkingen uit hun isole-
ment met speciaal ontwikkelde pro-
gramma’s en therapieën vol muziek. 
De Dorpentocht heeft dit jaar weer 
twee routes; de eerste route heeft 
vanouds een afstand van onge-
veer 55 kilometer. De andere route 
is korter, circa 35 kilometer. U hoeft 
die keuze pas te maken bij de split-
sing. Het is op die dag aan u. Let u 
goed op waar u start, want u kunt 
niet vanuit elke startplaats de kor-
tere afstand fietsen. De startposten 
liggen dit jaar in: Aalsmeer, Amstel-
veen, Bovenkerk, Kudelstaart, Lan-
geraar, Nieuwveen, Nieuw Oostein-
de en Uithoorn. Onderaan dit artikel 
en op de website www.dorpentocht.
net zijn de exacte adressen vermeld. 
Bij veel van deze startplaatsen zijn 
voldoende parkeerplaatsen voor het 
geval u er voor kiest om met de auto 
naar de start te komen. Op elke con-
trole- en startplaats ontvangt u een 
stempel met een letter op uw deel-
nemerskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag en 
dit woord heeft zoals altijd te maken 
met het Goede Doel, Stichting Papa-
geno. En na afloop van uw fietstocht 
ontvangt u natuurlijk het fel begeer-
de erelint. Deze fraai uitgevoerde 
herinnering is uw bewijs van deel-
name. Er zijn fietsers die inmiddels 
36 verschillende exemplaren heb-
ben verzameld. De kosten van deel-
name zijn 4,50 (op de dag van de 
tocht), maar u betaalt slechts 3,50 
als u vooraf bij één van de voorver-
koopadressen een deelnemerskaart 
aanschaft (zie onder). Nieuw is de 
mogelijkheid om een deelnemers-
kaart via de website www.dorpen-
tocht.net te bestellen. Dan betaalt u 
4,00 (inclusief verzendkosten). 

Hoofdpost
Ooit is De Dorpentocht begonnen 
op de hoofdpost Olmenlaan 4 te 
Amstelveen; in het gebouw van de 

katholieke MAVO Maria Goretti, na-
dien Amstelhoven. Later is De Dor-
pentocht verhuisd naar het clubhuis 
van de Wieler Training Club De Am-
stel achter Startbaan 3. Maar De 
Dorpentocht heeft vanaf 2014 weer 
een nieuwe hoofdpost en dat is het 
gebouw het Keizer Karel College 
aan Elegast 5 te Amstelveen. Graag 
treffen wij u op 1 juni a.s. daar 

Startplaatsen 
-  Aalsmeer (35 + 55 km) Lunch 

Diner Bar “Welkom Thuis”, Stom-
meerweg 91

-  Amstelveen (35 + 55 km) Keizer 
Karel College, Elegast 5

-  Bovenkerk (35 + 55 km) Kaas-
boerderij “Clara Maria”, Boven-
kerkwerweg 106

-  Kudelstaart (35 + 55 km) Hoek 
Herenweg-Ambachtsheerweg 

-  Langeraar (alleen 55 km) Geer-
weg 8, Ter Aar

- Nieuwveen (alleen 55 km) De 
Sfeerstal, Hogendijk 5 

-  Nieuw Oosteinde (35 + 55 km) 
Zwanenpad (hoek Machineweg– 
Catharina Amalialaan) 

-  Uithoorn (35 + 55 km) “Kwalita-
ria Uithoorn”, Amstelplein 30 

Voorverkoop
-  Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-

straat 45, Aalsmeer
-  Amstelveen: Bruna Amstelveen, 

Groenhof 118, Amstelveen
-  Hoofddorp: Bruna Hoofddorp, 

Marktlaan 158, Hoofddorp
-  Mijdrecht: Boekhandel Mondria 

BV, De Lindeboom 11, Mijdrecht
-  Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorin-

stallaties, Wilhelminakade 41/43, 
Uithoorn

Prijzen
In de voorverkoop zijn de tarie-
ven voor deelname 3,50 per per-
soon. Kaarten bestellen via de web-
site www.dorpentocht.net zijn 4 eu-
ro (incl. verzendkosten). Op de dag 
van de tocht inschrijven 4,50 euro 
per persoon

Starttijd
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De controleposten 
sluiten uiterlijk 18.00 uur

Meer informatie 
Kijkt u op onze website www.dor-
pentocht.net. Of stel uw vraag per e-
mail op info@dorpentocht.net. Like 
ons op facebook: www.facebook.
com/Dorpentocht

Zaterdag Open dag Kanovereniging MdR
Uithoorn - Zaterdag 24 mei zal er, 
als vervolg op de gezellige open 
dag van de roeiafdeling, een open 
dag zijn voor de kano afdeling bij 

de Uithoornse Roei- en Kanovereni-
ging Michiel de Ruyter. Van 10.00 tot 
13.00 uur kunt u kennis maken met 
alle aspecten van het kanoën.

Vinkeveen - De aftrap voor de al 
kampioen geworden E1 van korfbal-
vereniging de Vinken was om 10.00 
uur op sportpark de Molmhoek in 
Vinkeveen, zonder Sifra Kroon die 
vandaag verhinderd was. Met nog 
twee wedstrijden te gaan, hebben 
de Vinken nog maar één punt te 
halen om alleen bovenaan te ein-
digen in de eerste klasse. Met een 
19-3 overwinning op Tempo E4 uit 
Alphen aan de Rijn was het kampi-
oenschap een feit.
Maak er een leuke wedstrijd van, 
heb plezier en laat aan je publiek 
zien wat je dit jaar geleerd hebt was 
de boodschap van de trotse coach 
Helene Kroon. De bezoekers wa-
ren het eerste die scoorde. 0-1 op 
het scorebord, maar de 1-1 en de 
2-1 waren voor Bud van der Vliet, 
dus gingen we met een voorsprong 
de eerste time-out in. Het twee-
de kwart was voor Tessa Fokker en 

Nieko Dankelman (2x) en gingen 
we met 5-1 rusten. De tweede helft 
vlogen de doorloopballen ons om de 
oren, Tessa Fokker en Joas Leeflang 
brachten de stand op 9-3. Het laat-
ste kwart: Galory play. Weten jullie 
wat dat is? Laat het maar zien! Joas 
Leeflang ging los met wel vier doel-
punten op rij. Het team met Joas, 
Nieko, Bud, Sanne en Tessa lieten 
zien dat ze doelpunten konden ma-
ken door over alle schijven te spelen 
en de juiste personen te laten sco-
ren! Wat wil je als coach nog meer? 
20! 20! werd er geroepen vanaf de 
kant.
De enthousiaste ouders, elke wed-
strijd weer aanwezig, genoten van 
het spel van de kinderen. 19-3 was 
de einduitslag en met we are de 
champions op de achtergrond wer-
den de door Jumbo gesponsorde E1 
pupillen in het zonnetje gezet met 
medailles en bloemen.

Twee kampioenen en twee bronzen 
plakken voor Atalante

De Ronde Venen - Op 17 mei vond 
de afsluiting van de minicompeti-
tie plaats en werden de bekers ver-
deeld. In de ochtend begonnen de 
Atalante Toppers en de Atalan-
te Megamini’s. De Toppers hadden 
een mooi begin, tegen SAS de min-
ste van de 3 oppononenten. Een lek-
kere binnenkomer die met een rui-
me winst werd afgesloten. Dan het 
team uit Nieuw Vennep wat al be-
duidend pittiger was. Maar de Top-
pers waren toch net een stapje be-
ter. Ook hier een winst.

De laatste opponent Spaarnestad 
maakte net als Atalante nog kans 
op de beker. Erg spannnend partij, 
zeker ook voor het publiek als dan 
de eerste set nipt werd verloren.. 
Gelukkig zette Atalante in de twee-

de alles recht en haalde met gede-
gen spel er een gelijk spel uit. Wie 
was winnaar? Het bleek dat Spaar-
nestad ergens al een puntje had la-
ten liggen, dus was het Atalante die 
hier de beker in ontvangst mocht 
nemen. De Toppers kampioen!  Bij 
de Megamini’s gaat het steeds be-
ter in de laatste toernooien. Maar 
door die goede prestaties zaten zij 
in de allerhoogste poule ingedeeld 
op de finale dag. En dit waren ster-
ke tegenstanders. Ze startten ook 
met een overtuigende nederlaag. 
Tegen de volgende opponent SAS 
wisten ze toch nog mooi een punt-
je af te snoepen. De laatste tegen-
stander kwam uit Haarlem en had-
den evenveel punten als Atalante, 
dus hier moest het gebeuren.. Met 
aanmoedigingen van de kant lie-

ten de meiden hier hun beste par-
tij zien! Mooie reddingen en slim-
me ballen. Hiermee werd het brons 
in deze sterke poule zeker gesteld! 
In de middag de Atalante Kanjers 
en de Atalante 4.
Atalante Kanjers is een vrij jong 
team wat al naar het hoogste niveau 
is doorgeschoven. Dit jaar was best 
een uitdaging en soms ook moeilijk, 
maar ze hebben veel ervan geleerd. 
De eerste partij was een mooie 
pot tegen Kudelstaart wat eindig-
de in een gelijk spel. Daarna tegen 
Nieuw Vennep. In de rally’s waren 
ze aan elkaar gewaagd, alleen door 
een paar sterke service beurten van 
de oranje shirts ging de winst naar 
Nieuw Vennep. Als laatste tegen het 
team uit Haarlem. Ook hier teams 
aan elkaar gewaagd, hier hadden 

ze een beetje de pech dat precies in 
de zoemer de tegenstander net iets 
meer punten had. De kanjers heb-
ben verdiend een bronzen plak bin-
nen gesleept. Dan Atalante 4. Vier 
nieuwe jeugdleden hebben we van-
af februari laten starten op niveau 
3. Zij hebben een mooie progressie 
laten zien. De start deze dag was 
net als bij de Toppers een lekkere 
binnenkomer met een dikke winst-
partij, dat geeft vertrouwen. Daarna 
tegen Oradi en dit was heel span-
nend! Daar werd gelukkig net op 
voor de zoemer nog een punt ge-
scoord om hier twee keer een gelijk 
spel op het bord te laten zien. Als 
laatste tegen het team van Hoofd-
dorp, ook hier een pittige pot, maar 
met minimaal verschil wist Atalante 
deze ook te winnen.  En omdat Ora-
di punten had laten liggen is Ata-
lante 4 kampioen! Heel mooi van dit 
kersverse team! Dit is wel een van 
de meest succesvolle seizoenen 
voor de hele jeugdafdeling van Ata-
lante met wel 4 bekers!

De Vinken E1 kampioen

Succesvolle sponsorwedstrijd op Mariahoeve
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
werd er op het gezellige en druk be-
zochte Mariahoeve een paarden-
wedstrijd georganiseerd met als 
doel geld te verzamelen voor het 
sportevenement Alpe D’Huzes. Voor 
deze sponsor-behendigheids wed-
strijd werd een hindernissen par-
cours uitgezet dat door de deelne-
mers in een zo’n snel mogelijk tijd 
moest worden afgelegd. Om 11.00 
uur ging de wedstrijd van start en 
vele paardenliefhebbers waren op 
het evenement afgekomen om de 
38 deelnemers tegen elkaar te zien 
strijden. De winnaars van de diver-
se categorieën waren Michelle Ros, 
Kim Gaaikema, Barbara Hoogduin 

en Bianca Haak. Het bleek een ge-
weldig succes te zijn want naast 
spannende ritten kon in de middag 
een mooie balans worden opge-
maakt. Samen met de eerder geor-
ganiseerde bingo van toneelvereni-
ging OKK was er een bedrag van € 
2510,- ingezameld. Rachel ter Brug-
ge was de hoofdsponsor van de 
middag, zij bleek maar liefst € 525,- 
te hebben verzameld. Organisa-
tor Jill van Coolwijk en haar mede-
leerlingen van het ROC Beveiliging 
kunnen terugzien op een succes-
volle dag en naast een waardevol-
le financiële inbreng zullen zij in ju-
ni aan Alpe D’Huzes bijdragen door 
de beveiliging van de fietstour voor 

Succesvol vriendjes- en vriendinnetjestoernooi
De Hoef - Op 14 mei jl. werd het 
jaarlijkse vriendjes- en vriendinne-
tjestoernooi voor de handbal geor-
ganiseerd in de Hoef. Er was een 
hoge opkomst! Veel aanmeldingen 

van kinderen uit de Ronde Venen. 
Om 15.00 uur begonnen we met 
een algehele warming up door Jill, 
de trainster van de E. Daarna gin-
gen de kinderen in groepjes het 

handbalveld op om diverse hand-
balspellen onder de knie te krijgen. 
Om 16.15 uur werden de nieuw ge-
leerde regels en vaardigheden uit-
getest in een heus handbaltoer-

nooitje. Dit leverde een aantal leu-
ke wedstrijdjes op met enthousias-
te kinderen. Om 17.00 uur brulde de 
oranje leeuw dat het einde van het 
toernooi in zicht was en kregen alle 
kinderen een oorkonde en de nodi-
ge versnaperingen. Dankzij de hulp 
van de vele vrijwilligers was ook de-
ze middag weer zeer geslaagd. 

HSV’ 69 kan nog best wat hand-
balsters gebruiken. Lijkt handbal je 
ook wel leuk? Kom eens een keer-
tje meetrainen, geheel vrijblijvend. 
HSV’ 69 ligt aan de Schattekerker-
weg 6 in De Hoef. Stuur een mail 
naar: Lyanne@van-Loenen.net en 
al uw vragen worden beantwoord! 
Wist u dat er bij HSV geen wacht-
lijsten zijn? Wist u dat je bij HSV el-
ke week competitie speelt? Wist u 
dat het echt heel gezellig is om bij 
een kleine vereniging te sporten? 
Wist u dat we elk jaar afsluiten met 
een Sport en Spel weekend voor de 
jeugd? Wist u dat handballen bij 
HSV niet duur is? Kom daarom ge-
zellig een keer meetrainen!

Kom kijken naar een demonstra-
tiewedstrijd kanopolo, kijk wat een 
wildwaterboot kan of geniet van het 
gemak waarmee een toerboot door 
het water snijdt. Maar veel leuker is 
het natuurlijk om zelf, onder bege-
leiding, in een kano te stappen. Een 
trainingsbroek en shirtje zijn ge-
noeg om in te stappen, neem wel 
een handdoek en droge kleding 
mee want kanoën zonder nat te 
worden gaat niet. Uiteraard kunt u 
ook informatie vragen over de roei-
afdeling. Geniet na afloop van een 
lekker kopje koffie of thee in onze 
gezellige campagne. De Uithoorn-
se Roei- en Kanovereniging Michiel 
de Ruyter is een bijzonder actie-
ve en gezellige vereniging die voor 
iedereen een passende watersport 
activiteit biedt. De vereniging heeft 

een prachtig clubhuis direct aan de 
Amstel in Uithoorn en telt ongeveer 
340 leden die uit Uithoorn en omge-
ving komen. Er wordt roei- en kano- 
instructie gegeven door goed opge-
leide vrijwilligers voor zowel begin-
ners als gevorderden. Veelal wordt 
gevaren op de Amstel en de Krom-
me Mijdrecht, maar er worden ook 
vaak tochten georganiseerd op an-
der water. Naast roeien en kanoën 
heeft MdR een grote groep kano-
poloërs die op hoog niveau spelen. 
In het weekend van 31 mei – 1 ju-
ni is bij MdR weer het international 
kanopolo toernooi de Amsterdam 
Open. Daar is iedereen welkom om 
te genieten van deze zeer specta-
culaire sport.
Iedereen is van harte uitgenodigd 
om langs te komen of, indien ver-
hinderd, een E-mail te sturen voor 
informatie naar info@mdr.nu

Rabo Rap en Ruig Race op 5 en 6 juli
Vinkeveen - Ook dit jaar zal de 
Rap en Ruig race weer gehou-
den worden. Op vijf juli zullen de 
diverse teams gaan bouwen en op 

zes juli is de tewaterlating. Evenals 
voorgaande jaren zal de race ge-
houden worden op Eiland 1 in Vin-
keveen. 

Opgeven voor deelname doet u op: 
rapenruig.nl. 
Er zijn nog enkele plaatsen. Let 
wel, inschrijving is pas definitief 

na betaling van het inschrijfgeld. 
Op de website is het reglement 
terug te vinden evenals de lijst met 
deelnemers.



Argon C3 ongeslagen kampioen!
Mijdrecht - Zaterdag 17 mei was 
het dan zover, als de C3 voor de 9e 
keer op rij wist te winnen zouden 
ze ongeslagen kampioen worden. 
Ondanks het vroege aanvangstijd-
stip van de wedstrijd van 09:00 uur, 
i.p.v. de vertrouwde 10:15 uur, had-
den er zich heel wat toeschouwers 
rondom het kunstgrasveld bij Argon 
verzameld. Onder een strakblauwe 
lucht en een heerlijk zonnetje werd 
er exact om 09:00uur tegen Zuidvo-
gels C3 afgetrapt.
Het ongeslagen kampioen worden 
tekende zich al vrij snel af, Thijs Vis-
ser scoorde uit een hoekschop met 
het hoofd de 1-0. Nadat Enver Kaya 
nog 4x en Jesper Vergeer 1x had-
den gescoord en Zuidvogels nog 
een ere treffer gemaakt had was 
de eindstand op het scorebord 6-1 
voor Argon. Met 9 wedstrijden ge-
speeld en 27 punten is de C3 dus 
de terechte kampioen. Volgend sei-
zoen gaan de mannen van de suc-
ces trainers / leiders, John Rosber-
gen en Niels Vergeer proberen de 
reeks kampioenschappen bij de B 
junioren voort te zetten.

Staand vlnr: Mark Rosbergen, Lex van Ginkel, Jeroen de Vries, Roman van Starrenburg, Tom Huyzen, Jarni van der Wilt, 
Stan Scheper, Niels Vergeer Zittend vlnr: John Rosbergen, Jeffrey van Niekerke, Thijs Visser, Jesper Vergeer, Luc van 
Rijn, Enver Kaya.

Atlantis 1 pakt titel!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
17 mei speelde Atlantis 1 haar laat-
ste korfbalwedstrijd in Vleuten te-
gen Fiducia. Het was een wedstrijd 
van groot belang. Het was name-
lijk mogelijk dat de door Rabobank 
gesponsorde ploeg kampioen zou 
worden als zij zelf zou winnen en 
concurrent KIOS punten zou verlie-
zen. Voor Fiducia was het de laat-
ste kans op promotie en dus waren 
er twee ploegen die gebrand waren 
om te winnen.
In de najaarswedstrijd was Fiducia 
te sterk voor de ploeg uit Mijdrecht, 
met name doordat Atlantis al snel 
met 0-3 achter kwam. Aan de trai-
ningen werd een goed gevoel over 
gehouden en zo wist het eerste 
team dat Fiducia snel onder druk 
gezet moest worden en de ploeg het 
heft in handen moest nemen.
In de beginfase van de wedstrijd 
was er aan het spelbeeld af te lezen 
dat er maar één ploeg was die het 
spel wilde maken; Fiducia. De thuis-
ploeg schoot met scherp en vloog al 
snel naar een 6-2 voorsprong toe. 
Maar de ploeg uit Mijdrecht her-
stelde zich en liep razend snel in. En 
ze ging zelfs over de tegenstander 
heen. Na de eerste 35 minuten gin-
gen de ploegen naar de kleedkamer 
voor verkoelende limonade bij een 
ruststand van 7-9 in het voordeel 
van Atlantis. In de rust werd er door 
coaches Frits Bruijntjes en Marijke 
Pauw benadrukt dat de ploeg ge-
concentreerder moest spelen en de 
organisatie beter moest neerzetten.
Het vlaggenschip van kv Atlantis 
leek na rust goed naar de trainer 

geluisterd te hebben door de 7-10 
die op het scorebord kwam. Dit lie-
ten de rood-witten uit Vleuten zich 
niet op de kop zitten en zij scoorden 
twee maal en kwamen zo ineens 
heel dichtbij de gelijkmaker. Hierna 
gebeurde er veel, maar tegelijkertijd 
ook heel weinig. De stand bleef wel 
een kwartier lang hetzelfde maar in 
de tussentijd kreeg een heer van Fi-
ducia een rode kaart wat voor At-
lantis gunstig uit pakte.
Aan Atlantiszijde werd er gewisseld 
om de ban te doorbreken: Maarten 
Helsloot kwam in het veld. Niet lang 
daarna kwam het bevrijdende doel-
punt voor de ploeg uit Mijdrecht en 
zo was het verschil weer twee doel-
punten. Ook kwam Lisanne van 
Doornik nog binnen de lijnen. In de 
slotfase bleef het lang spannend 
maar de bezoekers uit Mijdrecht 
trokken de overwinning over de 
streep: eindstand 10-13.
Nu was de vraag: Wat heeft con-
current KIOS uit Nieuw-Vennep ge-
daan? Na drie verschillende bron-
nen geraadpleegd te hebben was 
het definitief; Atlantis 1 is kampioen! 
Het team ging uit zijn dak en was 
zeer blij dat de promotie naar de 2e 
klasse dit maal een feit was, nadat 
dit vorig jaar op één strafworp ver-
schil werd misgelopen.
Dit was voor Atlantis 1 tevens de 
laatste wedstrijd onder leiding van 
Frits Bruijntjes, hij gaat zijn weg ver-
volgen bij een andere vereniging. 
De ploeg wil Frits nogmaals hart-
stikke bedanken voor de inzet die 
hij de afgelopen drie jaar geleverd 
heeft.

Iedereen gaat ervoor: het 
Jorick Brosky Toernooi
De Ronde Venen - “Jeetje wat een 
bijzondere week! In de afgelopen 
periode hebben we van de Lijnkij-
kers de toezegging van een aantal 
spullen gehad om te verloten o.i.d.

Met dat idee zijn we afgelopen week 
door ons dorp gegaan en heb en de
winkeliers gevraagd om ook iets te 
doneren zodat deze tafel lekker vol
zou worden. We hebben dankzij: de 
Hema, de Keurslager, het Recht-
huis, de Meyert, en Albert Hein en 
Versteeg groentewinkel 200 ham-
burgers die we mogen verkopen. 
Bij Wonders fashion, el Fuego, Bart 
Smit, de Loods, juweliers Koek, van
Beek en Swaab, Mondriaan, de 
Cro, Prinselijk Proeven, Jamin, Ren-
dez Vous, Leeman, Smit schoenen, 
Blue’s Basic, hebben we allemaal 
producten gedoneerd gekregen, 
waardoor we gewoon een dik ge-
vulde loterij tafel hebben!! We gaan 

Hertha goed op weg met 
het Meidenvoetbal
Vinkeveen - De twee meiden 
teams MB1 en MC1 stonden voor 
de aftrap van het Jasmin Peters mei-
den voetbal toernooi op het hoofd-
veld van Hertha en dit was direkt 
ook een mooi moment op de twee 
kampioenen even samen op de fo-
to vast te leggen. De Vinkeveense 
voetbal verening Hertha is nu al zo 

een 6 jaar bezig met de ontwikke-
ling van het meiden voetbal. Nu na 
6 jaar van werven gaat het sportief 
erg goed mede deze tak van Hertha.

Mede dankzij de gediplomeer-
de trainers en enthousiaste leiders 
zijn er nu al twee kampioenen ge-
huldigd. De MB1 en de MC1 zijn nu 

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
wonnen de meiden C4 van HVM 
voor de 13e keer op rij hun com-
petitiewedstrijd op het veld. Deze 
keer kwam Saxenburg MC3 op be-
zoek in het zonnige Mijdrecht. Met 
het doelsaldo van 93 vóór en 15 te-
gen gingen de meiden uiteraard de 
wedstrijd in met het plan minimaal 
7 doelpunten te maken en daar-
mee het doelsaldo te bereiken van 
maar liefst 100 doelpunten. Na een 

moeizame start en een 4 - 0 rust-
stand, moest het dan gebeuren in 
de 2e helft. Verbeten werd er jacht 
gemaakt op nog meer doelpun-
ten en uiteindelijk lukte het om de 
100e te scoren halverwege de 2e 
helft. Ook daarna was het met het 
scoren nog niet gedaan en werd er 
met 12 – 0 gewonnen. Klasse mei-
den! Romy, Jessy, Noémi, Marit, 
Amber, Susan, Kirsten, Emma, Isa-
belle, Nynke, Quinty, Denise, Hieke, 

Marthe en Robbin hebben het su-
per gedaan met z’n allen. Als belo-
ning voor een fantastisch seizoen 
kregen ze na afloop allemaal een 
“gouden” beker van de coaches en 
hadden de ouders voor wat lekkers 
te eten en te drinken gezorgd.

Kortom het was een geweldi-
ge middag. Volgende week als af-
sluiting naar Hurley. Foto: sportin-
beeld.com

al kampioen, en het Dames team 
speelt aankomende zaterdag te-
gen AMVJ en kan bij winst ook nog 
met de schaal naar Vinkeveen ko-
men. Vindt je het leuk om volgend 
seizoen mee te spelen in een mei-
den team twijfel niet en meld je snel 
aan via de website van Hertha. Foto: 
sportinbeeld.com

HVM MC4 is kampioen

Fietspuzzeltocht op 
Hemelvaartsdag
Wilnis - Donderdag 29 mei a.s. kunt 
u met het hele gezin meedoen aan 
een gezellige fietspuzzeltocht ten 
bate van het werk van het zendings-
echtpaar Cora en Antonie Treuren. 
die door de GZB zijn uitgezonden 
naar Colombia om binnen de ker-
ken daar het omzien naar elkaar te 
ontwikkelen. Tussen 14.00 en 14.30 
uur kan gestart worden bij de Roe-
ping, Kerkstraat 12 Wilnis (naast de 
kerk van de Hervormde Gemeen-
te van Wilnis). De route is ongeveer 
25 km lang en onderweg is een ge-
zellige pitstop ingericht waar koffie/
thee/limonade en versnaperingen 

te koop zijn ten bate van het eerder 
genoemde doel. Tevens kan daar 
het antwoordformulier ingeleverd 
worden en onder degenen die alle 
antwoorden goed hebben ingevuld 
wordt een heerlijke taart verloot. 
Deze wordt thuis bezorgd. Deel-
name kost 3,00 per persoon maar 
maximaal 10,00 per gezin. Bewe-
gen is goed voor de gezondheid en 
u steunt tevens een goed doel. Wan-
neer op 29 mei de weersomstandig-
heden zodanig zullen zijn dat fiet-
sen geen plezier is, wordt deze uit-
gesteld naar 2e Pinksterdag 9 juni. 
Van harte welkom.

De Hoef - Na jaren op het wensen-
lijstje te hebben gestaan van de or-
ganisatie was het eindelijk zover. 
Een eigen HSV’69 toernooi met al-
le voetbal- en handbaljeugd. 

Op afgelopen zondag 18 mei was 
het eerste HSV’69 All-Inn Pupillen & 
Junioren Mix Toernooi een feit. Met 
dit mix toernooi kon de handbal-
jeugd van HSV’69 eindelijk ook eens 

de wei in. Met geleende voetbal-
schoenen werden de meiden inge-
deeld tussen de voetbaljongens. De 
DEF-pupillen vormde een competi-
tie en de ABC-junioren waren bij el-
kaar ingedeeld. Een mix van gelijk-
waardige teams gingen met elkaar 
op een half voetbalveld de strijd aan. 
Vergezeld met muziek en de nodig-
de limonade werden de wedstrijden, 
in een 8 tegen 8 formatie, gespeeld. 

1e HSV All-Inn Pupillen / 
Junioren Mix Toernooi

op deze dag loodjes verkopen en al-
le opbrengt daarvan is voor Jorick.
Wij als initiatief nemers zijn enorm 
blij met deze toezegging en trots op
ons dorp, dat we dit mogen en 
dankzij hun ook kunnen doen. Ook 
kunnen we mededelen dat we ook 
deze dag een leuke veiling hebben 
met hele mooie voetbalshirt en Wk-

ballen. We hebben het shirt van We-
sley Sneijder Galatasaray, Michael 
Mols Feyenoord, Lesy de Sa Ajax en 
Mark v/d Marel allemaal met Hand-
tekening en 1 officiële Wk-bal en 5 
replica’s. (Zie foto’s.) We hopen op 
deze manier dat dit de dag nog aan-
trekkelijker maakt om ook gezellig 
te komen.

Nadat iedereen zijn poule wedstrij-
den had gespeeld ging het bij de 
pupillen competitie om een echte 
kampioensschaal. In de finale ronde 
ging de terechte winnaar er met de 
hoofdprijs vandoor.

Junioren
In het tweede dagdeel stonden de 
ABC-junioren op het programma. 
Ook hier waren handbaldames van 
de partij. Door de, in de juiste ver-
houdingen, gemixte teams werd er 
fel gevoetbald. De dames stonden 
over het algemeen op het veld hun 
mannetje. De onderlinge strijd werd 
niet alleen door de spelers op het 

veld uitgevochten maar ook de riva-
liteit tussen de coaches van de ge-
legenheidsteams was groot. Match-
fixing had hier uit gevonden kun-
nen worden. Poging tot omkoping 
van spelers uit de eigen teams en 
de scheidrechters waren geen uit-
zondering. De te behalen roem was 
namelijk groot. Aan het eind van de 
middag waren alle wedstrijden ge-
speeld en de spelers moe maar vol-
daan. De uiteindelijke winnaar is 
nog steeds niet bekend vanwege 
het verkeerd door gegeven van uit-
slagen. Wel staat vast dat iedereen 
volgend jaar revanche wil en dit leu-
ke toernooi een vervolg geven.
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KVDRV heeft eindelijk 
een speelveld met doelen
De Ronde Venen - Negen jaar na 
de start van het kanopolo heeft de 
kanoclub eindelijk de beschikking 
over vaste doelen en de mogelijk-
heid om een wedstrijd thuis te spe-
len.

Bij de oprichting van het kanopo-
loteam was het aanvankelijk nog 
zonder geschikt materiaal. Bij de 
boodschappensteiger werd er ge-
traind op een te klein veldje en bij 
elke training moesten de provisori-
sche doelen van en naar de loods 
worden gesleept. Na de verhuizing 
naar de Herenweg 196 was de route 
naar het trainingsveld nabij de N201 
nog langer. Later zijn er drijven-
de doelen aangeschaft, dit maakte 
de ruimte om te trainen wel groter, 
maar het was altijd een hoop gedoe 
om de doelen op hun plek te krij-
gen. Soms lagen de doelen scheef 
en werden deze weggeblazen door 

de wind. Het idee voor vaste doelen 
was geboren. In oktober 2011 werd 
een aanvraag gedaan om vaste doe-
len te mogen plaatsen en na 2,5 
jaar zijn deze eindelijk gerealiseerd. 
Met de nieuwe vaste doelen gaat 
er geen onnodige tijd meer verlo-
ren met het gesleep van materiaal. 
Om te kunnen trainen is het een 
hele vooruitgang en door de be-
schikking over een speelveld over 
de gehele lengte kan er ook be-
ter op het aanvallen en verdedigen 
worden getraind. Daarnaast kan er 
ook een keer een ander team wor-
den uitgenodigd om een keer te ko-
men spelen. Het nieuwe materiaal 
kan hopelijk bijdragen aan een be-
tere prestatie van de teams en aan 
een extra groei van leden. Bijkom-
stig voordeel is dat beide doelen 
goed te zien zijn vanaf de N201 dus 
mogelijk draagt het ook bij aan een 
promotie van het kanopolo.

CSW heeft nog kans
Wilnis - CSW speelt a.s. zaterdag 
uit bij Woudenberg en dan is het 
voor de ploeg uit Wilnis erop of er-
onder want de thuiswedstrijd werd 
met 1-2 verloren en daardoor moet 
CSW zaterdag wel winnen om door 
te komen in de na-competitie.

Het begon allemaal zo goed voor 
CSW want al na 6 minuten spelen 
kwam het al op voorsprong. Een ge-
plaatste bal van Rick Verweij ging 
langs alles en iedereen heen en ver-
dween in de verre hoek. Wouden-
berg was even van slag maar was 
voetballend gezien toch de betere 
van CSW. Zo kwam CSW een paar 
keer heel goed weg bij een paar pri-
ma mogelijkheden voor Wouden-
berg. Twee keer kwam het goed 
door via hun snelle rechtsbuiten. 
De eerste keer stifte hij de bal in de 
handen van doelman Dirven en bij 
de tweede keer ging de bal voor-
langs het doel. Ook de dode spel-
momenten van Woudenberg waren 
levensgevaarlijk maar gelukkig voor 
CSW nog zonder schade. CSW zat 
duidelijk niet goed in de wedstrijd 
en het kon daardoor ook nauwelijks 
kansen creëren.

Rust
Vlak na rust keerde de wedstrijd in 
een paar minuten in het voordeel 
van Woudenberg. Het werd 1-1 na 

een prima hoekschop die zomaar 
vrij kon worden ingekopt bij de 
tweede paal. Even later stond de 1-2 
al op het bord na een vlijmscherpe 
counter. Via het middenveld kwam 
de bal bij de rechtsbuiten die de 
bal vervolgens panklaar lag waar-
na het een koud kunstje was om de 
1-2 te scoren. CSW vocht zich terug 
in de wedstrijd maar het hanteer-
de te snel de lange bal waardoor er 
teveel balverlies werd geleden. Het 
vergat te voetballen en zodoende 
kon de ploeg te weinig brengen om 
echt dreigend te worden. De bes-
te mogelijkheden kreeg CSW via 
een cornerbal van Jay Klaas Wijn-
gaarden die voorlangs het doel ging 
maar niemand om het af te maken. 
Eenzelfde situatie bij een vrije trap 
van Rick Verweij waarbij de bal ook 
voorlangs het doel ging. Ook werd 
er nog een treffer afgekeurd van 
CSW waarbij iedereen zijn twijfels 
had. Na een prachtige steekbal van 
Berry Kramer was Mike Cornelissen 
doeltreffend in de korte hoek maar 
volgens de assistent scheidsrechter 
in buitenspelpositie. Mike Cornelis-
sen had bijna de 2-2 op zijn schoen 
maar zijn schot van dichtbij kwam 
op het lichaam van de doelman. Ook 
bij een kopbal van Berry Kramer was 
de keeper attent om de gelijkmaker 
te voorkomen.
Foto: sportinbeeld.com

Grote opkomst bij Junior-Senior 
toernooi van VV-Atalante
Vinkeveen - Op 16 mei hield Ata-
lante het Junior Senior toernooi. De 
jongelingen worden dan als het wa-

re ‘op sleeptouw’ genomen door een 
Senior. Ze spelen per tweetal te-
gen andere tweetallen op een half 

veld. Een leuke combinatie waarbij 
de jeugd net even een stapje meer 
laat zien, maar ook voor de senio-

Adrie van den Brink en Alain Dufornée 
winnaars Clubkampioenschap

Matchplay Golfclub Veldzijde 2014 winnaars – v.l.n.r. Peter van Dis (3e), club-
kampioen Alain Dufornée met dochter Charlie, Joke Schiphorst (2e), club-
kampioene Adrie van den Brink, Guus van den Acker (2e) en Andrea van 
Dort (3e) 

Wilnis - In het weekend van 17 
en 18 mei werden de clubkam-
pioenschappen Matchplay op de 
18-holes wedstrijdbaan van Golf-
club Veldzijde gespeeld. 

Voorafgaand waren al kwalifica-
tierondes gespeeld.  Bij de da-
mes mocht Adrie van den Brink uit 
Nieuwkoop zich na een spannende 
wedstrijd clubkampioen Matchplay 
noemen en zij nam de wisseltrofee, 
een beker en een bos bloemen in 

Atlantis F1 kampioen na 
zinderende wedstrijd!
Mijdrecht - 17 mei jl. stond Atlan-
tis F1 tegen concurrent KZ Danaï-
den. Een tegenstander die moeilijk 
te verslaan was, aangezien het de 
vorige keer een gelijkspel werd. De 
spanning was te zien bij de spelers 
en ook bij de coach. Uiteindelijk trok 
de F1 aan het langste eind.
Het eerste kwart begon Atlantis erg 
sterk en de 1-0 kwam dan ook uit 
de handen van Suzan. Het bleef 
erg goed gaan en er werden heel 
veel kansen gecreëerd. Uiteindelijk 
moest er wel een kans afgemaakt 
worden en dat werd ook gedaan 
door middel van een doorloopbal 
die Suzan er heel mooi in schoot. 
Dit was ook de stand voor de eerste 
time-out. Tijdens het tweede kwart 
ging het wat moeizamer voor de 
jeugdtalenten uit Mijdrecht. De kan-
sen waren er wel, maar gingen er 
niet goed in. Dat in tegenstelling tot 

KZ Danaïden. Deze ploeg kon het 
gat kleiner maken tot 2-1 met een 
kort schot. Atlantis probeerde weer 
verder uit te lopen, maar dat lukte 
niet. De ruststand was dan ook 2-1.
Na een peptalk van de coach ging 
de F1 vol moed het veld op. De kan-
sen kwamen al heel snel, maar die 
werden niet afgemaakt. De ver-
dediging van Atlantis werd op de 
proef gesteld in dit kwart, maar At-
lantis was zeer zeker bestand te-
gen de aanvallen van KZ Danaïden. 
Na het derde kwart stond het dan 
nog steeds 2-1.In het laatste en al-
les beslissende kwart was de span-
ning heel groot. Beide ploegen kon-
den winnen, maar uiteindelijk zou 
er eentje aan het langste eind trek-
ken. Atlantis stelde de verdediging 
van de tegenstander op de proef 
en dat was ook zeer te merken. Su-
zan scoorde snel 3-1 met een schot 

en de 4-1 met een doorloopbal. Zo 
leek het spel gespeeld te zijn, maar 
Danaïden kwam nog terug door 
een strafworp te scoren. Dan zou 
je denken dat de doelpuntenregen 
in dit kwart over zou zijn, maar dat 
is niet zo. Suzan wist nog een keer 
te scoren. Haar 5e doelpunt van de 
dag was een kort schot. Dit was ook 
de einduitslag; een mooie 5-2 uit-

slag voor de F1 en daarmee was 
het kampioenschap in de wacht ge-
sleept. De F1 en coach willen alle 
ouders en toeschouwers bedanken 
die kwamen kijken naar de kampi-
oenswedstrijd van dit fantastische 
team. De volgende en laatste wed-
strijd van de F1 zal op 24 mei plaats-
vinden tegen TOP/JustLease.nl F5 in 
Sassenheim om 11.00 uur.

CSW E3 grijpt net naast kampioenstitel
Wilnis - De zon scheen, de condi-
tie van het veld was perfect, de spe-
lers van de E3 waren zowel mentaal 

als fysiek sterk. Er ontbrak niets om 
het duel tegen ’s Gravenland tot een 
positieve einde te brengen en daar-

na uitgeroepen te worden tot voor-
jaarskampioen. Met als enige kant-
tekening dat het regerende Neder-
horst den Berg, hun wedstrijd die 
op het zelfde tijdstip werd gespeeld, 
moest verliezen! Een wedstrijd waar 
het op aankomt. De gezichten van 
de jonge voetbalhelden zijn ge-
zond gespannen als zij het voet-
balveld op komen en de teamspirit 
is zoals altijd voelbaar. De vaste en 
ijzersterke doelman van de E3, Thijs 
Bolhuis staat deze keer niet opge-
steld. Hij heeft tijdens de voorgaan-
de wedstrijd zijn pols gebroken en 
wordt vervangen door een vastbera-
den Koen. Koen staat als een leeuw, 
maar door de uitstekende verdedi-
gingsmuur van Nick en Thom weet 
het ’s Gravelandse team niet door 

te breken. De E3 is aanvallend en 
overheersend en het speelt zich 
voornamelijk af bij het doel van ’s 
Graveland. Met perfecte diepte pa-
sen van Mitch, Rob en Niels, weten 
Stefan en Thom met een goal en Jo-
el met 3 goals de eindstand tot 5-0 
te brengen! Of dit mooie samenspel 
met deze overtuigende eindstand 
genoeg is voor de kampioenstitel? 
Het is nog even wachten op het nog 
niet uitgespeelde Nederhorst den 
Berg. Na lange, spannende minu-
ten, komt uiteindelijk de definitieve 
eindstand: 4-3 voor Nederhorst den 
Berg. CSW E3 is helaas geen kam-
pioen, maar heeft een welverdiende 
tweede plaats! Een mooie presta-
tie, die in de gezellige CSW kantine 
wordt beloond met een patatje en 
een beker voor de helden van de E3! 

Foto: sportinbeeld.com  

ren best pittig daar zij vaak ook een 
extra stapje moeten doen. De win-
naars (jeugdlid + senior): Meisjes B 
- Sayuri en Annemarie, Jongens C 
- Corne en Erik, Mixed C - Mark en 
Peter en Meisjes C - Layla en Mar-
tine Het was een erg sterk bezet en 
gezellig Senior - Junior toernooi! 
(Atalante had nog niet eerder zo-
veel teams gehad voor dit toernooi).

ontvangst. Op de tweede plaats ein-
digde Joke Schiphorst (Mijdrecht) 
die in 2013 clubkampioene werd, 
en de derde plaats was voor An-
drea van Dort uit Kudelstaart. Alain 
Dufornée uit Vleuten heeft de club-
kampioen van 2013 verslagen in de 
finale bij de heren. Vorig jaar riep de 
Mijdrechtse winnaar Guus van den 
Acker nog uit dat hij graag jonge-
re medestrijders zag en zijn wens 
is uitgekomen. In de jonge Alain 
die nog maar net lid is van Golfclub 
Veldzijde en bijna zo goed speelt als 
een professionele golfer (handicap 
2,6),  moest Guus zijn meerdere er-
kennen. Guus eindigde als tweede, 
gevolgd door Peter van Dis uit Nieu-
werkerk a/d IJssel, die derde werd.

Wilnis - D5M van CSW speelde af-
gelopen zaterdag aan tegen Batavia 
’90. Met in handen de laatste stro-
halm die perspectief op het kampi-
oenschap bood. Dan moest Bata-
via wel eerst even verslagen wor-
den en gedoodverfde titelkandidaat 
Hertha geen punten pakken bij het 
lager geplaatste Buitenboys uit Al-
mere. Omdat dit laatste scenario op 
voorhand niet echt realistisch was, 
konden de meiden van CSW in het 
verre Lelystad vrijuit spelen. Dat de-
den ze dan ook, hetgeen in de eer-
ste minuten van de wedstrijd direct 
al leidde tot een comfortabele voor-
sprong . Die voorsprong kwam de 
hele wedstrijd geen moment in ge-
vaar en zo kon ruim een uur later 

een keurige 1-7 overwinning wor-
den genoteerd. 

Na de gewonnen wedstrijd tegen 
Batavia volgden twee dramatisch 
spannende uren, waarin moest blij-
ken of het onmogelijke mogelijk kon 
worden. De vooruitgeschoven pos-
ten die namens CSW bij de wed-
strijd van concurrent Hertha in Al-
mere aanwezig waren, en vooral 
in het begin van die wedstrijd het 
zweet langs de kuiten zagen lopen 
omdat de mannen uit Vinkeveen op 
dat moment nog heel goed voetbal-
den, konden uiteindelijk de verlos-
sende boodschap naar het thuis-
front in Wilnis sturen: Kampioenen, 
olé, olé!

Kampioenen, olé, olé

De Hoef - Meiden B1 van HSV 69 
zijn zondag 18 mei jl veldkampioen 
geworden. Zij wonnen de uitwed-
strijd tegen DSOV met maar liefst 
17-9. Het was nog even spannend 
want er moest nog even gewacht 
worden op de uitslag van KDO. Zo-
dra we daar de stand van doorkre-
gen was het een feit: kampioen! 

De meiden hebben het hele sei-
zoen al heel goed gepresteerd, al-
dus de trotse coaches. Zondag na 
de wedstrijd was het champagne, 
taart en heerlijke frietjes bij HSV op 
de Schattekerkerweg. Volgend jaar 
gaan ze A competitie spelen, u zult 
nog veel over deze gemotiveerde 
dames lezen.

HSV handbal B meiden 
kampioen 2013-2014
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Regio - Zondag werd de vijfde 
vlucht van de Vitesse competitie ge-
vlogen door de duiven van de dui-
venliefhebbers uit de regio.

Omdat het zaterdag zulk slecht weer 
was werden de duiven niet gelost 
maar werd dit uitgesteld tot zon-
dagmorgen. Toen klaarde het weer 
al snel op in het Belgische Quie-
vrain. Met een harde rugwind uit 
het zuidwesten werden de duiven 
om 08:30 uur gelost voor gemiddeld 
218 km. Het was de “55” van Mar-
tin Bosse die als eerste in Uithoorn 
arriveerde. Om 10.25 uur landde zij 
op haar hok, daarbij maakte zij een 
snelheid van 1889 m. p/minuut wat 
betekent dat zij met een gemiddel-
de snelheid van ruim 113 km. p/uur 
had gevlogen. Tweede werd Hennie 
Pothuizen uit Vinkeveen. Zijn duivin 
had slechts 1 seconde meer nodig 
om de afstand van 218 km. te over-
bruggen. Derde werd Leo v.d. Sluis 
uit Uithoorn. Ook in Rayon F waar 
ruim 3000 duiven van start gingen 
leverden de leden van PV Rond de 
Amstel weer prima prestaties, hier 
werd Martin 4e, Hennie 5e en Leo 
19e. Volgend weekend staat de eer-
ste midfondvlucht op het program-
ma. Dan zullen de duiven voor het 

eerst dit seizoen meer dan 300 km. 
moeten afleggen.

De volledige uitslag:
1.  Martin Bosse, Uithoorn
2.  Hennie Pothuizen, Vinkeveen
3.  Leo v.d. Sluis, Uithoorn
4.  Ron den Boer, Uithoorn
5.  Martin v.d. Hoort, Uithoorn
6.  Hans Half, Amstelhoek
7.  Theo Kuylenburg, Amstelhoek
8. Ton Duivenvoorde, De Hoef
9.  Alie Khodair, Aalsmeer
10. Peter Bosse, Uithoorn
11. Theo Vlasman, Uithoorn

Martin Bosse vliegensvlug 
winnaar

De Hoef - Dit evenement bevat in 
de vroege ochtend een 10-20-40 km 
wandeltocht voor de meer geoefen-
de wandelaars. Wat later op de och-
tend is er een 5 km kinder wandel 
puzzeltocht met leuke opdrachten. 
Het echte sportieve gedeelte: De 
41 van De Hoef bestaat uit drie on-
derdelen. Start 10.45 uur met 1 km. 
zwemmen. Vanaf De Strooppot rich-
ting de brug en weer terug. Een wa-
re beleving om de ruim 100 zwem-
mers vanaf de kant te zien strijden 
door het water van de Amstel.
Daarna het fietsen: 7 ronden van 4.4 
km met dijk op dijk af. Dit belooft 
een hoogtepunt te worden, totaal 30 
km fietsen, start 12.00 uur. Tijdens 
het fietsen is het parkoers geheel 
auto vrij. Het dragen van een deug-
delijke valhelm is wel verplicht.
 Het hardlopen is altijd een spek-

takel op zich, omdat de supporters 
langs de kant hier zeer mee betrok-
ken zijn. Er kan gekozen worden uit 
10 of 5 km hardlopen, 10 km start 
om14.00 uur en 5 km 14.10 uur. Al-
le onderdelen worden door My Laps 
event timing geregistreerd. Alleen 
de 10 km telt mee voor de 41 van 
De Hoef. Ook kan men kiezen om 
aan een onderdeel mee te doen . 
Nieuw dit jaar is :Doe samen de 41. 
Dit mag met 2 of 3 personen, elke 
atleet kan zo ingezet worden op zijn 
beste onderdeel, of een persoon op 
twee onderdelen . Er zit tussen de 
diverse onderdelen genoeg ruim-
te om te verkleden. Inschrijven kan 
via www.inschrijven.nl of tot 15 min 
voor aanvang. Voor meer informatie 
www.dehoefsportief.nl Na afloop is 
er nog een gezellig feest met activi-
teiten op het Kerkplein.

Inschrijving De Hoef 
Sportief is geopend

Mijdrecht - Afgelopen dinsdag 
was de spannende wedstrijd tegen 
Buitenveldert E5. 

Wie won zou kampioen kunnen 
worden. Argon E3 was topfit en 
speelde boven verwachting Bui-
tenveldert snel van de grasmat met 
6-2. Nog 1 wedstrijd winnen en dan 
zou het echt zo ver kunnen zijn: Ar-
gon E3 kampioen. Zaterdagochtend 
schijnt de zon volop, de jongens 
hebben er zin in. Vandaag moet het 
gebeuren. Met Rody in de 1e helft 
op doel beginnen de jongens de 
wedstrijd tegen Abcoude E6. Als 
snel zijn er 5 pogingen op het doel, 
maar de bal wil er nog niet in. Het 
lukt Keith om cool de 1-0 te maken. 
De kop is er af. Keith komt snel weer 
bij het doel en maakt zijn 2e doel-
punt deze wedstrijd. Levi geeft vlak 
daarna een strakke voorzet langs de 
lijn naar Chafik, die de bal afgeeft 
aan Lev, passt deze naar Niek die 
de 3-0 kan maken. De keeper van 
Abcoude heeft het deze wedstrijd 
druk. Hij slaat de bal de achterlijn 
over, waardoor Jabir een prachti-
ge corner mag nemen. De bal komt 
op het hoofd van Matteo, die de bal 
in het net kopt, 4-0. Abcoude ver-
dedigt Tijn niet, waardoor Tijn de 
bal vanuit het midden van het veld 
hard in de rechterhoek kan schop-
pen, 5-0. Direct na de aftrap, pakt 
Lev de bal af en krijgt vrij spel vanuit 
het midden, 6-0. De bal vliegt achter 
elkaar in het net van de tegenstan-
der. Abcoude blijft vechten, Argon 
gaat door met sterk spel. De jon-
gens spelen goed over, kijken, pra-
ten in het veld. Alles klopt vandaag. 

Rust
Jabir krijgt vlak voor de rust nog een 
kans, 7-0. Na de rust wil Rody spe-
len, Lev biedt zich aan om te gaan 
keepen. Nog geen minuut na rust 
vliegt Keith het veld weer over en 
maakt zijn 3e doelpunt. Na een vol-
gend schot, schopt de keeper van 
Abcoude de bal over de achterlijn 
uit. Jabir neemt de corner en speelt 
deze op verdediger Levi, die de bal 
links in de hoek kan schoppen. Na 
de aftrap pakt Rody de bal af, rent 
van achter naar voren en schiet van 
verre de bal in de linkerbovenhoek. 
Wat een pracht doelpunt. Dan wordt 
het druk bij het doel. Iedereen pro-
beert tegen de bal te trappen, Keith 
kijkt ernaar en maakt zijn 4e doel-
punt. Abcoude krijgt een corner, en 
dan gaat het even mis, een doelpunt 
tegen. Rody krijgt de bal direct na 
de aftrap, neemt de bal mee naar 
voren, de keeper komt ver uit zijn 
doel, gaat meespelen, Rody speelt 
om hem heen en maakt zijn 2e 
doelpunt. Nog een paar keer wordt 
er op het doel geschoten en dan is 
daar het eindsignaal. De wedstrijd 
is klaar, 13-1, het is feest: Argon 
E3 is kampioen. Met kindercham-
pagne, medailles, chips en confet-
ti wordt het een echt feest. Eindelijk 
mogen ze met de kleren onder de 
douche. En Argon…die heeft nog 
een verrassing: Met harde kampi-
oensmuziek worden de jongens in 
de kantine onthaald. Na de polo-
naise te hebben gelopen, krijgen ze 
van Argon een welverdiend patatje. 
Jongens, trainers en leider gefelici-
teerd! Ouders, opa’s, oma’s en Ar-
gon bedankt!

Argon E3 overtuigend 
kampioen

Vinkeveen - Op zaterdag 17 mei 
werd in de eerste klasse voor de pu-
pillenviertallen een mooie wedstrijd 
gespeeld. Tegenstander van de Vin-
keveense E pupillen was Tempo uit 
Alphen aan de Rijn. 

Op een prachtige, zonovergoten za-
terdag gingen de JumboVinken op 
het kunstgras de strijd aan met de 
geel-zwarten. In het eerste kwart 
liep het nog niet zo bijzonder goed. 
Tempo was duidelijk niet geko-
men met het idee om voorbij gelo-
pen te worden. De snelheid van het 
spel lag ook nog wat te laag en er 
werd onrustig gespeeld en gescho-
ten. Het eerste viertal waren Joas 
Leeflang (aanvoerder), Bud van der 
Vliet en de tweeling Sanne en Tes-
sa Stoof. Het staat 2-1 na tien mi-
nuten door doelpunten van Bud van 
der Vliet. Na een inspirerende on-
derbreking wordt Nieko Dankelman 
ingezet en Joas Leeflang gaat eruit. 
Het spel blijft een beetje onrustig. 

Er wordt te weinig naar elkaar ge-
keken. Vlak voor rust wordt het 5-1 
(doelpunten van Tessa Stoof en 
Nieko Dankelman (twee maal). Tijd 
voor een langere rustpauze.

Derde en vierde kwart
Na enkele minuten gaat de Vinken-
trein echter ‘Tempo’ maken. De jon-
gelui laten de geel-zwarten zien dat 
de bal snel heen en weer moet gaan 
en dat deze dan gewoon vanuit een 
rustige schotpositie raak geschoten 
kan worden. Het is met nog tien mi-
nuten te spelen 9-3 door doelpun-
ten van Tessa Stoof en Joas Leef-
lang (drie maal). In het laatste kwart 
gaan beide partijen met hun sterk-
ste opstelling spelen. Het gaat dan 
heel snel. Alles valt op zijn plek, bal-
len worden prima onderschept, er 
wordt goed en snel uitgebracht, er 
wordt goed gekeken wie vrij loopt 
en er wordt zuiver geschoten. De 
kampioenspupillen van De Vinken 
weten maar liefst nog tien maal te 
scoren (Joas Leeflang vijf maal, Nie-
ko Dankelman drie maal en Bud van 
der Vliet twee maal). Zo brengen zij 
de eindstand op 19-3.
Het kampioenschap is binnen, de 
medailles worden uitgereikt en de 
bloemen overhandigd. In de korf-
balkantine galmt het ‘We are the 
champions’. De handen worden ge-
schud met de zeer sportieve Tempo-
spelers en coach. Het was weer ge-
nieten op het Vinkensportpark.

Vinken E1 pupillen 
glansrijk kampioen

Mijdrecht - Zondag 18 mei was 
het voor de heren van HVM tijd voor 
de één na laatste wedstrijd van het 
seizoen, uit bij Waddinxveen. HVM 
staat op de derde plaats en om die 
plek vast te houden waren de drie 
punten nodig, want de concur-
rentie nadert . Mijdrecht leidde na 
een minuut met 1-0 door een goal 
van Arjan Blommaert. Waddinx-
veen had echter een snel antwoord 
klaar. Ook zij vielen direct na de af-
slag aan en scoorden ook. Zo stond 
er na slechts twee minuten 1-1 op 
het bord.
Mijdrecht liet zich niet uit het veld 
slaan en ging door met fanatiek 
en geconcentreerd hockeyspel. Er 
werd keihard gewerkt door het hele 
team. Dit leverde al snel een straf-
corner op die binnen gepusht werd 
door Tom Gunther . Helaas keur-
den de scheidsrechters de tref-
fer af wegens vermeend gevaar-
lijk spel. Weer bleef HVM kalm en 
speelde prima verder. Binnen korte 
tijd werd er weer door de Mijdrech-
tenaren gescoord. Ook dit doelpunt 
ging niet door. De bal was na een 
schot van HVM van de paal van 
het Waddinxveense doel terugge-
kaatst, en werd beoordeeld als zijn-
de achter de lijn geweest... Ook de-
ze keer behield Mijdrecht de rust en 
speelde zeer sterk door. Er werden 
meerdere kansen gecreëerd waar-
uit echter niet werd gescoord. Het 
was Waddinxveen dat wel scoorde 
en dus met 2-1 voor kwam te staan. 
Het zat niet mee de eerste helft... 
Maar de heren van Mijdrecht wa-
ren vandaag zeer stabiel en bleven 
sterk spelen. Nog voor de rust werd 
hun inzet beloond met de 2-2 van 
Maarten Post. Met deze stand werd 

de rust ingegaan, na een enerveren-
de eerste helft.

Mijdrecht liet het zien! 
Na de rust pakte HVM de draad 
goed op. Er werd weer hard ge-
werkt. Niemand verzaakte, HVM 
liet zien niet voor niets het hele sei-
zoen al bovenin de derde klasse 
mee te doen. Ook het warme weer 
kon Mijdrecht niet stuiten. Er werd 
gesmeten met energie! Al dat har-
de werken resulteerde in een doel-
punt van Tom Günther en een tref-
fer van Thom Fokker. HVM had de 
tweede helft duidelijk het betere 
van het spel en nam het heft ste-
vig in handen. Waddinxveen kwam 
nog een keer terug met een goal 
uit een strafcorner, maar Mijdrecht 
deed er nog een schepje bovenop 
en scoorde nog eens via Loek Snij-
ders. Hierop had Waddinxveen geen 
antwoord meer. Bijna sloeg midden-
velder Mats Kaas ook nog de 6-3 
binnen, maar dit verijdelde de Wad-
dinxveense goalie. Uiteindelijk werd 
er dus een mooie 5-3 overwinning 
behaald. De debuterende A1 spe-
ler Loek Snijders werd terecht door 
het team gekozen tot “man of the 
match”. Loek beleefde een prach-
tig debuut in heren 1! Aan het ein-
de van deze mooie dag bleek naas-
te concurrent Nieuwkoop verloren 
te hebben. Dit betekent dat HVM de 
derde plek niet meer af kan staan 
en definitief eindigt als derde. Een 
fraaie bekroning van een prach-
tig seizoen! Mijdrecht heeft van-
af de eerste speeldag nooit lager 
dan plaats 3 gestaan en stond voor 
de winter zelfs meerdere weken op 
plek 1. Een prima eerste seizoen in 
de derde klasse dus!

HVM stelt derde plaats 
veilig

Mijdrecht - De laatste speelronde 
van de Argon Champions League 
beloofde spannend te worden. Met 
3 punten voorsprong op de nummer 
2 Real Madrid en nog 2 wedstrijden 
op één dag te spelen, kon het nog 
alle kanten op gaan. 
De eerste wedstrijd was super 
spannend. Tegen een sterk spelend 
AC Milan bleef de stand lange tijd 
0-0. Met Stef, Yannick, Lorenzo en 
Marwen in de verdediging en Pas-
cal op goal, stond de verdediging 
als een blok. Halverwege de twee-
de helft wist Yannick met een mooi 
afstandsschot de score op 1-0 te 
brengen. Na een keihard schot van 
Remy op de lat, maakte Brooklyn 
het duel in de slotminuten af met 
2-0. De eerste overwinning was 
binnen! En daarmee ook het kampi-
oenschap, want nummer 2 Real Ma-
drid had verloren. Juventus was niet 

meer in te halen! Na een korte pau-
ze en een klein vreugdedansje werd 
aan de tweede wedstrijd begonnen. 
Ook deze wedstrijd tegen Barce-
lona ging lange tijd gelijk op. On-
danks 2 prachtige doelpunten van 
Alec, uitstekende reddingen van 
keeper Marwen en nogmaals een 
goal van Brooklyn, werd de twee-
de wedstrijd helaas verloren. Geluk-
kig maakte dit voor het kampioen-
schap niets meer uit! Maar dit was 
nog niet alles. Zo heeft Juventus in 
deze voorjaarscompetitie van de Ar-
gon Champions League de mees-
te penalty’s gescoord en mocht het 
team ook de penaltybokaal in ont-
vangst nemen. 
Een prachtig resultaat van een team 
dat door een uitstekende inzet, 
goed samenspel en enorm enthou-
siasme het maximale resultaat heeft 
bereikt. Goed gedaan mannen!

Argon-CL Juventus 
voorjaarskampioen

Van links naar rechts: Brooklyn, Stef, Andy, Marwen, Pascal, Remy en Loren-
zo; liggend: Alec en Yannick

Mijdrecht - Bij onze supergezelli-
ge hockeyvereniging van ruim 600 
leden in Mijdrecht zijn we op zoek 
naar aanvulling voor ons super-en-
thousiaste Jong Dames 1 team. Ben 
jij tussen de 16 en 24 jaar en heb jij 
in het verleden gehockeyd of wil jij 
het eens proberen, dan ben je van 
harte welkom. 
Wat hebben wij je te bieden? Naast 
een gezellige familiegerichte club 
met veel gezelligheid en activitei-
ten voor jong en oud, en een prach-
tig clubhuis heeft dit team een uit-
stekende coach/trainer die de mei-
den met veel motivatie traint en be-
geleidt. Heb je zin om eens met de 
dames te trainen stuur dan een mail 
naar wedstrijdsen@hvmijdrecht.nl.
Behalve voor dit leuke team zijn wij 

altijd op zoek naar jongere of oude-
re hockeyers die al dan niet in het 
verleden hebben gehockeyd voor 
aanvulling van alle senioren teams 
of voor bij de trimmers. Kom gezel-
lig langs of mail even naar boven-
staand adres. 
Vind je het leuk om bij HVM te hoc-
keyen, kom dan a.s. zondag 25 mei 
een kijkje nemen. Alle teams spelen 
thuis, dus het is sowieso heel ge-
zellig op de club. Bij voldoende ani-
mo zullen we na afloop van de wed-
strijd van Heren 1, rond 16:00 uur 
wat wedstrijdjes op een half veld 
spelen met aspiranteleden en Da-
mes Jong. Je kunt je aanmelden per 
e-mail (wedstrijdsen@hvmijdrecht.
nl) of zondag bij de bar, vraag naar 
Jenny Zonneveld. 

HVM zoekt nieuwe en 
oude leden

Mijdrecht - Hockey Vereniging 
Mijdrecht zet 29 mei a.s. de hek-
ken wagenwijd open voor de altijd 
goed bezochte Open Dag. Dit keer 
staat de hele dag in het teken van 
het Wereldkampioenschap Hockey, 
dat de dag erna in Den Haag begint. 

Leuk WK toernooitje voor 
de jongste jeugd
De jongste jeugd (tot en met D) is 
actief op een WK-toernooi dat de 
club voor de diverse leeftijdsklassen 
organiseert. De spelvormen wor-
den gekoppeld aan de landen die 
aan het WK meedoen. Het belooft 
een leuke en sportieve dag voor de-
ze jeugdgroep te worden. Aanmoe-
digingen door ouders, familie en 
vrienden zullen zeker erg op prijs 
worden gesteld. U bent van harte 
welkom! 

Iedereen is welkom 
op de Open Dag 
Maar er is meer te zien en te doen. 
Want de WK Clubdag wordt gecom-
bineerd met de HVM Open Dag 
voor iedereen die meer van hockey 
wil weten. Een aanrader voor ou-
ders die hun kinderen met hockey 

in aanraking willen laten komen. 
Maar ook een uitgelezen kans voor 
iedereen die een tijdje is gestopt 
met hockey en nu weer aan de bak 
wil. Nieuwe leden zijn altijd welkom 
in iedere leeftijdsklasse. 

Op de Open Dag kunt u ook meer te 
weten komen over de enthousiaste 
groep Trimmers die elke woensdag-
vond traint en speelt. Ideaal voor 
ouders van de jongste jeugd om zelf 
ook met hockey actief te worden. Of 
voor iedereen die meer wil bewe-
gen in teamverband. Hockey-erva-
ring is niet nodig. De teams van de 
trimmers zijn er voor zowel begin-
ners als meer gevorderde hockey-
ers. Plezier en sportiviteit spelen de 
hoofdrol. 

Graag tot ziens bij 
HVM op 29 mei!
Kom dus 29 mei allemaal naar de 
hockeyvelden van HVM aan de 
Proostdijstraat 41 in Mijdrecht. De 
dag begint met10.00 voor uur voor 
het toernooi van de jongste jeugd. 
De Open Dag zelf start om 10.00 
uur. Kijk voor meer informatie op  
www.hvmijdrecht.nl

HVM Open Dag in WK 
Hockey sfeer

Vinkeveen - Op vrijdag 23 mei 
2014 is er prijs – klaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Cafè 
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vin-
keveen tel. 0297-263562. Aanwezig 
zijn om, let op ja, 19.45uur en uiter-
lijk om 20.00 starten met kaarten, 
dit op veelvuldig verzoek. We spelen 
vier maal zestien giffies , de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend. 
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola. De uitslag van de laatst 

gespeelde prijsklaverjasavond op 
vrijdag was;
1  An Pothuizen  met 6841 pnt
2  Carla v. Nieuwkerk  met 6681 pnt
3  Caty Jansen  met 6677 pnt
4  Wim Hofsteatter  met 6553 pnt
5  Joh. Bunschoten  met 6489 pnt
De poedelprijs was deze avond voor 
Ida Rass met 5033 punten.

De volgende datums voor het prijs-
klaverjassen zijn in 2014; 23 mei,6 
en 20 juni en 4 juli.

Prijsklaverjassen in de Merel



KDO JG1 sluit competitie af met nederlaag
De Kwakel - Dit seizoen heeft KDO 
JG1 voor het eerst mee gedaan met 
de competitie van de KNVB voor ju-
nioren. Het is de spelers goed beval-
len en we kunnen trots terugkijken 
op een geslaagd seizoen. De laatste 
wedstrijd van de voorjaarscompeti-
tie moest KDO JG1 een aantal ba-
sisspelers missen. De tegenstander 
Only Friends JG4 wist hier handig 
gebruik van te maken in deze wed-
strijd. In het begin van de wedstrijd 
werd het al snel duidelijk, het zou 
een moeilijke wedstrijd worden. On-
ly Friends was continu in de aanval 
en de verdedigers Harm, Joël en Ti-
mo draaide overuren. Zie bijgevoeg-
de foto. Ook keeper Beau verdedig-
de zijn doel met handen en voeten. 
Al snel keken we tegen een achter-
stand aan van 2-0.
Gelukkig hadden we ook een aan-
tal uitvallen waardoor de verdedi-
ging weer even kon uitrusten. Da-
niël en Chris probeerde de voorhoe-
de in stelling te brengen maar geen 
enkele aanval kon doeltreffend wor-
den afgerond. Voor rust kregen we 
nog een 3e treffer te incasseren. In 
de rust was een toespraak van de 
coach hard nodig. Echter het leidde 
niet tot het gewenste resultaat. Only 
Friends had een comfortabele voor-
sprong en kon die makkelijk uitbou-
wen. Luca, Dylan en Stijn probeerde 

van alles om een eretreffer te ma-
ken maar dat zat er vandaag ook 
niet in. De eindstand van de wed-
strijd Only Friends JG4-KDO JG1 
7-0. De resultaten van de voorjaars-
competitie zorgde ervoor dat we op 
de 2e plaats zijn geëindigd. Dat is 
een prestatie om trots op te zijn.
Kinderen met een beperking van 

MD1 Qui Vive kampioen
De Kwakel - Qui Vive MD1 is afge-
lopen zaterdag ongeslagen kampi-
oen geworden. Dit team onder lei-
ding van Liesbeth Schurink, Suus 
van der Bijl en Juliete Butter won 
in Haarlem met 0-2. Ondanks dat 
ze nog 2 wedstrijden voor de boeg 
hebben, zijn ze al kampioen, een su-
per prestatie! Na de winterstop heb-

ben ze alle wedstrijden overtuigend 
weten te winnen met goed overspe-
len en steeds beter lopende straf-
corners. Dit team is het afgelopen 
jaar erg gegroeid en zowel de meis-
jes als ouders vinden het jammer 
dat het seizoen bijna is afgelopen.
De ouders en overige supporters 
hebben week na week staan genie-

ten en waren dan ook in Haarlem 
aan het meefeesten.
Met bloemen en champagne storm-
den ze het veld op.
Cleo, Fleur, Jenna, Kiki, Kim, Laurie, 
Lily, Lorijn, Manouk, Renee, Sam, 
Sara, Tess, Liesbeth, Suus, Juliet-
te en Elise gefeliciteerd met deze 
knappe prestatie!

KDO F1 kampioen in de 
tweede klasse!

De Kwakel - In de najaarscompe-
titie promoveerde de jongens van 
de F1, na drie wedstrijden met dub-
bele cijfers gewonnen te hebben, 
naar de 2e klasse. Doordat de wed-
strijden in de nieuwe poule in deze 
klasse niet ingehaald konden wor-
den, kon de F1 geen kampioen meer 
worden en starten zij op 25 janua-
ri in de 2e klasse 18. In deze ster-
ke poule moest er worden aange-
treden tegen Roda ’23 F2, Pancra-
tius F2, AFC F4, RKAVIC F1 en Jong 
Aalsmeer United F1. De competitie 
begon uitstekend en met 5 overwin-
ningen op rij werd de eerste plaats 
op de ranglijst stevig in handen ge-
nomen door de F1 en volgde RKA-
VIC F1 en Jong Aalsmeer United F1 
op respectabele achterstand. De-
ze competitie was echter nog niet 
gespeeld, want met name Jong 
Aalsmeer United was ook bezig met 
een ijzersterke reeks en dus moest 
het team ook in de returns vol aan 
de bak om iedere keer weer de pun-

ten binnen te halen. De eerste drie 
returns tegen Roda ’23, AFC en Pan-
cratius lukte dat uitstekend, ook al 
was er bij verschillende teams goed 
te merken dat zij gaandeweg het 
seizoen steeds beter werden en zich 
soms ook van tevoren al hadden in-
gesteld op de jongens van KDO.
Ook in het KNVB bekertoernooi 
deed de F1 van KDO het dit sei-
zoen erg goed. Uiteindelijk werd er 
op 12 april in de 1/8-finale, na een 
2-2 eindstand met 1 penalty verschil 
in de bloedstollende penaltyserie 
(2-3), verloren van de uiteindelijke 
winnaar van de KNVB beker BFC F3 
uit Bussum. Nog nooit heeft een F-
team van KDO het zo goed gedaan 
in het KNVB-bekertoernooi.

Net niet
Op zaterdag 10 mei kon de compe-
titie dus beslist worden door 1 punt 
te halen in de uitwedstrijd tegen 
RKAVIC F1. Om 8.45 uur werd er 
dan ook afgetrapt in de volle over-
tuiging dat KDO na 2x 20 minuten 
kampioen zou zijn. Volop supporters 

stonden er langs de kant en regel-
matig klonken er al aanmoedigen-
de stadiontoeters. Het mocht ech-
ter niet zo zijn. RKAVIC F1 speelde 
na eigen zeggen de beste wedstrijd 
van het seizoen en de jongens van 
de F1 stonden bijna letterlijk stijf van 
de zenuwen.
Dat resulteerde in een 2-0 ruststand 
voor RKAVIC. In de rust zorgde een 
peptalk van de coaches er voor dat 
na 2 minuten in de tweede helft de 
2-1 kon worden gemaakt en KDO 
nog uitzicht had op het benodigde 
ene punt. Er werd dan ook volop de 
aanval gekozen en kansen gecre-
eerd. De lat, paal en keeper stonden 
een gelijkmaker echter in de weg en 
zo kon RKAVIC in de laatste minuut 
zelfs nog profiteren van de ruimte 
die er achterin ontstond en de 3-1 
als eindstand op het bord zetten. De 
teleurstelling bij KDO F1 was na-
tuurlijk erg groot. Het zou toch niet 
op het einde na zo’n goed seizoen 
als nog niet lukken om kampioen 

te worden? De twijfel moest echter 
gauw afgeschud worden, want op 
maandagavond wachtte om 18.30 
uur Jong Aalsmeer United F1. 

Laatste kans
Door de 3-1 nederlaag tegen RKA-
VIC was het doelsaldo van JAU ook 
beter geworden en zou JAU met 
een overwinning op KDO kampioen 
kunnen worden in de inhaalwed-
strijd tegen Roda ’23. Alle ingredi-
enten waren dus aanwezig voor een 
echte topper. KDO speelde thuis op 
het eigen geliefde kunstgras en had 
het voordeel al een “kampioens-
wedstrijd” te hebben gespeeld. 
Ook de jongens van JAU waren zich 
goed bewust van wat er op het spel 
stond en hadden last van de nodige 
wedstrijdspanning. In de warming-
up werd het team met nog maar 
eens een peptalk op scherp gezet 
door de coaches en dat had een ge-
weldige uitwerking op het team.
Vanaf de eerste minuut werd er voor 
elke kunstgrasspriet gevochten op 
het veld. Een verschil van dag en 

Roeiers en kajakkers 
verenigd bij jubileumtocht
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
was dé jubileumtocht van Michiel 
de Ruyter waarbij de leden konden 
kiezen uit afstanden van 12,5, 25 en 
50 km. Het was een unieke gebeur-
tenis voor de 50 jarige vereniging, 
omdat roeiers en kajakkers meestal 
hun eigen dingen doen op het wa-
ter. Nu deden ze dit gemeenschap-
pelijk! Veel deelnemers waren blij 
met ochtendbriefing, want waar ligt 
ook alweer de Gein en de Gaasp en 
waar ligt Stokkelaarsbrug? Eén van 
de routes liep via Nes, Oudekerk, 
naar de behulpzame roeivereniging 
RIC in Amsterdam en via Driemond 

door het bijzonder smalle gedeelte 
van Abcoude. En dat ging niet altijd 
vlekkeloos. Zo brak bij maar liefst 
twee boten het roeiblad van de riem 
af! Kajakker Bart, die als combilid 
zowel roeit als kanoot, wist als geen 
ander welk gevaar deze roeiers lie-
pen en schoot de ‘ontblaadde’ roei-
ers te hulp. Samen met een ande-
re kajakker begeleidden ze de boot 
veilig onder de zeer lage brug. Nee, 
dan hadden de roeiers een beter 
voorbeeld kunnen nemen aan Jorg. 
Hij bouwde zijn roeiboot om tot een 
kano en wist bijzonder snel en zon-
der ongemakken deze hindernis te 

nemen! Daarmee is Jorg met deze 
boot de ultieme verpersoonlijking 
van de integratie van beide afde-
lingen. Vaak zie je bij zulke tochten 
dat binnen de deelnemersveld voor-
in de competitie wordt gezocht. Als 
je aan bookmakers had gevraagd of 
als eerste roeiers zouden finishen 
of kajakkers dan zou het gros zijn 
geld op roeiers zetten. Deze gou-
den regel is bij deze tocht gebro-
ken en daar gaat vast nog lang over 
nagepraat worden. Ook dankzij het 
prachtige weer was deze tocht zeer 
succesvol. En dat nodigt uit om dit 
evenement vaker te organiseren.

Legmeervogels C1 kampioen
Uithoorn - Na een zenuwslopende 
laatste wedstrijd in en bij Amstel-
veen, waar een 2-0 achterstand bij 
rust werd omgezet naar de noodza-
kelijke overwinning (4-2), is de za-
terdag C1 van Legmeervogels voor-
jaarskampioen geworden en pro-

moveert daardoor terug naar de 1e 
klasse.  Een mooi resultaat voor trai-
ner Brice de Groot, die met de C1 
eerder ook al het najaarskampioen-
schap pakte. Tot het laatst ging de 
strijd om promotie tussen SV Hil-
legom en de Legmeervogels, maar 

uiteindelijk is die beslist in het voor-
deel van Legmeervogels. In de pou-
le kon Olympia Haarlem niet promo-
veren, maar wel de titel veroveren. 
Door een beter doelsaldo werd Leg-
meervogels in de slotwedstrijd kam-
pioen.

6 tot 17 jaar kunnen blijven instro-
men voor het aanvullen van ons pu-
pillen- en juniorenteam. Op 31 mei, 
7 juni en 14 juni zijn proeftrainingen 
gepland bij KDO. Voor informatie 
neem contact op met de wedstrijd-
coördinator G-voetbal van KDO via 
veldvoetbal. g-voetbal@kdo.nl en 
kijk op www.kdo.nl

Het kampioensteam:  Staand van links naar rechts: Jari, Fabian, Maik, Finn, Olof, Cain, Rafael en Tycho.
Liggend: Sten 

nacht met afgelopen zaterdag. Er 
werd weer goed gecombineerd en 
dat leiden tot een corner vanaf de 
rechterkant. Deze werd door Ja-
ri met zijn linker been goed voor de 
goal gebracht waaruit Fabian in de 
6e minuut de openingstreffer kon 
maken.
De 1-0 zorgde voor wat ontspan-
ning bij de F1, maar de wedstrijd 
was nog lang. Ook JAU combineer-
de goed en creëerde ook kansen. 
Een goede actie over rechts lever-
de een goede schotkans op voor 
JAU, maar keeper Sten stond goed 
te keepen en pakte deze harde bal 
klemvast. KDO pakte daarna de 
goede start van de wedstrijd weer 
op en in de 9e minuut stond Cain 
aan het begin van een mooie aanval 
en kon hij opnieuw Fabian vrij voor 
de keeper zetten die deze mooie 
aanval goed afronden waarmee het 
2-0 werd. JAU bleef ondanks de 2-0 
achterstand ook goed voetballen 
en het was dan ook mede dankzij 

uitstekend verdedigen van Finn en 
Olof dat de nul werd gehouden. Olof 
schoof daarnaast nog regelmatig 
door naar het middenveld waar hij 
met zijn goede passes ook meteen 
weer voor gevaar zorgde. De twee-
de helft liet een vergelijkbaar spel-
beeld zien als in de eerste. KDO is 
wel het meeste van de tijd de bo-
venliggende partij, maar ook JAU 
blijft gevaarlijk.
Op het middenveld wordt er tussen 
Rafael, Cain, Fabian en Jari goed 
gecombineerd en iedereen blijft 
keihard vechten voor elke bal. In 
de 29e minuut leidt een gevaarlijke 
aanval van KDO tot balbezit van Ja-
ri. Jari heeft dan goed gezien dat er 
ruimte zit in de korte hoek en schiet 
de bal daar schitterend in. Met de-
ze 3-0 is het verzet bij JAU echt ge-
broken en weet Cain 5 minuten la-
ter in de 34e minuut zichzelf vrij te 
spelen en van afstand de 4-0 aan te 
tekenen.
Daarna wordt de wedstrijd profes-
sioneel uitgespeeld en genieten de 
spelers van het kampioenschap. 
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