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Voor betaalbaar
auto onderhoud

Winkelcentrum Amstelplein
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Stationsgebied 
Driebergen-Zeist 
wordt flink aangepakt

CSW kampioen na 
knotsgekke wedstrijd
De Ronde Venen - In het bijzijn van 
ruim 3000 bezoekers heeft CSW uit 
Wilnis  de beslissingswedstrijd om 
het kampioenschap in de 2e klas-
se B gewonnen. De ploeg uit Wil-
nis rekende af met het Mijdrecht-
se Argon, waarmee het de compe-
titie op een gedeelde eerste plaats 
was geëindigd. De wedstrijd werd 
gespeeld op het veld bij de Leg-
meervogels in Uithoorn en eindig-
de uiteindelijk in een 3-2 voor CSW. 
De wedstrijd was van het begin tot 
het eind vol spanning. Argon begon 
voortvarend en kwam via treffers 
van Jesse van Nieuwkerk en Syra-

no Morrison op 0-2. Maar al snel 
kwam CSW terug tot 1-2. Na rust 
werd de strijd na 65 minuten on-
derbroken door een blessure bij de 
scheidsrechter, die zich moest la-
ten vervangen. Rond tien uur werd 
de wedstrijd hervat en in minuut 86 
kwam CSW via Mike Cornelissen op 
2-2. Verlengen; de spanning steeg. 
Uiteindelijk wist Vincent van Helle-
mondt CSW naar de titel te koppen. 
Het feest barstte los. Argon gaat 
zich opmaken voor de nacompetitie.

Voor uitgebreid nieuws, foto’s en feli-
citaties zie elders in deze krant.

Blokhutten moeten mogen 
op de legakkers
Vinkeveen - De BVVL (Belangen 
Vereniging Vinkeveense Legakkers) 
heeft nu ook aan de gemeente ken-
baar gemaakt hoe zij de gebruiks-
regels op de legakkers in de Vinke-
veense Plassen zien. Aan die nieu-
we regels moeten natuurlijk gren-
zen gesteld worden om excessen 
te voorkomen en verrommeling te-
gen te gaan. De BVVL stelt het vol-
gende voor wat moet mogen en wat 
nu met de huidige verouderde re-
gelgeving niet mag: Wat moet mo-
gen op particuliere legakkers: Ver-
blijven, Overnachten, Beschoeiing 

maken, Steiger maken en meer-
palen voor het aanleggen van een 
boot, Tent opzetten, Beperkte bouw 
blokhut die: niet groter is dan 15% 
van de oppervlakte van de legak-
ker met een maximum van 35 vier-
kante meter, niet hoger is dan 3 me-
ter, aan twee zijden gecamoufl eerd 
wordt door natuurlijke groene ha-
gen, in gedekte kleuren uitgevoerd 
wordt: groen/bruin/zwart, geplaatst 
wordt minimaal 1 meter van de wa-
terkant en minimaal 1 meter van 
de buur, een milieuvriendelijke toi-
letvoorziening heeft zoals een No-

nolet of droogtoilet. Verder pleit de 
BVVL voor een mogelijkheid om op 
de plassen grof vuil kwijt te kunnen 
om illegale dumping van afval tegen 
te gaan. En voor een gemeentelijke 
laad- en loswal voor aan- en afvoer 
van materialen. 
De wensen van de belangenver-
eniging worden meegenomen in 
de werkgroep die de verandering 
van het bestemmingsplan voorbe-
reidt. Eind mei start de gemeente 
De Ronde Venen met een meting 
om de huidige situatie op de legak-
kers in kaart te brengen.

Rondeveense winkels kunnen 
nu ook elke zondag open
De Ronde Venen - “Eindelijk... van-
af zondag 31 mei kunnen de Ron-
deveense middenstanders elke zon-
dag hun zaak openen van 12.00 tot 
22.00 uur. Met de nadruk op kun-
nen, niemand moet, maar het kan. 
Eindelijk... we zijn heel blij.” Dit wa-
ren de eerste reacties van veel mid-
denstanders op de publieke tribu-
ne tijdens de openbare raadsverga-
dering van maandagavond jl. Op de 
agenda stond het voorstel van het 
college om de verordening winkel-
tijden aan te passen en iedereen 
toestemming te geven 50 zondagen 
per jaar open te gaan (op eerste 
paas- en eerste pinksterdag mag 
het niet) van 12.00 tot 22.00 uur. 
Voor Vinkeveen geldt zelfs van 1 
april tot en met 1 oktober dat de za-
ken ook open mogen van 06.00 tot 
12.00 uur. Dit omdat zij vallen on-
der toerisme.
Na een rustige discussie en twee 
langdurige schorsingen werd het 
voorstel aangenomen met slechts 
vier stemmen tegen. Zelfs de frac-
tie van PvdA/GroenLinks stemde 
uiteindelijk voor, hoewel zij nog een 
voorstel indienden om van de 22.00 
uur, 17.00 uur te maken.

Korter
Al in het begin van de vergadering 
was duidelijk wie er voor en wie er 
tegen het voorstel zouden stem-
men. Spannend was het nog even 
voor de eenheid van de coalitie. Dat 
de fractie van CU/SGP zwaar te-
gen was, was geen verrassing, maar 
dat de fractie van de PvdA/Groen-
Links/LokaalSociaal zou tegen-
stribbelen was toch wel wat onver-
wachts. Deze fractie was principieel 
niet tegen het open zijn op zondag, 
maar tot 22.00 uur vonden ze veel te 
lang. Zij wilden open van 12.00 tot 
17.00 uur. De fractievoorzitter Ernst 
Schreurs begreep dit deel van het 
voorstel niet: “Het onderzoek geeft 
een goed beeld van wat de midde-
standers willen en ook wat de be-
woners willen. Maar wij vinden dat 
dit voorstel niet aansluit op de wen-
sen van deze middestanders en be-
woners. Niemand vraagt om open te 
zijn tot 22.00 uur, waarom dan toch 
dit voorstel?” Hij diende een aman-
dement in hiervoor, wat het bij de 
stemming niet haalde

Kerkdiensten
De fractie van de Christen Unie/SGP 
was zwaar teleurgesteld en beraad-
de zich nog of zij hier consequen-
ties uit gaan trekken. Met andere 
woorden: of zij nog door willen met 
deze coalitie. Wim Stam: “Wij willen 
serieus luisteren naar anderen. We 
hebben ook het onderzoeksrapport 
goed bestudeerd en zien echt geen 
breed draagvlak voor een wekelijk-
se openenstelling op zondag. Wij 
zijn het eens met het amandement 
van de PvdA om dan in ieder geval 
om 17.00 uur de deuren te sluiten. 
Bij de meeste kerken zijn er name-
lijk ook om 17.00 uur kerkdiensten 
en deze worden hierdoor toch ver-
stoord. Wij doen hierbij een drin-
gend beroep om dan toch in ieder 
geval het amandement van de PvdA 
te steunen”, aldus Wim Stam. Het 
mocht niet baten.

Feestdagen
De fractie van Lijst 8 wilde nog iets 
verder gaan. Zij wilde ook dat op 
eerste paasdag en eerste pinkster-
dag de winkels open zouden mogen. 

Ook hiervoor diende zij een aman-
dement in, maar dat haalde het niet. 

Recreatie
De fractie van Ronde Venen Belang 
diende een amandement in om voor 
Vinkeveen de winkeltijden in de zo-
mermaanden nog wat uit te brei-
den in verband met de recreatie. 
Van 1 april tot 1 oktober de zaken 
ook open van 06.00 tot 12.00 uur. Dit 
amandement haalde het ruim. 
Na rustige discussies en twee heel 
lange schorsingen, de laatste ruim 
een half uur, waarbij alleen de frac-
tie van CU/SGP bleef vergaderen 
achter gesloten deuren, werd het 
voorstel in stemming gebracht. Met 
4 tegen en 22 voor ging het voorstel 
er door. De fractie van de CU/SGP 
was teleurgesteld en liet weten nog 
niet te weten of zij met deze uitslag 
hun consequenties gingen trekken: 
“Wij wilden een beperkte aanpas-
sing maar ook dat was teveel. We 
beraden ons over eventuele conse-
quenties.” In jip-en-janneketaal: of 
zij nog wel deel willen blijven uitma-
ken van de coalitie. De tijd zal het 
leren. De winkeliers gingen tevre-
den naar huis.

Ernst Schreurs PvdA/GL/LS
“Waarom tot 22.00 uur? 
Dat wil niemand!”

Wim Stam CU/SGP
“We gaan ons beraden”

René Bultena RVB
“Graag verbreding openingstijd in 
zomermaanden voor Vinkeveen”

Twee ongevallen langs de 
Mijdrechtse Zuwe
Mijdrecht - In een week tijd heb-
ben er langs de Mijdrechtse Zuwe, 
ongeveer op dezelfde plaats, twee 
eenzijdige ongevallen plaatsgevon-
den. Bij het eerste ongeval kwam 
er een fi etser vorige week vrijdag-
avond lelijk ten val. De fi etser raak-
te rond 23.00 uur de macht over 
het stuur kwijt. De oorzaak is waar-
schijnlijk dat hij een tegen een be-

tonnen rijbaanafscheiding reed. De 
man is overgebracht naar het zie-
kenhuis. De maandag ervoor reed 
er op precies dezelfde plek een 
scootmobiel de sloot in. Een 89-ja-
rige man uit Uithoorn raakte aan 
het einde van de middag met zijn 
scootmobiel van de weg en kwam 
zo’n anderhalve meter in een sloot 
terecht. De man is overleden.

Auto te water
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag-
avond werd een grootscheepse 
zoekactie op touw gezet, toen een 
beschonken bestuurster, die met 
haar auto het water was ingere-
den langs de N201 bij Vinkeveen, 
verklaarde dat er een man bij haar 

in de auto moest zitten. Er werden 
brandweerduikers ingezet en een 
politiehelikopter assisteerde bij de 
grote zoekactie. Uiteindelijk werd 
er geen man gevonden. De vrouw 
werd aangehouden omdat ze dron-
ken achter het stuur had gezeten. 
Ze raakte gewond en is naar het 
AMC gebracht.

350e leerling bij OBS
De Pijlstaart
Vinkeveen – Woensdag 13 mei was 
het feest op de Pijlstaartschool in 
Vinkeveen. Na de oprichting van de 
school in 1966 mocht directeur Bert 
van Diemen de 350e leerling wel-
kom heten. Evie Broere is de geluk-
kige. Voor het eerst naar school en 
dan ook gelijk op het podium omdat 
je de 350e leerling bent. Een beet-
je verlegen, maar met je moeder en 

oma Trudy (oud-leerkracht van de 
Pijlstaart) in de buurt en de hand van 
juf Debby, liet de jarige zich door al-
le leerlingen toezingen. Na een korte 
toespraak van Bert van Diemen ont-
ving Evie uit handen van haar gro-
te broer een welkomstcadeau. De 
overige leerlingen werden uiteraard 
ook verwend, zij kregen een lekker 
snoepje en iets te drinken.
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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, Anselmus-
straat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s

Zo is de natuur
Regio - In buurmans tuin heeft deze Muskuseend een plek uitgeko-
zen om een nest te bouwen en haar eieren uit te broeden. Gewoon 
een tuintje aan de straatkant. Precies op Moederdag kwamen de pul-
letjes eruit. Twaalf stuks, waarvan er nu nog maar een paar van over 
zijn. Zo is helaas de natuur.
Emmy Clausen

Nestje vol
Regio - Wij wonen in een heel rustig gebied in Waverveen. Heel veel 
soorten vogels rond ons huis zelfs een uilen paar. Zo af en toe komt 
de vogel meneer om te kijken te onderzoeken te wegen en te me-
ten. Ook ringt hij de volwassen vogels. Sommige soorten zoals de 
spreeuw hebben het moeilijk. Dinsdag inspecteerde hij ons pimpel 
mezen kastjes er zitten elf kleine vogels in. De kleinste was net uit 
het ei. De moeder kreeg een ringetje en is toen weer gauw terug ge-
zet ze doen het heel goed maar wat hebben de ouders veel werk aan 
dit gezin. Het spreeuwen echtpaar heeft de uilenkast in beslag ge-
nomen en hebben inmiddels zes mooie jongen. Zo klein heb ik nog 
nooit levende vogels van dicht bij gezien. 
Nancy ten Brink

Regio - Op 27 juni gaat de tiende 
editie van Chazz weer helemaal top 
worden. Saskia Laroo, die op wer-
kelijk alle festivals en in alle jazzhui-
zen gespeeld heeft, komt naar 
Chazz. Het publiek op het jazz-fes-
tival in Montreux, ging los toen Sas-
kia Laroo & Warren Byrd met band 
speelden. Saskia en Warren zijn 
net terug uit India waar ze zeiden 
‘de naschokken van de aardbeving 
in Nepal te voelen’. Ze zijn dus ex-
tra gemotiveerd om op Chazz te ko-
men spelen, het jazzfestival voor het 
goede doel, waarvan de opbrengst 
geheel naar ‘onze’ scholen in Ne-
pal gaat.
De organisatie van Chazz is blij met 
het programma van 2015. Saskia 
Laroo is een van de beste trompet-
tisten in Nederland en een veelzijdig 
muzikante, speelt jazz, funk, hiphop, 
Latin en Salsa. Laroo is een veel-
gehoorde naam in de jazzmuziek 
scene. Ze speelde met Hans Dulfer, 
met Candy Dulfer en met Toots Tie-
lemans. Wie haar en haar band wil 
horen moet in ieder geval om 19.30 
uur op Stroomzicht, Westzijde 50 in 
De Hoef zijn. Maar kom liefst eerder 
en blijf langer, proef de sfeer. Chazz 
is lekker ontspannen. Van half vier 
tot half elf ’s avonds kan iedereen 
in- en uitlopen. Een hapje en een 
drankje nuttigen kan op elk mo-
ment, want goed eten en drinken 
wordt voor Chazz door restaurants 
uit de regio verzorgd. 
Bij Chazz 2015 komen nog veel 
meer musici belangeloos optreden. 
Linda van der Leek & Band is er, het 

Chazz 2015 met Saskia Laroo
Nicola Mecca Quintet speelt. Er is 
een jam session en Bob Syndicate 
treedt op. Zie verdere berichten in 
de krant en in de column van Ont-
wikkelingsSamenwerking De Ron-
de Venen. Zie ook chazz.nl en volg 
ons op facebook. Kaarten zijn te be-
stellen via kaartjes@chazz.nl en ver-
krijgbaar bij boekhandel Sprey in 
Abcoude, bij Mondria in Mijdrecht 
en Ten Hoope in Uithoorn, in Vin-
keveen bij drogisterij De Bree en in 
Wilnis bij De Zwart Dranken en De-
licatessen. In de voorverkoop kosten 
kaarten 15,00. Kinderen tot 12 jaar 
gratis, studenten en scholieren half 
geld. Op de dag zelf aan de tuin 20 
euro.

Uithoorn - Op Zondag 7 juni 2015 
om 14:30 uur vindt een bijzonder 
concert plaats van het Roemeen-
se Volksmuziekensemble “Ensem-
ble Mihai Scarlat” in de Thamer-
kerk Amsteldijk-Noord 1, 1422 XW 
te Uithoorn.  
Het Ensemble Mihai Scarlat is Ne-
derlands grootste Balkanorkest en 
bestaat uit ca. 26 professionele mu-
sici die naast hun dagelijkse muzi-
kale praktijk een passie voor Bal-
kanmuziek (en Roemeense Volks-
muziek in het bijzonder) delen. Het 
EMS brengt volks- en zigeunermu-

ziek uit alle provincies van Roeme-
nië ten gehore, waarbij het reper-
toire o.a. bestaat uit weemoedi-
ge Doina’s, vrolijke Sirba’s, opzwe-
pende Hora’s en Joc’s. De artis-
tiek leider en dirigent is Mihai Scar-
lat, die tevens de uit te voeren stuk-
ken arrangeert en componeert. Ge-
speeld wordt in een traditionele or-
kestbezetting met viool, altviool, cel-
lo, contrabas, hobo, dwarsfl uit, kla-
rinet, trompet, gitaar en accordeon, 
maar ook met originele Roemeen-
se instrumenten als panfl uit, trom-
petviool, taragot en cimbaal. Tij-

Ensemble Mihai Scarlat 
speelt in de Thamerkerk    

dens dit concert vinden diverse so-
lo-optredens plaats. Mihai Scarlat 
is van Roemeense afkomst en stu-
deerde aan conservatoria in Boeka-
rest, Moskou, Utrecht en Amster-
dam. Van 1997 tot 2012 was hij con-
trabassist bij Holland Symfonia. Hij 
geeft contrabasles en leidt het Bal-
kanensemble aan de Muziekacade-
mie te Den Haag. Verder geeft hij 
workshops en cursussen in volks- 
en zigeunermuziek aan verschil-
lende amateur-orkesten in Neder-
land. Kaarten à � 15 euro (jonge-
ren tot 18 jaar �10 euro, kinderen tot 
12 jaar gratis) zijn te reserveren via 
www.ensemblemihaiscarlat.nl. Be-
taling contant (geen PIN) bij afha-
len van de kaarten vanaf 1 uur voor 
het concert. Meer informatie vindt 
u op: www.ensemblemihaiscarlat.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

128e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

Mijdrechts 
ouderenkoor

Mijdrecht - Dinsdagmiddag 2 juni 
a.s. om 14.30 uur zal het Mijdrechts 
ouderenkoor een mooie zang-
middag verzorgen in de Kom in 
Mijdrecht. Iedereen is van harte 
welkom. De toegang is gratis net als 
de koffi e met wat lekkers. Ook heeft 
dit koor nog plaats voor zangers en 
zangeressen. Iedere dinsdagoch-
tend wordt er gerepeteerd in de be-
neden zaal van de Kom en wel van 
9.30 tot 11.15 uur. Meer weten?  el: 
Trudy Maatman; 285381 of Marijke 
Bergsma: 285785

Vinkeveen - Om meer belangstel-
ling te genereren voor het project 
‘drukte van belang’ en om het ge-
bouw in gebruik te nemen, is het 
idee ontstaan om 30 mei aanstaan-
de een rommelmarkt te houden. 
De vrijwilligers van de Broedplaats 
hebben her en der fl yers opgehan-
gen om iedereen enthousiast te ma-

ken, om 30 mei naar de rommel-
markt te komen. Wie weet, heb jij 
nog spulletjes over van Koningsdag, 
die je niet verkocht hebt en wil je 
het 30 mei nog eens proberen. Voor 
5 euro heb je een aardig ruimte van 
maar liefst 3 meter. Je zult wel zélf 
voor een kleed of zeil moeten zor-
gen, om je spullen op uit te stal-

len, want er zijn geen tafels/kramen. 
Verkopers dienen zich vooraf aan 
te melden via: druktevanbelang@
hotmail.com en zij zijn welkom om 
09.00 uur, om hun verkoopplek in te 
richten. Bezoekers zijn vanaf 10.00 
uur van harte welkom (gratis en-
tree). U vindt de Broedplaats aan de 
Herenweg 63A

Eerste evenement in Broedplaats ‘drukte van belang’

De Ronde Venen - In het NME 
centrum te Wilnis is vanaf heden de 
tentoonstelling “Flierefl uiters” op-
gesteld. “Flierefl uiters” zijn de vo-
gels om ons heen en zoals altijd ziet 
de tentoonstelling er weer prach-
tig uit! Groep 1-2 van de Driehuis-
school had de eer om als eerste de-
ze tentoonstelling bezoeken. De 
kinderen leren spelenderwijs veel 
over de vogels om hen heen.
De tafel staat gedekt met echte clo-
ches; wat eten vogels? Welke veer 

hoort bij welke vogel? Help de boer 
de vogelverschrikker op te zetten 
om zo zijn gewas te beschermen. 
Een reuze groot Electrospel, voel-
spel, domino en puzzels met vra-
gen. Ook buiten is veel te zien en 
te beleven; daar zijn ook opdrach-
ten opgesteld. En natuurlijk de na-
tuur “live”: vogels vliegen af en aan 
naar de nestkasten om hun jongen 
te voeren. Een zeer leerzaam en ge-
slaagd bezoek. Medewerkers van 
het NME, hartelijk dank!

Driehuis kleuters bezoeken 
tentoonstelling NME

Mijdrecht - Op Partou locatie Oos-
terlandweg zijn wij deze week be-
gonnen met het thema verkeer. Om 
dit thema goed te beginnen, moch-
ten we dinsdag 12 mei een kijkje ne-
men bij James Auto & Service. We 
hebben een rondleiding gekregen 
door de garage. We mochten onder 

een echt auto staan die op een hef-
brug stond. De kinderen wilde de 
hefbrug ook wel even proberen en 
omstebeurt mochten ze erop staan 
en ging de brug op en neer. Alle kin-
deren zijn APK goed gekeurd. Na de 
rondleiding kregen we allemaal een 
mooie ballon mee naar huis.

Jong geleerd, oud gedaan

Gem. brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 6,8 – 3,9; kms/liter 14,7 – 25,6; CO2 gr/km 159 – 97.
Wijzigingen voorbehouden.Prijzen incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken.

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20

2e PINKSTERDAG GEOPEND!

PINKSTERSHOW 20 T/M 25 MEI

DE OPEL ASTRA 
BLITZ NU MET 
€ 2.000 KORTING

€ 17.995
Van: € 19.995  nu voor



Files bij de spoorovergang, 
overvolle fietsstallingen en 
een tekort aan parkeerplek-
ken. Belangrijke redenen 
om het stationsgebied 
Driebergen-Zeist flink aan 
te pakken. De gemeenten 
Utrechtse Heuvelrug en 
Zeist werken samen met 
de provincie en ProRail aan 
een nieuw station. Ook het 
gebied eromheen wordt 
ingrijpend verbeterd.

Op 28 april is het startsein 
gegeven door de bestuur-

ders van beide gemeenten, 
de provincie en ProRail. 
Dit betekent dat ProRail 
kan beginnen met de 
uitvoering van de plannen. 
Fred Verhaaren, projectlei-
der bij ProRail, is blij dat 
hij eindelijk aan de slag 
kan met de uitvoerige klus: 
“We zijn nu  begonnen 
met de voorbereidende 
werkzaamheden. In 2017 
gaan de grootschalige 
werkzaamheden pas echt 
van start.

Het station van Drie-
bergen-Zeist wordt een 
compacte OV-knoop, die 
veilig is en waar al het 
verkeer goed doorstroomt. 
Het aantal sporen wordt 
ter hoogte van het station 
uitgebreid naar vier en de 
Hoofdstraat (N225) kruist 
straks het spoor met een 
onderdoorgang. Ook wordt 
de Hoofdstraat verbreed. 

Het station zelf  wordt ook 
vernieuwd, met een nieuw 
busstation én een nieuwe 

parkeergarage met 600 
parkeerplaatsen. Ook aan 
de fietsers wordt gedacht. 
Onder het station komt 
een fietsenstalling waar 
fietsers droog en veilig hun 
fiets kunnen parkeren. Bo-

vendien krijgen de fietsers 
hun eigen fietsroute waar-
door ze veilig het stations-
gebied kunnen doorkrui-

sen. Een hele hoop dus, 
maar leuk om mee aan de 
slag te gaan!”

Het hele project gaat een 
aantal jaren in beslag 
nemen: in 2020 is het 

klaar en heeft Driebergen-
Zeist een mooi, veilig en 
gebruiksvriendelijk station 
dat ingericht is op de toe-

komst. Ook de omgeving 
eromheen is dan volledig 
vernieuwd. 

Dan behoort het filepro-
bleem tot het verleden, 
is er een mooi, veilig en 
energieneutraal station 
én busstation, en kunnen 
fietsen en auto’s goed 
geparkeerd worden.

Meer informatie: 
www.prorail.nl/projecten/
driebergen-zeist

Stationsgebied Driebergen-Zeist wordt flink aangepakt

Fietsers krijgen hun eigen 
veilige fietsroute

Dank aan kunstenaars Amerpoort
In de tuin van Het Kwa-
trijn, onderdeel van zorg-
organisatie Amerpoort, 
staat een versierd, beton-
nen proefelement van het 
nieuwe ecoduct ‘Boele 
Staal’ in Soesterberg. Het 
element is aangeboden 
door aannemer Van Hat-
tum en Blankevoort als 
dank voor de creatieve 
bijdrage van verstandelijk 

beperkte cliënten. Op 
basis van hun schetsen is 
het ecoduct voorzien 
van een bospatroon 
met dieren en een 
dichtregel. Een knap 
en creatief  staaltje 
toegepaste omge-
vingskunst. Het 
ecoduct is gebouwd 
over de Amersfoort-
sestraat (N237). Na 

de zomer wordt de natuur 
op en om het ecoduct 
verder ingericht.

LEES ONS MAGAZINE!

Wilt u meer weten over de 
provincie Utrecht? Editie 7 
van ons interactieve digitale 
Provincie Utrecht Magazine 
is uit! Geschikt voor tablet 
en pc. 

Ga voor een gratis 
abonnement naar: 
provincieutrechtmagazine.nl

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N228 Oudewater-Montfoort: groot asfaltonderhoud, 
werkzaamheden 25 mei-15 juni 2015
N409 Houten: reconstructie kruispunt Essenkade en 
groot onderhoud, werkzaamheden 21 mei-12 juni 2015
N212 Wilnis: restwerk rotonde Pastoor Kannelaan, werk-
zaamheden 29 mei-5 juni
N227 Langbroek: restwerk reconstructie en groot onder-
houd, werkzaamheden tot 24 juli

INFORMATIE

Zwemseizoen begonnen

Het zwemseizoen is begonnen. Wie veilig wil zwemmen 
gaat naar één van de 24 officiële zwemplaatsen in de 
provincie Utrecht. Hier wordt van 1 mei tot 1 oktober de 
waterkwaliteit gemeten en de veiligheid gecontroleerd. 
Kijk voor actuele informatie op www.zwemwater.nl of  
download de zwemwater-app. Ook de zwemwatertelefoon 
van de provincie Utrecht, (030) 2582158, geeft actuele 
informatie over de waterkwaliteit. 

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamhe-
den aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitterac-
count @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeers-
lichten, wegversperringen en olie op de weg belt u met 
het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook 
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt u 
automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij u 
in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het Pro-
vinciehuis. U kunt deze ook kosteloos laten toezenden. 
Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @URecre-
atie, @Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @
Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en @
Utrecht2040

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie 
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl  en 
www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van Toerisme 
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en 
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van 
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten vinden 
plaats op:

26 mei 2015, 14.00 uur: Provinciale Staten
1 juni 2015, 14.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit en 
Economie

De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan 
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. De data en tijdstippen 
van vergaderingen kunnen wijzigen, kijk daarom voor de 
meest actuele informatie op: www.provincie-utrecht.nl/
stateninformatie. 

U kunt Provinciale Staten ook volgen op Twitter: 
@PSUtrecht.

Al wandelend de ‘slag om 
de Grebbeberg’ ervaren. 
Precies 75 jaar geleden 
vond deze strijd plaats in 
Rhenen. Met de app op 
je smartphone krijg je op 
bijzondere plekken langs 
de route een berichtje met 
informatie of  een filmpje.  
Zo zie je wat zich in deze 
prachtige omgeving  alle-

maal heeft afgespeeld. De 
Cuneraschool in Rhenen 
liet leerlingen al kennis-
maken met ‘hun eigen 
geschiedenis’. Met de app 
konden ze dit belangrijke 
feit op een speelse manier 
beleven. De app is gratis 
te downloaden via 
www.grebbeberg.nl 

App brengt ‘Slag bij 
de Grebbeberg’ tot leven
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Leuk en succesvol toernooi 
voor Judoschool Blaauw

UWTC wielren rijdt internationaal

Wilnis – Op zondag 17 mei jl. 
heeft Judoschool Blaauw meege-
daan aan het Fuyiama judotoer-
nooi in Sporthallen Zuid in Am-
sterdam. Aan dit grote toernooi 
deden meer dan 500 judoka’s mee 
in de leeftijd 4 t/m 14 jaar. De ju-
doka’s werden op leeftijd, gewicht 
en band verdeeld over meerdere 
poules. Judoschool Blaauw was 
met 26 deelnemers zeer goed ver-
tegenwoordigd op deze wedstrijd-
dag. De bedoeling van dit toernooi 
is om de judoka’s zoveel mogelijk 
ervaring op te laten doen. Naast 
een prijs voor de eerste en tweede 
plaats kregen ook de overige deel-
nemers in de poule een prijs voor 
de derde plaats. Ook waren er dit 
jaar aparte poules voor de meer 
gevorderde wedstrijdjudoka’s. Het 
werd een succesvolle dag voor 
Judoschool Blaauw want aan het 

einde van de dag waren er 8 eer-
ste plaatsen en 5 tweede plaat-
sen gewonnen. In de wedstrijd-
groep was er ook goed gedraaid 
en wist Luuk Haarman een podi-
umplaats te bemachtigen. Hij ver-
loor een wedstrijd en wist de ove-
rige wedstrijden te winnen. Helaas 
voor Luuk werd hij op judopunten 
3e in deze poule.
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden eerste: 
Amy Dekkers, Justin Geerts, Kyan 
van der Toorren, Niels Knol, Sven 
Kas, Thijmen Hooijman, Tijn Haar-
man, Tobias van Bruggen
De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden twee-
de: Deze deelnemers konden trots 
hun zilveren medaille in ontvangst 
nemen. Evi Millenaar, Paul Schut, 
Romano Vermeulen, Ruben Duijn, 
Sietse Zeinstra

Regio - Lorena Wiebes en Stijn 
Ruijter hebben rond Hemelvaart 
een 3-daagse jeugdkoers in Dene-
marken gereden: de Toer de Him-
melfahrt. Op een parcours met flin-
ke heuvels en deelnemers uit heel 
Scandinavië aangevuld met Belgen 
en Nederlanders waren er span-
nende wedstrijden te zien. Op de 
eerste dag wist de 16-jarige Lore-
na uit Mijdrecht er na 48 kilometer 
koers een goede sprint uit te per-
sen waarmee ze knap vierde werd 
in de categorie nieuwelingen en ju-
nioren meisjes. Stijn Ruijter uit Uit-
hoorn finishte netjes in de voorste 
helft van het peloton bij de eerste-
jaars Nieuwelingen. Na een lange 
ochtend etappe was middagetappe 
kort maar krachtig: 10 rondjes van 
1,7 kilometer met flinke klim en di-
to afdaling. Bij de dames 1 renster 
vooruit en de rest had niet genoeg 
zin om haar in te halen. Lorena reed 
lekker mee in het peloton en sloop 
in de laatste ronde voren. Een zesde 
plaats was het resultaat. Ze staat nu 
5e in het tussenklassement. Bij Stijn 
werd er hard gereden zonder vluch-
ters. In de sprint reed er iemand te-

gen zijn stuur waarna hij blij was 
heelhuids de finish te bereiken. Hij 
staat nu met nog 20 andere renners 
op de 7e plaats. 

De tweede dag begon met een tijd-
rit. Met ideaal weer, zonnig en wei-
nig wind gingen de eersten om 
8 uur van start. Stijn was pas om 
11.40 uur aan de beurt dus hij kon 
rustig uitslapen. Halverwege zijn rit, 
na een stevige klim, ontdekte hij dat 
de route met twee kilometer was in-
gekort. Ofwel hij moest zijn reste-
rende energie in minder kilometers 
kwijt en omdat het restant van het 
parcours vooral omlaag was kon hij 
zijn energie niet goed kwijt. Dit re-
sulteerde in een 27ste tijd en een 
20ste plaats in het tussenklasse-
ment. Jammer dat hij de knullige 
aankondiging in het Deens gemist 
had. Lorena is nog niet zo van het 
tijdrijden. Ze deed haar best maar 
zakte naar een 15e plaats. In de 
avond etappe heeft ze een beetje 
revanche genomen. Over hetzelfde 
parcours bleef de groep bij elkaar 
en werd ze netjes vierde. Voor Stijn 
was het een relatief rustige avond 

CSW E4 Kampioen!
Wilnis - Afgelopen woensdag was 
er voor CSW veel te winnen. Het 
eerste elftal kon kampioen wor-
den, maar ook de E4 kon het kam-
pioenschap niet meer ontlopen. Er 
moest gewonnen worden van Vic-
toria E12, wat op papier eigenlijk 
niet fout kon gaan. Dus met veel 
vertrouwen werd er om 18.30 af-
getrapt en CSW nam meteen het 
initiatief. Met goed combinatie 
voetbal werd er al snel gescoord 
en dat leidde ertoe dat er een waar 
doelpunten festijn ontstond.
Victoria werd af en toe wel ge-
vaarlijk doordat de verdedigers 
van CSW ook hun doelpuntje mee 
wilden pakken. Nikodem die zich 
dit jaar ontpopt heeft als een zeer 

vaardige keeper maakte daardoor 
een paar mooie reddingen. Wat 
opviel was dat de jongens goed 
overspeelden, mooie passes wer-
den gegeven en de ruimte werd 
gezocht. Ze hebben een grote stap 
gemaakt dit seizoen, Complimen-
ten!! Bij een stand van 12-2 werd 
het eindsignaal gegeven en was 
het feest!! Ouders met een span-
doek en de (kinder) champagne 
vloeide rijkelijk. 

Bij deze dank aan de jongens voor 
een mooi seizoen voetbal, vooral 
uit tegen Weesp was fantastisch, 
dank aan de leiders Martin en Rob 
voor hun inzet en dank aan alle 
ouders, het was gezellig!!

Van links naar rechts: Martin, Nick, Marijn, Jens, Richard, Jasper, Chris, Niko-
dem, Rob, Sem en Justin.

ME1 CSW: Goed, Beter, Best...
Wilnis - Het hoogste spelende team 
van de 4 CSW D Meisjes elftallen 
heeft in het seizoen 2014/2015 uit-
stekend gepresteerd. De 15 voor-
af geselecteerde meiden vormden 
in het lopende seizoen een steeds 
hechtere eenheid en groeide naar 
een niveau, dat in de wijde omtrek 
niet te vinden is. Gedurende het eer-
ste deel van het seizoen, toen nog 
als D5M, speelden ze in de jongens-
competitie op een gemiddeld ni-
veau in de eigen regio. Begin janu-
ari sloot de ploeg van trainster Iris 
van Dijk de competitie af met een 
keurige derde plaats op de rang-
lijst. Ook in de bekercompetitie van 
de jongens bleef het team fier over-
eind. Eerst werd in de poulefase 
met tegenstand van Argon, Hert-
ha en Kockengen de eerste plaats 
bereikt. Vervolgens moesten in de 
knock out fase er nog 2 tegenstan-
ders aan geloven, alvorens de jon-
gens van Ouderkerk fysiek net iets 
te sterk waren. In de tweede com-
petitiehelft ging de ploeg op uitno-
diging van de knvb meespelen in de 
nieuw opgerichte hoofdklasse. De 
beste meisjesteams uit de meisjes- 
en de jongenscompetitie werden bij 
elkaar geharkt en het avontuur kon 
beginnen.
Onder de naam ME1 slaagde 
CSW met vlag en wimpel voor de-
ze krachtproef. Na 12 wedstrijden, 
36 punten en een doelsaldo van 
52 tegen 5 werd de MD1 zaterdag 
kampioen zonder ook maar 1 punt 
te hoeven inleveren. Ze lieten zien 
veel te goed te zijn voor dit toch wel 

sterk geselecteerde gezelschap. Za-
terdag vormde Buitenboys als num-
mer 2 nog een soort uitdaging voor 
het team van Iris, maar daar bleek 
weinig van. Donna schoot de eerste 
bal op een steekpas van Noa bin-
nen. Daarna volgde Michelle  (over 
de grond in het hoekje), Annabel, 
(met het puntje uit een corner)  en 
Dana met een fraai boogballetje 
net in het hoekje. Ook in de twee-
de helft volgden nog vier doelpun-
ten; Michelle, Dana, Romy en nog-
maals Michele legden het gapende 
gat met de concurrentie medogen-
loos bloot. Omdat de ploeg woens-
dagavond graag de beslissingswed-
strijd van het eerste herenteam wil-
de volgen, moest er zaterdag een 
paar uur later opnieuw worden ge-
speeld, nu tegen Zuidvogels. Het 
eindigde na een gezapig partijtje 
en een goal van Zara Fokker in een 
1-0 overwinning voor CSW. De MD1 
is een mooi voorbeeld van de CSW 
meisjesvoetbalopleiding, waarin ta-
lenten binnen enkele jaren kunnen 
doorgroeien naar een hoog niveau 
en met plezier in het spelletje. Meer 
dan 30 jaar ervaring staat hier ga-
rant voor. Vanaf 5 tot 6 jaar kunnen 
meisjes geplaatst worden in een 
team met meisjes van het niveau, 
dat bij ze past. Het minikamp van 
de afgelopen dagen, ook voor meis-
jes van de F, E en D leeftijd is een 
voorbeeld van de sfeer, waarin jon-
ge meisjes bij CSW opgroeien. Voor 
info: Bertus Vrielink, tel 0297 285291 
Voor aanmelding: CSWilnis.nl/club-
info/inschrijven

Korfbal team E4 nu ook 
veld kampioen!
Mijdrecht - E4 Atlantis is ook veld 
kampioen geworden met korfbal! 
Echt super goed gedaan Femke, Iris, 

Chin Hi, Luc en Timo! Team E4 was 
ook zaal kampioen geworden op 7 
maart jl.

etappe. Het tempo lag steeds erg 
hoog waardoor er geen succesvol-
le ontsnappingen waren. De groep 
bleef tijdens de 31 kilometer kor-
te etappe bij elkaar en Stijn eindi-
ge netjes in het peloton. Op de slot-
dag stond de Konge etappe op het 
programma. We sluiten niet uit dat 
dit de koninginnenrit betekend. Die 
naam was het waardig want in ie-
der rondje van 14,6 kilometer zat 
een lange klim met een stijgings-
percentage oplopend tot 12% en 
verder was het heuvelachtig. Lore-
na moest 5 rondjes en Stijn 6 ron-
des. Bij de dames was er al snel een 
eenzame vluchtster die haar titel vi-
ce wereldkampioen tijdrijden junio-
ren eer aan deed. Een paar ronden 
later ontsnapte er nog een groep-
je rensters. Lorena zat op dat mo-
ment te ver van achteren om mee 
te springen. Door gebrekkige sa-
menwerking in het peloton konden 
deze vluchters wegblijven. Lorena 
wist vervolgens nog wel de sprint 
van het peloton te winnen en pak-
te daarmee de zesde plaats: net op 
het podium. 
Daarmee eindigde ze op de 11 de 

plaats in de eindrangschikking. Bij 
Stijn was het lang een afvalrace. 
Zelfs de gele trui drager moest los-
sen. Drie ronden voor het einde ont-
snapte er een groepje van 4 die uit 
het zicht verdwenen. Stijn heeft ze 

niet zien wegrijden en kon dus ook 
niet mee. Hij hielp nog wel mee an-
dere vluchters in te lopen en finish-
te daarna netjes in het sterk uitge-
dunde peloton van nog ongeveer 20 
renners. Door de slijtageslag steeg 

hij in het klassement daar de 13e 
plaats. Zowel Lorena als Stijn kij-
ken terug op mooie wedstrijden, 
met een eindklassement in een in-
ternationaal veld, waar ze trots op 
mogen zijn. 
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H.C. Pothuizen wint 
Pt. St. Maxence
Regio - Dit was de tweede Mid-
fondvlucht 363 km en de eerste, 
twee nachtenmand. 
Maar door het slechte weer van za-
terdag werd de vlucht uitgesteld 
naar zondag. Op zondag werden ze 
wel gelost om 08.20 uur. De eerste 
duif werd geklokt door H.C. Pothui-
zen 12.35 uur, de tweede Peter Bos-
se 12.38 uur en de derde duif R. den 
Boer 12.39.

Er waren 12 Deelnemers en er wa-
ren 299 duiven mee. Op naar za-
terdag dan staan er twee vluchten 
op het programma de eerste fond 
vlucht en de Vitesse vlucht.

Uitslag
1 H.C .Pothuizen, 2 Peter Bosse, 3 R. 
den Boer, 4 K. Roelofsen, 5 Th. Kuy-
lenburg, 6 H. Half, 7 M. v/d Hoort
8 H. Hendriks, 9 P. J. van Schaik

CSW E3 kampioen!
Wilnis - Afgelopen zaterdag speel-
de CSW E3 hun laatste wedstrijd 
van het seizoen tegen Laren 99 en 

wonnen met 2-6. Hiermee werden 
ze definitief kampioen, een mooie 
afsluiting van het seizoen.

Uitnodiging Minipolo 
toernooi 28 mei
Regio - De waterpolo afdeling van 
ZPV de Amstel organiseert een mi-
nipolo toernooi voor alle kinderen 
uit de buurt in de leeftijdscategorie 
8-14. Onder leiding van professio-
nele scheidsrechters zullen er wed-
strijdjes waterpolo gespeeld wor-
den op elk niveau in het Veenwei-
debad te Mijdrecht. Dit evenement 
zal donderdagavond 28 mei plaats-
vinden. Alle kinderen, wel of geen lid 
van ZPV de Amstel, wel of geen er-
varing met waterpolo kunnen mee 
doen met dit evenement. Wel is mi-
nimaal een zwemdiploma A van be-
lang. Als ouder bent u natuurlijk ook 
van harte welkom om uw kind aan te 
moedigen, er is genoeg ruimte in het 
zwembad. Daarnaast kunt u voor, tij-
dens of na het toernooi gebruik ma-
ken van het clubhuis Bubbels, met 
uitzicht op het 25 meter bad, om 

een drankje of hapje te nuttigen. De 
avond zal om 18:15 starten in het 
Veenweidebad met een korte uit-
leg. Als u de hoofdingang van Opti-
sport binnen loopt, kunt u rechts van 
de receptie door een deur naar het 
zwembad. Van 18:30 tot 19:30 wor-
den de wedstrijdjes gespeeld in de 
verschillende categorieën. Om 19:45 
zal het toernooi afgesloten worden 
in het clubhuis met een drankje en 
wat lekkers. Het enige wat je mee 
hoeft te nemen is een zwembroek 
of badpak en een handdoek. Op-
geven? Stuur een e-mail naar wa-
terpolo@zpv-de-amstel.nl en ver-
meld daarin de na(a)m(en) van de 
deelnemer(s) met leeftijd en een e-
mailadres. De inschrijving sluit op 
zaterdag 23 mei. 25 mei zal er nog 
een e-mail uitgaan naar alle deelne-
mers met de laatste informatie.
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Uitvoering plannen dorpscentrum 
in Uithoorn nog ver weg
Regio - Eind vorig jaar zou de Pro-
vincie Noord-Holland de N196 in 
Uithoorn overdragen aan de ge-
meente. Die zou op haar beurt de 
gemeenteraad een ‘onttrekkings-
besluit’ voorleggen. Bij instemming 
zou vervolgens de weg ‘aan het ver-
keer’ worden onttrokken zodat geen 
doorgaand verkeer door het cen-
trum van het Oude Dorp in Uithoorn 
meer mogelijk is. Daarmee tevens 
een halt toeroepend aan het land-
bouwverkeer dat dagelijks vice ver-
sa van de Prinses Irenebrug gebruik 
maakt en dus ook door het centrum 
rijdt. Doel van dit alles is dat de ge-
meente Uithoorn plannen heeft om 
het Amstelplein als hart van het Ou-
de Dorp te gaan herinrichten, on-
der meer door de twee gescheiden 
dorpsdelen aan elkaar te bouwen. 
Dan is uitsluitend bestemmingsver-
keer mogelijk naar en van het ou-
de centrum in Uithoorn dat eindigt 
in een (parkeer)garage. De plannen 
dateren al van jaren geleden (2008) 
en in november 2012 nam de toen-
malige gemeenteraad van Uithoorn 
het besluit om te kiezen voor wat 
destijds de ‘Garagevariant’ werd ge-
noemd en waaraan de huidige plan-
nen ten grondslag liggen. Het be-
sluit werd toen ook omarmd door 
het college en de raad van De Ron-
de Venen. Vooruitlopend op het ont-
trekkingsbesluit wilde het colle-
ge van Uithoorn tijdens het groot 
onderhoud van de Prinses Irene-
brug in maart van dit jaar het stukje 
N196 vanaf de Dorpsstraat tot aan 
de kruising met de Laan van Meer-
wijk alvast gaan afsluiten voor door-
gaand verkeer. Via de Irenebrug 
bleef bestemmingsverkeer, (brom)
fietsers en voetgangers gewoon 
mogelijk, met uitzondering van het 
landbouwverkeer. Dat moest maar 
langs een andere weg haar bestem-
ming zien te bereiken. Het plan le-
verde een storm van protesten op, 
dat zich uitte in liefst 68 zienswijzen 
(bezwaren) die de gemeente Uit-

hoorn voor haar kiezen kreeg. Dat 
heeft er mede voor gezorgd dat er 
een stevige vertraging is ontstaan 
in de uitvoering van de plannen die 
de gemeente Uithoorn al vijftig jaar 
voor ogen heeft.

Nota Samenvatting Zienswijzen
Verder dan dat er zienswijzen zijn 
ingediend is het nooit gekomen. 
Wat de bezwaren van de inzenders 
inhouden en of de ingezonden stuk-
ken ook ideeën en bijdragen aan 
oplossingen bevatten is nooit in het 
openbaar tot uitdrukking gebracht. 
Recentelijk heeft het college van 
B&W van Uithoorn een Nota Sa-
menvatting Zienswijzen op het ‘Ont-
werp-Onttrekkingsbesluit Koningin 
Máximalaan’ (N196) het licht doen 
zien. Dat heeft voornamelijk betrek-
king op het weggedeelte tussen de 
Prinses Irenebrug en de Laan van 
Meerwijk. Uit de Nota noemen wij 
de belangrijkste (verkeerstechni-
sche) argumenten waarom inzen-
ders tegen de plannen zijn, maar 
ook mogelijke oplossingen om uit 
de huidige patstelling te komen. De 
weergave van de zienswijzen zijn 
soms een bevestiging van datge-
ne wat men in diverse discussies al 
naar voren heeft gebracht en die in 
de media zijn verschenen. Belang-
stellenden kunnen de Nota down-
loaden van de gemeentelijke web-
site (via venster ‘zoeken’ en intypen 
Nota…)
‘Zo zeggen de provincies Noord-
Holland en Utrecht dat bij sluiting 
van de Irenebrug en de N196 voor 
doorgaand verkeer men geconfron-
teerd wordt met hogere verkeersin-
tensiteiten op de N201 bij het aqua-
duct dan waarmee rekening is ge-
houden bij de omlegging van de 
N201. De capaciteit van het aqua-
duct is berekend met de aanna-
me dat de doorgang via de Prin-
ses Irenebrug in stand zou blijven. 
(Iets wat haaks staat op de plannen 
van de gemeente Uithoorn want die 

willen juist van de 10.000 dagelijk-
se voertuigbewegingen in het cen-
trum af. Daarvoor is de omlegging 
van de N201 immers gerealiseerd. 
Dat was toch bekend en had men 
dat dan niet eerder kunnen beden-
ken? Red). De gemeente Uithoorn 
wordt verweten onvoldoende on-
derzoek te hebben gedaan om het 
centrum met verkeersmaatrege-
len echt voldoende autoluw te ma-
ken om de gestelde doelstelling van 
leefbaarheid en toch bereikbaar-
heid te realiseren. Het onttrekkings-
besluit is volgens de Provincie al-
leen opportuun bij de realisatie en 
uitvoering van de centrumontwikke-
lingsplannen. Zolang hierover door 
de gemeente geen besluitvorming 
heeft plaatsgevonden is een ont-
trekkingsbesluit (nog) niet nood-
zakelijk. Een ander punt is dat fiet-
sers en brommers via een te onveilig 
traject door het dorpscentrum zou-
den worden geleid. (Een en ander is 
echter gebaseerd op het ‘functione-
le’ ontwerptekeningetje dat slechts 
als een idee heeft gefungeerd. Red).’

Landbouwverkeer
‘Punt van zorg voor alle partijen is 
de traverse van de Amstel voor het 
landbouwverkeer inclusief daaraan 
gelieerde dienstverlenende bedrij-
ven als loonbedrijven. Het gaat om 
ongeveer 35 verschillende land-
bouwvoertuigen per dag. Dat kan 
inderdaad geen kant op als Uit-
hoorn het doorgaande verkeer gaat 
weren door het dorpscentrum. Te-
recht zeggen alle partijen (ook de 
gemeente Uithoorn) dat daarvoor 
een oplossing moet komen. Dit blijkt 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. 
Via De Hoef en Vrouwenakker is 
geen optie omdat dit leidt tot forse 
kosten en dus economische scha-
de. Via de busbrug is niet mogelijk 
omdat die eerst moet worden aan-
gepast en dat kost teveel geld (dat 
er ook niet is). Blijft over: toch door 
het aquaduct, maar dat gaat nu 

nog niet als gevolg van de verschil-
len in snelheid met het overige ver-
keer (maar het mag wel over de ‘ge-
wone’ N201 en de Irenebrug, maar 
niet door het aquaduct? Dat is toch 
een tegenstrijdigheid? Red). Toch 
gebeurt het wel eens stiekem… 
Het ministerie van Infrastructuur 
& Milieu heeft op 8 oktober vorig 
jaar aan de Tweede Kamer te ken-
nen gegeven over te willen gaan tot 
kentekening van landbouwtrekkers 
en zelfrijdende werktuigen en tege-
lijkertijd de toegestane maximum 
snelheid voor deze voertuigen te 
verhogen naar 40 km/u. Men wil dit 
in 2017 invoeren, uiterste datum is 
2018. Want dan moet de registratie 
van de landbouwtrekkers wettelijk 
zijn geregeld als gevolg van een Eu-
ropese richtlijn. In dat geval wordt 
het eenvoudiger om ook landbouw-
voertuigen toestemming te geven 
om van het aquaduct gebruik te 
kunnen maken en zou het grootste 
probleem voor Uithoorn zijn opge-
lost. Aan de andere kant zeggen in-
dieners van een zienswijze dat ook 
onvoldoende is onderzocht hoe het 
landbouwverkeer in de plannen van 
Uithoorn tóch gebruik zou kunnen 
blijven maken van de Irenebrug en 
de N196 als verbindingsroute tus-
sen beide provincies. Bijvoorbeeld 
door het aanleggen van een ‘land-
bouwsluis’, vergelijkbaar met een 
‘bussluis waarmee tevens het overi-
ge gemotoriseerde verkeer effectief 
kan worden geweerd uit het cen-
trum.’

Irenebrug als alternatief
‘Aangevoerd wordt ook dat de plan-
nen voor een nieuw en uitgebrei-
der winkelcentrum op het Amstel-
plein niet meer realistisch zijn ge-
let op de leegstand die de komen-
de tijd nog verder zal voortschrijden 
als gevolg van veranderd koopge-
drag, o.a. via Internet. De motivering 
en argumentatie voor uitbreiding 
van het Amstelplein zijn gebaseerd 
op een verouderde economische 
zienswijze en bijbehorende beslui-
ten van meer dan tien jaar oud. Een 
andere invulling van het centrum 
ligt dus voor de hand. Een volgend 
motief om de Irenebrug in stand te 
houden voor doorgaand verkeer is 
omdat dit het enige alternatief in de 
doorstroming van het verkeer over 
de N201 is mocht het aquaduct voor 
onderhoud buiten gebruik zijn of als 
er een calamiteit plaatsvindt en de 
doorgang daar versperd is. Bij geen 
doorgaand verkeer meer over de 
Irenebrug zal er een flinke toename 
zijn van verkeer op de N201 waar-
door de geluidsoverlast zal toene-
men. In het ontwerpbesluit van de 
gemeente wordt eveneens niet aan-
gegeven wat de gevolgen voor het 

milieu zijn langs de N201 als de 
N196 bijna volledig wordt afgeslo-
ten en of aanvullende maatregelen 
noodzakelijk zijn. Daarnaast gaat 
afsluiting van de N196 in tegen de 
landelijke richtlijn van de minister 
dat ook het ‘onderliggende wegen-
net’ moet worden gebruikt. Inwo-
ners van Amstelhoek De Hoef zeg-
gen afhankelijk te zijn van een goe-
de bereikbaarheid van Uithoorn via 
de Irenebrug en het centrum met 
betrekking tot de voorzieningen, za-
kelijke contacten en hun sociale le-
ven dat zich in die plaats afspeelt. In 
het andere geval moeten zij of be-
zoekers telkens tussen de 2,5 en 
3 km per keer extra omrijden. Te-
vens verwacht men dat door afslui-
ting van het centrum van Uithoorn 
en het ‘vollopen’ van de N201- zo-
als nu ook al dikwijls gebeurt – het 
verkeer vaker een route naar en 
door De Hoef zal nemen waardoor 
het daar toeneemt. Dat wil men niet. 
Om toch een zekere mate van door-
gaand verkeer toe te laten door het 
centrum van Uithoorn is het plan 
dit te doen via een ‘kruip door sluip 
door’ tracé via een parkeerterrein of 
parkeergarage. Dit wordt als zeer 
verkeersonveilig gezien.’

Betere bewegwijzering
De Provincie Utrecht stelt voor om 
eerst de realisatie van het laatste 
stukje verbinding vanaf het kruis-
punt Tienboerenweg en de Ring-
dijk 2e Bedijking af te wachten Ach-
ter het Esso tankstation wordt een 
nieuwe rotonde gebouwd. Die is op 
z’n laatst in 2017 gereed, De ver-
wachting is dat daarna minder au-
toverkeer via de Irenebrug en de 
N196 door de kern van Uithoorn 
zal gaan rijden. De gemeente Uit-
hoorn wordt opgeroepen voldoen-
de verkeersmaatregelen te treffen 
waardoor van buitenaf minder au-
to- en vrachtverkeer naar en door 
het centrum wordt ‘gelokt’. Bijvoor-
beeld door een goede en duidelijke 
bewegwijzering (daar wordt nu door 
de gemeente aan gewerkt. Red), het 
verlagen van de hoogtebegrenzer in 
de onderdoorgang bij de busbaan 
tussen het Thamerlint/Amsterdam-
se weg van 3.50 naar 2.80 m! (ver-
gl.: het Piet de Kruifviaduct is 2.30 
m), kruispunten aanpassen waarbij 
de doorgaande weg naar de N201 
leidt in plaats van naar het centrum 
behalve voor bestemmings- en be-
voorradingsverkeer; winkelend pu-
bliek voorrang geven op rijdend ver-
keer waarbij het verkeerslicht bij de 
Dorpsstraat/Schans als doseerlicht 
kan functioneren, enzovoort.’

Onzorgvuldigheid
De gemeente Uithoorn wordt in de 
zienswijzen verder ‘een onduide-
lijke formulering van het onttrek-
kingsbesluit van de Koningin Máxi-
malaan (N196) verweten dat naar 
de mening van de indieners boven-
dien in strijd is met het fair-play be-
ginsel. Er is voorts geen sprake van 
een zorgvuldige afweging in het ka-
der van het algemeen belang, waar-
mee uitsluitend de gemeente Uit-
hoorn op een gunstige manier weg-
komt. Belangen van andere partijen 

als die van de gemeente De Ronde 
Venen, inwoners van Amstelhoek 
en De Hoef en agrariërs en agrari-
sche organisaties zijn onvoldoende 
meegewogen in het besluit. Daar-
naast blijkt volgens de indieners dat 
het ontwerp onttrekkingsbesluit on-
zorgvuldig is voorbereid. Het is ge-
baseerd op verouderde verkeers-
onderzoeken (waarin bijvoorbeeld 
nog wordt uitgegaan van rekening-
rijden!), waardoor het besluit on-
voldoende is onderbouwd. Besluit-
vorming moet plaatsvinden op ba-
sis van actueel verkeersonderzoek 
en recente tellingen. Daar komt bij 
dat de Provincie Utrecht als wegbe-
heerder van het Utrechtse deel van 
de ‘oude N201’ door de gemeente 
Uithoorn op geen enkele wijze be-
trokken is geweest bij de voorberei-
ding van het onttrekkingsbesluit.’
Delen van de zienswijzen hebben 
ook betrekking op de economische 
en financiële haalbaarheidsaspec-
ten van de uitbreiding van het win-
kelcentrum op het Amstelplein en 
de uitstraling daarvan op de omlig-
gende locaties, waaronder Amstel-
hoek. Daar is hier niet op in gegaan 
omdat dit te ver zou voeren in dit ar-
tikel. Wij hebben ons derhalve be-
perkt tot het verkeerstechnische as-
pect. Degenen die hiervoor wel be-
langstelling hebben kunnen dit uit-
gebreid lezen in de Nota.

Nieuw plan in de maak
Inmiddels is het plan om de tijde-
lijke inrichting van het stuk N196 
tussen de Prinses Irenebrug en de 
Laan van Meerwijk van de baan en 
is het ontwerp onttrekkingsbesluit 
ingetrokken. Het wachten is nu op 
het volgende plan over de herin-
richting van het centrum in het ou-
de dorp wat de gemeente nog dit 
jaar wil gaan lanceren.
“De volgende keer dat we een plan 
van de projectontwikkelaar gaan to-
nen weten we ook hoe het er alle-
maal definitief gaat uitzien. Ik hoop 
dat dit snel gaat gebeuren,” liet wet-
houder Marvin Polak begin april tij-
dens een interview nog weten. “Zo-
dra het plan er ligt willen we het be-
stemmingsplan samen met het ver-
keersbesluit en het onttrekkings-
besluit in één keer in de inspraak 
brengen. Het moet dan voor ieder-
een duidelijk zijn wat we voor ogen 
hebben.
Dat is dan het moment waarop ie-
dereen zijn zegje daarover kan 
doen. We gaan dat ook aan het be-
stuur van De Ronde Venen laten 
zien en onze toelichting daarop ge-
ven.” Of in het nieuwe plan dan wij-
zigingen zijn verwerkt die tegemoet 
komen aan het grote aantal toch 
wel onderbouwde zienswijzen is tot 
op heden niet bekend.
Dat zal tegen die tijd wel duide-
lijk worden. De teneur is, gezien al-
le commotie en mogelijk hernieuw-
de onderzoeken en zorgvuldige(r) 
voorbereidingen, toch wel zo dat 
het lang kan duren alvorens de ge-
meente Uithoorn haar plannen zon-
der al te veel bezwaren mag gaan 
uitvoeren. Het betreffende bestem-
mingsplan moet ook nog door de 
Provincie worden goedgekeurd…

Veel soorten kevers bij de 
Willisstee in Wilnis
Wilnis - Hoewel de kopregel doet 
vermoeden dat NME-centrum 
Woudreus afgelopen zondag een 
onderwerp lanceerde dat te ma-
ken had met natuur en milieu, ble-
ken het bijna 200 Volkswagen ke-
vers te zijn die zich op het parkeer-
terrein naast en achter het Dorps-
huis De Willisstee aan belangstel-
len presenteerden. Een mooie show 
van tien tot vijf uur waarbij ook his-
torische modellen te zien waren. Het 
oudste type, prachtig gerestaureerd 
door Nico Kennis uit Vinkeveen, da-
teert van 1948 en stond apart in een 
open tent. De weergoden waren de 
organisatie tegemoet gekomen met 
mooi lenteweer wat honderden be-
langstellenden deed besluiten eens 
een kijkje te nemen op het terrein. 
Gesloten VW-kevers in allerlei mo-
dellen, cabrio’s en de bekende VW-
busjes, omgebouwd tot kampeer-
wagen van allerlei jaren stonden er 
in vol ornaat te pronken, de een nog 
mooier dan de ander gerestaureerd. 
Ze waren afkomstig van eigenaren 
uit Nederland, België en Duitsland. 
Nico Kennis is geheel verknocht 
aan VW-kevers en restaureert ze 
ook. Daar gaat veel tijd in zitten 
naar hij zelf zegt. Hij is ook degene 
die met zijn uitgebreide netwerk in 

de Volkswagenwereld kans ziet om 
een dergelijk evenement te organi-
seren en daarvoor deelnemers van 
verschillende pluimage en sponsors 
bij elkaar weet te krijgen. Het geheel 
werd duidelijk op prijs gesteld door 
de vele belangstellenden die een 
gezellige middag hadden.

Nostalgie
“We organiseren dit voor de eer-
ste keer in Wilnis en je ziet dat er 
heel veel mensen op af komen,” ver-
telt Nico. “In het verleden is er re-
gelmatig zo’n Brillen- en Ovalendag 
geweest in Zegveld. De organisa-
tor wilde het niet meer doen. Ik heb 
het opgepakt en in mijn relatiekring 
eens besproken of het haalbaar 
was. Het is voor mij en mijn zoon 
met wie ik het samen opzet natuur-
lijk ook een gok. We kregen 35 au-
tootjes bij elkaar maar dat vonden 
we toch wat te weinig. Toen zijn we 
gaan lobbyen en kijk eens. Nu zit-
ten we zo tegen de 200 aan. En er 
zitten hele dure auto’s aan collec-
torswaarde bij, kijk maar: 35.000 eu-
ro en meer is geen uitzondering. Al-
le kevers zijn niet gelijk, ze verschil-
len per jaar in uitvoering en detail. 
Daarom zie je ook zoveel modellen. 
Om kort te gaan, toen we de orga-

nisatie rond hadden zijn we ermee 
naar de gemeente gegaan en die 
deed niet moeilijk om een vergun-
ning af te geven. Ook de Willisstee 
wilde er graag aan mee doen. Kijk 
om je heen, jong en oud geniet en 
dat alleen maar door zo’n kevertje. 
Je vraag je af wat voor gevoelens 
dat oproept bij mensen omdat mis-
schien veel mensen er ooit zelf ook 
in gereden hebben. Het blijft kenne-
lijk toch iets bijzonders en een stuk-
je nostalgie.”

Traditie
Te midden van de rijen opge-
stelde kevers waren er ook 
‘Trikes’(driewielige motorfietsen), 
tal van kraampjes met VW-onder-
delen, gadgets, VW-automodellen, 
kledingstukken, etc. Maar ook zit-
jes met verkooppunten voor kof-
fie, thee, limo en belegde broodjes. 
Vanuit een VW-bus werd gezellige 
muziek gedraaid. Café Stee-Inn trad 
op als een van de sponsors en had 
o.a. gezorgd voor een levensgrote 
poster in een spanraam aan de zij-
kant van het dorpshuis met daarop 
de aankondiging ‘Brillen- en Ova-
lendag’, verwijzend naar de vorm 
van de achterraampjes van de VW-
kevers die er in verschillende mo-
dellen zo uitzien. Tevens was door 
het café een gratis drankje aange-
boden aan de eerste 150 deelne-
mers en een lunch verzorgd voor de 
17 vrijwilligers die op het terrein ac-
tief waren. Er waren kinderactivitei-

ten waar de kleintjes zich konden 
laten schminken of uitleven op een 
springkussen en voor mogelijke on-
gelukjes was er een EHBO-post. Ie-
dereen genoot en er was geen wan-
klank te horen. Er was veel te zien 
en alles verliep tot het einde toe op 
rolletjes. Kortom, het was genieten 
geblazen voor de talloze liefhebbers 
die niet zelden samen met een ei-
genaar de auto van binnen en van 
buiten konden bekijken. Op verzoek 
konden ze ook eens aan de achter-
kant onder de motorkap kruipen om 
te kijken hoe het er daar technisch 
uitzag. Mooi werk! Brigitte de Groot 
van Stee-Inn: “We zijn heel blij met 
de grote belangstelling en hopen 
dat er een traditie is geboren om 
dit jaarlijks bij de Willisstee blijvend 
te kunnen organiseren.” Met dank 
aan de organisatie, sponsors en alle 
deelnemers voor de gezellige en in-
teressante kevermiddag!

Expositie geblazen 
glaswerk en 

Fimoklei sieraden
De Hoef - Kom naar De Hoef tij-
dens de atelierroute “KunstRon-
deVenen”. Op 30 en 31 mei tijdens 
de atelierroute KunstRondeVenen 
wordt de garage van Boer en Hoef 
Glas omgetoverd tot een mooie ex-
positieruimte. Er zal veel gebla-
zen glaswerk van Nico de Boer te 
zien zijn. Naast al dat glas zijn ook 
de sieraden van fimoklei kralen van 
Chantal Zaat te bewonderen. Loca-
tie; Schattekerkerweg 7, De Hoef. 
Openingstijden zaterdag en zondag 
van 11 tot 17 uur. Op zaterdag 30 
mei zo rond 15.30 uur is er ook een 
optreden van de Vocalgroep Tou-
gh Tenors. Zij komen voornamelijk 
a capella nummers zingen. Dus is 
het zeker de moeite waard om tij-
dens deze kunstroute naar De Hoef 
te komen!

Amsterdam,� Hoofddorp� en� outletvestigingen�

2e� Pinksterdag� open
Pinkstershow� 20� t/m� 25� mei

www.kia-vankouwen.nl
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Argon heeft tegen AFC aan 
één half uur voldoende

Ook ZKC was te sterk 
voor de Vinken

Shelly en Sterre pakken goud!

CSW C3 kampioen!

Mijdrecht - De eerste wedstrijd van 
de nacompetitie, na het verlies in de 
beslissingswedstrijd tegen CSW, is Ar-
gon gezien de uitslag goed begonnen. 
In de eerste helft werd na een half uur 
spelen de einduitslag al bereikt en in 
het vervolg was duidelijk dat de alge-
hele fitheid nog niet aanwezig was. 
Spelers die de hele wedstrijd en de 
verlenging woensdag hadden ge-
speeld werden gespaard. Al na zes 
minuten kon het eerste doelpunt wor-
den opgetekend, een vrije trap van 
Jasper Werkhoven werd door Jesse 
van Nieuwkerk goed afgerond. 0-1. 
Nadat een poging van Ian van Ot-
terlo van afstand naast het doel was 
gegaan was het binnen een kwar-
tier spelen al 0-2 door een omhaal 
van Jesse van Nieuwkerk, de bal ver-
dween in verre bovenhoek onhoud-
baar voor AFC doelman Maksim van 
Ingen. Maar AFC profiteerde twee mi-
nuten later van gestuntel in de Argon-
verdediging waardoor Joey Singels 
vrij kon inschieten 1-2. Na een twee-
tal pogingen van Ian van Otterlo, één 
keer naast en het andere schot werd 
door de keeper van AFC knap ge-
keerd, leidde een voorzet laag en hard 
van de voet van Riad Lilipaly bij Jesse 

van Nieuwkerk, hij stond op de goe-
de plaats en tilde de score naar 1-3. 
Met nog een kwartiertje te gaan joeg 
Epi Kraemer na aangeven van Jasper 
Werkhoven de bal over de kruising. 
AFC drong in die fase erg aan en was 
dichtbij een doelpunt maar bij een ge-
vaarlijke inzet kreeg keeper Romero 
Antonioli assistentie van Van Nieuw-
kerk die de bal van de doellijn knalde.
In de tweede helft was AFC duidelijk 
bezig om de stand een beter aanzien 
te geven, maar het lukte daarin niet. 
Argon had sporadisch kansen en had 
duidelijk nog last van de naweeën van 
de wedstrijd van afgelopen woensdag. 
Een vrije trap van Floris Mulder werd 
door doelman Maksim van Inge uit de 
verre hoek getikt en een andere po-
ging, opnieuw via een vrije trap werd 
knullig verprutst. Met nog een kwar-
tier te spelen kreeg Jesse van Nieuw-
kerk alle gelegenheid om zijn vierde 
doelpunt te maken maar alleen oog 
in oog met van Ingen schoot hij naast. 
De laatste minuten waren voor AFC 
die profiteerde van de elf minuten toe-
gevoegde tijd. Maar ook bij de gasten 
was allemaal net niet.Zaterdag speelt 
Argon thuis, opnieuw tegen AFC. 
Foto: sportinbeeld.com

Vinkeveen - Het Vinkeveense korf-
balvlaggenschip speelde afgelopen 
zaterdag tegen het Zaanse ZKC’31. 
Een wedstrijd van de nummer twee 
tegen de nummer drie in de poule. 
Maar de verschillen tussen de pro-
movendi (nummers 1 en 2) en de rest 
zijn inmiddels redelijk groot. Na een 
redelijke eerste helft liepen de be-
zoekers in de tweede helft toch ruim 
weg van de Vinkeveense Abn-am-
roploeg. Emese Kroon, Eva Heme-
laar, Rutger Woud en Jelle Mul be-
gonnen in de aanval. Annick Stok-
hof, Manon Dankelman, Mark de 
Haan en Pascal Hoogeboom moch-
ten van coach Dankelman in de ver-
dediging beginnen. Jelle Mul scoor-
de al snel.... het leverde De Vinken 
de enige voorsprong van deze mid-
dag op. Bijna direct was het gelijk 
en via 2-3 (Rutger Woud), 3-4 (straf-
worp Mark de Haan) en 3-7 kwa-
men De Vinken vlak voor rust nog 
een beetje terug: 4-7 door Manon 
Dankelman en opnieuw een straf-

worp van Mark de Haan: 5-7. Na rust 
liet ZKC al zien minder last van de 
wind te hebben dan de thuisploeg; 
het werd direct 5-8. Emese Kroon 
mocht vanaf de stip 6-8 verzorgen, 
maar binnen enkele minuten knal-
de de nummer 2 uit de poule zich 
naar een 6-11 voorsprong. Emese 
Kroon zorgde van afstand voor 7-11, 
maar veel Vinkeveens onbegrip en 
dito plaatsfouten brachten ZKC he-
lemaal in het zadel. Op 7-13 pakte 
Eva Hemelaar haar doelpuntje mee. 
Mark de Haan wist eveneens via 
een doorloper te scoren: 9-14. Pas 
op 9-17, nadat de afscheid nemende 
Manon Dankelman haar publieks-
wissel kreeg, mocht Mark de Haan 
in de slotminuten nog eens een 
strafworp verzilveren; eindstand 10-
17. Pas in de laatste wedstrijd, zater-
dag 30 mei uit in Huizen, zullen we 
weten of het eerste van De Vinken 
derde in de poule kan blijven of dat 
Huizen in hun laatste thuiswedstrijd 
die derde plek overneemt.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was de tweede halve finale op D, E 
en pupil-niveau. Het was een zeer 
lange dag, omdat er veel verschil-
lende disciplines werden afgewerkt. 
In de ochtend had het drietal Ben-
te, Ilse en Ruby zich geplaatst in het 
E-senior niveau. De dames trainen 
maar 1x per week samen en door de 
vakantie was het de afgelopen 3 we-
ken helemaal niet gelukt om samen 
te trainen. Ze lieten een mooie oefe-
ning zien, maar misten de puntjes op 
i. Helaas hielden ze een element ook 
nog te kort aan. De uiteindelijke sco-

re was 23,6 punten, een prima pun-
ten aantal. De wedstrijd liep gigan-
tisch uit, waardoor Shelly en Ster-
re pas rond 19:00 aan de beurt wa-
ren. Gelukkig was de jury nog goed 
bij de les en zagen hoe mooi de da-
mes de elementen uitvoerden. Ook 
de originele afbouw van de hand-
stand viel in de smaak! Een score 
van 25.350 punten was heel hoog, 
en ze lieten daarmee 8 teams ach-
ter zich. Ze mochten bij de prijsuit-
reiking de gouden medaille in ont-
vangst nemen en plaatsten zich voor 
de landelijke finale op 6 juni!

Wilnis - Wat vorige week niet luk-
te tegen Argon, werd gisteren wel 
werkelijkheid: CSW C3 is kampi-
oen!! Na een leuk seizoen is CSW 
C3 gisteren op eigen terrein kampi-
oen geworden. Tijdens de thuiswed-
strijd tegen ’s Graveland wonnen de 
jongens gemakkelijk met 8-0. De C3 
bestond dit jaar uit een groep ge-

motiveerde jongens die het gehe-
le seizoen goed presteerde volgens 
de leiders. Nadat het eindsignaal 
was gegeven door de scheidrech-
ter gingen de jongens “met cham-
pagne” onder de douche en werd er 
een feestje gevierd in de kantine en 
trakteerde CSW op een patatje voor 
alle spelers.

Van links naar achterste rij: trainer-coach Frank Dankelman, Mark de Haan, 
Pascal Hoogeboom, Rutger Woud, Jelle Mul en verzorger Ron van Vliet. Voor-
ste rij vlnr: Annick Stokhof, Emese Kroon, Manon Dankelman en Eva Heme-
laar.

Mini kamp CSW was weer 
oer gezellig
Wilnis - Donderdag 14 en vrijdag 
15 mei stonden voor de F-E-D jeugd 
van voetbalvereniging CSW in Wilnis 
in het teken van ‘t 27 ste Minikamp. 
Donderdag 12.00 werd de poort ge-
opend en konden de kinderen hun 
slaapplaats installeren. Tijdens de 
opening presenteerde elk team zich 
in het opgekregen thema. 
Dit keer kreeg een ieder een “oude 
ambacht” toebedeeld. Elke team had 
zich enorm ingezet, maar 2 teams 
sprongen er uit! Het meidenteam 
F7M “Kleermakers” en de jongens 
F2 “Draaiorgeliers” wonnen de Ori-
ginaliteitsprijs. Hierna deelde de or-

ganisatie negerzoenen uit ter gele-
genheid van de verjaardag van Nel-
leke Vrielink. Ook vierde zij haar 25 
ste jaar bij het Minikamp. Na de 
estafette, georganiseerd door de 
maatschappelijke stagiaires; Tom, 
Jelle, Bob, Menno, Kimo en Tom, kon 
het programma daadwerkelijk be-
ginnen. Spelen als 4 x 4, kop ‘m erin, 
transferspel, sixen, bingo, avondspel 
en Wilnis Got Talent (met een echte 
vakjury), vaardigheidscircuit en als 
afsluiter het penaltyschieten, waren 
onderdeel van de tweedaagse. De 
kinderen hebben kunnen genieten 
van een heerlijk Minikamp.

Atlantis 1 houdt het spannend

HVM J8E2 wint overtuigend 
op eigen waterveld

Prijsklaverjassen in de Merel

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
trad het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 voor de laatste keer 
dit seizoen op het thuisveld aan te-
gen GKV uit Den Haag. Een ploeg 
waartegen in de eerste helft van het 
seizoen in een goede wedstrijd ge-
wonnen werd. Maar Atlantis haalt 
de laatste weken bij lange na niet 
het niveau van voor de zaal, dus 
dat er punten gepakt zouden wor-
den was allerminst zeker. Met een 
flinke steun in de rug door het van-
wege de familiedag talrijk aanwezi-
ge publiek wist Atlantis uiteindelijk 
na een zeer spannende wedstrijd 
1 punt in Mijdrecht te houden. De 
wedstrijd eindigde in een stand van 
15-15.
Na het fiasco van vorige week had 
Atlantis 1 heel wat recht te zetten. 
Er moest wat gebeuren om het vuur 
terug te krijgen in de ploeg. Daar-
om startte de ploeg deze week in 
een enigszins gewijzigde opstel-
ling. Dit leek effect te hebben want 
de Mijdrechtenaren begonnen goed 
aan de wedstrijd. Hoewel GKV de 
score opende bleef Atlantis volgen 
en kwam de Raboploeg halverwege 
de eerste helft ook op een 4-3 voor-
sprong. Hierna volgde een inmid-
dels o zo bekende periode waarin 
de scoringsmachine van Atlantis stil 
viel. GKV deed hier niet aan mee en 
kon zo uitlopen naar 4-8. Gelukkig 
toonde de ploeg uit Mijdrecht de-

ze week dat ze nog zeker niet van 
plan is zich bij degradatie neer te 
leggen en met hulp van het aanwe-
zige publiek herpakte Atlantis zich 
weer. Het gat werd gedicht, maar 
in de laatste minuut van de eer-
ste helft wist GKV er toch nog een-
tje bij te prikken waardoor er met 
rust een stand van 8-9 op het sco-
rebord stond. In de rust benadruk-
te coach Hans van Dasler dat deze 
wedstrijd met de juiste hoeveelheid 
strijd zeker gewonnen kon worden 
en met die instelling ging de ploeg 
het veld weer in. Toch was het GKV 
dat de score ook in de tweede helft 
weer opende. GKV sloeg een gat 
van 3 punten, maar Atlantis toonde 
zich veerkrachtig en trok de stand 
weer gelijk. De spanning bleef in de 
wedstrijd en zo ging de hele twee-
de helft eigenlijk verder. GKV sloeg 
een gaatje en Atlantis dichtte het 
gat weer. De ploeg uit Mijdrecht 
kwam niet meer over de score van 
GKV heen en zo werden de punten 
gedeeld en eindigde de wedstrijd in 
een gelijke stand van 15-15.
Door dit resultaat blijft het ook in de 
competitie spannend voor de Rabo-
bank ploeg. Atlantis staat nu op 10 
punten gelijk met KIOS, met nog 1 
wedstrijd te gaan. De ploeg heeft 
handhaving nog steeds in eigen 
hand en zal daar in de laatste wed-
strijd op 30 mei tegen DOS(W) dan 
ook keihard voor gaan strijden.

Mijdrecht - Op de druilerige zater-
dagochtend van 16 mei ontving de 
J8E2 van HVM de Kikkers J8E2 uit 
Nieuw-Vennep. De vorige wedstrijd 
tegen dit team was geëindigd in een 
spannende 3-3, maar de jongens 
van HVM waren gebrand om deze 
wedstrijd vandaag te winnen.
Door de meivakantie waren er min-
der trainingsuren gemaakt dan nor-
maal, maar de inzet was zoals altijd 
aanwezig. Met een compleet team 
werd de wedstrijd gestart en vanaf 
het begin was duidelijk dat HVM de 
dominerende partij was. In de eer-
ste helft kreeg HVM meerdere kan-
sen om te scoren maar de bal wilde 
er niet in en het team ging de rust 
in met een 0-0 tussenstand. Trainer-

coach Sterre de Man wist de jon-
gens in rust op te peppen met wat 
laatste tips en de overtuiging dat 
HVM het betere team was vandaag. 
Kort na rust scoorde Yordi Aardema 
1-0 en niet veel later scoorde Willem 
Boogaard na een strafcorner 2-0. 
De Kikkers kwaakten niet meer zo 
hard na deze doelpunten, maar pro-
beerden toch vlak voor het eind van 
de wedstrijd nog een doelpoging te 
doen. Deze werd goed tegen ge-
houden door Sam Custers, die deze 
wedstrijd de keeper was. Het was de 
eerste overwinning van dit veelbe-
lovende team sinds ze in maart van 
zestallen naar achttallen gingen. 
Aan hun glunderende gezichten te 
zien smaakt deze winst naar meer.

Vinkeveen - Op vrijdag 22 mei 
2015 is er in Cafè de Merel Arken-
park MUR no 43 te Vinkeveen tel. 
0297-263562 prijs-klaverjassen om 
fraaie prijzen. Het klaverjassen start 
om 20.00 uur, zowel dames als he-
ren welkom, aanwezig zijn om 19.45 
uur voor de inschrijving. Er zullen 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld worden en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is 
winnaar of winnares bekend. Er zijn 
fraaie prijzen te winnen. Ook zal er 
een tombola gehouden worden met 
schitterende prijzen.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijs-klaverjas avond was;
1 Ria Landwaart met 7558 punten
2 Frans v.d.Berg met 7396 punten
3 Cees Lof met 6744 punten
4 A. Darthuizen met 6716 punten
5 Nico May met 6669 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Cees (met een C) zaal met 4220 
punten. 
Hier volgen de data voor de prijs-
klaverjas competitie 2014/2015. 
Voor 2015 zijn de datums 22 mei, 5 
en 19 juni en 3 juli dit alles onder 
voorbehoud.

Dorpentocht fietst op zondag 
7 juni voor een Goed Doel 
Regio - Op zondag 7 juni 2015 orga-
niseert de Stichting Dorpentocht op-
nieuw de alom bekende Dorpentocht. 
Dit is in de regio van Amstelveen echt 
Dé recreatieve fietstocht voor het ge-
hele gezin en voor de sportieve fiet-
ser. Dit jaar voor de 38e maal en na-
tuurlijk weer voor een Goed Doel. 
Het Goede Doel van dit jaar Stichting 
Kind aan Huis. Deze stichting heeft 
tot doel kinderen en jong volwasse-
nen met forse hechtingsproblematiek 
een veilige woonsituatie te bieden 
waarin ze tot rust kunnen komen en 
hun basisvertrouwen kunnen herstel-
len om uiteindelijk uit te groeien tot 
een normaal functionerend en aan 
de maatschappij deelnemend mens. 
De stichting onderhoudt de contac-
ten met de zogenaamde Dushihuizen 
die deze kinderen een veilige woon-
plek bieden. 
De Dorpentocht heeft, zoals u intus-
sen gewoon van ons bent, twee rou-
tes; de traditionele afstand is na-
tuurlijk weer ongeveer 55 kilometer; 
de korte route is circa 35 kilometer. 
Maar het maakt ons niet uit welke 
route u fietst, als u op deze dag maar 
op één van onze startposten ver-
schijnt. Want alleen dan kunt u weer 
genieten van een gezellige dag in een 
sportieve setting en dit alles ten be-
hoeve van een Goed Doel. 
De startposten liggen dit jaar in: 
Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, 
Amsterdam, Nes aan de Amstel, 
Mijdrecht, Uithoorn en Wilnis. On-
deraan dit artikel en op de website 
www.dorpentocht.net zijn de exac-
te adressen vermeld. Bij veel van de-
ze startplaatsen zijn voldoende par-
keerplaatsen voor het geval u er voor 
kiest om met de auto naar de start 
te komen. 
Behalve de acht startplaatsen zijn er 
ook enkele controleposten. Bij meer-
dere posten is het mogelijk om iets 
te eten en/of te drinken. In de rou-
tebeschrijving zijn deze plaatsen dui-
delijk aangegeven. Maar u kunt na-
tuurlijk ook gewoon op een bankje of 
in het gras langs de route uw eigen 
lunch gebruiken. Op elke controle- 
en startplaats ontvangt u een stem-
pel met een letter op uw deelnemers-
kaart. De letters vormen samen het 
codewoord van de dag en dit woord 
heeft zoals altijd te maken met het 
Goede Doel, Stichting Kind aan Huis. 
De Dorpentocht staat al lang bekend 
om de goede organisatie en brengt 
u langs de meest schitterende plek-
ken van de omgeving. En ieder jaar 
een nieuwe route, ook dit jaar. Dit 
jaar weer een bijzondere route door 
het Groene Hart van Nederland. Veel 
deelnemers zullen op plaatsen ko-
men waar zij nog niet eerder geweest 
zijn.
En na afloop van uw fietstocht ont-
vangt u natuurlijk het fel begeerde 
erelint. Deze fraai uitgevoerde herin-

nering is uw bewijs van deelname. Er 
zijn fietsers die intussen alle 37 voor-
gaande exemplaren hebben verza-
meld. De kosten van deelname zijn 
nog steeds niet meer dan € 4,50 (op 
de dag van de tocht), maar u betaalt 
slechts e3,50 als u vooraf bij één van 
de voorverkoopadressen een deel-
nemerskaart aanschaft (zie onder). 
En natuurlijk is er weer de mogelijk-
heid om een deelnemerskaart via de 
website www.dorpentocht.net te be-
stellen. Dan betaalt u e4,00 (inclusief 
verzendkosten). 

Hoofdpost
De hoofd-startpost is net als vorig 
jaar in het gebouw het Keizer Karel 
College aan Elegast 5 te Amstelveen. 
Graag treffen wij u op 7 juni a.s. daar 
of op één van de andere startposten. 

Startplaatsen:
Aalsmeer (35 + 55 km) Autoscha-
de Van den Berg, Legmeerdijk 260.
Abcoude (alleen 55 km) Snackbar 
Van Schaick, Raadhuisplein 7.
Amstelveen (35 + 55 km) Keizer Ka-
rel College, Elegast 5.
Amsterdam  (35 + 55 km)  Café 
restaurant Klein Kalfje, Amsteldijk 
Noord 355.
Nes aan de Amstel (alleen 35 km) 
Eetcafé De Zwarte Kat, Amsteldijk 
Zuid 105. 
Mijdrecht (alleen 55 km) Parkeer-
terrein naast Oosterlandweg 16.
Uithoorn (35 + 55 km) Cafetaria 
Friends, Arthur van Schendellaan 
100 B.
Wilnis/Vinkeveen (alleen 55 km) 
Eetcafé De Schans, Uitweg 1 

Voorverkoop 
Aalsmeer: Bruna Aalsmeer, Zijd-
straat 45. 
Amstelveen: Bruna A’veen, Groen-
hof 118. 
Mijdrecht: Boekhandel Mondria BV, 
De Lindeboom 11.
Uithoorn: Van Hilten’s Kantoorin-
stallaties, Wilhelminakade 41/43.

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

Starttijd:
Er kan gestart worden tussen 9.30 
en 14.00 uur. De controleposten slui-
ten 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

Van links naar rechts: Yordi Aardema, Marnix Croonen, Lester Hogendoorn, 
Sterre de Man (trainer-coach), Willem de Man, Boyd Keller, Willem Boogaard, 
Pepijn Droog, Maurits Vernooij en Sam Custers (liggend)

Druk weekend voor de 
veteranen 60+
Woerden - Zaterdag 16 mei Is de 
Ronde van Rijssen verreden. UWTC 
was sterk vertegenwoordigd met de 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, 
John Tromp en Guus Zantingh aan 
de start. Op een selectief parcours 
met veel bochten en vals plat werd 
vanaf de start het peloton uit elkaar 
gereden met als gevolg dat na on-
geveer drie ronden het veld uiteen-
geslagen was in drie groepen. In 
de kopgroep zat John Tromp. Ver-
der enkele prominente hardrijders 
als Bert Bakker, Hans van Bavel en 
Aat Kool. In de tweede groep, van 
7 renners, zaten Ben de Bruin en 
Guus Zantingh en in derde groep 
zat Leen Blom. De wedstrijd werd 
gewonnen door Bert Bakker uit 
Zaandam, meervoudige Neder-
lands Kampioen, voor Fred de Kin-
kelder uit Groenlo en derde werd 

Hans van Bavel uit Sint Anthonis. 
John Tromp wist zich verdienstelijk 
als 5e te klasseren, Guus Zantingh 
als 9e, Ben de Bruin als 12e en Leen 
Blom wist zich als 20e te klasseren 
zodat alle vier de UWTC renners in 
de prijzen vielen.
Zondag 17 mei stonden de UWTC 
renners Leen Blom, Ben de Bruin, 
Nico Fokker, John Tromp en Guus 
Zantingh aan de start van de Joop 
van de Berg Memoriaal 60+ wed-
strijd in Woerden. De wedstrijd werd 
gewonnen door Willem Hus uit 
Voorburg voor Fred de Kinkelder uit 
Groenlo en derde werd Adri Huus-
sen. John Tromp klasseerde zich als 
6e en Guus Zantingh als 7e Leen 
Blom, Ben de Bruin en Nico Fokker 
finishten in het peloton. Leen Blom 
eindigde wel als eerste 70+ vete-
raan in deze wedstrijd.



Atlantis 2 kampioen!

Golfclub Veldzijde succesvol 
bij NGF competitie 2015

Wederom geslaagd turftrappers 
toernooi bij Hertha

De Amstel 2e op Nederlandse 
kampioenschappen

CSW jeugd bedankt René 
van Dijk en Martin de Blieck

Inschrijven voor TVM Bar 
Open 2015

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest het door de Rabobank ge-
sponsorde team van Atlantis 2 haar 
kampioenswedstrijd spelen. Het 
team kent een buitengewoon goed 
veldseizoen wat resulteerde in een 
mogelijk kampioenschap voordat 
alle wedstrijden zijn gespeeld. Deze 
mogelijkheid was er op 16 mei. De 
koploper uit Mijdrecht moest aan-
treden tegen de hekkensluiter uit 
Amsterdam, Vlug en Vaardig 2. At-
lantis kon voor eigen publiek laten 
zien waarom zij kampioen-waardig 
zijn. 
Voordat de wedstrijd begon gaf 
de coach, Peter van der Wel, een 
krachtige speech om zijn ploeg 
scherp te maken voor de kampi-
oenswedstrijd. Ook al moesten ze 
tegen de hekkensluiter, onderschat-
ting was zeker niet op zijn plaats. De 
acht basisspelers, bestaande uit Li-
sanne van Doornik, Sandra Gor-
tenmulder, Berry de Jong, Kristian 
Geerdinck, Chantal Poolman, Wen-
dy Kentrop, Robin van ’t Schip en 
Timo Jongerling, startten ontzet-
tend scherp wat al snel leidde tot 
een 6-1 voorsprong. Door de scher-
pe en felle start was het voor Vlug 
en Vaardig lastig om aansluiting te 
vinden. Daarbij zorgde de ploeg uit 
Mijdrecht er voor dat de aansluiting 
niet mogelijk was. Er werd veel ge-
scoord en weinig doorgelaten door 
Atlantis. Dit leidde tot een 11-2 
voorsprong in de rust.

Voorsprong
Deze voorsprong zorgde ervoor dat 

de ploeg uit Mijdrecht met een ge-
rust hart de tweede helft in kon 
gaan. Ondertussen hadden Manon 
van Scheppingen en Maarten Hel-
sloot, Lisanne van Doornik en Ber-
ry de Jong vervangen. Atlantis bleef 
in de tweede helft goede aanval-
len opzetten maar dit zorgde in de 
tweede helft tot minder doelpunten. 
In de tweede helft werd er uitein-
delijk maar zes keer gescoord door 
de ploeg uit Mijdrecht. Daarbij wist 
Vlug en Vaardig vaker de korf te vin-
den en scoorde vier keer in de twee-
de helft. Dit resulteerde in een 17-6 
overwinning voor Atlantis. De ploeg 
was euforisch en iedereen sprong 
elkaar in de armen nadat het laatste 
fluitsignaal was gefloten. 
Tevens werd er in de kampioens-
wedstrijd afscheid genomen van 
vier trouwe Atlantis leden. Sandra 
Gortenmulder, Robin van ’t Schip, 
Kristian Geerdinck en Peter van der 
Wel hebben aangegeven te stop-
pen na dit seizoen. De drie spelers 
en de coach werden door de team-
leden en het publiek van harte be-
dankt voor hun inzet. 
Ook wil Atlantis 2 alle reserves, Eve-
lien van Senten (die de reservespe-
lers regelde), de technische com-
missie en uiteraard het publiek be-
danken voor alle steun en inzet in 
de afgelopen periode. Dit werd door 
het hele team zeer gewaardeerd. 
Atlantis 2 gaat nu bijkomen van een 
geslaagd kampioensfeest en hoopt 
volgend jaar iedereen langs of tus-
sen lijnen van het korfbalveld terug 
te zien.

Wilnis - Golfclub Veldzijde is glans-
rijk uit de competitie van de Ne-
derlandse Golf Federatie (NGF) ge-
komen. In totaal hebben 13 teams 
meegedaan aan deze competi-
tie, waarvan twee teams meededen 
aan de zogeheten C-competitie, ge-
speeld over Par 3 banen. De jeugd-
competitie start op 31 mei. Golfclub 
Veldzijde zet twee jeugdteams in.
Het Heren 1/36 holes team van Golf-
club Veldzijde is ongeslagen geble-
ven en is daarmee gepromoveerd en 
zal in 2016 meespelen in de twee-
de klasse. Na poulekampioen te zijn 
geworden moest Het Dames 1/27 
holes team op 17 mei een promo-
tie wedstrijd spelen en door met 14-
4 te winnen, promoveren de dames 
naar de hoofdklasse. De teams van 
Heren 2/27 holes, Heren 2/36 holes 
en Heren Senioren 2/27 holes zijn 
ook kampioen geworden en pro-
moveren naar een hogere klas-
se. De twee teams die mee deden 

aan de competitie voor de NGF C-
competitie zijn minder fortuinlijk ge-
eindigd en beiden helaas gedegra-
deerd. Golfclub Veldzijde heeft de 
competitieteams gesteund door ex-
tra trainingen en de teams zelf heb-
ben het zo ver geschopt door team-
geest en plezier in de uitdagingen 
van de golfsport. Het is in de golf-
sport gebruikelijk dat een team niet 
op de home course speelt. Golf-
park Wilnis, waar Golfclub Veldzijde 
speelt, heeft sinds begin april 2015 
veel teams verwelkomd die kwamen 
strijden om de kampioenstitel. De 
vereniging heeft zich net als de ex-
ploitant van de baan en het clubhuis 
goed op de kaart gezet bij de be-
zoekende teams uit de verschillen-
de poules. 
De inzet van de golfers en de door 
de vereniging aangeboden extra 
trainingen zijn ruimschoots beloond 
met dit mooie resultaat van 5 teams 
die kampioen werden. 

Vinkeveen - Op Hemelvaartsdag 
werd zoals gebruikelijk het traditio-
nele Turftrapperstoernooi georgani-
seerd door sv Hertha te Vinkeveen.
Onder zeer goede weersomstandig-
heden( in vergelijk met de rest van 
Nederland) werd het voetbalpro-
gramma afgewerkt. Er hadden zich 
20 teams aangemeld en die speel-
den eerst 3 wedstrijden om tot een 
winnaars en een loozerspoule te ko-
men. 
De eerste 10 besten kwamen in de 
wnnaarspoule en de anderen wer-
den verdeeld over 2 loozerspou-
les. Nadat er 70 wedstrijden waren 
gespeeld kwamen de Schans en 
Wave/MZ in de uiteindelijke finale, 
die gewonnen werd door Wave/MZ 
,die de Schans met 2-1 versloegen.
Dit toernooi wat al jaren wordt geor-
ganiseerd door sv Hertha is meest-
al ook een reünie van oud-spelers 
en van spelers ,die inmiddels bij an-

dere verenigingen hun geluk be-
proeven. Bij de prijsuitreiking brak 
de zon goed door en mede door de 
gezellige muziek en door 2 arties-
ten werd het een zeer geanimeer-
de middag/avond en kon de organi-
satie weer terug kijken op een zeer 
geslaagd festijn. De meeste teams 
gaven zich gelijk al weer op voor het 
volgende toernooi, maar hoe dat ge-
houden gaat worden dat weet men 
nog niet precies, mede omdat de 
kantine is verplaatst en er een veld 
minder zal zijn. Maar dat dit bij ie-
dereen in de smaak vallende  toer-
nooi door zal gaan dat staat als een 
paal boven water. Via deze weg wil 
de organisatie ook alle scheidsrech-
ters,  de E.H.B.O, alle  barmedewer-
kers en buurman de Vinken ( die al-
tijd maar weer hun kleedkamers be-
schikbaar stellen)  bedanken. Want 
zonder zoveel steun zou dit niet mo-
gelijk geweest zijn. 

Regio - Afgelopen zondag zijn 4 
“veteranen” van Zwem- polovereni-
ging De Amstel naar zwembad De 
Tongelreep in Eindhoven afgereisd 
voor de Open Nederlandse Masters 
Kampioenschappen onder leiding 
van coach Frank Sijmons. Om 14:22 
uur viel het startsein voor de 4x100 
meter wisselslag, met serieuze me-
daillekansen waren er toch wat ze-
nuwen. Bart van der Zwaan mocht 
beginnen met de 100 rugslag. In een 
50 meter bad kan 1 baantje voor je 
gevoel heel lang duren zeker op 
de rugslag, maar Bart zwom een 
mooie tijd van 1.10.90. Daarna was 
het de beurt aan Nick Drenth, on-
danks dat er twee keerpuntmoge-
lijkheden minder waren zwom Nick 
een hele goede tijd op de schoolslag 
1.20.57. Ondanks de goede presta-
ties bedroeg het gat met de nummer 
1 op dat moment 5 seconden, ons 
vlinderslagkanon Nick Sijmons wist 
dit terug te brengen naar 3 seconde 
met een mooie tijd van 1.03.53. Toen 
was het de beurt aan Jeffrey van ’t 
Schip om als slotzwemmer het gat 
dicht te zwemmen. Helaas lukte dat 
niet helemaal, zijn tijd was 0.59.19 

en eindigden ze met 1,5 seconde 
achterstand op een goede tweede 
plaats. 
 
Nick Sijmons was de enige van de 
heren die individueel in actie kwam 
en deed dit op de 100 meter vlinder-
slag. Na 50 meter lag hij nog rond 
de vijfde positie, maar hij zwom 
daarna het hele veld op een hoop 
en tikte als eerste in de serie aan; 
1.03.93, vijfde van Nederland!
 
Tot slot, de heren 4x50 meter vrije 
slag. Ook hier serieuze medaille-
kansen. Na de zoenen van de me-
daillemeisjes bij de eerste medaille-
ceremonie was iedereen er extra op 
gebrand om dit nog een keer mee 
te maken. Na uitstekende tijden van 
Nick Sijmons met 0.26.93, Bart van 
der Zwaan met 0.27.47, Nick Drenth 
met 27.91 en Jeffrey van ‘t Schip met 
0.26.36 mochten er weer zilveren 
medailles worden opgehaald! En de 
zoenen niet te vergeten! De heren 
en coach Frank Sijmons kunnen te-
vreden terugkijken op een zeer ge-
slaagde dag voor de Amstel op lan-
delijk niveau.

Wilnis - Tijdens het jaarlijkse CSW 
minikamp werden jeugdtrainer en 
coördinator René van Dijk en jeugd-
trainer Martin de Blieck, bedankt 
voor hun ongekende en jarenlan-
ge inzet voor de voetballende jeugd 
van CSW. Na respectievelijk 20 jaar 
(Martin) en 15 jaar (René) vinden 
beide heren het tijd om het stok-
je over te dragen aan een volgen-
de generatie trainers. Iedere woens-
dagmiddag stonden zij klaar om de 
jongste voetballers de techniek en 
het plezier van voetbal mee te ge-
ven. Hagel of regen, een training van 
René en Martin werd niet zomaar af-
gezegd. De energie en enthousias-
me van beide heren was ongekend 
en brachten zij over op de jonge 
voetballers. Ook op zaterdag waren 
zij op het veld te vinden om de pres-
taties van “hun jongens” te volgen 
en om ze vanaf de zijlijn te coachen. 

Trainer
Naast trainer was René tevens coör-

dinator van de CSW jeugd. Als co-
ordinator was hij in overleg met de 
trainers o.a. verantwoordelijk voor 
de team indelingen, was hij con-
tactpersoon en eerste aanspreek-
punt en zorgde hij voor regelmatig 
overleg tussen de trainers en leiders. 
Naast deze veelomvattende taak be-
oefende René nog vele nevenacti-
viteiten bij de club. Jarenlang heeft 
hij in de organisatie van het mini-
kamp gezeten. De Sinterklaascom-
missie blijft hij dit jaar nog onder-
steunen en als trainer van het team 
van zijn zoon blijft hij ook nog actief. 
Of de trainers zich nu zullen gaan 
vervelen? Dat denken zij niet. Mar-
tin wordt voor het eerst opa en zal 
veel tijd met zijn kleinkind doorbren-
gen en René gaat genieten van zijn 
eiland in de Vinkeveense plassen. 
CSW neemt afscheid van twee veel 
betekende trainers van deze club. 
CSW jeugd en ouders bedanken Re-
né en Martin voor alles wat zij heb-
ben gedaan. 

Mijdrecht - Traditiegetrouw orga-
niseert Tennis Vereniging Mijdrecht 
weer haar open toernooi. Dit vindt 
plaats van 13 t/m 21 juni en is toe-
gankelijk voor alle tennisspelers. Er 
worden zoveel mogelijk wedstrijden 
in poules ingedeeld en het enkel-
spel (15+ en 35+) wordt op actu-
ele rating gespeeld. Daarmee heeft 
men altijd een tegenstander van ge-
lijkwaardige speelsterkte. Nieuw dit 

jaar is het senior 55+ dubbeltoer-
nooi dat overdag plaats vindt. TVM 
Bar Open is een sportief aantrek-
kelijk, maar ook gezellig toernooi 
waarbij de commissieleden niet al-
leen zorgen voor een goed wed-
strijdverloop maar ook voor vele ac-
tiviteiten rond de banen. Inschrij-
ven voor het toernooi kan tot en met 
1 juni via toernooiklapper of via de 
TVM website www.tvm-mijdrecht.nl. 

Argon F3 kampioen!
Mijdrecht - De spelers van Argon 
F3 hebben na de champions league 
voor het eerst deelgenomen aan de 
voetbal competitie. Hierin zijn zij be-
geleid door een fanatieke vader en 2 
spelers van Argon A1. 
Zaterdagochtend stonden de jonge 
spelers voor de taak om in Vinke-
veen Hertha F2 te verslaan. Omdat 
de thuis wedstrijd 0-0 was gebleven 
was de missie om te scoren hoog. 

Alleen bij winst zou Argon F3 kam-
pioen worden. 
Door goed samenspel, fanatieke 
verdediging en een sterke keeper is 
het deze jonge talenten gelukt om 
met maar liefst een overwinning van 
1-4 ervoor te zorgen dat het kampi-
oenschap behaald werd.
Met medailles, champagne en spe-
ciaal gemaakte t-shirts werd dit 
feest gevierd.

Van links naar rechts: Yanick, Noa, Sam, Richard, Mark, Danny, Stefan, Alec, 
Klaas, Jayden en Justin. Afwezig: speler Cas en leider Marc

De Vinken C1 weer 
ongeslagen kampioen
Vinkeveen - Veel stond er niet meer 
op het spel voor De Vinken C1. Vo-
rige week had de ploeg het kampi-
oenschap veiliggesteld tegen recht-
streekse concurrent DES uit Delft. Dat 
was maar goed ook, want in de dagen 
voor de laatste wedstrijd tegen DKV 
uit IJmuiden werd de ploeg van Ingrid 
Hagenaars en Diana van Dasler ge-
confronteerd met een aantal blessu-
res (Max de Haan en Ravi Brockhoff). 
Daarnaast kon Finn Kroon niet spe-
len omdat hij mee moest doen met 
de B1. Met Joran Polhuis op de plaats 
van Max de Haan startte de thuis-
ploeg wat onwennig. Samen met Ravi 
Brockhoff, die het toch voor een helft 
wilde proberen, Zoë van Dasler en 
Bente Claassen vormde hij de eerste 
aanval. Verdedigend kreeg Tom Vis de 
taak om de gevaarlijkste man aan de 
kant van de bezoekers uit te schake-
len. Dat moest hij doen, samen met 
Mark de Rooij, Jiska Kroon en Fem-
ke Vousten. 

In de eerste 20 minuten van de wed-
strijd gingen het spel en de score ge-
lijk op. Tot de 3-3 scoorden de beide 
ploegen om en om. Een tussensprint-
je bracht De Vinken een minuut voor 
rust op 5-3, maar een vrije bal vlak 
voor het rustsignaal betekende een 
ruststand van 5-4. Na rust nam Bart-
Jan Burggraaff zoals afgesproken de 
plaats van Ravi in. Met de wind in 
de rug nam de thuisploeg het heft in 
handen. 
Na diverse kleine kansjes van met 
name Bente Claassen, was het Joran 
Polhuis die van afstand voor 6-4 zorg-
de. DKV stelde daar weinig gevaar te-
genover en nadat Femke Vousten en 
Tom Vis de 7-4 en 8-4 hadden aange-
tekend, was de buit eigenlijk al bin-
nen. Nadat Joran wederom van af-
stand voor 9-4 had gezorgd, maak-
te Tom Vis het mooiste doelpunt van 
de wedstrijd. Op volle snelheid pas-
seerde hij zijn directe tegenstander 
en rondde de doorloopbal fraai af: 

10-5. Na het laatste fluitsignaal geen 
waanzinnige taferelen. De ploeg was 
natuurlijk wel blij met het ongeslagen 
kampioenschap. Dus plaats voor een 
klein feestje met bloemen, drinken en 
zelfgebakken taart was er zeer zeker. 
Al met al een feestelijke afsluiting van 

Van links naar rechts staand: Tom Vis, Finn Kroon, Femke Vousten, Ravi Brock-
hoff, Max de Haan en Mark de Rooij. Gehurkt: Diana van Dasler (trainster), 
Zoë van Dasler, Jiska Kroon, Bente Claassen en Ingrid Hagenaars (trainster-
coach).

een mooi seizoen. Want het was niet 
het eerste kampioenschap dat ge-
vierd werd. Nadat ze in de herfst en 
in de zaal al kampioen geworden wa-
ren in de derde klasse, bleek dit voor-
jaar dus ook de tweede klasse geen 
probleem voor deze talentvolle ploeg. 
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