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Financiële
Diensten
Mijdrecht

Zeker voor
uw hypotheek.

WaaroM nog naar een bank?
Als deze alleen zijn eigen producten aanbiedt?

FDM kijkt naar alle hypotheekaanbieders en geeft u op deze manier
een onafhankelijk advies toegespitst op uw persoonlijke situatie!

nu 10 jaar vast 4.75%!
Bent u op zoek naar een onafhankelijk financieel advies op maat?

Bel ons dan voor een vrijblijvende afspraak!

WWW.FDMijDrecht.nl • 0297-273037 •  inFo@FiDice.nl

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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Lees In de provincie

Forten 
worden 
beleefbaar

Fitness nog goedkoper!

Onbeperkt sporten     Mijdrecht
7 dagen per week

Zie pagina

per 4 wekenJust
F tness®

Han Grootegoed viert 102de verjaardag
Mijdrecht - Vorige week vrijdag 
9 september vierde Han Groote-
goed het feit dat hij 102 jaar gele-
den in Amsterdam werd geboren. 
Nog geheel gezond, goed bespraakt, 
nog in het bezit van een rijbewijs en 
een autootje, vierde hij dit in kleine 
kring in een zaaltje in bejaardente-
huis Avondlicht. Ook burgemeester 
Marianne Burgman kwam langs om   
hem met dit heuglijke feit te felicite-
ren. En het was gezellig. Deze 102-ja-
rige praat  en vertelt, er is geen speld 
tussen te krijgen. Hele verhalen over 
vroeger, maar ook over deze tijd en 
met een humor, je blijft lachen. Ook 
de burgemeester lag nu en dan dub-
bel van het lachen. Het was een ge-
zellig halfuurtje, met deze goedlach-
se 102-jarige die nog steeds lol in het 
leven heeft: “Ik ben blij met elke dag. 
Ik rij nog in mijn autootje, ik loop nog, 
doe nog zelf mijn boodschappen en 
ik praat met veel mensen. Dat houd 
je jong. Ik ben blij dat ik nog leef en 
hoop het nog jaren zo vol te houden.”

Zijn Estafetteproject en Marickenzijde niet meer haalbaar?

Twee topambtenaren op non-
actief: 15,5 miljoen tekort
De Ronde Venen - Het college van 
B en W is geschokt door de uitkom-
sten van een onderzoek dat door 
adviesbureau DHV is verricht naar 
de gemeentelijke projectenporte-
feuille. Uit het onderzoek blijkt klip-
en-klaar dat het niet meer mogelijk 
is om alle gemeentelijke projecten 
(zoals woningbouw in Marickenzij-
de 950 woningen en het zo bejubel-
de Estafetteproject (nieuwe sport-
velden aan Bozenhoven en woning-
bouw op de Argon en CSW loca-
ties, 500 woningen, nieuwbouw bij 
Veenbad en nieuwbouw Stationslo-
catie), uit te voeren. Hard ingrijpen 
is wat burgemeester en wethou-
ders betreft noodzakelijk. Het gaat 
ook niet om een klein beetje tekort. 
Bij elkaar komt het tekort op deze 
projecten neer op 15,5 miljoen eu-
ro. 15,5 miljoen kosten deze projec-
ten meer dan was begroot. 
Een van de harde maatregelen die 
burgemeester en wethouders reeds 
hebben genomen is dat ze de ge-
meentesecretaris Emma de Lange 
en directeur Projecten Dick Stapel 
op non-actief zetten. Er zijn reeds 
twee interim-managers aangesteld. 

Blijft de vraag: zijn deze twee top-
ambtenaren dan alleen verant-
woordelijk voor deze ramp? Wat te 
denken van de verantwoordelijke 
wethouder(s)? Wat te denken van 
de raad? 
Deze projecten zijn allemaal onder 
verantwoording van vorige colleges 
op poten gezet. Zij zijn verantwoor-
delijk. Deze wethouders zijn: Bram 
Rosendaal-VVD (is nu geen wet-
houder meer), Ingrid Lambregts-
CDA is nog steeds wethouder, wet-
houder Dekker-RVB (nu raadslid) 
en wethouder Van Breukelen-CDA 
(nu ook geen wethouder meer). 
Maar nee, alleen de twee topamb-
tenaren worden buitenspel gezet 
en over wethouders wordt niet ge-
sproken. Wel is er maandagavond 
jl. een besloten raadsbijeenkomst 
geweest. Mochten geen burgers of 
pers bij. Waarom niet? Vrijdag is er 
een persconferentie geweest, waar-
in het college aan de pers uitleg gaf. 
Onze krant ontving hierbij het com-
plete rapport. Dit rapport waarin 
vernietigend wordt uitgehaald naar 
directie en management van de af-
deling projecten. Waarin veel mis-

standen aan de kaak worden ge-
steld. Dit rapport is bij de pers. 
Waarom dan nog besloten vergade-
ren? Is niet meer nodig. Of moeten 
er wethouders worden gespaard? 
Zijn er nog meer lijken in diver-
se kasten gevonden? Het gaat om 
15,5 miljoen. Geld dat van de inwo-
ners van De Ronde Venen is. Heb-
ben zij dan geen recht om te we-
ten wat er nu echt speelt? Maar he-
laas, ook deze raad blijkt een tan-
deloze tijger te zijn. En waarom? Er 
is niets meer geheim. Het rapport is 
in het bezit van deze krant (op ver-
zoek keurig ontvangen), de namen 
van de topambtenaren zijn bekend, 
waarom dan weer deze geheimzin-
nigheid. 
	 (Vervolg	pagina	8	en	9)

Mijdrecht - Aanstaande zaterdag 
17  september is het weer zover, de 
9e Mijdrechtse Dweildag. 
Al 9 jaar nu verzorgt Muziekvereni-
ging VIOS, tezamen met de Han-
delsvereniging Mijdrecht, dit suc-
cesvolle muziekspektakel. Ve-
le dweilorkesten hebben in die af-
gelopen jaren dan al Mijdrecht be-
zocht. Dit jaar mogen ze, volgens de 
opgave tot nu toe, elf orkesten be-
groeten. Ook  het  eigen Mijdrecht-
se dweilorkest van VIOS -  DORST - 
zal aanwezig zijn.

Behalve het hoofdpodium op het 
Raadhuisplein zullen op nog drie 
plekken podia komen op Bozenho-
ven nabij Hema/Expert, een podium 
bij café Het Rechthuis in de Dorps-
straat en een podium bij winkel-
centrum de Lindeboom. De Dweil-

orkesten zullen beoordeeld wor-
den door een kundige jury in twee 
verschillende klasses: De Leutklas-
se en de Wedstrijdklasse. De klas-
ses zijn er omdat er orkesten zijn 
die graag een professionele beoor-
deling willen hebben voor hun act. 
Deze worden dan ook beoordeeld 
door een vakjury bestaande uit ge-
renommeerde muzikanten, instruc-
teurs en dirigenten die bekend zijn 
met dweilorkestenmuziek. Maar er 
zijn ook orkesten die spelen voor ‘de 
leut’, juist ja, voor de gezelligheid. 
Zij komen speciaal om u te verma-
ken. Deze orkesten worden beoor-
deeld door een jury die meer kijkt 
naar welke gezelligheid een orkest 
voor het publiek brengt dan dat er 
op valse noten wordt gekeken. Voor 
beide klasses zijn er natuurlijk de 
wisselbekers te verdedigen.

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u oP PaGINa 2.

9e Mijdrechtse Dweildag 
in aantocht
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De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

 AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Papehof 2 Kappen van een grove den aan  Kappen W-2011-0462 1-9-2011
 de achter- en zijkant van het huis 

mijdrecht
Hofland 17 Verbouwen van een bestaande  Bouwen W-2011-0458 7-9-2011
 garage/berging  
Hoofdweg 89 Realiseren van een aanbouw ten  Bouwen W-2011-0464 2-9-2011
 behoeve van stro opslag en 
 paardenstalling 
Westerlandweg 10 Slopen van gebouw om plaats Slopen W-2011-0463 2-9-2011
 te maken voor de aanbouw 
 ligboxenstal 

Vinkeveen
Plaswijk 1 Slopen van een dak Slopen W-2011-0466 7-9-2011
Waeterrijck 32 Plaatsen van een schuur Bouwen W-2011-0460 1-9-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
De Cleijen 7 Bouwen van een 2e verdieping  Bouwen W-2011-0304 31-8-2011
 op de woning 
Haagwinde 107 Plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2011-0450 1-9-2011
 bijgebouw 

Amstelhoek
Mennonietenbuurt 12 Slopen van een bestaande  Slopen W-2011-0396 5-9-2011
 woning 

Baambrugge
Pr. Margrietstraat  Vervangen van garageboxen Bouwen W-2011-0335 6-9-2011
14 en 15  Slopen 

mijdrecht
Pr. Wilhelminalaan 31 Kappen van bomen Kappen W-2011-0447 5-9-2011

Vinkeveen
Plaswijk 54 Oprichten van een blokhut Bouwen W-2011-0376 1-9-2011
Plaswijk 57 Bouwen van een woning Bouwen W-2011-0414 24-8-2011
Winkeldijk 19a R114 Slopen van een vakantiewoning  Slopen W-2011-0398 8-9-2011
 en schuur 

Waverveen
Kreekrug 2-16 Plaatsen van een reclamebord  Bouwen W-2011-0363 5-9-2011
Proostdijerdwarsweg 18a Uitbreiden van een woning Bouwen W-2011-0366 8-9-2011

Wilnis
Veldzijdeweg 4 Vergroten van de woning  Bouwen W-2011-0374 1-9-2011
 met een dakopbouw RO (afwijken 
  bestemming) 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 geWeIgeRDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Amstelhoek
Amstelkade 91 Uitbreiden van een  Bouwen W-2011-0334 6-9-2011
 bestaande berging 

 ToepAssIng BesTuuRsDWAng
Op woensdag 23 augustus 2011 is door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen geconstateerd 
dat er al langere tijd een botentrailer geparkeerd staat op de openbare weg in een parkeervak, naast 
Roomolen 2 in Abcoude. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de botentrailer er al geruime tijd staat. Op grond van artikel 5.6 van de Al-
gemene Plaatselijke Verordening (APV) is het verboden een botentrailer langer dan drie achtereenvolgende 
dagen te doen of laten staan op een door burgemeester en wethouders aangewezen weg of weggedeelte, 
waar dit naar hun oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of 
schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente. Voor het langdurig parkeren op deze locatie kan geen 
vergunning verleend worden, waardoor legalisatie niet mogelijk is.
Wij gelasten de rechthebbende de botentrailer te verwijderen en verwijderd te houden vóór 21 sep-

tember 2011. Onze bevoegdheid is gebaseerd op artikelen 125 van de Gemeentewet en 5:24 lid 4 Algemene 
wet bestuursrecht (Awb). Tevens verzoeken wij de rechthebbende van de botentrailer zich te melden bij de 
gemeente De Ronde Venen, door telefonisch contact op te nemen met dhr. Van Es van Omgevingzaken, via 
telefoonnummer 0297 29 18 07.
Indien de botentrailer niet binnen de gestelde termijn is verwijderd, zullen wij overgaan tot het 
toepassen van bestuursdwang. Dit betekent dat wij de botentrailer zullen verwijderen, echter op kosten 
van de rechthebbende van de botentrailer. De botentrailer zal voor een periode van dertien weken worden 
opgeslagen. Gezien het feit dat ons niet bekend is wie de rechthebbende van de botentrailer is zullen wij na 
het toepassen van bestuurdwang, gezien het bepaalde in artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet be-
stuursrecht, na dertien weken overgaan tot vernietiging van de botentrailer.

 RouTeRIng geVAARlIjke sToffen gemeenTe De RonDe Venen
De gemeente kan een routering gevaarlijke stoffen instellen. Als die route is vastgesteld mag transport van 
bepaalde soorten gevaarlijke stoffen als propaan, LPG en grote hoeveelheden vuurwerk alleen binnen de ge-
meente De Ronde Venen plaatsvinden als de bestemming aan de vastgestelde route ligt. Transporten buiten 
deze route om zijn alleen toegestaan als daarvoor ontheffing is verleend én de bestemming in de gemeente De 
Ronde Venen ligt. Doorgaand verkeer van en naar andere gemeenten wordt in principe niet toegestaan. Voor 
de voormalige gemeente Abcoude gold al een dergelijke routering gevaarlijke stoffen, deze routering wordt 
nu uitgebreid tot het hele grondgebied van de gemeente De Ronde Venen.
Vanaf 16 september 2011 tot en met 28 oktober 2011 ligt het ontwerp ter inzage. U kunt dit ontwerp inzien bij:
-  Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
-  Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met afd. externe veiligheid van de milieudienst bij dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26 06 46.

Zienswijze
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stelt de gemeenteraad belanghebbenden 
in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode hun zienswijze in te dienen over het ontwerp. 
U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen p/a 
Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen.
<kop> Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen (week 37 – 15 september 2011) 
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
zij een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:
-  Lesli vuurwerk, Edisonstraat 20, 7131 PB Lichtenvoorde t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van consu-

mentenvuurwerk naar Tuincentrum De Huifkar, oosterlandweg 32, 3641 pW mijdrecht;
-  Primagaz Nederland B.V., Postbus 85, 7200 AB Zutphen t.b.v. het vervoer incl. laden en lossen van propaan 

naar diverse locaties in De Ronde Venen.
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 16 september tot en met 28 oktober 
2011. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over de ter inzage gelegde aanvragen geen zienswijzen zijn 
ingebracht. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De 
Ronde Venen, p/a Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. Het bezwaarschrift 
moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een af-
spraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst bij dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 
26 06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, via telefoonnummer 0346 26 06 41.

 AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 22 sepTemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 september 2011.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
4. Kinderopvang Abcoude-Noord, coördinatiebesluit raadsvoorstel 0045/11
 De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de locatie aan Fluitekruid voor het realiseren van een kin-

deropvang en verder de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en omgevingsvergunning 
te coördineren 

5. Kerktoren Baambrugge raadsvoorstel 0044/11
 De kerktoren van Baambrugge is in slechte staat wat betreft casco en met name fundering. Herstel is al di-

verse jaren in voorbereiding. Er is nu een subsidiemogelijkheid. Wij verzoeken de raad om de resterende be-
nodigde financiële middelen voor het herstel van de kerktoren ter beschikking te stellen.

6. Initiatiefvoorstel Nieuw gemeentewapen De Ronde Venen
 Door de fractie van het CDA is een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot een nieuw gemeentewapen 

voor de gemeente De Ronde Venen. De gemeente De Ronde Venen is per 1 januari 2011 ontstaan uit de 
voormalige gemeenten Abcoude en De Ronde Venen. De nieuwe gemeente heeft wel een nieuw logo, maar 
nog geen gemeentewapen. Aangezien een gemeentewapen een hoge cultuurhistorische waarde heeft, eeu-
wig is en verbindend, wordt derhalve voorgesteld de procedure in werking te stellen om te komen tot een ge-
meentewapen, goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel. 

7. Sluiting

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman,

 AgenDA BesluITnemenDe RAADsVeRgADeRIng 22 sepTemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 september 2011.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 30 juni 2011 en 4 juli 2011.
4. Akkoordstukken. 
4a. Ontbinding koopcontract GroenWest – Tumult raadsvoorstel 0046/11
 De gemeenteraad van Abcoude heeft eind 2010 besloten om het perceel aan het Kerkplein 28 in het cen-

trum van Abcoude, beter bekend als Tumult, voor e 1,00 te verkopen aan woningbouwcoöperatie Groen West 
(voorheen Westhoek Wonen). In het koopcontract is opgenomen dat het beheer en de exploitatie van Tumult 
zijn belegd bij Stichting Tympaan. Inmiddels heeft Stichting Tympaan zich als toekomstig exploitant van Tumult 
teruggetrokken. Voorgesteld wordt een beroep te doen op de ontbindende voorwaarden in het koopcontract 
met Groen West.

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de 

agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman,

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

gemeenTelIjke BekenDmAkIngenopenIngsTIjDen 
gemeenTeHuIs:

Tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRengsTATIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIcelokeT 
YouRHome en 
seRVIcepunTen

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u



Eén van de mooiste forten 
die de provincie rijk is, is Fort 
Honswijk, aan de Lekdijk bij 
Houten. Fort Honswijk werd 
tussen 1841 en 1848 gebouwd 
en was het eerste en grootste 
torenfort in de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie. Fort 
Honswijk diende samen met 
het aan de overkant gelegen 
Fort Everdingen ter afsluiting 

van het Lekacces: de rivier met 
de uiterwaarden, de Lekdijk en 
de binnendijkse stroomruggen. 
Tussen 1879 en 1888 werd 
het fort ingrijpend verbeterd. 
Inmiddels heeft het fort een 
belangrijke groene en recreatieve 
functie. 
Fort Honswijk moet 
nog grotendeels worden 
gerestaureerd, daarna zal er 
gekeken worden naar een 
passende bestemming voor dit 
prachtige fort. 
http://www.provincie-utrecht.nl/
nieuwehollandsewaterlinie 

September is ook dit jaar weer 
Fortenmaand, waarin je de hele 
maand op een leuke manier 
kennis kunt maken met de 
vestingsteden, de forten, het 
landschap en de kastelen van de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
In onze provincie kun je in 

de speciale themaweekenden 
in september forten bekijken 
die speciaal deze maand hun 
deuren openen. Of wat dacht je 
van varen met het Liniepontje 
over de Lek tussen Fort 
Honswijk, Werk aan het Spoel 
en Fort Everdingen? Maar je kan 

natuurlijk ook op zoek gaan naar 
vleermuizen bij Fort Rijnauwen. 
Op deze pagina vind je een 
greep uit de evenementen en de 
forten die de provincie rijk is. 
Het uitgebreide programma is 
te vinden op 
http://www.fortenmaand.nl/.

In de provincie is een uitgave
 van de provincie Utrecht. Aan de hand 

van actuele onderwerpen laten we zien hoe we
het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
28 september. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

‘Waterlinie is 
Werelderfgoed’
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is met zijn forten als Fort 
’t Hemeltje (foto), kastelen en vestingsteden belangrijk Nederlands 
cultuurhistorisch erfgoed. Het Rijk heeft de Waterlinie eerder dit 
jaar dan ook op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed van UNESCO 
geplaatst. Een plaats op deze lijst betekent dat het Rijk samen met 
de provincies gaat proberen om de Waterlinie de komende vijftien 
jaar te nomineren voor de Werelderfgoedlijst. Criteria daarbij zijn 
uitzonderlijke universele waarden, draagkracht en draagvlak voor de 
instandhouding.
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Elly Broere (PVV): “De PVV staat 
voor het behoud van Nationaal 
Cultureel Erfgoed. Dat kunnen 
historische en monumentale 
panden zijn, maar ook de vijf 
nationale landschappen in onze 
provincie.
Als historische panden privaat 
eigendom zijn en er wordt 
gemeenschapsgeld aan besteed, 
dan is openstelling voor het 
publiek verplicht. Zo wil de PVV 
de subsidiestroom verminderen 
en daarmee de belastingdruk. 

Ook het aantal instellingen dat 
zich in Utrecht met monumenten 
bezighoudt moet onder de loep 
genomen worden, dan wordt ons 
belastinggeld efficiënter besteed.
De Fortenmaand wordt door de 
PVV van harte ondersteund. Het 
draagt bij aan bewustwording 
van onze Nederlandse cultuur. 
Daaruit volgt dat de PVV het plan 
onderschrijft om de Hollandse 
Waterlinie op de UNESCO 
Werelderfgoedlijst geplaatst te 
krijgen.”

Agenda

Een kleine greep uit 
de activiteiten rond de 
Fortenmaand.
17 september, 12.00 – 17.00 
uur, Fort aan de Klop (Utrecht): 
Waterlinie in beeld, geluid en 
actie.
24 september, 12.00 - 17.00 uur
Fort Lunetten I en II (Utrecht): 
Open dag Fort van de 
Democratie.
18 en 25 september om 
15.00 uur, Fort Rijnauwen 
(Bunnik): Forteninloop en 
vleermuizenspeurtocht.
Voor verdere details en het 
volledige programma: 
www.fortenmaand.nl 

Mariëtte Pennarts-Pouw: 

"De provincie Utrecht heeft veel waardevol cultuurhistorisch 
erfgoed. Niet alleen oude kastelen of buitenplaatsen maar ook 
bijvoorbeeld de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Wij willen graag 
dat dit behouden blijft maar ook zichtbaar is voor het grote 
publiek. "Onder het motto behoud door ontwikkeling willen 
we met slimme ideeen de forten nieuw leven inblazen. Tijdens 
de fortenmaand kan je een kijkje nemen. Bijvoorbeeld bij één 
van mijn favoriete forten; Fort Honswijk. Veel plezier!" 

Beleef de Hollandse Waterlinie 
tijdens de Fortenmaand

‘Draagt bij aan bewustwording’

Fort Honswijk
PS

          'Behoud de 
forten door ontwikkeling'

GS

   
 

‘Draagt bij aan bewustwording’
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oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te 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 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

DOkTERsDIENsTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post 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 Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*kring-apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-11.00 u. (uitsluitend voor 
spoedgevallen!)
*Apotheek de Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 
0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel De Ronde 
Venen, Herenweg 69, Vinkeveen  
(in Mariaoord) tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sTIChTING 
REChTswINkEL

de Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

zwANGERsChAp
Maatschap. Verloskundigen ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a 
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel. 
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u. 
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Cursusmarkt geweldig succes!
Vinkeveen - In de hal van De Boei 
vormde zich vrijdag 2 september 
een rij wachtenden die druk praat-
te over de 54 cursussen die gegeven 
gaan worden door het Cursuspro-
ject en er werd gekeken op de plat-
tegrond om te zien waar men een 
inschrijfformulier kon halen voor de 
gewenste cursus(sen).
Om half acht opende de Cursus-
markt en om negen uur bleek dat 
er bijna 600 inschrijvingen waren. 
Leuk om te weten is dat ook steeds 
meer aanmeldingen via internet bin-
nenkomen. Wij zijn een volk dat met 

de tijd meegaat! Het cursusover-
zicht staat op de site: www.cursus-
project.nl 
Er zijn nog plaatsen over. Wie in wil 
schrijven kan dat doen via de Ra-
bobank of via internet: www.cur-
susproject.nl Wie meer wil weten, 
kan bellen met tel. 0297 261849 of 
285570. U krijgt dan informatie over 
de wijze van inschrijven, cursustij-
den en betalen. Bij de Rabobank, 
servicepunten, VVV en bibliotheken 
is ook het programma te bekijken.
Aanmelden voor de nieuwsbrief; 
cursusproject@planet.nl

Er zit muziek in de natuur!
Wilnis - NME centrum de Woud-
reus organiseert samen met ver-
halenvertelster Elza Vis van ‘Bin-
nenste-Buiten’ een spannende 
themamiddag over muziek uit de 
natuur. 

Tijdens de themamiddag ga je een 
muziekinstrument maken. Daar-
naast mag je zelf een instrument 
maken van de dingen die je buiten 
vindt! De natuur zit vol met geluiden. 
Als je goed luistert hoor je allerlei 
muziek. De vogels zingen, de bomen 
ruisen en bijen zoemen. Je kunt zelf 
ook allerlei geluiden maken met de 
dingen die je buiten vindt. Daarmee 
kan je verhalen vertellen.
Kun je iets vinden waarmee je een 
paard kunt nadoen? Kun je het ge-
luid van een beekje maken? 
Elza kan prachtige verhalen verzin-
nen en jullie gaan het verhaal be-
geleiden met jullie zelfgemaak-

te natuurmuziek! Aan het eind van 
de middag om drie uur geven jullie 
samen een voorstelling aan ouders, 
opa’s en oma’s en iedereen die het 
leuk vint om te luisteren! 
Als je mee wilt doen kun je je op-
geven bij NME-Centrum de Woud-
reus. Doe dat vóór 19 september! 
De deelname kost 2 euro. De mid-
dag begint om 13.30 uur en eindigt 
om 15.30 uur. Om 15.00 uur begint 
de voorstelling. Je vindt NME Cen-
trum de Woudreus in de Pieter Joos-
tenlaan 28A. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met het NME Centrum: 0297 273692 
of mailen met 
info@nmederondevenen.nl 
kan natuurlijk ook:
In verband met deze themamid-
dag is op woensdagmiddag 21 sep-
tember geen inloopmiddag op de 
Woudreus.

Kinderkledingbeurs
Mijd recht - Op zaterdag 1 ok-
tober organiseert de Twist-
vliedschool in Mijd recht een 
kinderkleding- en speelgoed-
beurs.

Van 9.00 tot 11.00 uur staan de 
deuren van de school wijd open 
voor iedereen die op zoek is naar 
tweedehandskinderkleding in 
maat 92 t/m 176 en speelgoed. 
Dus liggen je kasten vol met kle-
ding die niet meer wordt gedra-

gen en speelgoed dat niet meer 
wordt gebruikt? Bied het te koop 
aan! Voor elk item dat verkocht 
wordt ontvang je 60% van de door 
jou zelf bepaalde prijs (40% van 
de opbrengst is voor de school). 
Verkopen kan met een verkoop-
nummer. Voor het aanvragen van 
een verkoopnummer, dit kan tot 
uiterlijk 28 september!, mail je 
naar kledingbeurs@twistvlied-
school.nl of kun je bellen naar Eri-
ka Posdijk, tel. (0297) 58 11 80. 

Een muzikale reis naar 
Majorca in de Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 25 sep-
tember om 14.30 uur organiseert 
de SCAU in de Thamerkerk een 
concert door de pianist Klaas 
Bakker. 

Maar het zal meer zijn dan een pia-
noconcert want er zijn drie elemen-
ten: 
Klaas Bakker speelt muziek die 
Chopin op Majorca gecomponeerd 
heeft, afgewisseld met werken van 
andere Spaanse componisten. 
Hij laat video-opnames zien die hij 
op Majorca gemaakt heeft. En hij 
leest fragmenten voor uit brieven 
van Chopin en uit ‘Een winter op 
Majorca’, het boek dat George Sand 
schreef. We zien de plekken waar 
Chopin en Sand verbleven, o.a. het 
klooster van Valldemossa. Maar ook 
de indrukwekkende natuur van het 
eiland, overblijfselen van de Moor-
se tijd, Majorcaanse dansen en de 
humoristische kant van het moder-

ne toerisme, zoals het bij de neus 
nemen van Chopin op het klooster-
plein in Valldemossa. 
Klaas Bakker studeerde piano en 
schoolmuziek aan het Amsterdams 
conservatorium. Hij treedt veel op 
in eigen producties waarbij muziek 
wordt gecombineerd met andere 
kunstvormen. Het wordt een mid-
dag waarin we met muziek en beeld 
terug kunnen verlangen naar zon-
nige vakanties en daarbij genieten 
van mooie muziek. Abonnement-
houders hebben hun kaarten al, an-
deren kunnen kaarten kopen op on-
derstaande adressen of nog snel 
een abonnement voor dit seizoen 
bestellen bij het secretariaat van de 
SCAU, tel. 561864 of voor het con-
cert aan de kassa.
De kaarten zijn verkrijgbaar à 12 
euro bij de boekhandels Ten Hoope 
aan het Zijdelwaardplein en Bruna 
aan het Amstelplein of aan de zaal 
zolang er plaats is.

Regiokoor De Ronde Venen
De Ronde Venen - Het Regio-
koor De Ronde Venen gaat haar 
zangseizoen 2011-2012 beginnen 
met een concert op zondagmiddag 
6 november in Mijdrecht in Kerke-
lijk Centrum De Rank aan de Prins 
Bernhardlaan 2. Het programma 
voor die middag is met zorg sa-
mengesteld door hun dirigent Gert 
Hans.

Uitgevoerd worden:
- Deutsche Messe van Schubert
- Vier Liederen van Brahms
en enkele toppers uit bekende
musicals:
- Edelweiss uit de musical
 The Sound of Music
- Sunrise, sunset uit de musical

 Fiddler on the Roof.
Een en ander zal worden afgewis-
seld met instrumentale nummers.

Het Regiokoor heeft in het recen-
te verleden haar sporen reeds ver-
diend met uitvoeringen van o.a. de 
Messiah van Händel, het Requiem 
en de Krönungsmesse van Mozart 
en delen van Bach, Zelenka, Vival-
di en Rheinberger.

Het koor bestaat op dit moment uit 
48 zangeressen en zangers. Ze oe-
fenen intensief om er op 6 novem-
ber weer een fraai concert van te 
maken! Vanaf heden zijn toegangs-
kaarten voor dit concert weer te 
verkrijgen via de leden van het koor.

Laatste ronde voor Marian en 
Yvonne van Deins Tweewielers

Mijd recht – Zoals we u reeds en-
kele weken geleden lieten we-
ten, houdt Deins Tweewielers in 
Mijdrecht op te bestaan.

Het winkelpand is verkocht en Ma-
rian en Yvonne stoppen er mee. Het 
wachten op de al zolang beloof-
de renovatie van winkelcentrum de 
Lindeboom en omgeving laat nog 
jaren op zich wachten (als het al 
doorgaat) en daar konden Marian 
en Yvonne niet op blijven wachten. 

Het pand is hoognodig aan een re-
novatie toe en met alle onzekerhe-
den van deze tijd hakten beiden de 
knoop door en verkochten het pand. 
Via deze weg willen Yvonne en Ma-
rian hun klanten hartelijke bedan-
ken voor hun klandizie, en voor hun 
lieve reacties op de sluiting. Met pijn 
in het hart zijn ze nu aan het leeg-
verkopen (zie advertentie elders in 
dit blad). De werkplaats is vanaf he-
den gesloten. De laatste dag dat zij 
open zijn is zaterdag 24 september.

Nu ook OV-Chipkaart
op de Buurtbus

De Ronde Venen - Met in-
gang van 12 september is de 
buurtbus lijn  526 tussen Uit-
hoorn Busstation en Breuke-
len Markt ook uitgevoerd met 
een kaartlezer voor de OV 
Chipkaart.
Op de buurtbus betaalt u niet per 
zone maar per rit met de bus over 
de gehele route van Uithoorn naar 
Breukelen en of terug. De ritprijs 
met een persoonlijke OV kaart is 
voor volwassenen 1,54 euro en 
met reductie voor kinderen van 4 
t/m 11 jaar en voor ouderen vanaf 
65 jaar is dat 1,02 euro.
De buurtbus rijdt een uurdienst 
van en naar Breukelen Markt en 
Uithoorn en is voor iedereen toe-
gankelijk. Op deze wijze is het 
mogelijk om bij aankomst bij een 
halte met een grote bus verder 

te reizen naar een halte met de 
buurtbus waar de grote bussen 
niet komen door gebruik te ma-
ken van de OV-chipkaart.
Het is mogelijk om tot 3 novem-
ber met de huidige buurtbus met 
kaartjes te blijven reizen, daar-
na is het alleen mogelijk met de 
OV-chipkaart of een enkeltje dat 
bij de chauffeur te koop is. Dit en-
keltje kost u dan wel 2.00 euro en 
daar is geen reductie op mogelijk.
Meer informatie over de persoon-
lijke OV-chipkaart op Connexxi-
on.nl. Voor passagiers uit de pro-
vincie Utrecht is het nu mogelijk 
om bij de chauffeur van de buurt-
bus een aanvraagformulier te ver-
krijgen voor een persoonlijke OV-
Chipkaart die u dan voor 1,50 eu-
ro krijgt i.p.v. 7,50 euro, zolang de 
voorraad strekt.

Dit mag niet,  maar 
gebeurd te vaak!

Regio - Je gaat ze steeds meer 
zien die scooter autootje s. Je 
mag er zonder rijb ewijs inrijd en, 
dus niet alleen ouderen zie je  er-
in rijd en, maar ook steeds meer 
jo ngeren.

Alleen kun je je langzamerhand af-
vragen, moet dat zo blijven, dat je 
erin mag rijden zonder rijbewijs. Je 
ziet namelijk steeds meer van die 
autootjes ( die niet harder mogen 

dan 45 km) rijden op de wegen waar 
alleen auto’s mogen. En daar vallen 
zij zeker niet onder.
Zij horen te rijden waar de brom-
mers en scooters behoren te rijden 
en dat is zeker niet op de N201. 

Levensgevaarlijk .... iedereen 
gaat inhalen waar het niet mag, 
maar wat wil je  als deze scooter-
auto de N201 opgaat en doorrijd  
tot Kudelstaart aan toe.



Zijn Estafetteproject en Marickenzijde niet meer haalbaar?

Twee TopambTenaren op non-acTief: GemeenTe De ronDe Venen 15.5 miljoen TekorT
(Vervolg van de voorpagina)

Donderdagnacht rond 00.00 uur werd er vanuit 
het gemeentehuis een mail verstuurd met daarin 
de uitnodiging voor een extra bijeenkomst inza-
ke ernstige zaken rond een onderzoek. “Het col-
lege van B en W is geschokt door de uitkomsten 
van een onderzoek dat door bureau DHV is ver-
richt naar de gemeentelijke projectenportefeuil-
le. Uit het onderzoek van DHV blijkt klip-en-klaar 
dat het niet mogelijk is alle gemeentelijke projec-
ten uit te voeren die op stapel staan. Hard ingrij-
pen is wat ons nog overblijft”, aldus een duidelijk 
aangeslagen burgemeester Burgman vrijdagmid-
dag. Wethouder van financiën Palm legde uit wat 
er aan de hand was. “De nieuwe raad en het nieu-
we college hebben bij uw aantreden dit jaar vast-
gelegd dat er betere sturing en een betere rap-
portage nodig waren wat betreft de vele projec-
ten die op stapel stonden voor de komende jaren. 
Gezien het complexe karakter van het onderwerp 
en de aanhoudend matige marktomstandighe-
den is het onafhankelijke onderzoeksbureau DHV 
ingeschakeld. Kernvraag die het onderzoeksbu-
reau heeft meegekregen is of de veronderstellin-
gen waarop de projecten zijn gebaseerd nog wel 
marktconform en realistisch zijn en of het niveau 

van de informatieverstrekking aan het bestuur 
wel adequaat is.

Uitslag schokkend
DHV heeft vorige week haar bevindingen gepre-
senteerd. Uit het onderzoek van DHV blijkt dat het 
totaal van de grondexploitaties op grote ruimtelij-
ke projecten naar beneden moet worden bijge-
steld met een bedrag van ongeveer 15.5 miljoen 
euro en het totaal op kan lopen tot 23 miljoen eu-
ro. De 15,5 miljoen wordt vrijwel volledig veroor-
zaakt door de projecten Marickenzijde en Esta-
fetteproject. De financiële buffers zullen hiervoor 
volledig moeten worden aangesproken. Dit be-
tekent dat de gemeente de komende jaren niet 
meer beschikt over een vrije reserve waaruit een-
malige investeringen kunnen worden gedaan, 
sterker nog, de reserves komen in de min. Een 
tweede conclusie uit het onderzoek is dat de risi-
co’s, verbonden aan uitvoering van alle projecten, 
hoger zijn dan in het verleden ingeschat. De af-
geslankte buffers zijn onvoldoende om de risico’s 
van de uitvoering van alle projecten op te van-
gen. Om die reden zal de gemeente de opzet van 
projecten moeten aanpassen of projecten moeten 
schrappen. De conclusies van het rapport hebben 
het college geschokt. Op de huidige voet door-

gaan met de projecten is onmogelijk, menen B en 
W. De komende drie maanden worden de projec-
ten daarom zeer kritisch tegen het licht gehou-
den. Wat B en W betreft is hard ingrijpen noodza-
kelijk. Het college wil en kan op dit moment geen 
enkele duidelijkheid geven over het vervolg van 
de projecten.

Non-actief
B en W zijn tot de conclusie gekomen dat externe 
expertise noodzakelijk is om de problemen op te 
kunnen lossen. Blijkbaar heeft het college hierbij 
niet de gemeentesecretaris en de directeur Pro-
jecten meer nodig, deze zijn per direct op non-
actief gesteld. Het college zelf denkt er blijkbaar 
niet aan om zelf op te stappen. Op een vraag hier-
over kwam er alleen het antwoord: “Daar gaat de 
raad over”. Wat natuurlijk maar gedeeltelijk waar 
is, een wethouder kan altijd de eer aan zichzelf 
houden. 

Wat er nu moet gebeuren?“ Dat gaat worden be-
keken de komende maanden”, aldus Palm. “Het 
is helder dat er iets moet gebeuren. Wijzigingen 
aanbrengen in de projecten of zelfs schrappen. 
We hopen eind van het jaar meer duidelijkheid te 
kunnen geven”, aldus Palm.

Ondanks de roep om openbaarheid:

raad besluit in meerderheid dat raadsbijeenkomst achter gesloten deuren plaatsvindt!

De Ronde Venen - Het rapport doorne-
mend, moet gezegd worden dat het een 
compliment waard is dat dit onderzoek 
is gedaan. Duidelijk is dat het college to-
taal geen idee had was er aan de hand 
was rond alle geplande projecten. Zij heb-
ben namelijk zelf dit onderzoek laten uit-
voeren en als ze toch maar een klein ver-
moeden hadden gehad wat er speelde en 
wat de gevolgen van zo’n onderzoek zou-
den kunnen zijn, bedenk je je toch wel 
twee keer. Dus aan de ene kant een com-
pliment, maar aan de andere kant is het 
toch erg dat zoiets kan gebeuren. Zo’n fi-
nanciële strop kom je niet zomaar te bo-
ven. Was het niet zo, dat bij de ‘verplichte 
herindeling’ met Abcoude de raad van de 
oude gemeente De Ronde Venen hoog van 
de toren blies dat Abcoude financieel on-
betrouwbaar zou zijn. Dat er door Abcou-
de alleen maar financiële problemen zou-
den ontstaan? Dat de inwoners van de ou-
de gemeente De Ronde Venen alleen maar 
meer zouden moeten gaan betalen? Niets 
blijkt minder waar. De oude gemeente De 
Ronde Venen blijkt nu diverse ‘lijken’ in de 
kast te hebben. Financiële stroppen die er 
niet om liegen en waar niet alleen de in-
woners van de oude gemeente De Ronde 
Venen last van zullen krijgen, maar zeker 
ook de inwoners van Abcoude. Uit het nu 
openbaar geworden rapport komt duide-
lijk naar voren dat de wijze van de bereke-
ningen van de risico’s onvoldoende is ge-
weest. Daarnaast geeft het rapport aan dat 
er veel te veel huizen in korte tijd gebouwd 
zouden gaan worden. Tenslotte gaat het 
rapport uitgebreid in op de gemeentelij-
ke organisatie. Duidelijk komt naar voren 
dat deze niet goed is georganiseerd, ver-
antwoordelijkheden worden niet vastge-
legd en er is onvoldoende aansturing en 
beheersing van projecten. 

Per project
Per project wordt door het onderzoeksbu-
reau duidelijk het risico in beeld gebracht. 
Opvallend is wel dat, ondanks dat gesteld 
wordt dat alle projecten meegenomen zijn, 
het project Marickenland zelf geheel ont-
breekt. Over dat laatste project heeft Ron-
de Venen Belang heel veel vragen gesteld, 
ook over de risico’s ten aanzien van het 
bouwen in Marickenzijde. 
Pikant is te noemen dat bij de herindeling 
Abcoude regelmatig failliet werd verklaard 
door raadsleden uit de voormalige ge-
meente De Ronde Venen. Uit de rapporta-
ge van DHV blijkt dat Abcoude alles goed 
op orde had. Dus moet uiteindelijk Abcou-
de de gemeente De Ronde Venen redden?

Estafetteproject
Het estafetteproject werd tot voor kort als 
de “Parel” van De Ronde Venen genoemd. 
Althans zo noemde wethouder Rosendaal 
het project altijd. Gedurende de behande-
ling van het project in diverse raads- en 
commissievergaderingen zijn er heel veel 
vragen gesteld door raadsleden. De meest 
inhoudelijke vragen werden gesteld door 
Rouwenhorst en Versteegh van het CDA en 
Goldhoorn van Ronde Venen Belang. De-
ze 3 raadsleden hielden vol dat de risico’s 
niet volledig in beeld gebracht waren, ook 
niet na een accountantsonderzoek. Vol-
gens deze raadsleden was de onderzoeks-
opdracht niet ruim genoeg. De beantwoor-

ding liet nog veel vragen onbeantwoord. Zij 
verzochten om extra onderzoek, maar kre-
gen daar bij van het College en in de ge-
meenteraad geen steun voor. Sterker nog, 
alle drie kregen het verwijt van het Colle-
ge dat zij tegen het beleidsplan ageerden. 
Raadslid Versteeg kreeg zelfs in zijn partij 
moeilijkheden door zijn kritiek op het col-
lege (waar natuurlijk ook twee CDA wet-
houders deel van uitmaakten), zelfs zo erg, 
dat hij het laatste deel van zijn raadsperio-
de als onafhankelijk raadslid in de raad zat. 
Opvallend was dat de gehele VVD frac-
tie, wethouder Rosendaal ook VVD-er ge-
durende het hele traject bijna kritiekloos 
bleef steunen. CDA was regelmatig ver-
deeld en RVB tegen. Ook de Combinatie 
(PvdA/GroenLinks) had alle vertrouwen in 
de wethouder en het plan. Het toenmalige 
College heeft er alles aan gedaan om het 
Estafetteproject door te laten gaan. In de 
verkiezingscampagne voor de gemeente-
raadsverkiezingen hebben de VVD en het 
CDA nog heel hoog van de toren gebla-
zen over dit fantastische project. Vraag is 
nu of men nu nog steeds dezelfde mening 
is toegedaan? 

Marickenzijde
Marickenzijde is een bouwprogramma van 
950 woningen. Normaal gesproken wordt 
aan woningbouw veel geld verdiend door 
de gemeente. Omdat echter de grond in 
handen is van een projectontwikkelaar 
gaat de gemeente op dit project zelfs veel 
geld verliezen. Het project Marickenzij-
de heeft de laatste 9 jaren in handen ge-
legen van dezelfde wethouder, namelijk 
Bram Rosendaal (VVD). Wie is nu verant-
woordelijk?
Het College heeft met de non-actief stel-
ling van de gemeentesecretaris en direc-
teur projecten feitelijk de schuld bij het 
ambtenarenapparaat gelegd. De vraag is 
of dit geheel terecht is. Op Twitter verschij-
nen berichten dat beide ambtenaren zich 
al die jaren loyaal hebben opgesteld. Ten-
slotte zouden deze ambtenaren samen met 
de Colleges diverse plannen hebben uitge-
werkt en uitgevoerd. Dat alles in samen-
spraak met wethouders. Hier zit zeker een 
kern van waarheid in. Dus daarom is nu 
de vraag gerechtvaardigd of ook wethou-
ders tenminste niet medeverantwoordelijk-
heid dragen en of zij daar consequenties 
uit dienen te trekken. Bij echt politiek be-
drijven hoort dat er ook bij.  

Ten aanzien van Marickenzijde en het Es-
tafetteproject is de wethouder Ruimtelij-
ke Ordening verantwoordelijk. In de voor-
gaande raadsperiode was dat wethou-
der Rosendaal (VVD). Het rapport gelezen 
hebbende heeft ook deze wethouder, ge-
zien de uitkomsten van het rapport duide-
lijk steken laten vallen. Gedurende 9 jaar 
heeft deze wethouder zich door o.a. deze 
beide ambtenaren laten bijstaan. Hij heeft 
nooit aangegeven dat hij niet goed werd 
bijgestaan. Ook heeft hij verzuimd om de 
echte risico’s in beeld te krijgen. Rosendaal 
is geen wethouder meer. Nu is dat Ingrid 
Lambregts CDA. Zij heeft de portefeuille 
overgenomen en daarmee ook alle lusten 
en lasten. Zij maakte tevens deel uit van 
het vorige college. Dus, wie is nu verant-
woordelijk? En wie neemt de verantwoor-
delijkheid?

Niet Abcoude is financieel 
onbetrouwbaar gebleken

maar De Ronde Venen

moeT abcouDe
nu De ronDe Venen

Gaan reDDen?

RVB vóór openbaarheid!
Anco Goldhoorn van RVB reageerde direct: ook hij had alle fractievoorzit-
ters om hetzelfde verzocht, maar al snel bleek dat een meerderheid van 
zijn collega’s daar niet voor voelde. Hij en zijn partij stapten ook uit de 
vergadering toen bleek dat het besloten bleef. 

Later
Wim Stam, fractievoorzitter van de CU/SGP: “Er is wat mij betreft niets 
geheimzinnigs aan de afspraak van een besloten informatiebijeenkomst. 
U zult echter begrijpen dat de informatie nogal complex en omvangrijk 
is en ook niet alle raadsleden op zo korte termijn op dezelfde informatie-
stand gebracht konden worden, en daarom heeft het college ervoor ge-
kozen om vanavond eerst in een informele setting de voltallige raad en 
hun fractieassistenten zo goed mogelijk te informeren over het rapport en 
de achtergronden daarvan.
UIteraard krijgt e.e.a. wat ons betreft wel een openbaar vervolg, maar ik 
kan wel billijken dat het college graag eerst de raadsleden grondig infor-
meert, zodat een goede bespreking in de fracties mogelijk is.”

Fractie SVAB geschokt
De fractie van SVAB reageerde als volgt: “De fractie van de SVAB (Sa-
men Voor Abcoude en Baambrugge) is geschokt over de uitkomsten van 
het rapport Task Force Projecten in De Ronde Venen. Onze fractie heeft 
meerdere malen aangedrongen om de gemeenteraad door middel van 
Kwartaalrapportages te informeren. Dat is één keer gebeurd (Q1 /2011). 
En nu het vernietigende rapport. Waarin duidelijk wordt dat twee lopen-
de projecten (Estafette Project en Marickenzijde/-land) volledig uit de 
klauwen dreigen te lopen. Risico’s, werkzaamheden zijn niet goed inge-
schat. En belangrijker is dat het management en de organisatiestructuur 
niet met elkaar in evenwicht zijn. Gisteravond zijn de leden van de ge-
meenteraad door het bureau DHV bijgepraat door middel van een power-
point-presentatie. En hebben de raadsleden in deze besloten werkbijeen-
komst zich verder kunnen verdiepen. De fractie van de SVAB heeft zich 
geschaard achter het voorstel eerst de volledige informatie en de achter-
gronden tot zich te nemen om zo beter de extra raadsvergadering in te 
gaan. Donderdag 29 september is er een extra openbare raadsvergade-
ring waarin het rapport volledig openbaar ‘op tafel ligt’ en de consequen-
ties besproken worden. Er is en wordt niets achtergehouden. De financi-
ele en organisatorische situatie is zorgelijk. 15,5 miljoen euro in te boe-
ken in de boeken en daarbij nog een extra buffer op te bouwen (voor ex-
tra risico’s) van rond 7,3 miljoen euro brengt De Ronde Venen dicht bij 
een art.12 gemeente.”

Belangrijk
Rolf van Olden, fractievoorzitter van de VVD, reageerde ook vrijwel di-
rect: “Dank voor uw terechte vraag. Er ligt een belangrijk rapport dat snel 
nadere bestudering vereist. De VVD wil zich graag eerst met de collega-
raadsleden, het college en de onderzoekers verstaan om de details ge-
degen te doorgronden. Naast de financiële details is het aangewezen dat 
we zeer snel over oplossingsrichtingen gaan spreken.
Zeker is dat we er op korte termijn in de openheid die u gewend bent 
over zullen spreken. Het lijkt passend hiervoor een raadsvergadering te 
agenderen. Hiertoe zal ik morgen bij de aanwezige presidiumleden en de 
voorzitter van de raad een verzoek indienen.
Er is dus geen sprake van onthouden van informatie. U moet de besloten 
bijeenkomst zien als een werkoverleg van alle fracties tegelijk. Studeren 
doe ik zelf in beginsel ook altijd met de deuren dicht.
De VVD is met u van mening dat de inwoners snel geinformeerd moeten 
worden. Daarom zijn we blij dat er afgelopen vrijdag al een persconferen-
tie is geweest waar het college, en onze wethouder Pieter Palm in het bij-
zonder, u van het rapport op de hoogte heeft gesteld.
De VVD is graag bereid na bestudering door de gehele fractie van het 
dikke rapport haar mening met u te delen.”

Vertrouwelijk
Cees Houmes, fractievoorzitter van D66: zijn eerste reactie was dat het 
niet kon dat wij het rapport in bezit hadden. “Het rapport is vertrouwe-
lijk en het lijkt me sterk dat het door het college aan de pers is verstrekt.
De gerapporteerde materie is complex en gaat over een reeks projec-
ten, waarbij gevoelige informatie wordt gebruikt”, zo was zijn eerste re-
actie. Later meldde hij: “Ik heb bevestigd gekregen dat jij inderdaad het 
hele rapport hebt gekregen, ga er s.v.p. prudent mee om, anders kan de 
schade nog verder oplopen. De bijeenkomst is er een, niet georganiseerd 
door de raad conform onze regels, maar een door het college georgani-
seerde bijeenkomst.
Wij gaan dan ook niet over gasten e.d. Wij zullen aandringen op een extra 
(echte, openbare) raadsvergadering om de politieke consequenties aan 
de orde te kunnen stellen.”

Spierballentaal
Jan Rouwenhorst meldde namens het CDA: “Binnen de CDA-fractie is 
overleg geweest over de uitnodiging van het college om de raad vertrou-
welijk te informeren. Openbaarheid van en duidelijkheid in besluitvor-
ming zijn voor ons namelijk  heel belangrijk. Daarom was er bij ons wel 
sprake van een neiging om al direct in openbaarheid te vergaderen. Maar 
dit is niet het moment om in opgepompte spierballentaal die openbaar-
heid te eisen. Dat werkt volgens ons averechts. We gaan er vanuit dat het 
college vooral ingaat op de financiële risico’s van de gemeente en de rol 
van personen binnen de organisatie. En nou juist die twee thema’s - pri-
vacy en beperking van financiële schade - vormen goede redenen om 
eerst in beslotenheid bijeen te komen. We gaan er van uit dat daarvoor 
begrip is bij de inwoners. Van politiek gekonkel en doofpotgedoe zal geen 
sprake kunnen zijn. Die vrees is echt niet gerechtvaardigd.”  

Bestuderen
Rond half twaalf maandagavond kwamen de 
dames en heren weer naar buiten. De ver-
klaringen waren nietszeggend en flauw: “We 
hebben een goede toelichting gehad en gaan 
nu de zaak echt bestuderen en overleggen 
in de fractie wat te doen. Donderdag 29 sep-
tember zal er een openbare vergadering zijn 
waarin alles wordt besproken”. En dat heet 
openbaarheid.

Hoe groot wordt 
de rekening?
Naast de tekorten of mogelijke tekorten van 
15.5 tot 23 miljoen die moeten worden opge-
lost, zijn er ook nog de kosten voor het maken 
van dit zo veel besproken rapport. Het inhuren 
van een interim-gemeentesecretaris en een 
interim-projectdirecteur. Maandagavond zaten 
er ook drie heren van het onderzoeksbureau, 
dat zal ook niet gratis zijn. Daarnaast heeft het 
College een externe kracht ingehuurd om de 
voorlichting rondom deze zaak in goede ba-
nen te leiden.  Op dit moment zijn de risico’s 
per inwoner eenvoudig uit te rekenen. Uit-
gaande van 15 miljoen is het tekort om en na-
bij de 300 euro per inwoner. Als je uitgaat van 
23 miljoen is dat een bedrag van ca. 500 eu-
ro per inwoner. Bij gemiddeld 3 personen per 
huishouden betekent dit 1000 tot 1500 per 
gezin. De inwoners hebben daarom recht op 
juiste informatie. Onbegrijpelijk dus dat de ge-
meenteraad een besloten bijeenkomst houdt.

Hard aan
Lijst 8 reageerde ook: “De uitkomsten van het rapport komen ook bij Lijst 
8 hard aan. We hebben een dik rapport ontvangen waarvan we de impact 
nog niet goed in kunnen schatten. Vanwege de omvang van het rapport 
en de mogelijke consequenties lijkt het ons verstandig om eerst volledig 
op de hoogte gebracht te worden van de uitkomsten voor we inhoude-
lijk reageren. We zijn absoluut voorstander van openheid en transparan-
tie, dat is ook een van onze speerpunten. De keuze in beslotenheid uitleg 
te krijgen is voor Lijst 8 simpel… Wij vinden dat je gefundeerd moet kun-
nen handelen, en daarbij kunnen we nu een politiek toneelspel niet ge-
bruiken. We willen niet dat er vanwege media aanwezigheid een gefor-
ceerde situatie ontstaat waarin oppositie/coalitie een grote rol gaat spe-
len. Dat is niet in het belang van de inwoner! Liever bekijken we dit voor-
alsnog puur technisch.” 

PvdA/GroenLinks
reageerde niet op onze mail.

afgelopen maandag is de gemeenteraad 
bijeen geweest. ondanks dat wij over al-
le informatie beschikken – wij hebben het 
rapport na de persconferentie ontvan-
gen – mochten wij niet bij de raadsbij-
eenkomst aanwezig zijn. Sterker nog, on-
ze redactie en ook onze collega’s van mid-
point werden buiten de deur gehouden. 
we mochten zelfs niet in de hal plaats-
nemen, hoewel je daar niets kan horen, 
maar wel warm kan zitten. nee, met zijn 
vijven werden wij buiten de deur gehou-
den en stonden van 19.30 tot 23.30 uur 
buiten. wij vragen ons echt af: waarom? 
wij begrijpen dat het besloten moet zijn 
als het over personen gaat, maar als dat 

niet meer aan de orde is, zou het open-
baar moeten zijn. of heeft men wat te 
verbergen? 
wil het college voorkomen dat de raad 
één of meer wethouders van het zitten-
de college wil wegsturen? wij noemen dit 
achterkamertjespolitiek, terwijl het juist 
de inwoners zijn die recht hebben op alle 
informatie, ook hoe diverse partijen hier 
tegenaan kijken. uiteindelijk moeten de 
inwoners de rekening betalen.

we stuurden - voor de vergadering - alle 
fractievoorzitters een mail met de vraag 
of zij vinden dat deze bijeenkomst beslo-
ten of openbaar zou moeten zijn: 



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

 Goed geschoten...

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

Mijn opa (82) uit De Hoef 
kwam op een ochtend 
in zijn kasje en zag deze 
komkommer hangen.
Hij had zo’n komkommer 
nog nooit gezien in zijn 
kasje, in zijn hele leven 
nog niet.

Mijn broer Nils (12) en 
ik (9) mochten hem van 
mijn opa opeten.
 

Malin Hoogervorst

Siamese
komkommer
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JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van €  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van €  ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij-
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij-
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

‘Onze’ school in Nepal (1)

www.sosderondevenen.nl

In de heuvelachtige Kathmandu vallei, omringd door de reusach-
tige Himalaya bergketens, ligt het dorpje Dhapakhel waar met fi -
nanciële hulp van SOS De Ronde Venen een mooie school is ge-
bouwd: de Shri Krishna Higher Secondary School. Op deze school 
is veel plaats ingeruimd voor de allerarmste kinderen van ouders 
zonder werk of af en toe heel laag betaald werk. 

De school doet het zó goed dat ze is opgewaardeerd tot High School.
Door de toeloop van nieuwe leerlingen moet de school uitgebreid wor-
den met 5 klaslokalen en een extra toiletblok. Dit toiletblok is gefi nan-
cierd door de lokale overheid. De fi nanciering van de tweede verdie-
ping is door SOS op zich genomen met medefi nanciering door Wilde 

Ganzen. 
Voor de benodigde euro’s 
doet SOS een beroep op de 
inwoners en organisaties. 
Wilde Ganzen draagt bij aan 
elke euro. Het geld wordt 
heel goed besteed! Strijk-
stokken zijn er niet! Draag 
een steentje bij! Dank!

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd....

De Fontein start het jaar 
met een dansfestijn
Mijdrecht - Met het project ‘On-
wijs, een wereldreis’ hebben de 
kinderen van basisschool De 
Fontein een mooie start van het 
nieuwe schooljaar gemaakt.

Op dinsdag 30 augustus stond op 
beide locaties het dansen centraal. 
Er werden workshops gegeven 
door de dansdocenten van ‘Dans in 
school’. Met dit dansproject maak-
ten de kinderen kennis met dans, 
muziek en kostuums uit verschil-
lende landen. De leerlingen werkten 
per klas, samen met een professio-
nele dansdocent, aan een dans uit 
een gekozen land. In de resterende 
tijd maakten de groepsleerkrachten 
met de leerlingen de hoofdtooien. 
De kinderen en leerkrachten beleef-

den veel plezier aan deze voorberei-
ding, maar... er was natuurlijk ook 
wel een beetje spanning.

‘s Middags werd deze bijzondere 
dag feestelijk afgesloten met een 
eindpresentatie. Hiervoor ging ie-
dereen naar de Meijert. Ook de ou-
ders waren uitgenodigd om deze 
dansvoorstelling bij te wonen. De 
dansers zaten in een grote kring, 
waardoor er in het midden ruimte 
genoeg was om te dansen.
Elke groep presenteerde zo zijn ei-
gen dans. Ze zagen er prachtig uit, 
en alle aanwezigen genoten van dit 
mooie en kleurrijke schouwspel. 
Het was een bijzonder mooi, en 
feestelijk begin van een nieuw 
schooljaar. 

Bootjes bouwen met 
Ontmoetingskerk Wilnis
Wilnis - Afgelopen zondag was 
het Startzondag bij de Ontmoe-
tingskerk in Wilnis.

Traditiegetrouw de dag waarop de 
opening van het nieuwe clubseizoen
door de jeugd wordt ingeluid met 
bootjes bouwen. Onder toeziend 
oog van een groep enthousiaste 
vrijwilligers begonnen 9 teams van 
minstens even enthousiaste kinde-
ren met het ontwerpen en bouwen 
van hun heuse eigen boot. Met lou-
ter karton en tape (héél veel tape!) 
als bouwmaterialen werden in am-
per tweeënhalf uur tijd de meest 

prachtige creaties in elkaar geknut-
seld. Maar een boot is geen boot als 
hij niet kan varen en dus volgde na 
het bouwen een heuse race.
Het goede nieuws: alle bootjes wer-
den succesvol te water gelaten, be-
leefden een voortvarende start en 
bereikten uiteindelijk de fi nishbel. 
Het minder goede nieuws: geen 
van de deelnemers kwam droog 
over. Maar dat mocht de pret van de 
deelnemers en de in groten geta-
le aanwezige supporters niet druk-
ken. En daarmee leverde het spek-
takel uiteindelijk niet één, maar vele
winnaars op!

Vereniging de Christenvrouw
De Ronde Venen - De vereniging 
“de Christenvrouw” afdeling De 
Ronde Venen, hoopt op D.V. don-
derdag 22 september a.s. voor de 
eerste keer dit seizoen bij elkaar te 
komen in gebouw ’t Kruispunt van 
de Christelijk Gereformeerde Kerkin 
Mijdrechtaan de Koningin Juliana-

laan 22. Ds. A.G.M. Westrate uit 
Mijdrecht komt deze avond spre-
ken over het onderwerp: “Vrouw uit 
de Bijbel”. Spreekt het onderwerp 
u aan, kom dan gerust eens een 
keer een avond met hen meema-
ken. Aanvang 20.00 uur en de kof-
fi e staat om 19.45 klaar!

Jeugdavond De Groene 
Venen een groot succes
Vinkeveen - Ook dit jaar is de 
jeugdavond van De Groene Ve-
nen drukbezocht.
Kinderen uit groep 7 van onze ba-
sisscholen hebben weer met heel 
veel enthousiasme gewerkt aan het 
opkweken van de mooiste, grootste 
of kleurrijkste geranium. En daarbij 
heeft het vele hemelwater ook zijn 
steentje bijgedragen. Mooie, gro-
te planten waren het resultaat. De 
prijswinnaars van de ‘mooiste ge-
ranium van allemaal’ is Naomi van 
Selm. En de winnaars per school zijn 
Andrea Kroeze (De Schakel), Bran-
don van de Aardweg (De Pijlstaart) 
en Jurriaan van der Spoel (St. Jozef-
school). Van harte gefeliciteerd alle-
maal!
De avond begon echter met een 
sprankelende en kleurrijke lezing 
over onderwaterfotografi e, gehou-
den door Paul Raps. Met zijn bij-

zondere fotopresentatie heeft hij de 
aanwezige kinderen een goed in-
kijkje kunnen geven in het bijzon-
dere onderwaterleven in ons land. 
Paul heeft ook vaak gedoken en ge-
fotografeerd in onze eigen plassen. 
Zo vind je daar behalve mooie vis-
sen en planten ook veel rommel en 
rare dingen zoals een autobus, een 
verkeersbord en een helemaal met 
wier begroeid bootje. Daar zwem-
men dan wel weer heel veel baars-
jes omheen. In de Oosterschelde 
heeft Paul prachtige foto’s gemaakt 
van meerkatten en andere mooie 
zeedieren. Al met al hebben de kids 
heel veel mooie foto’s gezien en het 
verhaal van Paul was spannend en 
zeer onderhoudend.
Volgend jaar zal De Groene Ve-
nen tijdens Boomfeestdag opnieuw 
stekjes uitdelen aan leerlingen van 
groep 7. 

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

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

 

Vermist 
 - Baambrugge, CP de Grootstraat: Doortje. Zwart/witte poes.
 Ze heeft een zwarte neus, witte buik en bef, zwarte rug, zwart en 

gevlekte poten.
- Mijdrecht, Turkoois: Dwergpapagaai. Lichtgroen met grijze kop en 

twee gele strepen in V-vorm op de borst. 
- De Kwakel, Fresialaan: Schildpadpoes. Ze heet Muis en is

2 jaar oud. Muis is gechipt.
- Wilnis, Roerdomp: Jonge Muskuseend.
- Mijdrecht, Korenmolen: Cyperse poes van 11 jaar met chip.
- Uithoorn, Staringlaan: Zwarte, gechipte kater met zwart halsband-

je. Onder halsbandje een beetje kaal en wit plukje op borst.
- Mijdrecht, Molenland: Lichtbruin met zwart en wit gevlekte foxter-

riër. Is gechipt.

Gevonden
- De Hoef, Oostzijde: Schildpadpoes. Ziet er goed uit.
- Wilnis, Pieter Joostenlaan op parkeerterrein bij Snackbar-C1000: 

Zwart/grijs gecastreerd boomerhondje.
- Vinkeveen, Donkere Eind: Hier loopt al enige maanden een wit met 

rode ongecastreerde kater.
- Mijdrecht, Zirkoon: Rode kater. Heeft een halsbandje om met een 

half adreskokertje.
- Wilnis, Herenweg: Lapjespoes met witte bef.
- Mijdrecht, A2, afslag Vinkeveen: Zwart katje met witte buik en wit 

puntje aan de staart. Heeft ook wit streepje op de kop.
- N.201 van uit Mijdrecht t/o Kruidvat: Cyperse kat. Klein van postuur.

Goed tehuis gezocht voor
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met 

staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden heb-
ben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?

Fit4Kids mascotte Sprinter 
bezoekt Proostdijschool
Mijdrecht - Mascotte Sprinter 
van Fit4Kids heeft op woens-
dag 7 september een bezoek ge-
bracht aan de Proostdijschool, 
dit in het kader van de opening 
van het gezondheidsproject.
Hij gaf de kinderen hun ‘paspoort’ 
waarin ze tot en met november 
stempels kunnen verzamelen door 
gezond en sportief gedrag. Bijvoor-
beeld wanneer ze meedoen aan een 
buitenschoolse sportactiviteit of 
fruit eten. Kinderen met voldoende 
stempels krijgen bij de afsluiting van 
het project een sportieve verrassing. 
Naast de Proostdijschool doen de 
Julianaschool, Willespoort en Drie-
huisschool mee.
 
Druk programma
Om half negen uur begonnen de 
leerlingen aan het drukke program-
ma. Iedereen had ontbijt en drin-
ken meegenomen om in het klaslo-
kaal gezamenlijk te ontbijten. Ont-
bijt wordt wel de belangrijkste maal-
tijd van de dag genoemd. Het zorgt 

voor energie en een betere concen-
tratie. Showballet Nicole verzorgde 
vervolgens een dansactiviteit. Sprin-
ter deed natuurlijk ook mee.

Na het dansen kon er volop ge-
speeld worden op het schoolplein. 
Er werd veel gebruik gemaakt van 
de extra spelmaterialen die in de 
speciale Fit4Kids spelcontainer zit-
ten. 

Sportieve activiteiten
Sport in De Ronde Venen organi-
seert op elke ‘Fit4Kids-school’ een 
sportactiviteit. Dit kan bijvoorbeeld 
een ouderwetse sport- en speldag 
zijn of gastlessen van een trainer 
van een sportvereniging. In samen-
werking met verschillende sport-
verenigingen kunnen kinderen zich 
op www.sportinderondevenen.nl/
fi t4kids ook aanmelden voor een 
gratis training waar ze een stem-
pel mee kunnen verdienen. Ook in 
het Veenweidebad kan een stempel 
worden verdiend.

Mascotte Sprinten van Fit4Kids danst mee tijdens de opening op de
Proostdijschool.
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Culinaire Venen ondanks vroegtijdig einde zeer geslaagd

Grieks restaurant Corfu wint Culinaire Nol
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 
10 september werd voor de zes-
de keer het culinaire evenement 
Culinaire Venen op het Raad-
huisplein in Mijdrecht gehouden 
en het is wederom een succes 
geworden.

Het feit dat de organisatie besloot 
vanwege een afgegeven weer-
alarm van het KNMI een uur eer-
der te stoppen, bleek de pret nau-
welijks te drukken. De hele middag 
en avond deden bezoekers van het 
evenement zich te goed aan de hap-
jes, gerechtjes, wijnen en champag-
nes van de tien deelnemende hore-
cabedrijven.

Hoewel het voorspelde noodweer, 
alarmcode oranje, Mijdrecht op een 
haar na miste, nam de organisatie 
het zekere voor het onzekere. Voor-
zitter Jan Driessen van de Stich-
ting Culinaire Venen: “We hebben 
allemaal nog vers in het geheugen 
wat noodweer kan aanrichten en 
we hebben geen enkel risico willen 
lopen. Uiteindelijk is alleen de slot-
act van Charming, Proud & Gorge-
ous in het water gevallen, maar tot-
dat de eerste regendruppels vielen 

heeft men kunnen genieten van een 
prachtige middag en avond.” 

Opening
Het evenement werd officieel ge-
opend door burgemeester Marian-
ne Burgman van De Ronde Venen. 
Direct daarna ging de jury, voor de 
gelegenheid aangevuld met TV-kok 
Leon Mazairac, aan de slag om te 
bepalen aan welk van de deelne-

mende restaurants de Culinaire Nol 
zou worden uitgereikt. Deze wissel-
trofee is een eerbetoon aan de over-
leden Mijdrechtse restauranthouder 
Nol Vermeulen, voor het bedrijf dat 
zich tijdens de Culinaire Venen het 
best presenteert.
Ondertussen konden de bezoe-
kers culinair genieten bij de pavil-
joens van B&D Catering Hospitali-
ty Support, Boven Water, Brasserie 

De Waard, Corfu, II Gusto, Le Vira-
ge, Lust!, Prinselijk Proeven, Ren-
dez-Vous en s’Anders. Ook IJssalon 
Opera uit Mijdrecht was aanwezig. 
Tussendoor werd het publiek ge-
trakteerd op optredens van Heavy 
Hoempa, ballonnengoochelaar Jus-
tin, de tafelgoocheltrucs van Peter 
Vogel, een Griekse dansshow en de 
vocale kwaliteiten van zangeres/ac-
trice Sandy Kandau. 
Vanwege het grote aantal kinderen, 
besloot goochelaar Justin een spe-
ciale kindershow in te lassen, waar-
bij de kids om hem heen op het po-
dium mochten komen zitten.

Culinaire Nol
Aan het begin van de avond kon 
juryvoorzitter Gerrit Verweij be-
kend maken dat Grieks Specialitei-
ten-restaurant Corfu de Culinaire 
Nol 2011 heeft gewonnen. De jury 
was zeer onder de indruk van met 
name de passie die eigenaar Jan-
nis Mitropoulos in zijn gerechten 
stopt. Een eervolle vermelding was 
er voor Restaurant Boven Water, dat 
dit voorjaar startte met een geheel 
nieuw team. “Veelbelovend”, luidde 
het oordeel van de jury.

Het Goede doel:
A Sister’s Hope

Van elk verkocht Rabomunt-
je, waarmee men hapjes en 
drankjes kon betalen, was 
50 cent bestemd voor A Sis-
ter’s Hope, een organisatie 
die geld inzamelt voor on-
derzoek naar borstkanker.

Op 8 en 9 oktober a.s. wordt 
in dit kader een groots evene-
ment georganiseerd, A Sister’s 
Hope 60K-Walk; een twee-
daagse wandeling van 60 ki-
lometer. Marianne Verschoor 
uit Mijdrecht is één van de 
deelnemers aan deze loop. Zij 
kreeg samen met oud-atle-
te Olga Commandeur, ambas-
sadeur van A Sister’s Hope, 
door Culinaire Venen-voorzitter 
Jan Driessen een symbolische 
cheque uitgereikt van 6.000 
euro, de voorlopige opbrengst 
van het evenement.

Winkelcentrum Amstelplein 
geeft prijzen weg
Uithoorn – Het jubilerende win-
kelcentrum Amstelplein in Uithoorn 
heeft vrijdagavond jl de eerste prij-
zen weggegeven die te winnen zijn 
tijdens de jubileummaanden.
Het winkelcentrum viert dit jaar haar 
2- jarig jubileum en heeft medio juni 
hiervoor een jubileumpuzzel gepubli-
ceerd. Afgelopen vrijdag zijn de vijf 
winnaars van de Amstel Plein jubile-
umpuzzel feestelijk onthaald in het 
Theehuis in het winkelcentrum. Alle 
winaars ontvingen namens de win-
keliersvereniging een goedgevul-
de boodschappenkrat. De jubileum-
puzzel was onderdeel van de jubile-
umkrant in het kader van het 20-ja-
rig bestaan van Amstel Plein. De vijf 
winnaars zijn mevrouw Berkemeier 
uit Uithoorn, Lisa en Suzanne Bond 
uit Uithoorn, mevrouw G. Janssen uit 
Amstelhoek, Kim Everts uit Uithoorn 
en Roos Metsler uit De Kwakel
Maar houdt u deze krant de komen-
de tijd in de gaten, want het feest is 
nog niet voorbij. Er komen nog diver-
se acties waarbij nog mooie prijzen 
te winnen zijn.

Kanker pakte me 
zoveel af…!
De Ronde Venen - Een pruik heb 
ik nooit gewild. Dat gekriebel op 
mijn hoofd, dat was niks voor 
mij. De mensen moesten maar 
zien dat ik kanker had.

Aan het woord is Netty in Inloophuis 
’t Anker: “Ik ben vast ook erg mis-
selijk geweest, maar dat was niet 
het ergste. Voor mij was erger dat 
ik zo moe was, zo lusteloos, nergens 
meer energie voor had. Zelfs niet 
om me een beetje op te maken. De 
kanker pakt je dat allemaal af. 
Ik voelde me beroerd en dat was 
te zien aan mijn gezicht: een bleke 
huid met vlekken. Maar op dat mo-
ment interesseerde het me niks hoe 
ik eruit zag. Ik kon het niet opbren-
gen om er iets aan te doen.
Nu, vier jaar verder, durf ik me weer 
op te maken zoals ik echt eruit wil 
zien. En dat geeft ook van binnen 
zo’n heerlijk gevoel. Het zelfvertrou-
wen komt terug. Een jaar geleden 
deed ik mee aan een workshop door 
Karin en Dorethé in ’t Anker. We za-
ten met twaalf vrouwen in een kring 
rond een grote tafel. Allemaal kan-
ker, sommigen nog midden in de 

kuur, anderen al een paar jaar eruit. 
Maar ik voelde me er heel veilig en 
vertrouwd. Iedereen begreep direct 
waar je het over had. We herkenden 
de problemen van elkaar. Van Karin 
heb ik toen geleerd weer te ‘durven’ 

in de make-up. Je moet léf hebben, 
meer dan vóór de kanker. Want mijn 
gezicht kon wel een oppepper ge-
bruiken. Nu, 4 jaar later, durf ik me 
weer op te maken zoals ik echt wil.

Inloophuis ’t Anker biedt aan vrou-
wen met kanker op maandag 10 
oktober de workshop Huidverzor-
ging, Make-up en Kleuradvies aan. 
Docenten zijn Karin van Hartevelt, 
Dorethé Zwemer en Jolanda Bras. 
Voor informatie, kijk even op de si-
te: www.inloophuishetanker.nl.
Aanmelden vóór 24 september.

Capti Coenraads exposeert in Willisstee
Wilnis - Deze mooie kleurrijke schil-
derijen zijn zeker de moeite waard 
om te komen bekijken. Dit kan tij-
dens de openingstijden van de Wil-

lisstee, ook op werkdagen ‘s avonds 
tot 22.30 uur. Capti is in 1953 op Ja-
va Indonesië geboren, zij heeft na 
haar middelbare school een oplei-

ding gedaan om in de reiswereld te 
gaan werken. Toen zij reisleidster 
was heeft zij heel veel mooie land-
schappen gezien, deze bleven als-
maar in haar gedachten, zij wilde hier 
iets mee.
Toen Capti al heel lang in Nederland 
in De Ronde Venen woonde, heeft zij 
een teken- en schildercursus bij ate-
lier De Kromme Mijdrecht gevolgd, 
daar heeft zij haar talent verder ont-
wikkeld, zij is toen begonnen om 
haar denkbeelden eerst op papier en 
later op doek te zetten. Zij werkt met 
allerlei materialen, technieken en 
stijlen, een beetje Corneille/Appel, 
beetje expressionistisch, over haar 
geboorteland Indonesië . Dat is nu 
in deze expositie tot uiting gekomen, 
maar haar ideeën staan nog lang niet 
allemaal op het doek. Capti zal in de 
toekomst nog zeker van zich laten 
horen. Dus er is weer een nieuw ta-
lent in De Ronde Venen geboren.

Italiaanse evenement bij Vermeij
en Van Kouwen Galleria

Regio - Aanstaand weekend is 
het feest bij Fiat dealer Verme-
ij, onderdeel van Van Kouwen 
Automotive, in Uithoorn.
Evento Tricolore, een speciaal Ita-
liaanse evenement van donder-
dag 15 t/m zaterdag 17 septem-
ber, ter ere van het feit dat Ver-
meij Uithoorn een nieuw service-
punt voor Alfa Romeo rijders is 
geworden. Met lekker eten, drin-
ken, muziek en de nieuwste ‘Ita-
liaanse’ Alfa Romeo modellen is 
het een echt Italiaans feestje. Na-
tuurlijk zijn er ook speciale ac-

ties in de Fiat showroom. U ont-
vangt 1000 euro extra korting op 
iedere Fiat 500 uit voorraad en 
bij aankoop van een nieuwe Fi-
at Panda uit voorraad een gratis 
Fortron pakket. Er staan verschil-
lende modellen van Alfa Romeo 
klaar om een proefrit mee te ma-
ken. Wie zich snel aanmeldt voor 
het evenement ontvangt gratis 
een Alfa Romeo zonnebril!

Ook in de reeds bestaande Al-
fa Romeo vestiging Van Kouwen 
Galleria in Amsterdam-Zuidoost 

is het deze dagen feest. Ook daar 
is de Italiaanse sfeer te proeven 
en te beluisteren. Voor de bezoe-
kers zijn er prijzen te winnen en 
wordt er op zaterdag een echt Ita-
liaans kostuum op maat aange-
meten. 
Beide vestingen zijn geopend 
op donderdag van 9.00 tot 18.00 
uur, op vrijdag is er koopavond 
tot 21.00 uur en zaterdag staan 
de deuren open van 9.00 tot 17.00 
uur.
Voor meer informatie kijkt u op 
www.vankouwen.nl/tricolore.



Mooi weer en veel bezoekers:

Monumentendag in De Ronde Venen
De landelijke monumentendag is ook dit jaar 

in De Ronde Venen weer een goed bezocht 

evenement geweest. Heel veel monumen-

ten waren te bezoeken en het prachtige weer 

zorgde voor heel wat belangstelling. Bijgaan-

de foto’s geven een klein beeld van enkele 

monumenten en haar bezoekers.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Pien Lakerveld... bedankt!

Regio - Tot afgelopen vrijdag hadden wij 
twee poezen: een zwangere zwartwitte 
moederpoes en haar zwarte jonkie van 
bijna 4 maanden. Zaterdagochtend von-
den wij het kleintje doodgereden bij ons 
naast de oprit (Hoofdweg, De Kwakel). 
Het was zo’n lief beestje en we zijn er al-
lemaal verdrietig om. Sinds die tijd heb-
ben wij de moederpoes, Zwartje, ook niet 
meer gezien. Er lag nogal wat bloed op de 
weg, dus vermoeden wij dat zij bij diezelf-
de aanrijding gewond is geraakt en er-
gens weggekropen is, waarschijnlijk om 
te sterven. Heeft u onze poezen aangere-
den en weet u waar Zwartje heen is ge-
vlucht? We willen graag weten waar ze is.

Dit is meteen een oproep aan alle au-
tomobilisten: Houd rekening met de 
dieren. Onze katten zijn boerderijkat-
ten en hoe slim ze ook zijn, ze kennen 
geen verkeersregels. Er wordt bij ons 
op de weg vaak veel te hard gereden 
(maximumsnelheid is 60 km/u), onze 
jongste kinderen mogen ook beslist 
niet alleen de weg op. Als Zwartje ook 
dood is, zijn we op deze manier al 5 
katten in 16 maanden kwijt geraakt...

Weet ú waar Zwartje is??

Wilnis - Een woord van dank is zeker op z’n 
plaats voor de inzet die Pien Lakerveld heeft 
geleverd voor de KWF Kankerbestrijding.

37 Jaar heeft zij de jaarlijkse collecte in Wilnis ge-
coördineerd. Eerst met z’n drieën, later alleen. In het 
begin was Wilnis nog een klein dorp, maar het is in 
de loop der jaren flink uitgebreid met Veenzijde 1, 2 
en 3. Er zijn nu 47 collectanten actief voor dit goe-
de doel, die Pien van bussen en informatie, welke 
wijk zij gaan lopen, moet voorzien. Zelf loopt zij ie-

der jaar ook nog een paar straten. Er zijn inmiddels 
7 collectanten die 25 jaar, en 10 die 12,5 jaar of lan-
ger collecteren. Op aanvraag van Pien zullen zij al-
lemaal een speldje ontvangen, als waardering voor 
hun trouwe inzet. Nu Pien aangegeven heeft ermee 
te stoppen wil ik haar namens alle collectanten op 
deze manier ‘in het zonnetje zetten’ en bedanken 
voor haar hartelijkheid en het gezellige samen tellen 
van de opbrengst al die jaren.

  Thea Reurings

Evenement Kooipop
Vandaag sla ik de krant open en verbaas me over 
het enigszins verbitterde stuk tekst dat door R.C. 
Eemers geschreven is. Het is voor jongens zoals 
ik ronduit raar dat iemand een stuk als dit gaat 
schrijven en niet gewoon even een praatje komt 
maken en vraagt waar het evenement nu eigenlijk 
voor is? Normaal stel ik zelf altijd vragen voordat 
ik iets ga afkraken, maar dat kan aan mij liggen.
Ten eerste wil ik graag de hiphop acts verdedigen 
die in de middag - inderdaad voor een klein pu-
bliek - hun liederen opvoerden, sommige bands 
of acts stoppen namelijk als er weinig mensen 
zijn. Ieder zijn en haar eigen smaak, ik had res-
pect voor deze jongens die gewoon hun passie 
opvoerden. Natuurlijk mag iedereen hier het zij-
ne van denken en daarom zijn we allemaal uniek. 
Voor zover ik weet zijn we allemaal wel zo be-
schaafd genoeg dat we elkaars stijl niet gaan af-
kraken.
Vervolgens bestempelt u een prijswinnende band 
die duidelijk rock-’n-roll speelt als ‘heavy metal’; 
graag wil ik u wijzen op de vele muzikale gen-
res die er tegenwoordig zijn, waaronder ook nog 
steeds rock-‘n-roll.

Het belangrijkste is dat u de hoofdreden voor dit 
evenement duidelijk niet opgemerkt heeft. De Fa-
briek (voorheen beter bekend als het Jongeren-
centrum Allround) staat ter discussie en is er mis-
schien in de toekomst helemaal niet meer. De 
jeugd in onze gemeente heeft dan helemaal geen 
plek meer om samen te komen en dat is echt 
dood-, en ik herhaal: doodzonde.
De gemeente heeft het recht om vergunningen 
af te geven voor evenementen als deze, dat geldt 
dus ook voor als u een feestje geeft voor meer-
dere mensen dat misschien wat laat wordt. Ik wil 
graag nog even opmerken dat de jongerenwer-
ker de boel netjes afsloot rond kwart over 12. Uit-
eindelijk waren er tussen de 100 en 120 mensen 
aanwezig die met zijn allen een leuke avond heb-
ben gehad. Als er één keer in het jaar een evene-
ment echt puur voor jongeren is dan vind ik het 
betreurenswaardig dat mensen daar zo verbolgen 
over moeten doen, en met mij vinden meerderen 
dat! Dit is mijn persoonlijke mening,
 

Vincent Veenenberg
Vinkeveen

Zint eer ge begint aan Ziggo (deel 1)
In deze tijd dat alles duurder wordt denk je op 
gegeven momenten eens na over ‘waarop kan 
ik nu eens iets besparen’. Allerlei reclames vlie-
gen je aan in kranten, tijdschriften of op het 
scherm en een van de zaken waarop volgens de 
ongekende propaganda bespaard kan worden 
is communicatie. Internet, telefoon en de kabel, 
alles voor één prijs en je bespaart tot 30,- euro 
in de maand. Ik dacht, nou daar kan ik me toch 
wel eens in verdiepen en zo stuitte ik al doende 
op het all-in-one pakket van Ziggo. 

Was dat niet die affaire destijds op Radar? Die alles 
beloven maar realiseren ho maar affaire? Tja, maar 
dat is misschien wel anderhalf jaar geleden en in die 
tijd zal men de zaakjes toch wel op orde hebben ge-
bracht? In de administratie van de club waarvan ik in 
het bestuur zit zag ik dat meer mensen hun e-mail-
adres veranderd hadden in een Ziggo e-mailadres, 
dus ik dacht: ‘Oké, dat moet inmiddels goed in el-
kaar zitten, ik waag het erop’. Op 31 juli via internet 
aangemeld en direct een bevestiging en een felicita-
tie met de goede keuze welke ik had gemaakt ont-
vangen en op 18 augustus zou er iemand komen die 
de boel zou omzetten/aansluiten. In een brief geda-
teerd 1 augustus 2011 meldde men mij dat de mon-
teurafspraak helaas niet kon doorgaan en verzocht 
men mij contact op te nemen met de overstapservice 
om een nieuwe datum af te spreken.

Gehaast
Zo gezegd zo gedaan en het werd de 25e augus-
tus in de ochtend. Op 25 augustus stond de monteur 
op de stoep. Zeer gehaast, nauwelijks tijd voor kof-
fie, deed hij zijn werk. Tussendoor kreeg hij veel tele-
foontjes, maar goed, na 45 minuten was de klus ge-
klaard en de zaakjes draaiden. De monteur was on-
geveer 15 minuten weg en internet plus telefoon vie-
len uit. Reset na reset, maar niets hielp. Gebeld met 
de monteur (hij had zijn 06 nummer achtergelaten), 
hij zou proberen de volgende dag nog even langs te 
komen. Is niets van terechtgekomen! Inmiddels met 
Ziggo gebeld (het krijgen van contact duurde zeker 
20 minuten!), men betreurde het zeer en men zou 
maandag de 29e augustus wederom een monteur 
sturen. Monteur kwam, kreeg de dingetjes weer aan 
de praat maar merkte op dat de kabel wel wat zwak-
ke plekken had en dat deze dus vernieuwd moest 
worden om het probleem blijvend op te lossen. Ik 
kon de goede man het verheugende nieuws mede-
delen, dat er in de tweede helft van 2009 al een nieu-

we kabel tot aan mijn voordeur was gelegd en dat 
deze, ondanks mijn herhaaldelijke verzoek aan Zig-
go om dit af te werken, nooit naar binnen was ge-
haald. 

Naar binnen
Mijn redenering was ‘haal naar binnen die kabel, 
sluit aan en klaar’. ‘Nee’, zei de monteur ‘daar moet 
een aannemer voor komen maar geen nood, ik geef 
direct door dat de aannemer de klus moet komen 
klaren en dan kan ik of een andere monteur de aan-
sluiting maken’. De verbindingen bleven uitvallen, ik 
kon niet internetten of telefoneren en 10 dagen later 
op 6 september uit pure wanhoop maar weer eens 
gebeld (weer een minuut of 30 mee bezig) om te 
vragen waar de aannemer bleef. Ik kreeg te horen 
dat men van niets wist, men kon ook niet achterha-
len welke monteur er op 29 augustus bij mij was ge-
weest, maar geen probleem, op 20 september stuurt 
men een monteur die de zaak weer eens komt be-
kijken. 

Belachelijk
Op mijn vraag of hij zich wel realiseerde dat deze re-
actie te belachelijk voor woorden was antwoordde 
de medewerker, dat hij het allemaal begreep maar 
verder niets anders kon doen dan op 20 september 
weer een monteur langs te sturen. Ik heb ontzettend 
mijn best gedaan om hem ervan te overtuigen dat er 
eerst een aannemer moet komen en daarna de mon-
teur maar het is me niet gelukt om dit aan zijn ver-
stand te brengen, want de regel is dat zij van een 
monteur behoren te vernemen dat inschakeling van 
een aannemer gewenst is en niet van een klant. 
Nu is het wachten dus op een monteur op 20 sep-
tember, die ongetwijfeld zal vaststellen dat hij niets 
kan doen en dat er een aannemer besteld moet wor-
den om de kabel in het huis te brengen.
Met mijn boerenverstand schat ik dat het een kwar-
tier kost om de kabel naar binnen te brengen en nog 
eens een kwartier om de boel aan te sluiten, maar 
nee, men stuurt eerst weer een monteur, van wie ik 
nu al weet dat hij niets zal/kan uitrichten. Ondertus-
sen zit ik reeds ruim twee weken (sinds 25 augustus) 
zonder internet en telefoon!

Wordt vervolgd, maar weest u inmiddels zeer voor-
zichtig met uw beslissing om voor Ziggo te kiezen.

Een Ziggo gedupeerde uit Wilnis. 
H. Peek 

Kijkavond basisschool 
Molenland in nieuw jasje
Mijdrecht - Ieder schooljaar 
worden de ouders, aan het begin 
van het schooljaar, geïnformeerd 
over datgene wat er gebeurt in 
de groep van hun kind.
De informatieavond op OBS Mo-
lenland is dit jaar in een nieuw jas-
je gestoken. Het zijn nu niet alleen 
de leerkrachten die de ouders op de 
hoogte stellen van onder andere de 
afspraken, de verschillende vakken 
en de materialen die worden ge-
bruikt. Het team van OBS Molen-
land vindt het belangrijk dat de leer-
lingen hierbij betrokken worden. Op 
deze manier staat het kind centraal. 
Tijdens de kijkavond waren de kin-
deren dus ook welkom. Zij vertelden 
vol trots over hun bezigheden. Het 
was een drukte van belang op don-
derdagavond. Naast de vele ouders, 
opa’s en oma’s waren er ook ande-
re belangstellenden. Het was moge-
lijk om in alle groepen een kijkje te 

nemen. In de kleutergroepen ston-
den allerlei spelletjes en bouwwer-
ken klaar. Ouders gingen met hun 
kind aan de slag en de verschillen-
de methoden werden bekeken. De 
kinderen uit groep 3 lieten trots hun 
schriften en boeken zien. In de bo-
venbouw was er veel belangstelling 
voor de programma’s op het digi-
bord en de computers. Er was ge-
noeg ruimte en tijd om verschillen-
de activiteiten uit te proberen. Het 
computerlokaal met ongeveer 20 
computers bood voldoende moge-
lijkheden.
Al met al was het een zeer geslaag-
de kijkavond. Vele vragen over on-
derwijs zijn gesteld en beantwoord. 
Hierdoor worden ouders nog meer 
betrokken bij het onderwijs van hun 
kind en heeft de school kunnen la-
ten zien dat ze staat voor kwalitatief 
goed onderwijs met als visie: ‘sa-
men, open en respectvol’.

Salsa danslessen bij 
Dansstudio Jan Verburg
Mijdrecht - Dansstudio Jan Ver-
burg is hét danscentrum waar 
je terecht kunt voor vele dans-
stijlen. Een logische stap is dan 
om ook Salsa danslessen te gaan 
geven.

Salsa is immers de meest populaire 
dans van dit moment. Elke dag van 
de week is er wel ergens een Sal-
safeest! Maar dan zul je het natuur-
lijk wel eerst moeten leren...
Om die lessen te gaan verzorgen 
heeft Jan Verburg een specialiste 
aangetrokken: Annetje Riel van Sal-
sa Sirena. Deze Salsa lessen starten 
op dinsdag 20 september.

Kom ook deze herfst Salsa leren!
Annetje is een zeer ervaren FDO ge-
diplomeerde dansdocente, die jaren-
lang eigenaar was van de roemrijke 
Club Asi! Salsadansschool in Haar-
lem. Zij doceert vele partnerdansen, 
is nauw betrokken bij de opleiding 
voor Salsadocenten door de Stich-
ting SON, vertaalt dansen voor rol-
stoelgebruikers en is één van de 
grondleggers van Salsa Sociál, dan-
sen voor onder anderen ouderen.
Bij Jan Verburg, aan de Diamant 6 in 
Mijdrecht, start zij met haar partner 
Wil (die half-Dominicaans, half Ne-
derlands is) vanaf 20 september cur-
sussen Salsa/Bachata.
19.30 uur Salsa/Bachata voor Instro-
mers: Deze cursus is bedoeld voor 
mensen die minstens 1 cursus Salsa 
gehad hebben. In deze cursus leer je 
in 12 lessen van 1 uur de ins en outs 
van leiden en volgen, en spannen-
de nieuwe combinaties. Bovendien 
maak je kennis met Bachata Auten-
tica! De cursus kost 95,- euro per 
persoon. Je kunt ook zonder partner 
inschrijven.
20.35 uur Salsa voor Beginners: In 
deze cursus leer je een gedegen ba-
sis van de Salsa, waarmee je zonder 

problemen op elk Salsa feest uit de 
voeten kunt. Deze cursus bestaat uit 
12 lessen en kost 95,- euro per per-

soon. Ook maak je kennis met Ba-
chata en Merengue.
Geen ervaring vereist, je kunt ook 
zonder partner inschrijven.
Jongeren onder 21 jaar betalen 
slechts 80 eurovoor de cursus!
Aanstaande zaterdag 17 september 
tijdens het open huis om 20.00 uur 
ben je van harte welkom voor een 
gratis proefles! Zie ook advertentie 
in deze krant. 

Geen krant ontvangen? Bel: 0297-581698

Spectaculaire modeshow voor 
jong & oud met maatje meer
Wilnis - Zaterdag 24 september 
a.s. organiseert Groot Gelijk, da-
mesmode voor een maatje meer 
uit Wilnis, ter gelegenheid van 
haar eenjarig bestaan, een spec-
taculaire modeshow in de Willis-
stee in Wilnis.

Deze modeshow is geheel gratis te 
bezoeken, wel wordt vriendelijk ver-
zocht je van te voren aan te melden, 
dit in verband met het aantal be-
schikbare plaatsen. U kunt reserve-
ren via tel. 0297-250614, in de win-
kel aan de Dorpsstraat 29 in Wilnis 
of via internet: info@grootgelijk.com
Op donderdag 1 september jl, vier-
den Thea en Jeanne dat zij alweer 

één jaar hun damesmodezaak run-
nen in Wilnis in de winkel waar je 
damesmode kunt kopen voor een 
maatje meer. Damesmode voor jong 
en oud, van sportief tot chique.

Wat ook prettig is, is dat er van de 
kleding maar enkele beschikbaar 
zijn, en je zodoende weet, dat je 
toch iets exclusief draagt. Behalve 
kleding heeft Groot Gelijk ook een 
ruim assortiment bijbehorende ac-
cessoires zoals sieraden, sjaals, tas-
sen of riemen. Tijdens de mode-
show wordt er tevens een fantasti-
sche loterij georganiseerd met di-
verse geldprijzen. Voor meer info: 
zie advertentie elders in dit blad.



Goede seizoenstart Atlantis 2
Mijdrecht - De door de Rabobank 
gesponsorde korfballers van Atlan-
tis 2 zijn het nieuwe seizoen goed 
begonnen. In een warm Mijdrecht 
was het Haagse GKV de tegenstan-
der. In een gelijkopgaande wedstrijd 
was het Atlantis dat uiteindelijk de 
punten in eigen huis hield: 10-9.
Atlantis 2 begon met Chantal Pool-
man, Melissa van der Stap, Alex van 
Senten en aanvoerder Kristian Geer-
dinck in de aanval. De verdediging 
bestond uit Cynthia Sassen, Tama-
ra Gortenmulder, Jacco van Koever-
den Brouwer en Goof van Straaten. 
Beide ploegen hadden in de warmte 
moeite met scoren. Atlantis was ver-
dedigend te gretig. GKV profiteerde 
hiervan door de verdiende strafwor-
pen te verzilveren. Omdat Atlantis 
via velddoelpunten scoorde, bleef 
de stand gelijk tot 3-3. Hierna kon 
GKV met een afstandschot en een 
doorloopbal een gaatje slaan. Atlan-

tis kwam ook nog eenmaal tot sco-
ren en zette hiermee de ruststand 
op 4-5. Coach Tamira Breedijk ha-
merde er in de rust op dat er ver-
dedigend minder fouten gemaakt 
moesten worden, zodat er geen 
strafworpen meer weggegeven zou-
den worden. Robin van ‘t Schip ver-
ving in de tweede helft de moege-
streden Goof van Straaten. Beiden 
hadden vóór de wedstrijd van At-
lantis 2 al een wedstrijd van hun 
eigen team in de benen. Atlantis 2 
dankt beide heren voor hun inzet! 
Ook in de tweede helft waren At-
lantis en GKV aan elkaar gewaagd. 
Er werd aan beide kanten hard ge-
werkt, maar niet veel gescoord. At-
lantis wist de in de eerste helft op-
gelopen achterstand weer goed te 
maken. De stand werd gelijkgetrok-
ken naar 7-7. Atlantis drukte door en 
wist met twee afstandschoten, on-
der meer door de in het veld geko-

men Joyce Gortenmulder, voor het 
eerst afstand te nemen van GKV: 
9-7. Helaas wist GKV door verdedi-
gende slordigheid van Atlantis snel 
weer langszij te komen. Hierna volg-
de een spannende slotfase, waarin 
beide ploegen op zoek gingen naar 
de winnende treffer. 

Het vizier van Atlantis stond scher-
per, met een afstandschot bepaalde 
de Rabobank-formatie de eindstand 
op 10-9. Een goed begin voor Atlan-
tis 2, dat na de degradatie van afge-
lopen seizoen hoopt dit seizoen mee 
te kunnen doen in de strijd om het 
kampioenschap. De volgende wed-
strijd van Atlantis 2 is aankomende 
zaterdag om 17.00 uur in Leiderdorp. 
Tegenstander is dan Velocitas. Op 
17 september speelt Atlantis 2 thuis 
op het sportpark aan de Hoofdweg 
tegen Fluks uit Oegstgeest. Deze 
wedstrijd begint om 14.00 uur.

Puike competitiestart Atlantis A1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
hebben de korfballers van Atlantis 
A1 vriend en vijand verrast door het 
sterker geachte Tempo A1 uit Al-
phen aan den Rijn te verslaan. Via 
een 7-0 ruststand stonden er na het 
laatste fluitsignaal de alleszeggende 
cijfers 13-7 op het scorebord. Atlan-
tis A1, ook dit seizoen gesponsord 
door Van Dam, speelt ook dit jaar 
weer in de landelijke 1e klasse. 

Na een intensieve voorbereiding 
gaan de trainers/coaches Marij-
ke Pauw en Arie Zaal het seizoen 
hoopvol in met de volgende spelers: 
Megan van Aken, Sophia van der 
Horst, Sharon Moen, Ciska Taal, Ti-
mo Jongerling, Jeroen Korver, Robin 
van ’t Schip en Goof van Straaten. 
Tegenstander Tempo, waarvan At-
lantis vorig seizoen twee keer ver-
loor, was de eerste horde om te ne-
men. De eerste aanval speelde de 
bal goed rond, het creëerde veel 
kansen, maar miste vooral in het be-
gin van de wedstrijd veel opgelegde 
kansen. Ook Tempo had moeite om 

het gat van de korf te vinden en zo 
bleef het een gelijkopgaande strijd. 
Het was aanvoerder Jeroen Korver 
die voor Atlantis het eerste doelpunt 
noteerde. 

Er viel een last van de schouders bij 
de spelers. Ciska Taal liet niet lang 
daarna van zich gelden en scoor-
de het tweede doelpunt. Ook het 
nieuwe aanvalsvak begon voortva-
rend, maar het vizier stond ook hier 
nog niet op scherp. De vele toege-
kende vrije ballen werden niet ver-
zilverd. Het was Megan van Aken, 
teruggekomen na een knieblessu-
re, die met een listig balletje bij de 
korf 3-0 neerzette. Timo Jongerling 
schoot van afstand de 4-0 binnen. 
De benjamin van het team, Ciska, 
schoot Atlantis naar 5-0 en Jeroen 
verzilverde een strafworp (verkre-
gen door Ciska) 6-0. 

Het laatste wapenfeit voor rust 
kwam uit handen van Goof van 
Straaten. Van verre afstand werd 
nummer zeven er ingegooid.

Luxe
Een ongekende luxe, ongeloof en 
bovendien enige consternatie in het 
team. Tempo, in de zaal zelfs uitko-
mend in de overgangsklasse, werd 
hier overklast. Kan het team dit vol-
houden in de tweede helft? Na rust 
tapte Tempo uit een ander vaatje en 
waren de eerste tien minuten be-
ter en feller uit de kleedkamer ge-
komen dan Atlantis. Er werd drie-
maal op rij gescoord hetgeen de 
stand op 7-3 bracht. Het was Me-
gan die Atlantis’ voorsprong ver-
grootte naar 8-3. Tempo bleef gelo-
ven in een stunt en haakte aan 8-4, 
maar het trio Ciska (schot) Sophia 
(doorloopbal) en Goof (strafworp) 
tilden de stand na 11-4. De wed-
strijd was gespeeld. Na de 11-5 leg-
de Jeroen doelpunt twaalf erin en 
via 12-6 wist invaller Maarten Hel-
sloot zijn debuut te bekronen met 
een doelpunt. Tempo sloot af op 13-
7. Ook Eva Haspels maakte haar de-
buut en Lars van Walraven mocht na 
een lange meeslepende knieblessu-
re weer enkele minuten meespelen.

Voetballers van SV Hertha D1 
helemaal in het nieuw gestoken
Vinkeveen - SV Hertha D1 is hele-
maal in het nieuw gestoken: nieuwe 
trainingspakken, regenjacks, tassen 
en inloopshirts. Dus de spelers lo-
pen er weer heel netjes bij dit sei-
zoen. De trainingspakken zijn ge-
sponsord door Consolidated Ne-
derland, de regenjacks door Lust 
Beachclub Vinkeveen, de sporttas-

sen door FDR & Associés, en de in-
loopshirts door J. de Vos Timmer- en 
Onderhoudsbedrijf.

Nadat afgelopen week eerste SV 
Argon D2 met 5-4 aan de zegekar 
werd gebonden was het afgelopen 
zaterdag de wedstrijd om de KNVB 
beker tegen HSV’69 D1, ook die 

wedstrijd met 12-1 gewonnen door 
de mannen van Don Leo en dus is 
SV Hertha D1 uitstekend aan het 
bekertoernooi begonnen. 
Zaterdag gaat dan de competitie 
beginnen tegen Zuidvogels maar 
aan de kleding zal het dit seizoen 
niet liggen want de voetballers van 
Hertha D1 lopen er weer prima bij.

Zaterdagvoetbal

Argon na rust ruim langs HFC
Mijdrecht - In de openingswed-
strijd tegen HFC heeft Argon afge-
lopen zaterdag verzuimd om in de 
eerste helft de wedstrijd al te be-
slissen, een viertal goede moge-
lijkheden was vooralsnog niet aan 
de Mijdrechtse aanvallers besteed. 
Na ruim vijftig minuten opende Al-
bert Mens de score en toen ging het 
hard en werd er daarna nog drie-
maal gescoord. Uiteindelijk stond er 
een 4-0 stand op het bord. In deze 
sportieve wedstrijd moest de goed 
leidende arbiter Ton Vianen uit Wil-
nis slechts één gele kaart trekken.

Eerste minuut
Al in de eerste minuut werd Ar-
gondoelman Bas van Moort op de 
proef gesteld, een afstandsschot 
kon hij maar net over de doellat tik-
ken. Daarna was het Argon dat het 
initiatief nam en een viertal goede 
mogelijkheden had om de nul van 
het bord te werken. Eerst was het 
Lesley Groenen die in kansrijke po-
sitie voorlangs het doel schoot, eni-
ge minuten later bereikte een pass 

van Groenen Rick Verweij maar zijn 
schot ging naast. Daarna schoot 
Groenen op aangeven van Vincent 
van Hellemondt opnieuw in maar 
nu stond keeper Asselbergs op zijn 
plaats. HFC kon er aanvallend op-
zicht weinig tegenover stellen, ze 
zagen een omhaal van Lindenhovi-
us die maar net over ging en twee 
minuten later mikte ook Koelemij te 
hoog. In de slotfase van de eerste 
helft kreeg Argon opnieuw goede 
mogelijkheden, maar ook nu ging 
een schot van Kevin Blom vanaf 
zestien meter over, ook Albert Mens 
mikte met een kopbal te hoog en 
vervolgens verdween een fraaie om-
haal van Mens in handen van kee-
per Asselbergs.

Vervangen
In de tweede helft werd Kevin Blom 
vervangen door Alan Doorson, en 
opnieuw weer mogelijkheden voor 
Argon. Na negen minuten was het 
eindelijk raak, Albert Mens ging op 
avontuur en na enkele verdedigers 
op het verkeerde been gezet te heb-

ben rondde hij onhoudbaar af. 1-0. 
Vervolgens zond Rick Verweij een 
diepe bal naar de op snelheid lig-
gende Vincent van Hellemondt die 
vervolgens beheerst voor de 2-0 
zorgde. Drie minuten later zorg-
de Albert Mens met een laag en 
hard schot voor de 3-0. Nadat Pa-
trick Berkelaar en Adil Kamil in het 
veld kwamen voor René Legters en 
Remco von Lindheim kreeg Argon 
opnieuw mogelijkheden, Doorson 
schoot via een verdediger van HFC 
naast en Wouter Winters had nu 
geen geluk met zijn afstandsschot, 
keeper Asselbergs tikte de bal uit 
de kruising. Vier minuten voor het 
eindsignaal van arbiter Vianen zorg-
de Patrick Berkelaar met een venij-
nig schot voor de 4-0. 
Even daarna zag hij z’n omhaal door 
de HFC doelman uit de hoek getikt 
worden.
Een verdiende overwinning voor Ar-
gon dat deze middag verzuimde 
aan het doelgemiddelde te werken. 
Aanstaande zaterdag gaat Argon op 
bezoek bij Vlug & Vaardig.

Hertha begint competitie met 
eenvoudige overwinning
Vinkeveen - Hertha is de competi-
tie goed begonnen door de uitwed-
strijd tegen DOB met 0-4 te win-
nen. In een eenzijdige wedstrijd wa-
ren de Vinkeveners duidelijk te sterk 
voor de thuisploeg, maar miste voor-
al in de eerste helft scherpte in de 
afronding. Na een rommelige voor-
bereiding, waarin maar twee wed-
strijden werden gespeeld, moest 
Hertha afgelopen zaterdag op be-
zoek bij DOB in Nigtevecht. DOB 
was vorig jaar ook de tegenstander 
en kon maar net degradatie voor-
komen. Hertha begon de wedstrijd 
goed, de verdediging van DOB werd 
onder druk gezet en de gasten cre-
eerden de nodig kansen. Jorg Land-
waart zette Hertha na twintig minu-
ten spelen op voorsprong, na een 
mooie solo waarin hij drie verdedi-
gers te snel af was rondde de scha-
duwspits bekwaam af, 0-1. Voor rust 
had Hertha nog volop kansen om de 

score uit te breiden, maar de ech-
te scherpte in de afronding ontbrak. 

Raak
Na rust besliste Hertha in kor-
te tijd de wedstrijd. Bart de Groot 
werd goed vrij gespeeld en vond 
Wim Mollers, de spits schoot raak in 
de korte hoek, 0-2. Jerry Remmers 
zorgde na een klein uur spelen voor 
de definitieve beslissing, zijn af-
standsschot belandde via een ver-
dediger achter de keeper van DOB, 
0-3. Hertha probeerde het tempo 
hoog te houden en de veldverhou-
ding ook in de score uit te drukken, 
maar de krachten vloeiden lang-
zaam weg. Vlak voor tijd zorgde De 
Groot voor de eindstand, de uit de 
jeugd overgekomen middenvelder 
liep zich slim vrij en werd gevonden 
door invaller Frans Ruizendaal, uit 
de draai schoot hij raak, 0-4. 
De overwinning van Hertha geeft 

een goed gevoel voor het verdere 
verloop van de competitie, maar te-
genstander DOB zal ook dit jaar bij 
de zwakkere teams behoren. Zater-
dag treft Hertha ook een oude be-
kende, JOS/Watergraafsmeer uit 
Amsterdam komt dan op bezoek in 
Vinkeveen. Vorig jaar won Hertha de 
uitwedstrijd maar ging het thuis on-
deruit tegen de Amsterdammers. 

Hertha 2
Hertha 2 speelde voor de beker ge-
lijk op bezoek bij CSW in Wilnis. In 
de laatste minuut maakte de thuis-
ploeg gelijk, 3-3. Zaterdag begint 
Hertha 2 met de competitie, HSV’69 
komt dan op bezoek. De wedstrijd 
begint om 12.15 uur. 

Hertha speelt zaterdag tegen JOS/
Watergraafsmeer, om 14.30 uur zal 
er worden afgetrapt op Sportpark 
de Molmhoek.

2e katern

Atlantis 2 wint nipt van GKV uit Den Haag
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Dagje op stap met ‘Sint Nicolaas’
Vinkeveen - En nu denkt ieder-
een: ‘wat is hij dit jaar vroeg’, 
maar dit klopt niet helemaal.

St. Nicolaas is de oudste senioren-
club van Vinkeveen, 52 jaar geleden 
opgericht als bejaarden- en hulp-
behoevendenclub, maar dit is een 
beetje veranderd door de tijd, nu 
is het meer een gezelligheids- en 
kaartclub die een keer per jaar een 
dagje uitgaat. Dinsdag 6 september 
was het zover.

Om half negen precies kwam ‘de 
Beuk’ naar beneden aan de noord-
zijde van de N201. Daarmee wordt 
natuurlijk de bus bedoeld. Doordat 
deze niet onder het viaduct door 
kan gaat deze eerst rechtsaf en 
wordt de eerste stop op de Heren-
weg gemaakt om de leden op te ha-
len, er wordt nog een aantal keren 
gestopt en zo rijdt de bus via Waver-
veen, kruist de N201 en komt zo via 
de Mijdrechtsedwarsweg bij Zwa-
nenhof: hier stapt een groot aantal 
leden in en vervolgens gaat de bus 
voor de laatste stop bij de kerk.

De stemming zat er meteen goed 
in bij de clubleden, het programma 

was uitgedeeld (dit is elk jaar weer 
een verrassing) en zijn de clubleden 
aan dit uitstapje onderweg naar Pa-
leis Het Loo via een heel mooie rou-
te binnendoor. Zij waren hier om 
half elf, de juiste tijd voor de kof-
fie met een klein gebakje, maar wel 
heel lekker. Het was nog droog, zo 
kon iedereen zelf bepalen welk ge-
deelte van Het Loo ze wilden zien. 
Het was jammer dat de tentoonstel-
ling over Maxima net gesloten was, 
maar toch was er voor iedereen wat 
wils. 

Om half een stond de bus weer 
klaar en vertrok het gezelschap ver-
volgens naar Hardewijk. Ondertus-
sen kwam de regen met bakken uit 
de lucht, maar dit kon de pret niet 
drukken, allen stapten aan boord 
van de rondvaartboot waar de tafels 
al gedekt stonden voor de lunch.
De planning was dat er van half vier 
tot vijf uur gewinkeld kon worden 
in Harderwijk maar de weergoden 
hadden anders beslist en men dook 
met kleine groepjes hier en daar de 
kroeg in en kocht tussen de buien 
door een pondje paling.
In de bus zit je droog moeten een 
aantal leden gedacht hebben, het 

gevolg was dat iedereen om vijf uur 
in de bus zat en zo werd afgereisd 
naar Soesterduinen om in het ge-
lijknamige restaurant te gaan dine-
ren. Dit is altijd een beetje een avon-
tuur als je zoiets organiseert maar 
de keus tussen vlees of vis was te-
voren al gemaakt, zodat het mede 
door het uitstekende personeel een 
geweldige ervaring werd en men 
lekker heeft gegeten.

Aan alles komt een eind en moet je 
voor de laatste keer die dag weer de 
bus in en hun uitstekende chauffeur 
bracht hen - ondertussen was het 
gaan stormen - weer veilig naar Vin-
keveen en via het zelfde rondje als ‘s 
morgens kwam iedereen weer thuis.

Als u het bovenstaande gelezen 
hebt, u bent vijftigplusser en de ac-
tiviteiten spreken u aan, kom dan 
eens langs bij deze gezelligheids- 
en kaartclub en kaart eens een keer 
mee, bijvoorbeeld klaverjassen. 
Sint Nicolaas heeft haar clubmiddag 
dinsdags van 13.00 uur tot 16.30 uur 
in het gebouwtje van de E.H.B.O.-
vereniging St. Lucas, achter het par-
keerterrein van het winkelcentrum 
Zuiderwaard (Jumbo).

Vlinderbos naar de Efteling
Wilnis - Dit jaar een bijzon-
der schoolreisje voor Jenaplan-
school de Vlinderbos in Wilnis.

Op donderdag 8 september ging 
groep 3 tot en met 6 op schoolreisje 
naar Kaatsheuvel.
Een bijzonder uitje, want het was de 
eerste keer dat Vlinderbos bij Par-
does op bezoek was. Ondanks het 
slechte weer in De Ronde Venen 
met flinke hoosbuien hebben de 
Vlinderbossers het droog gehou-
den. Er waren al hele stoere jongens 
en meiden van groep 3 die al in het 
schip en in de Python durfden.
De Vliegende Hollander en Joris en 
de Draak waren uiteraard ook fa-
voriet. De draaimolen valt ook nog 
steeds in de smaak bij elke leef-
tijd. De Sprookjesboom en Hans 
en Grietje, in het bekende sprook-
jesbos, zijn altijd leuk en wilden de 
kinderen graag zien.

Al met al een geslaagde dag, eigen-
lijk veel te kort. Daarom is zo’n dag 
zeker voor herhaling vatbaar.

Onderzoeken toekomst
Schanskerk gestart
Uithoorn - De gemeente en het be-
stuur van de Rooms Katholieke Pa-
rochie Emmaüs hebben opdracht 
verleend voor twee onderzoeken 
die bepalend zijn voor de keuzes 
voor de toekomst van het kerkge-
bouw aan de Schans en zijn moge-
lijke functies.

De onderzoeken starten op dins-
dag 13 september a.s. De uitvoering 
van de werkzaamheden is enigszins 
vertraagd door wettelijke aanbeste-
dingsprocedures. 
Een onderzoek naar de fundering 

van de Schanskerk moet uitwij-
zen of de huidige fundering voor 
de komende veertig jaar voldoen-
de draagkracht heeft en stabiliteit 
geeft om het gebouw te handhaven. 
Daarnaast moet het onderzoek ant-
woord geven op de vraag of de hui-
dige fundering voldoende sterk is 
om één of meerdere verdiepings-
vloeren in de kerk aan te brengen. 
Geotechnisch onderzoek moet dui-
delijk maken in hoeverre bouwacti-
viteiten in het gebied rond de kerk 
(boven- en ondergronds) van in-
vloed zijn op de fundering en stabili-

teit van het kerkgebouw. Het onder-
zoek zal ook uitwijzen welke kansen 
en beperkingen er zijn voor de hoe-
veelheid bebouwing. 

Eind 2007 heeft het parochiebe-
stuur op last van de verzekerings-
maatschappij besloten om de kerk 
buiten gebruik te stellen vanwege 
de slechte bouwkundige staat. Het 
gebouw is later ook ‘ingepakt’.
In 2009 heeft de gemeenteraad, na 
diverse oproepen uit de bevolking, 
besloten zich in te spannen om de-
len van het kerkgebouw voor Uit-
hoorn te behouden vanwege het 
beeldbepalende karakter. Daar-
naast heeft de gemeente plannen 
voor de ontwikkeling van het gebied 
rond de Schanskerk. In het Master-
plan Dorpscentrum is hiervoor de 
basis gelegd.

College stemt in met structuurvisie 
Amstelhoek - De structuurvisie 
voor Amstelhoek is klaar. Het 
college van B&W heeft besloten 
de gemeenteraad voor te stel-
len de visie definitief vast te stel-
len. Deze is tot stand gekomen 
in een intensief meerjarig tra-
ject waarbij inwoners nauw be-
trokken zijn. Het resultaat is een 
globale schets van toekomstige 
bebouwing en verkeer die Am-
stelhoek helpt bij toekomstige 
ontwikkelingen met behoud van 
haar kernkwaliteiten.

De visie kan bekeken worden op 
www.derondevenen.nl en in de hal 
van het gemeentehuis.
Verschillende projectontwikkelaars 
en eigenaren hebben plannen om 
woningen te bouwen op plekken 
waar nu bedrijven en andere wo-
ningen staan. Daarnaast wordt de 
provincialeweg omgelegd waar-
door minder verkeer door Amstel-
hoek gaat. Na de omlegging kan 
de plek waar nu de weg ligt wor-
den gebruikt voor andere doelein-
den. Dit was de aanleiding voor de 
gemeenteraad om in 2008 opdracht 
te geven voor het opstellen van een 
structuurvisie voor Amstelhoek. Het 
doel van deze visie is om richting te 
geven aan deze ontwikkelingen en 
zo een positieve bijdrage te leveren 
aan de kern. Daarnaast is de struc-
tuurvisie de eerste stap om te ko-
men tot een nieuw bestemmings-

plan voor Amstelhoek.

Dorpse schaal
Het uitgangspunt voor iedere ont-
wikkeling in Amstelhoek is dat wordt 
aangesloten bij de dorpse schaal en 
uitstraling. In de structuurvisie staan 
de volgende kernkwaliteiten cen-
traal: de ligging aan de Amstel, de 
kleinschaligheid, de dorpse sfeer, de 

ligging bij de voorzieningen van Uit-
hoorn en de centrale ligging op de 
grens van de Randstad en het Groe-
ne Hart. Per thema (stedenbouw, 
wonen, verkeer, groen en recrea-
tie en voorzieningen) en deelgebied 
(van centrum tot Ringdijk 1e Bedij-

king) zijn uitgangspunten geformu-
leerd en uitgewerkt in een concre-
te visie. In juni 2011 is de concept-
structuurvisie gepresenteerd. Inwo-
ners, organisaties en ondernemers 
hebben hierop schriftelijk gerea-
geerd. Deze commentaren zijn ge-
bundeld en voorzien van een ge-
meentelijke reactie in een reactie-
nota. In sommige gevallen hebben 

de reacties geleid tot een aanpas-
sing van de structuurvisie.
Op 4 oktober aanstaande wordt 
de visie in de openbare commissie 
ruimte besproken. De gemeente-
raad zal naar verwachting op 27 ok-
tober de structuurvisie behandelen.

Zevenhoven on Wheels
Zevenhoven - Het is bijna zo-
ver. De weersberichten zijn niet 
geheel negatief, dus het gaat er 
goed uit zien gedurende Zeven-
hoven on Wheels 2011.

De komende dagen gaat het terrein 
klaargemaakt worden voor een ge-
weldig weekend vol gemotoriseerde 
sport en feestgedruis. De inschrij-
vingen voor de auto- en motorcross 

zijn inmiddels gesloten, en de pro-
gramma’s voor de cross worden nu 
gemaakt.

Programma feesttent bekend:
Op vrijdag 16 september zijn er op-
tredens van Helemaal Top, De Huck-
sters en de Rattle Snake Shake. He-
lemaal Top is een band die verschil-
lende medleys van een tal van Ne-
derlandse artiesten ten gehore zal 

brengen. De Hucksters is een be-
kende band uit de regio, zij zullen 
dampende rocksong uit het verle-
den en heden laten horen. De Rattle 
Snake Shake komt uit Oss en staat 
er bekend om dat zij van hun optre-
dens altijd een waar spektakel ma-
ken. Humor, spelvreugde en energie 
zijn belangrijke kenmerken van de-
ze muzikale slangenmensen.
Aanstaande zaterdag 17 septem-
ber komen BZB en Plork en de Aan-
emers.
Plork en de aannemers zijn ontstaan 
uit een geintje in de kroeg en zijn nu 
uitgegroeid tot een rockende stam-
pende feestmachine met het gein-
gehalte hoog in het vaandel. 
BZB is afkomstig uit Uden en zal 
een avond verzorgen vol met thea-
ter en absurditeiten. BZB staat be-
kend met het succesnummer Echte 
vrienden krijg je niet.
Het programma over het gehe-
le weekend gezien is gegaran-
deerd voor een spetterend week-
end. Voor meer info over het eve-
nement Zevenhoven on Wheels 
kunt u terecht op de website: : 
www.zevenhovenonwheels.com

Huldigingen bij Wilnisse brandweer
Wilnis - Zaterdagavond jl. was 
het feest bij de vrijwillige brand-
weer van Wilnis. Kees Groot was 
65 jaar geworden en dat moest 
gevierd worden. 

Hij is de man van de bar en het 
schoonhouden van de kazerne. 
Marcel Dokter, commandant van de 
post Wilnis, is 30 jaar bij de brand-
weer. Ook hij was natuurlijk aanwe-
zig op het feest, maar wat hij niet 
wist, was dat hij deze avond een 
onderscheiding met een oorkon-
de zou krijgen. Ook zijn vrouw werd 
met een bos bloemen in het zon-
netje gezet voor haar inzet voor de 
brandweer.

 

Foto’s: Herman van Soest

TIP
VOOR ONZE

KRANT?
0297-581698



WILNISSE NAJAARSMARKT

GROOT SUCCES

Wilnis - Zaterdag jl.  is in Wilnis voor de derde keer de najaarsmarkt gehouden en ook dit jaar was het een groot succes. Het weer was dan ook geweldig. De vele bezoekers 

omschreven het als superweer, elkaar op straat ontmoeten, gezellig, Koninginnedagsfeer. De kinderspelletjes trokken de belangstelling van honderden kinderen en ook de 

tractor met huifkar had goede aftrek. Het gewicht van het kalf werd geraden door Martien de Zwart, hij gokte op 51 kg en 400 gram, het kalf woog 51 kg en 378 gram.

Bij het Wilnisse Kruiwagenhangen kregen de volgende winnaars een beker en een kruiwagen:

•  mannen: Piet Roest (Aalsneer, winnaar van vorig jaar) met 2 minuten en 52 seconden

•  vrouwen: Gertie van Dam (Wilnis) met 2 minuten en 9 seconden

•  kinderen tot 12 jaar ging de 10-jarige Sem Balvert uit Mijdrecht er met een beker, de wisselbeker en een rugtas vandoor. Hij hing 6 min. en 36 seconden!

In de Ontmoetingskerk stond de maquette van Wilnis-dorp in de jaren 1950 van Jan Bluemink. Dit onderdeel trok veel oud-Wilnissers en het groeit al uit tot

een gezellige jaarlijkse reunie. Door de vele positieve reacties kan het niet anders of ook in 2012 is er op Monumentendag weer een najaarsmarkt in Wilnis.



Regio -De stichting Voetbal Sa-
menwerking Vechtstreek (VSV) 
opent het voetbalseizoen traditie-
getrouw met een Goalmaster Cli-
nic. Dit is een voetbalspellencir-
cuit waar voetballertjes van vijf tot 
zeven jaar aan deelnemen. De cli-
nic vond afgelopen zaterdag 3 sep-
tember bij o.s.v. NITA in Nieuwer ter 
Aa plaats. Er deden ruim 120 kinde-
ren van diverse verenigingen uit De 
Ronde Venen ( HSV’69, CSW, Hert-
ha, Kockengen, NITA) en Vecht-
streek (DOB, De Vecht, Nederhorst, 
Maarssen, Abcoude) aan mee. Het 
was een stralende dag met veel pu-
bliek en spelplezier. De Goalmaster 
Clinic stond dit jaar in het teken van 
KiKa. De Stichting VSV vroeg van ie-
dereen een bijdrage van 1 euro om 
dit goede doel te steunen. Er werd 
in totaal 227,30 euro opgehaald. Dit 
bedrag is door VSV aangevuld tot 
500 euro. Leendert Schüller heeft 
namens VSV een cheque van 500 

euro aan Marijke Barnstijn van Ki-
Ka overhandigd. Zij gaf aan hier erg 

blij mee te zijn en bedankte ieder-
een namens KiKa.
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Slechte week voor Argon zondag
Mijdrecht - In de voorbije week 
moest Argon tweemaal in competi-
tieverband aantreden, op woensdag 
bij HBS in Den Haag, jongstleden 
zondag thuis tegen FC Hilversum.
Met name de wedstrijd op woens-
dag, die vanwege het ontbreken van 
licht bij HBS op het eigenlijk onmo-
gelijke tijdstip van 18.00 uur moest 
beginnen, leverde Argon een enor-
me kater op. Ondanks een gelijkop-
gaand speelbeeld keek Argon met 
de rust toch tegen een 3-0 achter-
stand aan, waarna de keuze om in 
de tweede helft vol op de aanval 
te spelen om te trachten nog terug 
te komen verkeerd uitpakte. In een 
wedstrijd waarin alles tegenzat wat 
maar tegen kon zitten moest men 
uiteindelijk met gebogen hoofd het 
veld verlaten bij een stand van 9-1. 
Een dieptepunt in de historie, de 
grootste nederlaag tot nu toe.

Zepert
Zondag kwam dan FC Hilversum 
naar Mijdrecht. Wat mag je ver-
wachten van een wedstrijd tussen 
een ploeg, die zich moet zien te her-
stellen van een enorme zeperd te-
gen een ploeg, die na drie wedstrij-
den nog puntloos is? Inderdaad, net 
zoals de egels het doen, heel voor-
zichtig proberen de zaak weer in 
het goede spoor te krijgen. En dus 

ontspon zich zondagmiddag aan 
de Hoofdweg een wedstrijd, waar-
in met name de nul heilig was ver-
klaard en de aanval met uiterste be-
hoedzaamheid werd gezocht. Een 
aanval, waarin Brayton Biekman 
en Joshua Patrick beiden hun plek 
weer hadden ingenomen, nadat bij 
de laatste wedstrijd abusievelijk was 
aangenomen, dat zij om disciplinai-
re redenen buiten de ploeg waren 
gelaten, daar bleken andere rede-
nen aan ten grondslag gelegen te 
hebben. Beide aanvallers bleken in 
de eerste helft als enige in staat, om 
doelman Hilbers van de bezoekers 
in enige mate te verontrusten: Jos-
hua Patrick schoot na 9 minuten uit 
de draai in, maar zag de doelman 
ten koste van een hoekschop red-
den, Brayton Biekman nam na 19 
minuten de bal uit een voorzet van 
Patrick Lokken hoog opspringend 
op het hoofd, maar zag de steen-
harde inzet net over de dwarslig-
ger verdwijnen. Het enige wapenfeit 
van de bezoekers in het eerste wed-
strijddeel was een afstandsschot 
van Oosthout, dat naast het doel van 
Maxime Singels verdween. 
Na ruim een half uur wist Joshua 
Patrick op een doorgekopte bal van 
Patrick Lokken nog voor gevaar te 
zorgen, maar de snel uitkomende 
Hilbers was hem net te snel af.

Langzaam
Na de doelwisseling nam Argon 
langzaam maar zeker het heft in 
handen, maar het ontbrak de ploeg 
dit keer ten ene male aan aanval-
lend raffinement om de verdediging 
van de gasten uiteen te spelen. 
Hoge ballen, gericht op de sprong-
kracht van Brayton Biekman wer-
den over het algemeen geneutrali-
seerd door de lange van der Meu-
len, terwijl doelman Hilbers ook niet 
bang was om van de lijn af te komen 
om voorzetten te onderscheppen. 
Aanvallend werd duidelijk, waarom 
de gasten tot nu toe ook weinig tot 
scoren zijn gekomen, want slechts 
bij een enkele vrije trap kon de 
bal richting doelman Maxime Sin-
gels gebracht worden. Echt moeilijk 
kreeg hij het echter ook niet, zodat 
de toeschouwers al met al een zon-
der sensatie voorgeschoteld kregen. 

Opwinding was er slechts bij een 
drieste overtreding van de net in 
het veld gekomen Key van de be-
zoekers op invaller aan Argon zij-
de Samir Jebbar. Scheidsrechter 
Witlox, die rustig en soeverein leid-
de, had bij deze actie probleemloos 
een donkergekleurde kaart kunnen 
tonen, maar hij hield het bij slechts 
geel tot ongenoegen van vele toe-
schouwers.

Korfballers van Atlantis 1 nog 
niet opgewassen tegen Achilles
Mijdrecht - De selectie van Atlan-
tis, gesponsord door Rabobank, be-
gon begin augustus aan de voorbe-
reiding onder leiding van trainer/ 
coach Frits Bruijntjes. Afgelopen 
zaterdag startte Atlantis 1 met de 
competitie voor een eerste kracht-
meting tegen het bezoekende Achil-
les 1. Na een prima eerste helft van 
het eerste van Atlantis, was het in de 
tweede helft Achilles dat het voor-
touw nam, wat uiteindelijk resul-
teerde in een 7-14 nederlaag.
Het team bestaat uit Mark Goverse, 
Jimmy de Koning, Jelmer Steen, Pe-
ter van de Wel, Lisanne van Doornik, 
Janneke van Ginkel, Sandra Gorten-
mulder en Masha Hoogenboom. 
Vanwege een vervelende blessure 
van Jimmy de Koning speelde Ber-
ry de Jong op zijn plek. Twee minu-
ten na het startsignaal was het At-
lantis dat op voorsprong kwam na 
een doelpunt van Lisanne. Daarna 
ging het in de eerste helft gelijk op. 
Beide ploegen kwamen om beurten 

tot scoren. Beide aanvalsvakken van 
Atlantis waren zichtbaar zoekende, 
maar mooie doelpunten bleven niet 
uit. Jelmer en Berry scoorden bei-
den een afstandsschot en Peter wist 
er een kort kansje in te leggen. Net 
voor rust sloeg Achilles het eerste 
gat en de teams gingen met een 4-6 
stand rusten.

Tweede helft
De tweede helft speelde Cynthia 
Sassen op de plek van Janneke in 
verband met een blessure die zij 
opliep aan het einde van de eer-
ste helft. In tegenstelling tot Atlan-
tis kwam Achilles goed uit de start-
blokken en wisten zij gemakkelijk 
tot scoren te komen. Achilles bleef 
scoren terwijl doelpunten van Atlan-
tis uitbleven. Zo wist de bezoekende 
ploeg hun voorsprong uit te breiden. 
Halverwege de tweede helft werden 
Jeroen Korver en Alex van Senten 
ingezet. Met nog ruim 5 minuten 
te gaan mocht ook Sharon Moen 

haar intrede maken. Na 30 minuten 
scoorde Jeroen het eerste doelpunt 
aan de kant van Atlantis. Een net-
jes afgemaakte strafworp, vanwe-
ge een doorbraak van Masha, zorg-
de voor een 5-11 stand. In de eind-
fase van de wedstrijd werd door bei-
de ploegen nog gescoord. De wed-
strijd werd afgesloten met een doel-
punt van Alex en een 7-14 stand op 
het scorebord. 
Deze nederlaag is uiteraard een te-
leurstelling voor de Atlantis equipe 
en laat zien dat er nog werk aan de 
winkel is. Om zich in de derde klas-
se te kunnen handhaven zal nog 
een aantal stappen gemaakt moe-
ten worden. Met vertrouwen in een 
positieve groei gaat het eerste van 
Atlantis aan de slag om een an-
der resultaat te kunnen laten zien 
de komende wedstrijden. Volgende 
week speelt Atlantis tegen DKV in 
IJmuiden. De eerstvolgende thuis-
wedstrijd is op 17 september om 
15.30 uur tegen Oranje Nassau.

Atlantis 1 start met verlies in derde klasse.
Een zweterige strijd voor Atlantis A2
Mijdrecht - Het door Scheenaart 
gesponsorde Atlantis korfbal A2 
had weer zin in de eerste wedstrijd 
van het seizoen. Met een lekker 
zonnetje speelde het team afgelo-
pen zaterdag om 11.00 uur thuis te-
gen SDO A2. In de aanval begonnen 
Maarten, Niels, Willemijn en Robina. 
Na tien minuten gespeeld te heb-
ben, moest Robina er helaas alweer 
uit vanwege een blessure, maar ge-
lukkig kon Mandy invallen. Het aan-
valsvak begon meteen goed. Maar-
ten trok mooi weg achter de korf en 
maakte het eerste doelpunt. Daarna 
kwam de bal in de verdediging waar 
Matthijs, Lars, Iris en Eva stonden. 
Helaas werd daar snel eentje door-
gelaten en was het wisselen.

Na goed samenspel in het nieu-
we aanvalsvak werd er een straf-
worp veroorzaakt die Lars er mooi 
in legde. Atlantis kreeg een schot 
tegen en het was weer wisselen. 
Daarna werd het een puntenfestijn 
voor zowel Atlantis als SDO. Maar-
ten maakte de 3-2, die gevolgd werd 
door de 3-3. Eva scoorde toen met 

een omdraaibal, maar er werd ook 
weer een tegendoelpunt gescoord: 
4-4. Iris met een mooi schot en Wil-
lemijn met een doorloopbal maak-
ten het 6-4. Daarna kreeg Atlantis 
weer een doelpunt tegen, maar ge-
lukkig scoorde Eva een wegtrekbal 
gevolgd door Niels met een door-
loopbal: 8-5. Kariem werd gewisseld 
voor Lars en Jesper werd gewisseld 
voor Willemijn. Het was rust.

Tweede helft
Na wat aanwijzingen van coach 
Chantal werd begonnen aan de 
tweede helft. Het was ondertus-
sen erg heet geworden, maar At-
lantis probeerde het te negeren en 
gewoon lekker te spelen. Nu ston-
den Matthijs, Kariem, Iris en Eva in 
de aanval en Maarten, Niels, Jes-
per en Mandy in de verdediging. At-
lantis kreeg al snel weer een doel-
punt om z’n oren en moest er gewis-
seld worden. Helaas werd het toen 
met een schot van de tegenpar-
tij 8-7, maar na een mooie actie in-
clusief schot van Matthijs werd het 
9-7. Daarna werd er weer gewisseld 

en stond Atlantis een beetje te dro-
men. Atlantis kreeg zowel een straf-
worp als een schot tegen en daarna 
een doorloopbal. Atlantis stond nu 
9-10 achter. Gelukkig maakte Ka-
riem toen het tiende doelpunt voor 
Atlantis, maar helaas liet hij er daar-
na ook meteen weer eentje door. 
Maarten maakte daarna een mooie 
omdraaibal en het stond weer gelijk: 
11-11 met nog een kwartier op de 
klok. Toen werd het wat moeizamer. 
Iedereen wilde graag scoren, maar 
was ook moe. Helaas kreeg Atlan-
tis er toen toch twee om z’n oren en 
werd het 11-13. Maar de wedstrijd 
was nog niet afgelopen! Willemijn 
kwam er nog even in voor Man-
dy. Maarten scoorde met een korte 
kans en in de laatste minuut maak-
te Jesper een prachtig afstand-
schot. Het was 13-13 en het fluitsig-
naal ging. Helaas is er niet gewon-
nen, maar in ieder geval is er gelijk-
gespeeld. Alle invallers bedankt!

Volgende week speelt Atlantis om 
12.30 uur tegen Velocitas, waar ze 
natuurlijk de punten gaan pakken!

Atlantis A2 start deelt de punten met SDO.
 

Biljartfederatie De Ronde Venen hoopt 
weer op fantastisch biljartseizoen
De Ronde Venen - Na een paar 
maanden stilte rond de biljartta-
fels is afgelopen week de competi-
tie weer van start gegaan. Voor veel 
biljarters was het weer even wen-
nen. Er waren ook spelers die met-
een weer het goede ritme te pakken 
hadden. 
De caramboles rolden weer over 
het biljart. De missers waren er ook 
weer. De ‘konijnen’, ‘klossen’, “‘ca-
ramboles aan het oortje’, etc. wa-
ren meteen weer te bewonderen. 
Een aantal teams had weinig cle-
mentie met hun tegenstander. Een 
favoriete uitslag was in de eerste 
ronde 7-2. Liefst 9 van de 11 wed-
strijden eindigden met deze stand. 
De Merel/Heerenlux 2 was met 9-0 
de hoogste uitslag en dit team is 
meteen de eerste koploper. Don-
ny Beets van Cens 1 en Hero Jan-
zing van De Kuiper/van Wijk waren 
met 17 beurten goed voor de kort-
ste partijen van deze week. Hans 
van Rossum had met 9 carambo-
les procentueel de hoogste serie 
van de week. De Merel/Heerenlux 
1 moest met 0-9 diep door het stof 
tegen De Merel/Heerenlux 2. Dorus 
van der Meer, Gijs Rijneveld, Frank 
Witzand en Evert Oudhof denderden 
over hun tegenstanders heen. Cens 

1 won nipt met 5-4 van De Spring-
bok 1. Donny Beets voelde zich bij 
zijn nieuwe club meteen thuis en 
liet een verbouwereerde Hans van 
Eijk achter. Kees de Bruin was in 24 
beurten met 7,50 gemiddeld iets te 
sterk voor Joop Lugthart. Heel moe-
dig was de terugkeer van Desmond 
Driehuis. De Merel/Heerenlux 3 was 
met 7-2 duidelijk de baas over De 
Merel/Heerenlux 4. Jeroen Vis red-
de de eer voor zijn team door Caty 
Jansen te verslaan.

Grote man
De Springbok 2 was met 2-7 kans-
loos tegen Cens 2. Jan van Veen 
zorgde voor de enige punten van 
de Hoefenaren. De Kuiper/van 
Wijk denderde met 7-2 over Stieva 
Aalsmeer heen. Hero Janzing was 
de grote man voor zijn team door in 
17 beurten Ben Bunders van de tafel 
te vegen. Kees de Zwart was in 24 
beurten snel klaar met Ton Bocxe.
De Paddestoel 3 zag Bob’s Bar met 
2-7 vertrekken. Jos van Wijk zorgde 
voor de enige punten van De Padde-
stoel 3. Richard Schreurs had maar 
24 beurten nodig om Michel Bak 
aan zijn zegekar te binden. Krom-
me Mijdrecht 1 vernederde met 7-2 
Kromme Mijdrecht 2. Kees West-

kamp, Gerrit Schuurman en Chris 
Verhoef zorgden voor de punten van 
de ‘thuisclub’. APK Mijdrecht 1 was 
met 7-2 veel te sterk voor De Pad-
destoel 1. Cor Ultee, Rene Hoogen-
boom en Gerrie Hölzken waren een 
maatje te groot voor hun tegenstan-
ders. ‘De match of the week’ tussen 
De Schans en Dio werd verdiend 
met 2-7 in het voordeel van Dio be-
slist. Kopman Herman Turkenburg 
had maar 20 beurten nodig om John 
Beets te verslaan. Hein Voorneveld 
zorgde voor de enige punten van De 
Schans. Kampioen De Paddestoel 2 
startte met 7-2 tegen APK Mijdrecht 
2 weer sterk. Jim van Zwieten maak-
ten indruk door in 25 beurten van 
Bobby de Boer te winnen. Nieuw-
komer APK Mijdrecht 4 trof het met 
2-7 niet tegen De Vrijheid/Biljart-
makers. Bert Loogman had in de-
ze wedstrijd de kortste partij in 25 
beurten tegen Willem van der Graaf. 

Het bestuur van de biljartfederatie 
De Ronde Venen (zie foto) gaat dit 
seizoen weer z’n uiterste best doen 
om alles op rolletjes te laten lopen. 
Met hulp van de lokaliteithouders 
en de sportieve inzet van de biljar-
ters moet dit weer een fantastisch 
biljartseizoen worden.  

Stichting VSV doneert maar 
liefst 500 euro aan KiKa
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Sociaal Bridge bij ABC
Mijdrecht - Donderdag 8 sep-
tember was de tweede bridge-
dag bij bridgeclub ABC.

Er werd nog geen competitie ge-
speeld, er was nog een aantal leden 
met vakantie. Het werd een heel so-
ciaal gebeuren, want de wedstrijd-
leiding had voor de verandering alle 
paren door elkaar gehusseld.
Voor mensen die lang in een be-
paalde lijn spelen was het een ver-
ademing om nu eens andere ge-
zichten voor of tegen zich te krijgen.
Er kan dus niet gesproken worden 
over een A-lijn en een B-lijn, de 
ABC-bridgers noemden het dit keer 
de Oranje – en Witte-lijn wat niets 
met het Nederlands elftal of de paus 
te maken heeft, maar omdat de ta-
felindeling zo was. Eerst werd Ada 
Groenewegen nog gefeliciteerd met 
haar zeventigste verjaardag van af-
gelopen dinsdag, alhoewel alle le-

den dachten dat zij veel jonger was. 
Er werd in 2 lijnen gespeeld. In de 
Oranje–lijn waren 6 tafels.

Vakantie
Eerste werd het paar Addie de Zwart 
en Jeannet Vermey met 59,83%, nog 
maar net terug van vakantie lieten 
zij gelijk maar even zien dat er dit 
jaar weer gedegen rekening met dit 
paar gehouden moet worden.
Tweede was het paar Ria Prager 
en Ciny v.d. Elsen met 59,67%, ook 
al zo’n sterk paar, het belooft een 
spannende competitie te worden dit 
jaar.
Derde werd de familie Zoethout 
53,50%, een heel goed resultaat 
voor dit paar. Het viel wel op dat in 
de Oranje-lijn de uitslagen erg dicht 
bij elkaar lagen.
In de Witte-lijn werd ook aan 6 ta-
fels gespeeld, helaas was hier een 
stilstaande ronde. Hier werd, met 

straatlengtes voorsprong, het paar 
Frits Uleman en Gerard Prager eer-
ste met 64,38%. De families Prager 
en Uleman waren toch al in vorm 
deze dag.  
Tweede en derde werden de paren 
Wil Uleman & Joke v.d. Dungen en 
Bep Soppe & Hanny Hamacher met 
50,00%.

Geen langslapers
Bridgeclub ABC heeft haar 
speelochtend op de donderdag en 
er wordt om 9.00 uur gestart, dus 
geen club voor langslapers, al zijn 
de spelers wel uitgeslapen.
Men speelt in ‘t ‘Buurtnest’ aan de 
Arthur van Schendellaan.

Bent u geïnteresseerd in brid-
gen in een leuke en ontspannen 
sfeer, dan kunt u op de cluboch-
tend om 9 uur langskomen om 
nader kennis te maken.

Open dag HVM geslaagd
Mijdrecht - Zaterdag jl. vond de 
jaarlijkse open dag van Hoc-
key Vereniging Mijdrecht plaats 
(HVM).

In de stralende zon hebben circa 
30 kinderen van verschillende leef-
tijden enthousiast meegedaan aan 
allerlei oefentrainingen op het veld. 
De ouders zijn in het clubhuis door 
de voorzitter van HVM bijgepraat 
over de club.
Alle kinderen kregen na afloop een 
informatietasje mee met o.a. een bi-
don & keycord, gesponsord door de 
lokale Rabobank. Ter plekke zijn 14 
kinderen lid geworden, van wie de 
helft jongens. Komende week kun-
nen de nieuwe leden al starten met 
de trainingen.

Mocht uw kind interesse hebben, 
dan zijn er op vrijdagmiddag vanaf 
16.00 uur benjamintrainingen. Deze 
zijn 3x keer vrij toegankelijk.
U kunt zich hiervoor opgeven bij 
HVM op vrijdagmiddag bij Ton Vol-
mer.

Tennisvereniging De Ronde Vener organiseert:

Oktober Weekendtoernooi
Mijdrecht - Inmiddels mag het 
Oktober Weekendentoernooi 
van Tennisvereniging De Ronde 
Vener wel de traditionele afslui-
ting van het zomertennisseizoen 
worden genoemd. 

Al voor het veertiende jaar op rij 
wordt in de maand oktober dit dub-
beltoernooi gespeeld. Door de jaren 

heen is het toernooi uitgegroeid tot 
een begrip in De Ronde Venen en 
jaarlijks doen er ruim 300 deelne-
mers mee. Voor het eerst is Ouds-
hoorn & Co. Automotive vernieu-
wers hoofdsponsor en naamgever 
van het toernooi. De subsponsors 
zijn Autobedrijf Ed van Schie, Aparts 
auto-onderdelen en A-side Media. 
De wedstrijden worden gespeeld in 

de weekenden van de maand okto-
ber, te beginnen het weekend van 1 
en 2 oktober en de finales staan ge-
pland voor het weekend van 22 en 
23 oktober. In de afgelopen jaren 
is gebleken dat het in oktober vaak 
nog prima tennisweer is, reden ge-
noeg om de banen nog een maand 
open te houden en het Weekend-
toernooi te spelen.
Er worden dit jaar dames-, heren- 
en mixdubbels gespeeld in de vol-
gende categorieën 3,4, 5, 6-25+, 
7-17+ , 7-35+, 8-17+ en VT50+. Zes 
jaar geleden zijn met veel succes de 
veteranencategorie en de catego-
rie 8 toegevoegd. Door deze cate-
gorieën aan het toernooi toe te voe-
gen wil Tennisvereniging De Ronde 
Vener onderstrepen dat tennis een 
sport is die op alle leeftijden en al-
le niveaus met veel plezier kan wor-
den beoefend.

Inschrijven voor het Oktober Week-
endentoernooi kan tot 21 september 
via de website: www.tvdrv.nl. Het is 
een open toernooi, dus iedereen die 
lid is van de KNLTB kan inschrijven. 
De wedstrijden worden gespeeld op 
het gezellige tennispark van Tennis-
vereniging De Ronde Vener, gele-
gen rechts van De Meijert.

Qui Vive tennis

Vierentwintigste AH Jos van 
den Berg Open Jeugd Toernooi
De Kwakel - Tijdens de laat-
ste week van de zomervakantie 
werd het 24ste AH Jos van den 
Berg Open Jeugd Toernooi Qui 
Vive gespeeld. Het tennistoer-
nooi waar de jeugd van de regio 
het hele jaar naar uitkijkt.

Het was weer een goed georgani-
seerde week met veel mooie partij-
en, veel toeschouwers en een he-
le reeks winnaars. Gelukkig was 
het weer over het algemeen prach-
tig. En van die enkele bui die er dan 
toch viel, leken de kinderen geen 
last te hebben. 
Ook de speciale avond waarmee 
Qui Vive haar sponsoren bedankte 
was dit jaar weer een succes. Zon-
der sponsoren is het onmogelijk dit 
fameuze Open Jeugd Toernooi te 
organiseren! Vanuit het tennischalet 
op het gezellige plein tussen de ze-
ven banen in werden zij in het zon-
netje gezet.

Volgend jaar bestaat het toer-
nooi 25 jaar en Qui Vive Tennis 
35 jaar. Qui Vive gaat dit groots 
aanpakken met allerlei leuke ac-
tiviteiten. Qui Vive hoopt dan ook 
dat zowel deelnemers, sponso-
ren als supporter ook volgend 
jaar weer aanwezig zullen zijn. 

Uitslag	  Qui	  Vive	  Open	  Jeugd	  Tennistoernooi	  2011	  
Hoofdronde	   1ste	  plaats	   2de	  plaats	  

ME12	   Sterre	  Van	  Halm	   Felice	  Albers	  

ME14	   Maureen	  Soels	   Nina	  Meijer	  

JE10	   Jesse	  de	  Jager	   Kaj	  van	  den	  Heuvel	  

JE12	   Nicola	  Quaedvlieg	   Branco	  van	  Rijn	  

JE14	   Paul	  Schmidt	   Robin	  Ranzijn	  

JE16	   Max	  de	  Bruijne	   Paul	  Schmidt	  

JE18	   Casper	  Borstlap	   Jasper	  van	  de	  Lagemaat	  

	   	   	  

MD14	   Myrthe	  van	  der	  Jagt	  
Britt	  Versluys	  

Felice	  Albers	  
Laura	  van	  Roekel	  

MD16	   Nina	  Meijer	  
Lisan	  Wegstapel	  

Bibi	  Nouwen	  
Martine	  de	  Wit	  

JD10	   Kaj	  van	  den	  Heuvel	  
Philip	  Tamara	  

Benjamin	  Diderich	  
Jurjen	  Vries	  

JD12	   Mike	  van	  den	  Heuvel	  
Sten	  van	  den	  Broek	  

Olivier	  Veenemans	  
Pepijn	  Versteegh	  

JD14	   Robin	  Ranzijn	  
Max	  Wessels	  

Sten	  Piet	  
Stef	  Korenwinder	  

JD18	   Casper	  Borstlap	  
Robin	  Staff	  

Max	  de	  Bruijne	  
Benno	  Peters	  

GD14	   Vivianne	  Hottentot	  
Junior	  Diderich	  

Nikita	  Borstlap	  
Mike	  van	  den	  Heuvel	  

	   	   	  

Troostronde	   1ste	  plaats	   2de	  plaats	  

JE12T	   Skip	  van	  Mierlo	   Tycho	  Raggers	  

JE14T	   Rick	  Veenemans	   Emiel	  Spaargaren	  

JE16T	   Lucas	  Kolff	   Roy	  Gomersbach	  

	  
	  

Geen geld voor een club?

Stichting Jongeren Actief helpt!
Regio - Stichting Jongeren Actief 
maakt het mogelijk dat álle kinderen 
en jongeren in De Ronde Venen lid 
kunnen zijn van een sport- of spel-
club, ook als daar thuis geen geld 
voor is. De stichting betaalt hier-
voor lidmaatschap van een club en 
de uitrusting of materialen die daar-
voor nodig zijn. Vorig jaar maak-
ten 120 kinderen daar gebruik van. 
En nieuwe aanmeldingen zijn nog 
steeds welkom! 

Kinderen en jongeren zijn lid gewor-
den van verschillende sportclubs 
(voetbal, korfbal, zwemmen en ju-
do), de scouting of hebben inmid-
dels dans- of muziekles. 
Dat betekent dat deze kinderen in 
groepsverband sporten of ande-
re activiteiten doen. En dat is heel 

goed voor hun lichamelijke én gees-
telijke ontwikkeling. 
Sporten maakt je immers niet al-
leen fit en gezond maar je ontmoet 
ook nieuwe vrienden en vriendin-
nen. Naast de sportclubs zijn er ook 
diverse hobbyclubs bijvoorbeeld 
knutsel-, natuur- of computerclubs, 
scouting, muziekles. Bezig zijn met 
elkaar zorgt voor ontspanning en 
daagt je uit om je prestaties te ver-
beteren. En bovenal is het goed om 
te leren in een groep te werken, wat 
later, in werk en studie, heel belang-
rijk is.

Voor wie?
Gezinnen met kinderen tussen de 
4 en 16 jaar, waarvan het inkomen 
niet hoger is dan 130% boven het 
bijstandsniveau en gezinnen die tij-

delijk financiële problemen hebben, 
kunnen een aanvraag indienen bij 
het servicepunt Wonen, Welzijn en 
Zorg. De stichting Jongeren Actief 
zal dan de contributie en de overi-
ge benodigdheden voor haar reke-
ning nemen.
Wil jij ook sporten via Jongeren 
Actief? Informeer dan samen met 
je ouders/verzorgers naar de mo-
gelijkheden die er zijn op de site: 
www.servicepuntderondevenen.nl
Hoofdweg 1 in Mijdrecht,
 (0297) 38 33 99
Dorpsstraat 28 in Wilnis,
(0297) 23 76 10
Futenlaan 52 in Vinkeveen
(0297) 58 76 00

Of kijk ook eens op:
www.stichtingjongerenactief.nl 

Argon heel vlot langs 
Vlug en Vaardig
Mijdrecht - Tegen Vlug en Vaar-
dig uit Amsterdam heeft Argon 
een verdiende 0-3 overwinning 
behaald. De eerste helft bracht 
Argon de voorsprong op 0-1 en 
na rust werd er nog tweemaal 
gescoord. Het was aan de Vlug 
en Vaardig-doelman Sebastian 
van Brusse te danken dat Argon 
maar bij de 0-3 bleef steken.

De eerste tien minuten gingen aar-
dig gelijk op, daarna waren er een 
paar goede mogelijkheden voor Ar-
gon, eerst zag men een schot van 
Lesley Groenen dat bij de eerste 
paal door de keeper van V en V on-
schadelijk werd gemaakt en even 
later was een kopbal van Van Hel-
lemondt ook een prooi voor keeper 
Van Brusse. Na nog een drietal mo-

gelijkheden die naast de verkeerde 
kant van doelpaal schoven was het 
na een half uur wel raak. Na goed 
voorbereidend werk van René Leg-
ters kon Vincent van Hellemondt 
verwoestend uithalen, 0-1. Vlak voor 
rust moest Wouter Winters gebles-
seerd het veld verlaten, hij werd ver-
vangen door Remco von Lindheim.

Aandringend
De tweede helft weer een aandrin-
gend Argon, eerst zag men een ver-
re uittrap van Argondoelman Bas 
van Moort die door Groenen werd 
opgepikt en vervolgens alleen voor 
de doelman van de gastheren ver-
scheen, maar doelman Van Brussel 
was attent en plukte de bal van de 
schoen van Groenen.
Albert Mens’ laatste wapenfeit was 

een kopbal op het V en V doel maar 
hij mikte in handen van de sluitpost. 
Even later moest hij, na vele blessu-
rebehandelingen, het veld verlaten 
en nam Rik Schalkwijk zijn plaats 
in. Daarna was er de eerste serieuze 
tegenstoot van de Amsterdammers, 
een schot van Phera werd door van 
Moort tot hoekschop verwerkt.
Na een uur spelen kreeg Argon een 
hoekschop, Groenen schoot hoog 
voor en de lange Remco van Lind-
heim kopte de bal van dichtbij on-
houdbaar in, 0-2. Nadat Groenen 
over had geschoten en Christi-
aan Winkel na een solo via de paal 
naast had geknald werd René Leg-
ters vervangen door Bas de Graaff. 
Even later legde Van Hellemondt na 
een goede actie de bal terug op Bas 
De Graaff die vervolgens van dicht-
bij voor de 0-3 tekende. V en V deed 
nog wat terug maar Calor schoot 
voorlangs het Argondoel. In de slot-
fase nog kansen voor Argon maar 
die gingen naast en Rik Schalkwijk 
stuitte op de keeper. 
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
Voorland.

giro 5 25 25
0800-8003

www.eyecarefoundation.nl

Eye Care Foundation werkt aan het voorkomen en bestrijden 
van oogaandoeningen in ontwikkelingslanden

Eye Care Foundation works at preventing and fighting
eye diseases in developing countries
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Monsterscore Hertha D1 in 
eerste wedstrijd KNVB beker 
Vinkeveen -Hertha D1 is uitste-
kend begonnen aan het bekertoer-
nooi, HSV’69 D1 werd met mooi 
combinatievoetbal van het veld ge-
speeld, een goed vervolg op de 
winst tegen Argon afgelopen week. 
Om 11.00uur begon ons beker-
avontuur onder de prima leiden-
de scheidsrechter Rene Stokhof. 
Al heel snel in de wedstrijd was 
te zien dat de mannen van Don 

Leo een maatje te groot was voor 
HSV’69 D1, met mooie aanvallen 
werd HSV terug gedrongen op ei-
gen helft en kwam er niet meer uit, 
de voorsprong kon niet uitblijven en 
als snel kwamen we op 1-0, bij rust 
stond het 6-1, er waren mooie aan-
vallen te zien van de mannen van 
Hertha, na rust liepen de Herthanen 
uit naar een monsterscore van 12-1. 
Het team bleef lekker voetballen en 

werkte hard voor elkaar en dat was 
zeker de winst voor vandaag, wie er 
scoort is niet belangrijk als er maar 
gescoord wordt. 

Dus vandaag was het goed om te 
zien dat we elkaar het balletje gun-
nen, dus deze week weer lekker 
trainen en volgende week zaterdag 
is de eerste competitie wedstrijd te-
gen Zuidvogels in Huizen

Legendarische 0-8 winst 
Hertha F4 tegen De Vecht
Vinkeveen - Daar waar menig keer 
hun mede-Herthanen op de voorpa-
gina prijkte van de regionale kran-
ten door de grote overwinningen die 
zij hebben behaald, is het dit keer de 
beurt van Hertha F4: Hun overwin-
ning is een vermelding waard!

Na een seizoen in de VSV compe-
titie waar voor sommigen geen en-
kele overwinning te behalen viel in 
het gehele seizoen, maar de spor-
tiviteit, enthousiasme en gezellig-
heid hoogtij vierde, is het in de eer-
ste wedstrijd van de bekercompeti-
tie gelukt! Na intensieve trainingen 
van het duo Jan & Alex kon het af-

gelopen zaterdag eigenlijk niet mis-
gaan. De Herthanen waren gebrand 
op een overwinning. Het werd een 
doelpuntenregen die niet bij te hou-
den was en De Vecht kon nauwe-
lijks tegenstand bieden. In de 4e mi-
nuut viel al het eerste doelpunt van 
Geert, de sfeer was gezet, de toe-
schouwers ofwel trotse ouders hiel-
den het langs de lijn al niet meer 
droog. Doelpunt 2) kwam van Cay-
den, 3) wederom van spits Cayden, 
4) hun ‘Wesley’ Tijn, 5) natuurlijk 
Cayden, 6)corner goed genomen, 
Nick 7) debutant Teis en 8) speciaal 
voor zijn grootste fan, Nick. De toe-
schouwers genoten van het samen-

spel, altijd staande verdediging, de 
stofzuigers op het middenveld, het 
gepingel van de spits, de geweldige 
stand-in keeper, maar bovenal van 
een zeer gezellige ochtend. 

Alle toeschouwers zijn supertrots op 
deze talenten, geen had zo kunnen 
presteren zonder de ander! Hert-
ha wenst Geert Kroon, Nick Ver-
weij, Daan Lucas, Emile Zevenhui-
zen, Cayden Hoekman, Corné Huijb-
reghs, Tijn Eekhoudt, Teis Twaalfho-
ven, maar ook hun afwezige team-
spelers Damon v/d Graaf en Niels 
v/d Moolen heel veel voetbalplezier 
toe komend seizoen!

Pupillenwelpenweek bij De Vinken
Vinkeveen - Als afsluiting van de 
vakantieperiode organiseerde korf-
balvereniging De Vinken dit jaar 
weer haar pupillenwelpenweek. 
Op de vrijdagavond, direct voor de 
week waren er 29 aanmeldingen, 
tevens waren er tien juniorenleden 
als leiding beschikbaar. De trainin-
gen waren geschreven en de mid-
dagspelen voorbereid. Redenen ge-
noeg om deze leuke spelweek door 
te laten gaan. Maandagmorgen ging 
men dan ook fris, maar niet fruitig in 
verband met eventuele wespen, van 
start. Aan de warming-up deden 31 
kinderen mee. Daarna werd er tradi-
tiegetrouw in drie groepen getraind. 
De oudste pupillen, de jongste pu-
pillen en de welpen trainden drie 
keer drie kwartier met tussendoor 
de nodige rustpauzes met limona-
de en een koekje. Maandagmiddag 
speelden de kinderen enthousiast 
ganzenbord en levend memorie.

Sponge Bob
Dinsdagmorgen was het aantal kin-
deren door een stevige mond-tot- 
mondreclame aangegroeid tot 35. 
Na de trainingen en de boterham-
men was het tijd voor de speurtocht 
met Sponge Bob en zijn vriendjes. 
Dat was goed kijken maar vooral 
goed opletten. Zeker voor de oud-
ste kinderen, want die kregen een 
extra opdracht. Zij mochten met be-
hulp van Sponge Bob onderweg al-
le hondenpoep die zij tegenkwamen 
omtoveren tot krabburgers. Fantas-
tisch!! Woensdag begon zoals iedere 
derde dag op de pupillenweek met 
allemaal vermoeide gezichtjes. 
Vermoeide kinderen (inmiddels 37), 
maar ook een vermoeide leiding. 
Het trainen bleek erg inspannend. 
Gelukkig kwam er die ochtend een 
buitje regen. Maar tijd voor uitrusten 
gaf dit niet, want de leiding begon 
spontaan allerlei commando’s uit te 
delen zoals hol- bol, (wiebelende) 
cheeseburger en tosti. De kenners 
snappen het al, er werd spontaan 
gepingeld. Het derde trainingsblok 
was daarna niet meer nodig. De jon-
ge, maar erg creatieve en lieve lei-
ding besloot tot een gemeenschap-
pelijke activiteit: moordenaartje en 
daarna zakdoekje leggen.

Korfbaljeugd actief op het veld.

Martien de Kuijer algeheel 
winnaar klaverjasclub De Merel
Vinkeveen - Martien de Kuijer is 
algeheel winnaar van het seizoen 
2010/2011 geworden van klaverjas-
club De Merel. Martien behaalde in 
de 15 geldende avonden de hoge 
score van maar liefst 101596! Ook 
de Marsenprijs was voor Martien 
met 43 marsen. Als goede twee-
de eindigde Sjaan Kolenberg met 
99004 punten, derde is geworden  
Frans Bierstekers met 98089 pun-
ten. Frans, die de halve competitie 
op kop gestaan heeft maar de laat-
ste avonden wat minder in vorm  
was, moest toezien dat Martien 
steeds dichterbij kwam en tenslotte 
de eerste plaats overnam van Frans. 
Uitslag laatstgespeelde wedstrijd:
1. Dorus v.d. Meer  7106 punten

2. Pleun Vis 6816 punten
3.Theo Schols 6604 punten
4. Evert Berkelaar 6585 punten
5. Henk van Breda 6533 punten
De poedelprijs was voor Carla van 
Nieuwkerk met 4829.

Op vrijdag 9 september zijn de 
Open Ronde Venen klaverjaskam-
pioenschappen voor het jaar 2011. 
Er zullen 4 giffies gespeeld worden, 
de punten worden bij elkaar opge-
teld en de winnaar of winnares is 
bekend en mag zich een jaar lang 
kampioen noemen. Iedereen is van 
harte welkom. De aanvang van de-
ze avond is 20.00 uur in Cafè de Me-
rel aan Arkenpark Mur 43, tel 0297-
263562.

Klaverjassen 
bij S.V. 
Hertha 

Vinkeveen - Op zaterdagavond 17 
september is er prijsklaverjassen in 
de kantine van S.V. Hertha aan de 
Mijdrechtsedwarsweg. 
Er zijn fraaie prijzen te winnen. De 
zaal is open om 19.30 uur; om 20.30 
uur wordt er gestart met kaarten. 
Het eerste kopje koffie/thee is gra-
tis. Zet de volgende data voor prijs-
klaverjassen in de agenda: zaterdag 
17 september. Daarna wordt er weer 
gekaart op zaterdag 22 oktober. 

Tot ziens bij Hertha (0297-263527).

Eerste Skateclinic voor de jeugd 
van IJsclub Nooitgedacht
De Ronde Venen - Zaterdag 3 sep-
tember was de start van de eerste 
van de drie skateclinics van IJs-
club Nooitgedacht. Op de skeeler-
baan in Baambrugge meldden zich 
circa 25 kinderen uit Mijdrecht, Wil-
nis en Vinkeveen om kennis te ma-
ken met deze sport of ter voorberei-
ding op het nieuwe schaatsseizoen. 
De omstandigheden waren perfect; 
droog en zonnig. Eigenlijk een paar 
graden te warm, maar met de afge-
lopen zomermaanden in ons achter-
hoofd, was dit helemaal niet erg.

Oefeningen
Er werd gestart met het rijden van 
een aantal rondjes. Zo kon er goed 
gekeken worden op welk niveau de 

kinderen met de skatelessen kon-
den instappen. De groepsindeling 
werd ook op deze wijze gevormd. 
Op een afgezet stukje asfalt wer-
den vervolgens oefeningen gedaan 
zoals recht op de skates staan, sla-
lommen en op één been skaten. 
Dit werd afgewisseld met het rij-
den van één of meer rondjes. Hal-
verwege de skateclinic was het tijd 
om de dorst te lessen en even bij te 
komen. Daarna nog een paar oefe-
ningen, met aan het eind een afslui-
tend spel.
De skeelerbaan in Baambrugge is 
212 meter. Weliswaar kleiner dan 
een ‘gewone’ baan, maar veel over-
zichtelijker. Voor de kinderen is dit 
ideaal, omdat een rondje daarmee 

niet zo lang is. Voor de begelei-
ders en de ouders is dit perfect om 
de verrichtingen van hun kinderen 
te kunnen volgen. Voor de kleinere 
kinderen, die nog te jong zijn om te 
skaten, was het naastgelegen speel-
parkje perfect om zich ook te ver-
maken.

De komende twee zaterdagen, 10 
en 17 september, worden er ook nog 
clinics gegeven. Dit is van 16.00 uur 
tot 17.00 uur in Baambrugge. En-
thousiast geworden? Schrijf je dan 
in via jeugdcoordinator@ijsclub-
nooitgedacht.nl of door te bellen 
naar 0297-282156. Wil je eerst meer 
informatie over de clinics? Kijk dan 
op www.ijsclubnooitgedacht.nl

Eerste wedstrijdwinst korfballers 
De Vinken 2 in competitie
Vinkeveen - Op zaterdag 3 sep-
tember stond de eerste competitie-
wedstrijd van het seizoen 2011-2012 
op het programma voor het tweede 
team van korfbalvereniging De Vin-
ken uit Vinkeveen. De door Café-
restaurant De Veensteker gespon-
sorde equipe mocht op deze war-
me nazomermiddag aantreden op 
het kunstgras van de Maartensdijk-
se korfbalvereniging Tweemaal Zes 
(TZ).

Snikheet
Coach Dirk van der Vliet koos er-
voor om deze wedstrijd met Rut-
ger Woud, Rogier Schoenmaker, Li-
sa Kroon en Roosmarijn Mooij in de 
aanval te starten, de eerste verde-
diging bestond uit nieuw lid Frank 
Dankelman, Jasper van Peursem, 
Helene Kroon en Danique Prauw. 
Als reserves waren juniorendames 
Annick Stockhof en Eva Hemelaar 
en de ervaren Johan Kroon mee af-
gereisd naar deze kleine plaats tus-

sen Hilversum en Utrecht. De wed-
strijd begon goed voor de thuisclub. 
Eén van de eerste schoten van het 
vierde team van TZ viel direct door 
de gele korf en de Vinkeveners ke-
ken direct tegen een achterstand 
aan. Door een benutte vrije bal van 
Rutger en een zuiver schot van He-
lene waren de rollen gelukkig al snel 
omgedraaid. Beide doelpuntenma-
kers wisten nogmaals te scoren en 
hierdoor liep de voorsprong uit naar 
drie punten en een 1-4 tussenstand. 
Vanaf dat moment tot aan de rust 
gingen beide partijen gelijk op en 
wisten nog driemaal te scoren. Met 
een 4-7 stand verlieten beide partij-
en het inmiddels snikhete speelveld.

Spanning
Na rust kwam Annick Stokhof in het 
veld als vervangster voor Roosmarijn 
Mooij, die aan het eind van de eer-
ste helft een lichte blessure aan haar 
bovenbeen opliep. Het team ving dit 
goed op en de voorsprong liep uit 

naar 4-9 via schoten van Helene en 
Lisa. Vanaf dat moment echter ging 
het minder met De Vinken en stag-
neerde de doelpuntenstroom. TZ 
maakte hier gretig gebruik van en 
wist via twee doorloopballen, twee 
schoten en een rommelbal terug te 
komen tot 9-9, de spanning was te-
rug in de wedstrijd! 

Coach Van der Vliet besloot de er-
varen Johan Kroon in het veld te 
brengen als vervanger voor Jasper. 
Na een wegtrekballetje achter de 
paal keek het tweede zelfs even te-
gen een achterstand aan. Maar ge-
lukkig konden de Vinkeveners weer 
op gelijke hoogte komen en even 
leek het duel te eindigen in een ge-
lijkspel. Tot in de laatste minuut Da-
nique Pauw langs haar tegenstand-
ster sprintte en de daaropvolgen-
de doorloopbal succesvol wist af te 
ronden. 11-12 was de eindstand, de 
eerste punten zijn binnen! 
De volgende wedstrijd van de Veen-
steker-equipe is zaterdag 10 sep-
tember om 14:00 thuis op sportcom-
plex de Molmhoek in Vinkeveen, te-
genstander dan is streekgenoot 
SDO 3.

Politieschool
Na de lunch was het tijd voor de po-
litieschool. Er werd getest of de pu-
pillen en welpen goede agenten 
konden worden. Onderweg moes-
ten ze kaartlezen, opdrachten ma-
ken, rennen en zich verstoppen. Ze 
moesten goed uitkijken dat ze niet 
gezien werden door de hoofdagent, 
die was verkleed als boef. Voor-
al de welpjes vonden dit toch wel 
erg spannend. Zij hadden het geluk 
dat de boef niet zo heel bekend is in 
Westerheul. Hij had moeite met alle 
steegjes, bruggetjes en vooral paal-
tjes. De kinderen zijn daarom door 
hem niet betrapt en gevonden, dus 
waren alle kinderen geslaagd voor 
de test. De beloning: een ijsje. 
Het donderdagmorgenprogram-
ma begon iets later. Het gras werd 
gemaaid, waardoor de korfbalpa-
len nog niet opgezet konden wor-
den. De oudste pupillen deden een 
schotcircuit (diplomaschieten) en de 
andere groepen gingen gezellig trai-
nen en spelletjes doen. Na de lunch 
(broodje knakworst) kregen de kin-
deren een stoomcursus, zodat de 
rest van de leiding een spelcircuit 

kon uitzetten. Het wemelde die mid-
dag van de Disney figuren op het 
korfbalveld. De deelnemers konden 
koekhappen, ballon trappen, stoep 
krijten, snoep happen, sjoelen en 
nog veel meer. Het was erg leuk en 
heel relaxed. Om half 4 werden de 
kinderen weer opgehaald, maar zij 
mochten niet eerder naar huis dan 
dat ze een demonstratie pingelen 
hadden gegeven. Al met al weer vier 
fantastische dagen, mede dankzij de 
zeer enthousiaste leidinggroep. 

Seizoenstart
Inmiddels is de korfbaljeugd van 
De Vinken weer begonnen met het 
nieuwe seizoen. De welpjes in de 
leeftijd van vijf jaar trainen op zater-
dagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur. 
De pupillen, van 6 tot 10 jaar trainen 
op maandag- en woensdagavond 
van 18.00 tot 19.00 uur. De Vinken 
heeft zich in de afgelopen jaren on-
derscheiden als een uitstekende, 
gezellige jeugdvereniging. Kinde-
ren, die het leuk vinden zijn van har-
te welkom. Lijkt het jou ook leuk om 
te korfballen, kom dan gerust eens 
kijken op een training.
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Zondag a.s. wielerspektakel 
in Ronde van Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 18 septem-
ber a.s. wordt voor het tweede ach-
tereenvolgende jaar de Ronde van 
Uithoorn in het Oude Dorp en Tha-
merdal verreden. Tot ver in de vorige 
eeuw was de jaarlijks, in het Pink-
ster weekend verreden wielerronde, 
een hoogtepunt voor de bewoners 
van het Thamerdal. Zij en vele an-
dere liefhebbers van de wielersport, 
omzoomden met duizenden het par-
cours. Voordeuren stonden open, 
tuinstoelen stonden aan de kant van 
de weg, er klonk muziek en men 
kon genieten van prachtige wieler-
sport. Eind jaren tachtig verdween 
de Ronde tot spijt van velen uit het 
Thamerdal. Verkeersdrempels deden 
hun intrede, waardoor de wielerron-
de moest uitwijken naar een ande-
re locatie. In 2010, het jaar waar-
in de Uithoornse Wieler Trainings 
Club (UWTC) 75 jaar bestond, keer-
de de Ronde terug in het oude cen-
trum van Uithoorn. Dit was mede op 
verzoek van buurtbeheer Thamerdal. 
De wedstrijd werd gedeeltelijk in 
Thamerdal en gedeeltelijk in het Ou-
de Dorp verreden. Evenals vorig jaar 
heeft ook dit jaar de gemeente haar 
welwillende medewerking verleend 
om de Ronde op hetzelfde parcours 
(1.100 meter) te laten plaatsvinden, 
met start en finish op het Marktplein 
aan de Amstel.

Masters
De wielerronde van Uithoorn start 
om 10:45 met een wedstrijd over 40 
km voor de categorie Masters 60+. 
Om 12.00 starten de Amateurs B 
(50 km) en om 13.30 uur de Nieu-
welingen (40 km). Het wielerspek-
takel wordt afgesloten met een ge-
combineerde wedstrijd over 70 km 
voor Amateurs A en Junioren. Deze 
wedstrijd start om 15.00. De organi-
satie van UWTC zorgt voor de muzi-
kale omlijsting en de renners onge-
twijfeld weer voor hele mooie wieler-
sport. De UWTC nodigt u van har-
te uit voor het aanmoedigen van uw 
plaatselijke favorieten. Gezelligheid 
en sfeer zijn uiteraard gegarandeerd 
op dit fraai uitgezette parcours.
 
Uitslagen 
Op zaterdag 10 september waren 
UWTC’ers Theo Oudshoorn en Guus 
Zantingh naar de hanzestad Deven-
ter afgereisd om daar te starten in 
een wedstrijd voor Masters 60+. Na 
alle regen van de afgelopen week 
was het zaterdag eindelijk weer eens 
mooi weer om te koersen, dus voor 
de renners aanleiding om vanaf het 
vertrek een hoog tempo te ontwik-
kelen. De eerste ontsnappingspo-
gingen kondigde zich dan ook vrij 
vroeg aan. Maar pas halverwege de 
wedstrijd konden enkele renners, 
waaronder Guus Zantingh, een klei-

ne voorsprong nemen. Helaas werd 
deze poging door het peloton te-
niet gedaan. Het duurde tot 5 ron-
den voor het einde voordat er drie 
renners uiteindelijk een ruime voor-
sprong konden nemen op het pelo-
ton. Uiteindelijk bleef er maar één 
renner, Piet Hoevers, van de kop-
groep uit de greep van het peloton 
en won zodoende de wedstrijd. Guus 
Zantingh won de sprint van het pe-
loton en werd hiermee 2e. Door dit 
resultaat behaalde hij zijn 16e podi-
umplaats van dit seizoen. Good old 
Theo Oudshoorn behaalde een ver-

dienstelijke 14e plaats. Overige uit-
slagen: op zondag 11 september be-
haalde John Oudshoorn (Amateur 
B) een 2e en Edwin de Graaff (Elite) 
een 9e plaats in de wielerronde van 
Purmerend. Op zaterdag 10 septem-
ber stond jeugdrenner Owen Gelijn 
(10 jaar) aan de start van de Klom-
penronde, een landelijk jeugdtoer-
nooi in Honselersdijk. Owen behaal-
de daar in zijn leeftijdcategorie 3 een 
fraaie 9e plaats. 
Zijn jongere broer Tristan behaal-
de in categorie 2 een keurige 26e 
plaats.

Thijs Leijgraaff, winnaar Nieuwelingen 2010

Kanovereniging organiseert 
kanotoertocht: “Rondje de Venen”
Vinkeveen - Door een viertal ka-
noverenigingen in het plangebied 
De Venen wordt er elk jaar een ge-
zamenlijke kanotoertocht georga-
niseerd. Per toerbeurt organiseert 
De Kromme Aar uit Alphen a/d 
Rijn; Wyrda uit Woerden of Michiel 
de Ruyter uit Uithoorn de tocht. Dit 
jaar is de kanovereniging De Ron-
de Venen aan de beurt. De toertocht 
wordt op zondag 18 september ge-
varen onder de naam een “Rondje 
de Venen”. Door de onderlinge sa-
menwerking van de vier kanover-
enigingen krijgt de toertocht een 
meer regionaal karakter waarbij er 
elk jaar in een ander gedeelte van 
het plangebied De Venen tochten 
kunnen worden uitgezet. Dit jaar is 
er gekozen uit een combinatie van 
de bestaande kanoroutes zoals die 
door het Recreatieschap De Vin-
keveense Plassen zijn uitgezet. De 
deelnemers kunnen kiezen uit ver-
schillende en daarmee de tocht kort 
of lang maken. Er is keuze uit drie 
routes: 18 km; 25 km en 42 km.

Vinkeveense plassenroute 
18km / 25 km:
Als middellange kanotocht is de 
ANWB-route in combinatie met de 

Achterbosroute een tocht van in to-
taal ca. 18 km over en achterlangs 
de Vinkeveense Plassen een prima 
route. Aantrekkelijk is het om de 
tocht na de polder langs de Ring-
vaart te vervolgen via de Botshol-
sesloot. De rust en de natuur vor-
men een uitstekend decor voor een 
onvergetelijke tocht en zullen de 
onvermijdelijke gevoelige spieren 
doen vergeten. 
De lunchpauze is bij eiland één. Voor 
de liefhebbers van groot “open” wa-
ter kan er bij rustig weer een over-
steek over de Noord Plas worden 
gemaakt..
Ook voor open kano’s of Canadezen 
is deze tocht goed te volbrengen zij 
varen verder door achter de zand-
eilanden en langs de Baambrugse 
Zuwe. 
Met een gemiddelde vaarsnelheid 
van 4-5 km per uur is een recre-
ant een flink deel van de dag bui-
ten in de natuur sportief bezig en zal 
de beleving vanaf het water anders 
zijn dan wanneer men gaat wande-
len of fietsen. Is deze afstand te ver 
voor de beginnende kanovaarder, 
dan kan de route worden ingekort 
tot alleen de Achterbosroute van ca. 
12 km. De langere toch van 25 km 

combineert de plassen met het ri-
viertje de Angstel. Het Vaarcircuit 
Ronde Venen 42 km Is een rondje 
van ca. 41 km langs de grenzen van 
de gemeente De Ronde Venen. 

De marathon is een echte presta-
tietoertocht en vraagt een behoorlij-
ke conditie. De tocht duurt al gauw 
6 tot 8 uur. Het voordeel van deze 
route is dat er veel variatie is in ver-
schillende soorten vaarwater. Daar-
om is deze tocht zeker niet saai en 
kunnen de kanovaarders genieten 
van diverse fraaie landschappelij-
ke elementen. Een nieuw alterna-
tief op deze route is mogelijk ge-
worden door het overdraagpunt in 
de Heinomsvaart. Hierdoor kan de 
tocht ook via de Veldwetering wor-
den gevaren. 

Informatie:
De tochten worden georganiseerd 
door de kanovereniging De Ronde 
Venen. De start van de marathon is 
om 9.00 uur en de kortere tochten 
starten om 10.00 uur. 
Het vertrek is vanaf de loods aan 
de Herenweg 196 te Vinkeveen. In-
lichtingen bij Albert Bank e-mail 
a.bank@telfort.nl of www.kvdrv.nl 

Clubkampioenschappen 
junioren TVM 
Mijdrecht - De afgelopen week 
heeft de jaarlijkse strijd plaatsge-
vonden om het clubkampioenschap 
voor de junioren. Er kon in heel veel 
verschillende categorieën worden 
ingeschreven zodat iedereen op zijn 
of haar eigen niveau kon meespe-
len. 
Hoewel de vele regenbuien af en 
toe roet in het eten gooiden konden, 
weliswaar met enige vertraging, al-
le partijen worden uitgespeeld. Sita 
Coenraads werd voor de derde maal 
op rij clubkampioen en kreeg daar-
mee de grote wisselbeker definitief 
in haar bezit. 

De winnaars:
Meisjes Enkel t/m 8.
 1e Jaimy Eisen
 2e Floor Butzelaar

Jongens Enkel t/m 8.
 1e Romijn van Vliet 
 2e Felix Susijn
Meisjes Enkel t/m 10.
 1e Bente van Vliet 
 2e Nikki Deken
Jongens Enkel t/m 10
 1e Youri van Loosbroek
 2e Max Bakker
Meisjes Enkel t/m 12 (8/9)
 1e Julia Veerhuis 
 2e Rochelle Catsman 
Jongens Enkel t/m 12 (8/9).
 1e Youri van Loosbroek 
 2e Merlijn Whitton
Meisjes Enkel t/m 12 (7+)
 1e Lisa Post
 2e Julia Govers 
Jongens Enkel t/m 12 (7+).
 1e Jarni van der Wilt 
 2e Thijs Visser 

Jongens Enkel t/m 14 (8/9)
 1e Floris Berkelder
 2e Merlijn Whitton 
Meisjes Enkel t/m 14
 1e Demi Coenraads 
 2e Babette Limburg
Jongens Enkel t/m 14 (7+).
 1e Hugo Straver 
 2e Casper Helmer
Meisjes Enkel t/m 17 (8/9)
 1e Julia Govers
 2e Sophie Berger 
Jongens Enkel t/m 17 (8/9)
 1e Joost Flick 
 2e Justin Koek 
Meisjes Enkel t/m 17 (7+)
 1e Sita Coenraads 
 2e Ismay Verbeek 
Jongens Enkel t/m 17 (7+).
 1e Hugo Straver
 2e Casper Helmer 

De Vinken C1 na pittig 
duel langs Fiducia C2
Vinkeveen - In de tweede wedstrijd 
van de lopende najaarscompetitie 
moest de door Jumbo gesponsorde 
C1 van De Vinken het opnemen te-
gen Fiducia. Een niet geheel onbe-
kende tegenstander, die uiteindelijk 
met 5-2 met lege handen naar huis 
werd gestuurd.

In het lange gras op sportpark De 
Molmhoek werd voortvarend be-
gonnen door de gasten. In hun eer-
ste lange aanval wisten zij via een 
afstandsschot de 0-1 te scoren. Bin-
nen vijf minuten had het Jumbo-
achttal duidelijk gemaakt, dat zij er 

toch ook waren om te winnen. 
William Leeflang scoorde eveneens 
via een afstandsschot de 1-1. Voor 
de rust zouden beide partijen nog 
een strafworp missen maar Fenne 
Claassen kon via een afstandsschot 
2-1 op het scorebord laten zetten.
De Vinken gaat daarna een wat an-
der spelletje spelen. Minder op de 
doorloopbal, maar vooral van af-
stand schieten. Door een goede af-
vang worden de Vinkenaanvallen 
steeds langer.

Toch is de wedstrijd nog niet voor-
bij. In de tiende minuut wordt door 

het Vinkenachttal afstand genomen. 
Het is eerst Fenne, die een strafworp 
benut en vervolgens Lilian Prins die 
een prachtig uitgespeelde kans 
naast de korf raak schiet. De C1 
staat veilig op een 4-1 voorsprong. 
Na een paar wissels worden er in de 
laatste minuten nog enkele kansen 
gecreëerd en benut. Het is eerst Da-
vid Leeflang die achter zijn tegen-
stander vandaan komt en een door-
loopbal benut en tenslotte scoort Fi-
ducia nog uit een kansje achter de 
korf. Eindstand 5-2.
Met twee overwinningen staat De 
Vinken C1 bovenaan de ranglijst.

De Vinken A1 wint van EKVA A2
Vinkeveen - Onder toeziend oog 
van de nieuwe sponsor Makelaardij 

Witte wint De Vinken A1 van het A2 
team van EKVA- C1000 Verschuren.
Het is 10 September en de shirt-
sponsor is aanwezig om persoonlijk 
kennis te maken met De Vinken A1.
Er word een foto genomen en na-
tuurlijk staat er een wedstrijd te 
wachten, dit keer tegen EKVA/
C1000 Verschuren A2. Namens ma-
kelaardij Witte is Arnold de Groot 
gearriveerd om de wedstrijd te be-
kijken.

Opdrachten
De equipe van Makelaardij Wit-
te kreeg de opdracht om druk uit 
te oefenen op de tegenstanders. 
Eén van de opdrachten was ook om 
heer heer en dame dame te spelen, 
met afwisselend aanvalsspel. Al snel 
nam het team van Makelaardij Wit-
te het heft in handen. De Vinken A1, 
dat ook al zijn eerste wedstrijd won, 
was gebrand op een goed resultaat. 
De ruststand werd 6-4 in het voor-
deel van de Vinkeveners.

Wel moesten het verdedigend beter 
gaan, want de tegenstanders kon-
den vrij gemakkelijk aanleggen voor 
het afstandsschot en daarmee ook 
doeltreffend zijn. Na rust werd de-
ze taak beter uitgevoerd en de A1 
bleef scoren, al werden er ook wel 
wat doorloopballen gemist. 

De sponsor heeft met tevreden-
heid gekeken naar De Vinken A1. 
Het spel zag er bij vlagen erg leuk 
uit. Natuurlijk moeten de jeugdspe-
lers nog groeien in het samenspel, 
maar daar hebben de coaches Stok-
hof en Sintnicolaas alle vertrouwen 
in. Uiteindelijk kwam De Vinken op 
een 14-8 zege uit en met tevreden-
heid werden weer twee punten aan 
het totaal bijgeschreven.

De doelpuntenmakers waren: Jelle 
Mul 4 , Nicky Kroon 3 , Eva Heme-
laar 2 , Pascal Hoogeboom 2 , Mark 
de Haan 1, Nelly Huizinga 1 en An-
nick Stokhof 1.



Let’s party

OBS De Pijlstaart opent schooljaar op z’n Hollands
Vinkeveen - Traditiegetrouw opende OBS De Pijlstaart uit Vinkeveen afgelopen 
vrijdag het schooljaar o�  cieel met het jaarlijkse feest De Pijlstart. Ouders, 
leerkrachten en leerlingen konden onder het genot van een hapje en een 
drankje bijkletsen en nog even terugblikken op de zomervakantie. 

Dit jaar stond het feest in het thema van Holland. Uit de speakers knalde gezellige 
Hollandse muziek en zowel binnen als buiten waren leuke (Oudhollandse) 

spelletjes te doen. Er werd behoorlijk hard gelachen op de ‘stier’, waar de kinderen 
zo lang mogelijk op moesten blijven zitten. Niet de gemakkelijkste opgave! Het 
was duidelijk te merken dat het leerlingenaantal weer � ink gegroeid is, want 
het schoolplein leek voller dan ooit te staan. Nu het feesten erop zit, moeten de 
leerlingen er écht aan geloven: het keiharde werken is begonnen! En dat moet, 
na een week van het schoolreisje naar de Efteling en de geslaagde Pijlstart, geen 
enkel probleem zijn... 
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Atlantis A2 pakt punt in Leiderdorp
Mijdrecht - Het door Scheenaart 
rioolwerken gesponsorde korfbal-
team Atlantis A2 moest afgelopen 
zaterdag een uitwedstrijd spelen in 
Leiderdorp tegen Velocitas A2. De 
wedstrijd begon als volgt: Maarten 
Helsloot, Matthijs Blokland, Wille-
mijn Schouten, Sterre Rechtuijt in 
de aanval en Lars van Walraven, Ka-
riem Khalifa, Iris Facee Schaeffer en 
Eva Haspels in de verdediging. At-
lantis begon goed aan de wedstrijd 
met meteen een voorsprong door 
een goed afstandsschot van Wille-
mijn, 0-1. Kort daarna kwam Atlantis 
op een 0-2 door een mooi afstands-
schot van Maarten. Maar Velocitas 

gaf niet op, dus kwamen ze terug tot 
1-2 door een doorloopbal. Atlantis 
trok zich daar niets van aan en Lars 
kwkam met een goeie korte kans 
en maakt er de 1-3 van. Toen klonk 
het rustsignaal. Na wat aanwijzin-
gen van coach Chantal ging Atlantis 
weer met veel vertrouwen de wed-
strijd in. In de tweede helft kwam 
Niels van Oudenallen in het veld 
voor Matthijs en Maartje Waagenaar 
kwam erin voor Sterre. In het begin 
van de tweede helft maakte Velo-
citas het eerste doelpunt door een 
schot 2-3. Snel daarna kreeg Atlan-
tis een strafworp mee en die maakte 
Willemijn keurig af, 2-4. Kort daarna 

scoorde Eva meteen door een kor-
te kans 2-5, daarna scoorde Veloci-
tas de 3-5 door een afstandsschot. 
Snel daarna maakte Maarten er de 
3-6 van door een perfect afstands-
schot. Vervolgens kwam Velocitas 
heel goed terug en maakte meteen 
vier doelpunten achter elkaar. Twee 
korte kansen en een schot, straf-
worp en zo werd de stand 7-6. De 
laatste 15 minuten kwam Robina 
van Senten in het veld voor Maartje. 
Vijf minuten voor tijd scoorde Wille-
mijn een mooi afstandsschot en zo 
werd het 7-7. Atlantis probeerde nog 
de overwinning te pakken maar dat 
is helaas niet gelukt: eindstand 7-7.

Hopelijk gaat Atlantis A2 volgende week in Sassenheim tegen TOP/wereldtickets beide punten pakken.

Argon A1 heeft geen kind 
aan Young Boys
Mijdrecht - Na het 1-1 gelijkspel 
van vorige week tegen het gerenom-
meerde Roda JC, nam Argon A1 on-
der leiding van trainer Patrick Loenen 
het ditmaal op tegen Young Boys A1 
uit Haarlem, een nieuwkomer in de 
eerste divisie. Alle goede bedoelin-
gen van Young Boys ten spijt, was het 
Argon dat direct het heft in handen 
nam onder aanvoering van de bij vla-
gen weergaloos spelende balvirtuoos 
Tarik Tissoudali. Het grote veldover-
wicht van de Mijdrechtenaren resul-
teerde in een 3-0 voorsprong binnen 

twintig minuten, waarbij vooral de 
derde treffer op naam van Tissoud-
ali van ongekende schoonheid was. 
De behendige dribbelaar kwam mid-
dels een steekpass oog in oog met 
Young Boys keeper Akachar te staan, 
die hij met een uitgekiende stift wist 
te verschalken alvorens een scala 
aan schijnbewegingen van diezelf-
de Tissoudali de hulpeloze keeper, 
die zijn schlemielige optreden moest 
bekopen met een vroegtijdige wis-
sel, te machtig waren geweest. Ver-
volgens liepen de Argonouten nog 

voor de thee via treffers van Agbolo-
soo en Loenen uit naar een riante 5-0 
voorsprong. Ook in het tweede be-
drijf kon het nietige Young Boys, be-
houdens enkele speldenprikjes, geen 
vuist maken tegen het sterk spelen-
de Argon, dat via tweemaal Tissoud-
ali en eenmaal Okoduwa uitliep naar 
een klinkende 8-0 overwinning. Ge-
concludeerd mag dus worden dat 
Argon A1, met vier punten uit twee 
wedstrijden, een prima seizoensou-
verture beleeft in de prestigieuze eer-
ste divisie. 

Een Treffer doet Argon de das om
Mijdrecht - Argon is in de verre 
uitwedstrijd in Groesbeek tegen De 
Treffers strijdend ten onder gegaan. 
Waar de meest recente uitwedstrijd 
nog kansloos verloren werd, werd 
er nu tegen een hoger aangeschre-
ven tegenstander met veel inzet ge-
zocht naar de punten, maar ging de 
formatie van Jimmy Simons toch ten 
onder: 1-0. Na de remise van vorige 
week tegen FC Hilversum was Ar-
gon nu duidelijk op zoek naar een 
driepunter en probeerde het de te-
genstander vroeg vast te zetten. 

De beste kans in de beginfase was 
dan ook voor Argon toen de gedre-
ven Joshua Patrick de actie inzette 
en een goede voorzet afleverde die 
viel voor de voeten van Robin Mul-
ler van Moppes die het leer niet 
langs doelman Peters van de Tref-
fers kreeg. Vlak daarna kregen de 
Treffers een grote mogelijkheid toen 
Brayton Biekman op het middenveld 

balverlies leed en Said Echargui de 
bal inbracht bij het Argon-doel, tot 
opluchting van de Argonauten wist 
Dennis Filippo redding te brengen 
op de doellijn. 

Gevaar
Na een minuut of twintig was Biek-
man gevaarlijk toen een ingooi van 
Nicolai Verbiest pardoes voor zijn 
voeten werd gekopt en de buiten-
speler bijna alles goed deed; de 
aanname op de borst en de daar-
opvolgende uithaal waren goed, de 
bal belandde net aan de verkeerde 
kant van de paal. Vlak na dat mo-
ment hadden de Treffers zomaar 
op 1-0 kunnen staan toen Echag-
ui een voorzet af wilde leveren maar 
de bal in een keer via de binnen-
kant van de paal het speelveld weer 
in zag stuiteren. Vijf minuten later 
was het alsnog raak voor de Treffers 
toen Jansen de voorzet gaf vanaf de 
linkerkant en Paul Jans de bal van 

dichtbij volledig vrijstaand mocht 
inkoppen: 1-0. Na de rust kreeg de 
zeer hardwerkende en goed spelen-
de Robin Muller van Moppes weer 
eens kans namens Argon, maar zag 
zijn inzet andermaal gekeerd door 
de doelman van de Treffers, die de 
hele wedstrijd een sta in de weg 
bleef. Beide teams kregen kansen in 
de tweede helft, Argon was dichtbij 
de gelijkmaker toen Kevin van Essen 
Patrick Lokken helemaal alleen voor 
doelman Peters zette, maar de spits 
schoot op het lichaam van de sluit-
post. De Treffers hadden in die fa-
se de wedstrijd in het slot kunnen 
gooien, maar met name spits Jans 
faalde een aantal keren opzichtig in 
de afwerking. Zo verliest Argon dus 
andermaal een uitwedstrijd, maar is 
het gevoel na deze wedstrijd heel 
anders. 
De wedstrijd tegen de Treffers biedt 
perspectief voor de komende wed-
strijden.

Clubkampioenen zij n bekend bij  
tennisvereniging De Ronde Vener
Mijdrecht - De afgelopen week zijn 
bij Tennisvereniging De Ronde Ve-
ner de clubkampioenschappen ge-
speeld. Maar liefst 180 deelnemers 
hadden zich dit jaar ingeschreven, 
waardoor op alle niveaus voldoen-
de deelnemers waren om een paar 
leuke partijen te spelen. Hoewel het 
een regenachtige week was, waren 
er voldoende mooie tennisdagen zo-
dat ook het publiek in groten getale 
naar het tennispark kwam. Op zon-
dag werden de finales gespeeld. In 
de hoogste categorie bij de dames 
werd Jolanda van Walraven club-
kampioen door Monique Sessink 
met 1-6, 6-2 en 6-4 te verslaan. Bij 
de heren ging de eindstrijd net als 
vorig jaar tussen Mick van Meines 
en Menno van Parreeren. Het lever-
de een spannende finale op, waarin 
Mick van Meines een 6-1, 5-2 voor-
sprong had toen het spel door de 
regen werd onderbroken. Die regen 
inspireerde Van Parreeren tot een 

spectaculaire come back en een 7-5 
winst in de tweede set. In de der-
de set kon hij zijn sterke spel ech-
ter niet volhouden en met 6-3 winst 
wist Van Meines die ook te winnen 
en met succes zijn titel te verdedi-
gen. Ook in de dubbel wist Van Mei-
nes de titel te winnen door samen 
met Ruud van der Helm de winnaars 
van vorig jaar, Menno van Parreeren 
en Erik Boogaard te verslaan. Bij de 
dames ging de dubbeltitel naar Joy-
ce de Hondt en Jacqueline Ruijg-
rok die Peggy de Honds en Saskia 
de Jong wisten te verslaan. In het 
gemengd dubbel was de titel voor 
Jacqueline Ruijgrok en Martijn An-
driessen die Monique Zanders en 
Eelco van Gent met 6-4 6-4 wisten 
te verslaan. Bij de jeugd werd Fran-
ciska Oudshoorn clubkampioen bij 
de meisjes door met 6-3 6-4 van 
Anouk van Tricht te winnen en bij de 
jongens won Dennis Pauw met 6-0 
6-0 van Danny Twaalfhoven. 

Opvallend was dit jaar ook het en-
thousiasme van de nieuwe leden 
die niet schroomden om aan het 
einde van hun eerste tennisjaar in 
te schrijven voor de clubkampioen-
schappen. 
Dit is een ondersteuning voor het 
beleid van Tennisvereniging De 
Ronde Vener waarbij ernaar wordt 
gestreefd tennis mogelijk te maken 
voor alle leeftijden en alle catego-
rieën. Na deze clubkampioenschap-
pen is het tennisseizoen bij De Ron-
de Vener nog niet afgelopen, want 
in oktober wordt wederom het Ok-
tober Dubbel Toernooi georgani-
seerd. 
Bovendien kan er in de wintermaan-
den op 4 French Court banen wor-
den doorgespeeld. Indien u meer in-
formatie wilt over het lidmaatschap, 
kunt u contact opnemen met Marij-
ke ten Dam, telefoonnummer 0297-
285469 of kijken op internet: www.
tvdrv.nl.

Hertha D1 start uitstekend de competitie 
Vinkeveen - Na een aantal oefen-
wedstrijden en een bekerwedstrijd 
waarbij de laatste twee wedstrijden 
prima gevoetbald werd startte za-
terdag jl de competitie tegen Zuid-
vogels. Zou de D1 de stijgende lijn 
door kunnen trekken? 
De eerste 15 minuten waren duide-

lijk voor de Hertha-mannen. Zij stre-
den voor elke centimeter en hadden 
veel druk naar voren. Als snel werd 
het 0-1 voor Hertha. Na dit doel-
punt bleven ze oppermachtig en 
met mooi voetbal liepen Hertha D1 
naar een 0-4 ruststand toe. De 2e 
helft begon wederom met de strijd 

op het middenveld. Het spel golfde 
op en neer zonder dat er kansen te 
noteren vielen, na een kwartier in de 
2de helft waren ze weer de boven-
liggende partij en scoorden nog de 
0-5 en 0-6. 
De eerste competitiewedstrijd werd 
met een overwinning afgesloten. 

Boven vlnr. Dobias van Rossum, Maikel Meinsma, Jeroen Goes, Thom Janssen, Ferdi Balte, Dennis van den Hoven, Bjorn 
Holtrop, Frans Janssen. Onder vlnr. Gino Muntslag, Joost van Raaij, Bas Bosman, Leo Clement, Sten de Lange, Mike Wol-
tjes, Damian Venneman, Jay te Beest.

Eerste competitie was 
streekderby Hertha MC1 
Vinkeveen - Voor de voetbalmeis-
jes van Hertha MC1 was dit de eer-
ste competitiewedstrijd in deze sa-
menstelling, een combinatie van 
oud MC1/MD1 en nieuwe instroom. 
In de training zag men het al: er 
zit potentie in dit team. Zaterdag 
mochten de meisjes aantreden voor 
een echte streekderby, Wilnis tegen 
Vinkeveen. 

Het team van MC1 stond vanaf de 
eerste minuut op scherp, spelen te-
gen CSW is altijd beladen. Coach 

Danny gaf aan dat ze kort en snel 
moesten overspelen. De meiden 
hebben hier goed naar geluisterd 
want met korte steekpasses, prima 
overspeelballen en het snel terug 
veroveren van verloren ballen stond 
het na de eerste helft al 0–4. De 
tweede helft werd sterk begonnen, 
maar CSW kwam een aantal keren 
vervaarlijk in het 16 meter gebied 
van Hertha, maar ook hier stond 
een ijzersterke verdediging onder 
aanvoering van Romy. Hertha liep 
al snel uit naar een 0–7 voorsprong. 

Door Nikita werd de bal nogmaals 
prachtig het CSW doel ingewerkt 
maar deze goal werd afgekeurd we-
gens buitenspel. Een zeer spannen-
de wedstrijd waarbij door coach Je-
roen, voor de Hertha meisjes, ver-
schillende speelposities werd uitge-
probeerd om de volgende wedstrijd 
nog sterker voor de dag te komen. 
Danitsja kreeg nog een publieks-
wissel wegens haar uitmuntende 
speelwijze. Maar eigenlijk gold de-
ze publiekswissel voor alle meisjes 
van Hertha MC1.

Atlantis 1verliest in IJmuiden
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het eerste korfbalteam van 
Atlantis haar eerste uitwedstrijd te-
gen DKV in IJmuiden. Na de ver-
loren partij tegen Achilles was de 
ploeg uit Mijdrecht gebrand op een 
goed resultaat. De ploeg kende 
sterke fases, maar ook fases waar-
in men niet geconcentreerd was en 
veel balverlies leed. Na een 7-4 rust-
stand eindigde de wedstrijd 15-10 
in het voordeel van DKV. Het door 
de Rabobank gesponsorde Atlantis 
startte niet scherp. De eerste aan-
vallen kenden veel fouten en on-
nodig balverlies. DKV daarente-
gen toonde zich gretig en was veel 
scherper in de afronding, waardoor 

Atlantis al snel tegen een 3-0 ach-
terstand aankeek. Na een minuut 
of tien kwamen de Mijdrechtena-
ren beter in hun spel. In de verde-
diging werden veel ballen onder-
schept, waardoor veelvuldig kon 
worden aangevallen. Met nog zo’n 
vijf minuten voor de rust had At-
lantis de stand weer gelijk getrok-
ken naar 4-4. In de daaropvolgen-
de fase werd zichtbaar dat de ploeg 
nog wisselvallig opereerde. In plaats 
van de rust te bewaren en de stand 
te consolideren, werd men verde-
digend te gretig, wat genadeloos 
werd afgestraft door DKV. Nog voor 
het rustsignaal was de ploeg alweer 
op een 7-4 achterstand gezet. 

Na de rust wist Atlantis zich te her-
pakken. De ploeg kent dus ook 
veerkracht. Er werd een inhaalrace 
gestart. Dit leidde tot een 9-8 tus-
senstand. De door de Rabobank 
gesponsorde formatie wist ech-
ter wederom niet door te drukken. 
In plaats daarvan liep DKV uit naar 
een 14-8 voorsprong. Het verzet 
was gebroken. 

In de laatste tien minuten werden 
Jeroen Korver en Sophia van der 
Horst nog ingebracht voor Mark 
Goverse en Cynthia Sassen. Zij 
brachten weliswaar meer aanval-
lende dreiging, maar het gat was 
al te groot om de achterstand nog 
goed te kunnen maken. 
De wedstrijd eindigde uiteindelijk in 
een 15-10 nederlaag.
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Korfballers Atlantis C1 
van start in eerste klasse 
Mijdrecht - De door meubelstof-
feerderij Bos gesponsorde C1 van 
korfbalvereniging Atlantis heeft za-
terdag 10 september haar eerste 
wedstrijd uit bij OVVO in Maars-
sen gespeeld. De C1 speelt dit sei-
zoen opnieuw in de 1e klasse, en 
zal daardoor weer veel sterke te-
genstanders tegen gaan komen. Als 
eerste C team hebben ze hierdoor 
een zware taak, maar het team en 
de coaches zijn vol goede moed van 
start gegaan. Ook tegen OVVO C1 
zou de wedstrijd een zware worden, 
doordat dat team bijna volledig uit 
2e jaars C kinderen bestaat.
Het eerste aanvalsvak bestond uit 
Joëlle Bakker, Saskia Veenboer, 
Sven van Putten en Sander van Die-
men. In de eerste verdediging start-
te het team met Yara van Es, Amy 
Loman, Rick Kuylenburg en Kevin 
Keijman.  

Beter
Het eerste kwartier van de wed-
strijd had OVVO het betere van het 
spel, en zij liepen dan ook uit naar 
een 2-0 voorsprong. Yara wist met 
een sterk genomen doorloopbal de 
stand echter terug te brengen naar 
2-1. OVVO scoorde kort daarop de 
3-1 waardoor de achterstand van 2 
punten opnieuw op het scorebord 

terechtkwam. Na een mooie aan-
val wist Joëlle de 3-2 te maken net 
voordat er voor de rust werd geflo-
ten.  Na de rust liep OVVO uit tot 
een voorsprong van 7-2 waardoor 
het voor Atlantis een zware taak 
werd om weer terug te komen in de 
wedstrijd. Amy wist, nadat de 8-2 
gemaakt werd door OVVO, nog iets 
terug te doen door met een mooie 
doorloopbal de 8-3 op het bord te 
zetten, maar de tijd begon te drin-
gen. Sander van der Sluijs kwam 
in het veld voor Rick en Anouk van 
Dijk voor Yara om in de laatste mi-
nuten nog te proberen de achter-
stand om te buigen, wat helaas niet 
meer gelukt is.  De wedstrijd is uit-
eindelijk geëindigd in een 9-3 ver-
lies voor Atlantis. Het goede nieuws 
is dat de vooruitgang en groei in de-
ze groep opnieuw goed waren terug 
te zien op het veld, wat de meege-
reisde coaches Sandra en Jacob 
zeer tevreden maakten. De komen-
de wedstrijden ziet men dan ook 
met plezier tegemoet! Wilt u ook 
een wedstrijd komen kijken? 

Komende zaterdag, 17 september 
om 10.00 uur speelt dit leuke team 
een thuiswedstrijd op het terrein 
van Atlantis aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Misschien tot dan!

Atlantis C2 geeft niet op
Mijdrecht - Zaterdag 10 september 
heeft de door Roebeson gespon-
sorde Atlantis C2 alweer haar twee-
de competitie wedstrijd gespeeld. 
De klasse waarin het team is inge-
deeld, is iets te hoog gegrepen. Dit 
resulteert in geflatteerde uitslagen. 
Desondanks laten het team zich 
niet uit veld slaan en staan ze weke-
lijks vol goede moed op het veld, zo 
ook deze zaterdag. De ploeg  speel-
de een uitwedstrijd tegen OVVO C2 
uit Maarssen. Atlantis had moeite de 
bal in het spel te houden, terwijl OV-
VO moeiteloos de bal onderschep-
te en gemakkelijk scoorde. In de 
rust was OVVO C2 dan ook uit ge-
lopen naar een 9-0 stand. De coa-
ches drukte de kinderen, in de rust, 
op het hart dat het vandaag niet 
ging om het winnen maar om de 
lessen van de training in de praktijk 
te brengen. De tweede helft speel-
de de C2 echt een stuk beter, maar 
net als in de eerst helft hadden de 

aanvallers van OVVO er geen enkele 
moeite mee om de korf te vinden. De 
stand was inmiddels opgelopen naar 
18-0 en de C2 kreeg nog een laatste 
kans om te scoren; Sam onze inval-
ler uit de D kreeg naar een overtre-
ding van zijn tegenstander een straf-
worp mee. Waar het team in de eer-
ste helft niet in staat was om uit een 
strafworp te scoren, gooide Sam de-
ze er wel feilloos in. De ploeg was 
van de 0 doelpunten af en speelde 
de wedstrijd zonder verdere tegen-
doelpunten uit. Tijdens de terugreis 
was het zaak om de stand snel weer 
te vergeten en maakten de ploeg 
zich op voor de komende trainingen. 
Aanstaande zaterdag 17 september 
speelt de Atlantis C2 tegen Fidu-
cia C2 om 11.00 uur in Mijdrecht op 
het complex aan de hoofdweg. Deze 
ploeg heeft ook nog geen wedstrijd 
gewonnen en het is dus een goede 
gelegenheid voor het team om goed 
spel te laten zien.

Atlantis 2 laat punten 
liggen in Leiderdorp
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest Atlantis 2, gesponsord door 
De Rabobank, optreden tegen Ve-
locitas in Leiderdorp. Atlantis 2 be-
gon de competitie goed door met-
een de eerste wedstrijd met winst 
af te sluiten. Helaas kon Atlantis de 
reeks niet doorzetten in Leiderdorp. 
Door een zwakke eerste helft moest 
Atlantis het veld verlaten met 11-8.
Atlantis begon de wedstrijd in de 
volgende opstelling: Jacco van Koe-
verden-Brouwer, Martijn de Hor-
de, Joyce Gortenmulder en Melissa 
van der Stap in de aanval. In de ver-
dediging begonnen Alex van Sen-
ten, Berry de Jong, Chantal Poolman 
en Tamara Gortenmulder. De wed-
strijd ging van start en binnen 20 
minuten had Atlantis vier onnodige 
strafworpen weggegeven. Hierdoor 
stond het al snel 5-0. De stand liep 
verder uit tot 7-1 en Atlantis moest 
de rust in met een 8-2 achterstand. 

De coach attendeerde Atlantis op 
een zwakke eerste helft en het roer 
moest om.  Na de rust kwam Kristi-
an Geerdinck in het veld voor Mar-
tijn de Horde.  Atlantis begon scherp 
aan de tweede helft en was bezig 
met een fenomenale inhaalslag. Het 
team wist de stand terug te brengen 
naar 9-8. De 9-9 was binnen hand-
bereik, alleen miste Atlantis net dat 
beetje geluk om de gelijkmaker te 
maken. 
Toen Atlantis de 9-9 niet scoorde, 
had Velocitas de mogelijkheid om 
de 10-8 te maken. En dat deden 
ze. Kort daarna maakten ze de 11-
8, waardoor Atlantis het veld moest 
verlaten met een verlies. Ondanks 
een veerkrachtige tweede helft wist 
Atlantis het niet om te zetten in een 
overwinning. Aan Atlantis de taak 
om de volgende wedstrijd door te 
spelen zoals ze in de tweede helft 
deden.

BMX West competitie in Langedij k
Regio - Zondag 11 september was 
het na de zomerstop eindelijk weer 
zover. De BMX West competitie in 
Langedijk, de 6e wedstrijd van dit 
seizoen. Ze begonnen droog daar 
was iedereen al blij mee, maar dat 
uiteindelijk het zonnetje ook nog 
ging schijnen was natuurlijk hele-
maal geweldig. Vrijwel alle UWTC-
rijders stonden uitgerust en wel 
weer klaar bij het starthek. Ook Ro-
berto Blom was gelukkig na een 
lange knieblessure weer aanwezig. 
Bij de Cruisers 40+ werd al snel dui-
delijk dat Olaf van der Wijngaarden 
deze zomer niet met zijn gezin op 
vakantie is geweest, maar zijn tijd 
in een trainingskamp heeft doorge-
bracht. 

Hij ging er als een speer vandoor. 
Wat helaas in een van de manches 
wel een keer fout ging, maar in de 
finale ging hij er toch bijna met de 
winst vandoor. Een 2e plaats voor 
deze 40-plusser. Izar van Vliet had 
in de finale een flitsende start, maar 
moest het uiteindelijk doen met een 
2e plaats. In de A-finale Boys 14/ 
Girls 15 raakten 5 rijders op het eer-
ste stuk in elkaar verward, Mats de 
Bruin kon hier gelukkig snel op rea-
geren en werd hierdoor 2e. 

Helaas bleek onder de 5 ongeluk-
kige rijders UWTC-er Tom Brouwer 
er niet goed vanaf te zijn gekomen 
en moest hij naar de EHBO worden 
gebracht. In de finale open klas-
se werd heftig gestreden. Zo was 
daar de strijd tussen Joey Nap en 
Bart van Bemmelen om de 1e plek. 

En ook Arjan van Bodegraven en 
Roberto Blom waren hevig aan het 
strijden om de 2e en 3e plek.

Standen
De UWTC-rijders behaalden de vol-
gende plaatsen: Boys 7/Girls 8: A-
finale 2e Ferdi Cevahir, 6e Alec vd 
Mast; Boys 8/Girls 9: A-finale 8e Jo-
chem vd Wijngaarden B-finale 1e 
Melvin vd Meer, 2e Max de Beij, 4e 
Daan de Bruin, 6e Sem Knook; Boys 
9/Girls 10: A-finale 2e Izar van Vliet; 
Boys 10/Girls 11 B-finale 6e Yiri 
Plas; Boys 11/Girls 12: A-finale 1e 
Bart van Bemmelen, 2e Joey Nap 6e  
Mitchel Vink; Boys 12/Girls 13: A-fi-
nale 3e Scott Zethof; Boys 13/ Girls 
14: A-finale 6e Jaivy Lee Vink B-fi-
nale 2e Thomas vd Wijngaarden, 3e 
Sam Verhulst; Boys 14/ Girls 15: A-
finale 2e Mats de Bruin B-finale 1e 
Roberto Blom, 7e Guven Cevahir, 8e 
Lars Wiebes; Boys 15/Girls 16: A-fi-
nale 6e Wiljan Brouwer; Boys 17+: 
A-finale 1e Michael Schekkerman 
B-finale 6e Michiel Jansen; Crui-
ser 16-: A-finale 1e Wiljan Brouwer, 
2e Sven Wiebes, 3e Danny de Jong;  
Cruiser 17-29: A-finale 1e Wouter 
Plaissant, 5e Kevin de Jong; Cruiser 
40+: B-finale  1e Willem Pieterse, 5e 
Wilco vd Meer A-finale 2e Olaf vd 
Wijngaarden, 6e Evert de Jong.
In de open klasse eindigden de 
UWTC-ers als volgt: Ferdi Cevahir  
4e, Sem Knook 7e, Melvin van der 
Meer 8e, Izar van Vliet  1e, Joey Nap 
1e, Bart van Bemmelen 2e, Scott 
Zethof 4e, Arjan van Bodegraven 2e, 
Roberto Blom 3e en Michael Schek-
kerman 3e.

Zaterdagvoetbal
Argon vlot langs Vlug en Vaardig
Mijdrecht - Tegen Vlug en Vaardig 
uit Amsterdam heeft Argon een ver-
diende 0-3 overwinning behaald. De 
eerste helft bracht Argon de voor-
sprong op 0-1 en na rust werd er 
nog tweemaal gescoord. Het was 
aan de Vlug en Vaardig doelman 
Sebastian van Brusse te danken dat 
Argon maar bij de 0-3 bleef steken.

De eerste tien minuten ging aar-
dig gelijk op daarna waren er een 
paar goede mogelijkheden voor Ar-
gon, eerste zagen een schot van 
Lesley Groenen dat bij de eerste 
paal door de keeper van V en V on-
schadelijk werd gemaakt en even 
later was een kopbal van Van Hel-
lemondt ook een prooi voor keeper 
Van Brusse. Na nog een drietal mo-
gelijkheden die naast de verkeerde 
kant van doelpaal schoven was het 
na een half uur wel raak. Na goed 
voorbereidend werk van René Leg-
ters kon Vincent van Hellemondt 
verwoestend uithalen 0-1. Vlak voor 
rust moest Wouter Winters gebles-
seerd het veld verlaten, hij werd ver-
vangen door Remco von Lindheim.

Aandringend
De tweede helft weer een aandrin-
gend Argon, eerst zagen we een 
verre uittrap van Argondoelman Bas 
van Moort die door Groenen werd 

opgepikt en vervolgens alleen voor 
de doelman van de gastheren ver-
scheen, maar doelman Van Brussel 
was attent en plukte de bal van de 
schoen van Groenen. Albert Mens 
z’n laatste wapenfeit was een kop-
bal op het V en V doel maar hij mik-
te in handen van de sluitpost. Even 
later moest hij, na vele blessure be-
handelingen, het veld verlaten en 
nam Rik Schalkwijk zijn plaats in. 
Daarna was er de eerste serieuze 
tegenstoot van de Amsterdammers 
een schot van Phera werd door van 
Moort tot hoekschop verwerkt. Na 
een uur spelen kreeg Argon een 
hoekschop, Groenen schoot hoog 
voor en de lange Remco van Lind-
heim kopte de bal van dichtbij on-
houdbaar in 0-2. Nadat Groenen 
over had geschoten en Christi-
aan Winkel na een solo via de paal 
naast had geknald werd René Leg-
ters vervangen door Bas de Graaff. 
Even later legde Van Hellemondt na 
een goede actie de bal terug op Bas 
De Graaff die vervolgens van dicht-
bij voor de 0-3 tekende. V en V deed 
nog wat terug maar Calor schoot 
voorlangs het Argondoel. In de slot-
fase nog kansen voor Argon maar 
die gingen naast en Rik Schalkwijk 
stuitte op de keeper.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen 
Voorland.

De Vinken doet één helft mee
Vinkeveen - In de eerste thuiswed-
strijd van het pas begonnen veld-
korfbalseizoen kon het eerste acht-
tal van KV De Vinken geen potten 
breken. In een inspiratieloze wed-
strijd begonnen de Vinkeveners 
pas na de rust mee te scoren. Het 
bezoekende DES wist na een 0-7 
voorsprong bij rust uiteindelijk on-
bedreigd met een 7-14 overwinning 
beide punten mee naar Delft te ne-
men.

Misplaatste angst
Coach Fred Straatman moest het 
deze keer doen zonder zijn vas-
te waarden Joyce Kroon (werk) en 
Mariska Meulstee (blessure). Voor 
hen in de plaats werd een beroep 
gedaan op Helene Kroon en Lisa 
Kroon. De laatste maakte overigens 
een uiterst verdienstelijk debuut in 
de Vinkeveense hoofdmacht. Sa-
men met Melanie Kroon, Ruud Ous-
soren en Kelvin Hoogeboom begon 
Lisa Kroon in de verdediging. He-
lene Kroon, Silvia Oussoren, Peter 
Koeleman en Peter Kooijman start-
ten in de aanval. Dat ging niet echt 
overtuigend. Alsof er een misplaats-
te minderwaardigheidsgevoel over-
heerste. De aanvallen van De Vin-
ken strandden veelal in plaatsfouten 
of gemiste rebounds. De veel actie-
vere bezoekers konden hun aan-
vallen effectief opbouwen en regel-

matig scoren. Het veel gretiger DES 
overvleugelde alles wat Vinken was 
en nam overtuigend een 0-7 voor-
sprong.

In de rust heeft Straatman zijn vol-
gelingen duidelijk gemaakt, dat wat 
meer passie en drang tot scoren no-
dig was. Als je niet als een zielig vo-
geltje achter de tegenstander aan 
wilt sukkelen, dan moet er veel meer 
agressie in het spel komen en voor-
al ook meer zelfvertrouwen. Het had 
duidelijk resultaat. Al vrij snel na 
rust scoorde Ruud Oussoren de 7-1, 
gevolgd door een door Silvia Ous-
soren meegekregen strafworp, die 
keurig door aanvoerder Kooijman 
werd benut. 
Ondanks deze opleving bleek er 
echter weinig eer te behalen voor 
de thuisploeg. Regelmatig scoor-
de DES haar puntjes en ondanks de 
grotere trefzekerheid van De Vin-
ken, bleef het verschil zeven doel-
punten. Voor Vinkeveen scoor-
den Melanie Kroon, Peter Kooijman 
(nog 2x), Rudy Oussoren en Kelvin 
Hoogeboom. Het was onvoldoende 
voor de overwinning, maar het was 
wel genoeg voor een gelijkspel in de 
tweede speelhelft. 
Volgende week wacht de Vinkeve-
ners de uitwedstrijd in Linschoten 
tegen Luno. Het wordt opnieuw een 
spannende tussentoets.

Postduivenvereniging Rond de Amstel

Theo Kuij lenburg en
Hans Half winnaars
Regio - Afgelopen zaterdag ston-
den de laatste twee vluchten op het 
programma, Pommeroeul (België) 
voor de Navluchten en Sens (Frank-
rijk) was de Nationale Derby Sens. 
Pommeroeul heeft een gemiddelde 
afstand van 213 km, Sens 462 km. 
Met de vlucht vanuit Pommeroeul 
zou ook beslist worden wie kampi-
oen zouden worden. Om 08.20 uur 
werden de duiven in Pommeroeul 
met een zuidoostenwind gelost, en 
om 10.34.24 uur klokte Theo Kuij-
lenburg in Amstelhoek de eerste 
duif van de vereniging. Deze duif 
maakte een snelheid van 1585,323 
meter per minuut, dat is ruim 95 km 
per uur. Ron den Boer uit Uithoorn 
werd 2e en Wim Könst uit Uithoorn 
3e. Martien v.d. Hoort werd 1e in de 
B-Groep. In Rayon F werd Theo 66e 
van 2108 duiven, een waardige af-
sluiting van het seizoen. Om 08.30 
uur werden de duiven in het Fran-
se Sens voor de Nationale Der-
by gelost. Deze derby wordt in sec-
toren vervlogen, en Noord-Hol-
land is dan ingedeeld met Zui-Hol-
land en Utrecht en in totaal deden 
daar 18.963 duiven aan mee. Hans 
Half uit Amstelhoek schreef ge-
schiedenis in zijn nog prille dui-
venmelkersloopbaan door als vier-
de te eindigen en het landelijke te-
letekst te halen. Hij klokte zijn duif 
om 12.52.33 uur en deze duif over-
brugde de afstand van 462,658 km 
die afgelegd moest worden met een 
snelheid van 1762,172 meter per mi-
nuut, dat is 105,730 km per uur. In 
de afdeling Noord-Holland werd 
hij daarmee 2e. Ook voor hem een 
prachtige seizoensafsluiting en de 
sponsorprijs geschonken door sla-
gerij Heemskerk was ook voor hem.
Op deze vlucht werd Wim Wijfje uit 
De Kwakel 2e en Leo v.d. Sluis uit 
Uithoorn 3e. Het seizoen zit erop, de 
kampioenen zijn bekend. Het Alge-
meen kampioenschap van de ver-
eniging ging zoals verwacht naar 
Ron den Boer uit Uithoorn, het Aan-
gewezen kampioenschap naar Hen-
nie Pothuizen uit Vinkeveen. In de 
B-Groep werd Leo v.d. Sluis kampi-
oen, Martin Bosse pakte het aange-
wezen kampioenschap. Hans Half 
werd kampioen Navluchten, Hen-

nie Pothuizen pakte het aangewe-
zen kampioenschap, in de B-Groep 
werd Martien v.d. Hoort kampioen, 
en pakte Theo Vlasman het aange-
wezen kampioenschap. 
Uitslagen: 
Pommeroeul 314 duiven 
en 14 deelnemers
1. Th. Kuijlenburg
2. R. den Boer
3. W. Könst
4. W. Wijfje
5. C. Pothuizen
6. R. v.d. Wal

Sens 76 duiven en 5 deelnemers
1. H. Half
2. W. Wijfje
3. L. v.d. Sluis
4. P.J. van Schaik
5. C. Pothuizen

Eindstand Navluchten
Onaangewezen Aangewezen
1. H. Half 1. C. Pothuizen
2. R. den Boer 2. R. den Boer
3. C. Pothuizen 3. W. Könst
4. W. Könst 4. H. Half
5. W. Wijfje 5. H.P. Snoek
6 M. v.d. Hoort 10. Th. Vlasman

Eindstand Generaal 
(algemeen) Kampioenschap
Onaangewezen Aangewezen
1. R. den Boer  1. C. Pothuizen
2. C. Pothuizen 2. R. den Boer
3. H. Half 3. Bosse & Zn
4. W. Wijfje 4. W. Wijfje
5. Bosse & Zn 5. H.P. Snoek

Bilj artstrij d staat op scherp
De Ronde Venen - Voor Biljartfe-
deratie De Ronde Venen zit de 2e 
week er weer op. De Merel-Heeren-
lux 2 voert de kop aan met 16 pun-
ten. Het team o.l.v. Dorus de uitba-
ter, won met 7–2 van collega Merel 
4. Dorus zelf deed het in slechts 18 
beurtjes tegen Wim Roest. De Krom-
me Mijdrecht 1 won met 7-2 van De 
Kuiper/van Wijk. De meest span-
nende was tussen allrounder Kees 
de Zwart en John Oldersma.  Door 
een serie van 20 in de 22e beurt stel-
de Kees in de 25e beurt de partij op 
zeker. Cens 1 won met 7-2 van Cens 
2. Zweder van Dalen van team 2 zet-
te de hoogste serie van de week op 
12 caramboles en behaalde voor z’n 
cluppie tegen Joop Luthart de eni-
ge winst. APK-Mijdrecht 1 won met 
5-4 van collega 2. Hendrik moest 
het opnemen tegen Pa Versluis, het 
werd een spannend partijtje tussen 
vader en zoon, van wie de laatst-
genoemde in 26 beurten won. Een 
kleine troost want het bleef in de fa-
milie, Pa Versluis kwam er slechts 3 
tekort. Bij de Springbokken speel-
den team 1 en 2 tegen elkaar. Team 
1 o.l.v. Kees de Bruyn won met 6-3. 
Tussen Henk Spring in ’t Veld en 
Gert Hogendoorn was de spanning 
te snijden. Henk was uit en Gert 
wist in de nabeurt z’n 2 caramboles 
te vergulden, hetgeen resulteerde 
in een remise. Dio won met 7-2 van 
APK-Mijdrecht 4. Paul Schuurman 
is op z’n retour, won in 24 beurten 

van Bas Schoondermark. In de na-
beurt deed Bas nog een poging om 
3 caramboles te laten noteren. Wil-
lem van der Graaf nam voor APK de 
enige 2 punten huiswaarts. Herman, 
Bert en Cor waren goed in vorm ge-
zien hun beurten die respectievelijk 
21, 20 en 19 waren. APK-Mijdrecht 
3 verloor met 4-5 van De Padde-
stoel 3. Jonathan en Teus deden het 
voor de Paddestoel, terwijl Ramon 
en Ron het voor APK deden. De Vrij-
heid-Biljartmakers won met 5-4 van 
De Schans. Henk en Dirk behaal-
den voor De Schans de punten, ter-
wijl Bert en Bart de punten in eigen 
huis hielden. De Merel/Heerenlux 1 
verloor met 4-5 van collega 3. Jan 
van der Meer kwam tegen Bert Fok-
ker in de nabeurt remise overeen. 
De Kromme Mijdrecht 2 won met 
7-2 van Stieva Aalsmeer. Nieuwko-
mer Bernard Enthoven gaat Stieva 
weer een beetje opliften gezien z’n 
winst op Adrie van Yperen. Jamal, 
Herman en Broer waren in de win-
ning mood. Herman van Yperen leg-
de deze week beslag op de kortste 
partij door in slechts 14 beurten te 
winnen van reservespeler Ben Bun-
ders. 
Deze week sluit de inschrijving voor 
de persoonlijke kampioenschap-
pen waarvan de eerste sessie op 2 
oktober is. Deze sessie gaat om de 
3-banden-B klasse en wordt ge-
speeld bij De Merel en in De Krom-
me Mijdrecht. Aanvang: 11.00 uur.
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Harde werken Atlantis 3 
wordt niet beloond
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Van Der Laan ge-
sponsorde Atlantis 3 thuis tegen 
Badhoevedorp 2. Na een spannen-
de en zeer sterke wedstrijd was het 
helaas Atlantis dat aan het kortste 
eind trok. Het werd 12-14. Het derde 
team van Atlantis is sterk veranderd 
ten opzichte van vorige jaren. Spe-
lers uit verschillende teams staan nu 
ineens samen in het veld, waardoor 
er soms nog wat aan elkaar gewend 
moet worden. Toch hebben de eerste 
wedstrijden al bewezen dat het team 
snel op elkaar ingespeeld raakt en er 
steeds betere wedstrijden gespeeld 
worden. Deze wedstrijd begonnen 
Ilona Pauw, Lisanne Reurings, Steven 
Gortenmulder en Arjen Markus in 
de aanval. De verdediging werd ge-
vormd door Wilma Kranenburg, Nan-
cy Kroese, Niels Reurings en Pleun 
Neurink. Atlantis ging voortvarend 
van start en opende de score via een 
mooie dieptebal. Helaas kon Bad-
hoevedorp snel antwoorden en stond 

het weer gelijk. Vanaf dat moment 
was al duidelijk dat dit een zeer span-
nende wedstrijd kon gaan worden. 
En een spannende wedstrijd werd 
het. De gehele eerste helft ging de 
score gelijk op, maar het was wel At-
lantis dat voortdurend het voortouw 
nam en de voorsprong pakte. Op slag 
van rust leek het er ook op dat Atlan-
tis met een 7-6 voorsprong naar de 
kleedkamers zou gaan, maar helaas 
gooide een strafworp roet in het eten 
waardoor er met een 7-7 stand ge-
rust werd. In de rust heerste er een 
optimistische sfeer in de kleedka-
mer van Atlantis. Er werd goed ge-
speeld en Badhoevedorp was zeker 
een ploeg waarvan gewonnen kon 
gaan worden. Daarvoor moest echter 
wel de scherpte behouden worden 
en moesten de kansen goed uitge-
speeld en natuurlijk afgemaakt wor-
den. Vol goede moed ging Atlantis 
3 de tweede helft tegemoet. Helaas 
bleek dat Badhoevedorp toch iets be-
ter de rust uitgekomen was dan het 

Kanopoloteams De Ronde Venen 
handhaven zich 
De Ronde Venen - Het kanopolo A-
team van de kanovereniging de Ron-
de Venen heeft zich gehandhaafd in 
de 2e klasse en is in de middenmoot 
geeindigd. Het speelde in het toer-
nooi een klasse hoger dan in de com-
petitie. Het mix team van jeugd en ou-
dere spelers deed het prima in de 3e 
klasse. Ook dat is een klasse hoger 
dan waar normaal in wordt gespeeld. 

Toernooi prima voorbereiding 
voor de landelijke competitie
Het toernooi in Wormer is een pit-
tig toernooi geweest omdat het A-
team een klasse hoger uitkwam dan 
normaal. Het opdoen van wedstrij-
dervaring in de 2 klasse is hard no-
dig om verder te kunnen groeien. Te-
gen zwakkere teams wordt er meestal 
sterk gespeeld, maar bij meer tegen-
stand gaat het wel eens fout. Zo ook 
in dit toernooi. De helft van de wed-
strijden werden gewonnen en werd er 
fraai gecombineerd en trefzeker ge-
plaatst. De andere helft ging tegen 
sterkere ploegen en werd het team 
onder druk gezet. Hierdoor worden 
fouten sneller afgestraft en bij balver-
lies is het moeilijk om dit nog te corri-
geren. Balverlies leidt meestal tot een 
doelpunt. Er werden drie wedstrij-
den gewonnen en drie verloren. Het 
team eindigde hierdoor in de midden 
moot op plaats 6. Een mix B-team met 
jeugd deede het de 1e speeldag ver-
rassend goed in de 3e klasse. Er werd 
geen enkele wedstijd verloren. Door 
het goed spel en twee gelijkspelen en 

twee gewonnen wedstrijden moest er 
op zondag in de winnerspoule wor-
den gespeeld. Hier kwam het team 
twee ploegen tegen die een maatje te 
groot waren en hiervan werd dik ver-
loren. Het team liet zich een te hoog 
tempo opleggen en hierdoor was de 
organisatie minder dan op de zater-
dag. Dit bood de tegenstander de ge-
legenheid om van de gaten in de ver-
dediging te profiteren. Wel is het spel-
peil van de jeugd die meespeelde en 
net een jaartje speelt goed vooruit 
gegaan. De fysieke kracht ontbreekt 
soms nog en ook het inzicht in het 
spel kan beter. Maar in dit toernooi 
op de 4e plaats eindigen was verras-
send goed. 

Uitslagen:
2e klasse

KVDRV - DKV Euros  4-1
KVDRV - Zwetplassers B 8-1
KVDRV - Viking A’dam 3-5
KVDRV - GKV C 6-1

Poule: 5/6/7
KVDRV - GKV C 7-0
KVDRV - Odysseus 1-7
6e plek

3e klasse
KVDRV – mix B/J M de Ruyter J 2-2
KVDRV – mix B/J Zwetplassers J  5-3
KVDRV – mix B/J UKC B 2-2
KVDRV – mix B/J Batavier 4-3

Poule 1/2/3/4
KVDRV – mix B/J Batavier  2-2
KVDRV – mix B/J Viking Venlo J 1-4
KVDRV – mix B/J Rijnland B 1-8
4e plek

Atlantis A1 komt net te 
kort in doelpuntenfestival
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
trad Atlantis A1 aan tegen de ge-
doodverfde kampioen SDO A1 in 
Kamerik. Het talrijk toegestroom-
de publiek werd getrakteerd op een 
waanzinnige wedstrijd waarin alles 
wat korfbal zo aantrekkelijk maakt 
op het kunstgras viel te bewonde-
ren. Na een 10-8 ruststand eindigde 
de wedstrijd in 18-17 in het voordeel 
van de thuisploeg. SDO, gedegra-
deerd uit de overgangsklasse, liet 
direct zien dat het dit seizoen een 
ploeg heeft die te verslaan is. Het al-
lereerste schot was raak maar ook 
het eerste schot van Atlantis/Van 
Dam was doeltreffend. Dit beeld 
was bepalend voor de eerste helft. 
SDO steeds op voorsprong maar At-
lantis kwam telkens langszij. Tot aan 
de 4-4 bleef de strijd gelijk opgaan 
waarna SDO een gaatje sloeg naar 

de 6-4. Atlantis klampte aan bij 6-5 
waarna de thuisploeg even aanzet-
te en uitliep naar 8-5. De ruststand 
werd bereikt bij 10-8.

Lof
De trainers/coaches Arie Zaal en 
Marijke Pauw waren vol lofuitin-
gen over het vertoonde spel en 
hoopten dat zij dit ook in de twee-
de helft konden volhouden. Het eer-
ste doelpunt in de tweede helft viel 
aan Atlantiszijde en het bleef dus in 
het spoor van de ploeg uit Kame-
rik. Even leek het erop dat Atlantis 
werd overklast bij een stand van 16-
13, maar met vechtlust, wilskracht 
en doorzettingsvermogen kwam de 
ploeg toch langszij 16-16. SDO nam 
weer het voortouw maar niet voor 
lang want Atlantis bracht de ge-
lijke stand op het bord 17-17. Nie-

Atlantis B1 wint ook de 
tweede wedstrijd
Mijdrecht - Atlantis B 1, zowel ploeg 
als coaches,  heeft zichzelf dit seizoen 
ten doel gesteld kampioen te worden 
en te promoveren.
Als er zulke ambities worden uitge-
sproken moeten er ook punten ge-
pakt worden. Zodoende  heeft de 
door Roebeson expertises en taxaties 
gesponsorde ploeg, elke week de in-
stelling om voor de winst te gaan. De 
eerste wedstrijd  is er gestart met een 
winstpartij in Almere ( 12-14), een  
wedstrijd met twee gezichten. Hele 
mooie acties en spel afgewisseld met 
foutjes en onrustig spel. Zaterdag 10 
september moest er worden aange-
treden tegen Huizen B1 op het ei-
gen vertrouwde veld. De coaches en 
ploeg zouden verder gaan met alle 
goede punten en de foutjes proberen 
te beperken. Bij het uitnemen werd al 

gelijk gescoord met een mooie door-
loopbal.
Daarna volgden een paar mooie aan-
vallen waar helaas niet uit gescoord 
werd. Een kleine onoplettendheid 
werd door Huizen onmiddellijk af-
gestraft. De doelpunten daarop vol-
gend waren allemaal van afstand,  
één schot zelfs zonder de mand te 
raken .Met een stand van 5 -2 wer-
den de kleedkamers opgezocht. In de 
rust werd er besproken dat de ploeg 
de rust zou moeten blijven behouden. 
Rustig zoeken naar de juiste kan-
sen. Het eerste doelpunt was weder-
om een afstand schot. In plaats dat 
de ploeg de voorsprong van 4 doel-
punten verder ging uitbouwen, kwam 
Huizen beter in zijn spel. Ze kwamen 
zelfs terug tot 1 doelpunt verschil, 6-5. 
Gelukkig wist Atlantis het weer om te 

AKU junioren 6e bij NK teams
Regio - De meisjes junioren van 
AKU zijn afgelopen weekend als 6e 
van Nederland geëindigd tijdens het 
NK voor teams. De succesvolle juni-
orenploeg van AKU ging vooraf als 
7e naar de finale.  Kim Hittinger beet 
in Grootebroek de spits af bij het 
speerwerpen en kwam in haar 3e 
poging tot een nieuw persoonlijk re-
cord van 32.07 meter. Een prachtige 
prestatie van de AKU atlete, die zich 
gespecialiseerd heeft op de midden-
lange afstand. Door een knie opera-
tie kon Kim, die deel uitmaakt van 
het Steenbok Running Team niet uit-
komen op haar favoriete afstand, de 
800 meter. Linda van Rossum liet na 
de vakantieperiode zien nog steeds 
goed in vorm te zijn bij het versprin-
gen. Linda, die een erg succesvol 
seizoen achter de rug heeft, kwam 
in haar 1e poging tot een afstand 
van 5.10 meter. De atlete die ge-
sponsord wordt door DUO SPORTS 
eindigde hiermee op een knappe 3e 
plaats. Op de 100 meter had Linda 
helaas bij haar start een aantal mis-

passen, waardoor ze achter de fei-
ten aanliep. Op het laatste deel kon 
ze haar start niet meer goed maken 
en eindigde in een tijd van 13.36 sec.

Records
Helen van Rossum, die afgelopen 
seizoen haar records op de 100 
en 400 meter horden heeft aange-
scherpt, kwam tijdens het NK teams 
op de 100 meter horden en het hoog-
springen in actie. De finaliste van het 
NK op de horden, kwam na de start 
niet goed in haar ritme, waardoor ze 
tussen de hordes veel moest corri-
geren. Haar tijd was hierdoor tegen-
vallend, 15.96 sec. Bij het hoogsprin-
gen kwam de atlete uit Mijdrecht tot 
een hoogte van 1.50 meter.
Githa de Wildt stond aan de start van 
de 800 meter en het discuswerpen. 
Githa kwam bij het discuswerpen 
tot een mooi persoonlijk record van 
24.32 meter. Op de 800 meter heeft 
Githa laten zien weer op de weg te-
rug te zijn. Na een erg sterke eerste 
ronde, moest Githa de concurren-

ten in de tweede ronde laten gaan. 
Helaas kon ze aan het einde van het 
seizoen haar vorm niet doorzetten. 
De AKU atlete eindigde in een tijd 
van 2.46.76 min.
Jip Mukanay, die net een dag te-
rug was van haar vakantie verbaas-
de zichzelf bij het kogelstoten met 
een nieuw persoonlijk record van 
8.66 meter. Over haar specialiteit, 
het hinkstapspringen was Jip na af-
loop minder tevreden. De AKU atle-
te, die gesponsord wordt door DUO 
SPORTS en Schiedon (schoenen-
specialist) had helaas geen goede 
vorm en kwam tot een afstand van 
9.81 meter.  Eva Lubbers maakte tij-
dens het NK een uitstapje naar de 
400 meter. De EJK ganger was voor-
af gespannen voor de wedstrijd, 
maar kon achteraf zeer tevreden te-
rugkijken op haar prestatie. Eva won 
met overmacht de 400 meter in een 
nieuw persoonlijk record van 58.54 
sec. Op de 100 meter liep de AKU 
atlete een moeizame race, ze werd 
tweede in een tijd van 12.19 sec.
Lotte Krause, lid van het SRT team, 
kwam in actie op de 1500 meter. 
Lotte die last had van de benauw-
de omstandigheden liep, gezien de 
omstandigheden naar een goede 
tijd van 5.08.88 min. Lotte eindigde 
in haar serie als 4e. Op de afsluiten-
de 4 x 100 meter kwamen Linda, He-
len, Githa en Eva in actie. De mei-
den van AKU liepen een degelij-
ke race en kwamen als 4e over de 
finish in een tijd van 51.88 sec. De 
AKU ploeg mag zeer tevreden terug-
kijken op het NK. Mooi detail is dat 
de ploeg van AKU als kleinste ploeg 
op het NK aan de start stond en toch 
op een knappe 6e plaatst eindigde.

Tennisvereniging DRV geslaagde 
jeugdclubkampioenschappen
Mijdrecht - Afgelopen week zijn op 
ons tennispark in Mijdrecht weer de 
jaarlijkse clubkampioenschappen 
voor de jeugd gehouden. De regen 
die was voorspelt, bleef gelukkig uit, 
zodat we keurig op schema konden 
blijven. Er zijn veel spannende pot-
jes tennis gespeeld, waarvan regel-
matig een derde set uit moest ma-
ken wie de winnaar werd.  Ze de-
den in alle leeftijdscategorieën mee, 
van 8 t/m 17 jaar. Het was leuk om 
te zien hoe iedereen gezellig met el-
kaar omging en naar elkaars wed-
strijden kwam kijken. Het was voor-
al in de weekenden een heerlijke 
gezellige boel met natuurlijk niet te 
vergeten onze geweldige catering. 
Van broodje hamburger tot broodje 
‘hete kip’. Héééérlijk! Ook kregen al-
le kinderen bij aanvang van hun 1e 
wedstrijd een tasje met allerlei lek-
kers uitgereikt. Daarin zat een fles-
je sportdank, rolletje Dextro, zak-
je snoep en chips. Maar ook waren 
er voor op de wedstrijdtafel lekke-
re appels en bananen, die iedereen 

kon pakken. Dit alles is gesponsord 
door de Albert Heijn op de Leices-
ter in Mijdrecht. Deze willen wij na-
tuurlijk hartelijk bedanken hiervoor. 
Ook willen wij nog een hele lie-
ve sponsor bedanken, die niet bij 
naam  genoemd wil worden. Deze 
heeft ervoor gezorgd dat alle kin-
deren in het weekend gratis een 
lekker patatje konden halen. Wie 
we ook niet willen vergeten te be-
danken is Sherry Willems, zij heeft, 
net als voorgaande jaren, heel veel 
potjes tennis geteld bij de jongste 
jeugd.  Tijdens het tellen hebben de 
kids nuttige tips van haar gekregen. 
Ook dit jaar hebben we weer bij de 
jeugd t/m 17 jaar  2 clubkampioe-
nen. Bij de meisjes is dit geworden 
Franciska Oudshoorn en bij de jon-
gens Dennis Pauw.   Beiden hebben 
hun titel van vorig jaar verdedigd en 
behouden. Gefeliciteerd!

De uitslag:
JE8:  1e Jesse v.d. Helm. 
 2e Javier van Meines

JE10:  1e Joey de Hondt. 
 2e Brian v.d. Neut
ME10:  1e Isabella de Graaff. 
 2e Nora Balvert
ME12:  1e Kim Dijkstra. 
 2e Demi Andriessen
JE13a: 1e Stefan Dijkstra. 
 2e David Haspels
JE13b: 1e David Ottevanger. 
 2e Giel Schouten
JE15:  1e Ruben Ruijgrok. 
 2e Jimboy Pinxteren
ME17: 1e Franciska Oudshoorn. 
 2e Anouk van Tricht
JE17:  1e Dennis Pauw. 
 2e Danny Twaalfhoven
JD9:  1e Jesse v.d. Helm/Javier van Meines .  
 2e Ralph Boogaard/Brian v.d neut
MD11: 1e K Kapteijn/Marthe Schnieders. 
 2e Sem Bierman/Isabella de Graaff.
JD13:  1e Ruben Ruijgrok/David Ottevanger.   
 2e Jimmy Kok/Niels Oliemans
MD13: 1e Kim Dijkstra/Julia Ruijgrok. 
 2e Demi Andriessen/ J Twaalfhoven
GD10:  1e Demi Andriessen/Joey de Hondt. 
 2e Rosa T 
 1e Franciska Oudshoorn/Dennis Pauw.

Prima start HVM Heren 1
Mijdrecht - Een jong en vernieu-
wend team is tijdens de zomer-
vakantie opgestaan om weer iets 
moois te laten zien op de vernieuw-
de accommodatie van Hockey Ver-
eniging Mijdrecht. Het team, ook 
dit jaar gesponsord door Rabobank 
Veenstromen opende afgelopen 
weekend het seizoen tegen de he-
ren uit Hoorn. In een gelijk opgaan-
de strijd was het Hoorn die de score 
voor rust opende. Na rust lieten de 
heren van HVM zien dat ze geen ge-
noegen namen met de 0-1 achter-
stand en kwamen terug op 1-1. De 
strijd ging nog steeds gelijk op met 
een aantal grote kansen voor Hoorn, 
maar keeper Redmar Stienstra had 
de goal zoals hij vaker doet, goed 
dicht getimmerd. In de laatste 10 
minuten werd het toch echt weer 

spannend toen Hoorn wist te sco-
ren uit een strafcorner, met een 
strak schot was de Mijdrechtse ver-
dediging kansloos. Een gelijkspel 
hing al enige tijd in de lucht en met 
nog 5 minuten op de klok kregen 
de Mijdrechtse heren een strafcor-

ner. Deze werd perfect uitgevoerd 
met een mooie sleeppush van Tom 
Gunther, één van de nieuwe aan-
winsten van HVM. Uiteindelijk een 
eerlijke verdeling van de punten en 
dus een prima start van het nieuwe 
seizoen.

Mijdrechtse team, want zij waren het 
die het eerste doelpunt scoorden. At-
lantis liet zich echter niet kennen en 
scoorde tweemaal op rij om zo de 
voorsprong weer terug te pakken: 
9-8. Vanaf dat moment was het min 
of meer een herhaling van de twee-
de helft. Atlantis zorgde voor de voor-
sprong, maar Badhoevedorp kwam 
telkens weer langszij. In de tussen-
tijd werden Pleun en Nancy gewis-
seld voor Sjors Warmer en Kim Stolk. 
Tot een stand van 11-11 ging het 
goed voor Atlantis, maar toen keerde 
het tij. Badhoevedorp kwam op voor-
sprong en nu liep Atlantis achter de 
feiten aan. Toen met nog slechts een 
minuut of vijf te spelen de 12-14 aan 
Badhoevedorpse zijde viel, was de 
wedstrijd beslist. Atlantis knokte nog 
voor wat het waard was, maar zij wis-
ten geen doelpunten meer te maken, 
waardoor het na het laatste fluitsig-
naal nog steeds 12-14 stond. 
Atlantis verliet teleurgesteld het veld. 
Het verlies was niet nodig geweest. 
Toch put het derde team van Atlan-
tis ook hoop uit de wedstrijd: het spel 
was weer beter dan de week ervoor 
en hopelijk zullen de eerste punten 
dan ook niet lang op zich laten wach-
ten. 

buigen en via een mooie doorloopbal 
werd het 7-5 en was er weer marge 
van 2 doelpunten. Via een korte kans 
en een mooi afstandsschot werd de 
marge  van 4 doelpunten zelfs weer 
hersteld. Huizen scoorde nog 1 keer 
tegen waardoor de eindstand werd 
bereikt van 9-6 in het voordeel van 
Atlantis. De ploeg wil op deze wij-
ze ook nogmaals de wissels bedan-
ken want ook zonder hen was het niet 
gelukt deze wedstrijd te winnen. Het 
grote verschil met vorige week was 
dat de ploeg aanvallend en verdedigd 
de rust wist te bewaren. Er werd wel-
iswaar minder gescoord dan vorige 
week maar verdedigd stond het weer 
een stuk beter. Natuurlijk zien de coa-
ches altijd verbeterpunten maar ze 
waren dik tevreden met het resultaat. 
Weer een hele week om nog beter 
aan de start te komen in de streek-
derby tegen de Vinken. Deze wed-
strijd is zaterdag 17 september om 
11:15 in Vinkeveen, we zien u graag 
verschijnen. Ook kunt u Atlantis B 1 
volgen op www.kvatlantis.nl.

mand kon de afloop voorspellen en 
beide ploegen maakten aanspraak 
op de overwinning. De laatste ze-
nuwslopende minuten waren aan-
gebroken, de teams gingen vol voor 
de winst. Het thuisvoordeel van de 
Kamerikse ploeg bracht hen op 18-
17 en ook Atlantis kreeg nog kan-
sen voor de gelijkmaker. Consterna-
tie alom in de laatste minuut waar-
bij de scheidsrechter een hoofd-
rol speelde. Vriend en vijand waren 
het eens dat Atlantis een strafworp 
werd onthouden echter de scheids-
rechter besloot anders en floot voor 
het einde. Een zure nederlaag maar 
iedereen was trots op het vertoonde 
spel en de 17 goals. Doelpuntenma-
kers: Goof van Straaten(4x), Robin 
van ’t Schip(4x), Jeroen Korver(3x), 
Sophia van der Horst(2x). Megan 
van Aken, Timo Jongerling, Ciska 
Taal en Sharon Moen allen 1x. A.s 
zaterdag speelt de A1 weer thuis op 
het sportpark aan de Hoofdweg en 
zal het aantreden tegen de nieuwe 
koploper EKVA uit Almere. Aanvang 
is 12.30 uur.
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