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KORT NIEUWS:

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  06-23564410 

Catsman Auto’s
Sterk in elk merk

www.kunstuitleen-timeless.nl
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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 3.85%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Brandweer van Vinkeveen
landskampioen
Vinkeveen - Brandweer Vinkeveen 
is dit weekend landskampioen ge-
worden in de wedstrijdklasse 112. 
Van de 319 ingeschreven teams wist 
het korps door het positief doorlo-
pen van drie voorrondewedstrijden 
de landelijke fi nale te bereiken. Aan 
deze fi nalewedstrijd welke werd ge-
organiseerd in het Zuid-Holland-
se Brandwijk deden de beste negen 
korpsen uit het land mee. 

De wedstrijdploeg, onder leiding 
van bevelvoerder Oscar van Kou-
wen, kreeg de melding van een 
brand in een vrachtwagen die ge-
parkeerd stond in een loods van 
Van den Heuvel Diary & Food Equi-

pment aan de Kweldamweg in Mo-
lenaarsgraaf. Na een eerste verken-
ning bleek dat de koelmotor van de 
trailer in brand stond, maar ontdek-
te het team tevens dat er in de trai-
ler verstekelingen aanwezig waren. 
Nadat alle slachtoffers uit de trailer 
waren gehaald kon de brand wor-
den afgeblust.

Vermist
Tegelijkertijd verrichte de politie 
enkele arrestaties en bleek er een 
agent te worden vermist. Na een 
verdere verkenning vond de ploeg 
in de kelder de agent die bekneld 
was geraakt onder een grote kegel-
vormige zuiveltank. Om de agent te 

bevrijden was het belangrijk om de 
tank goed te onderstoppen. Vervol-
gens kon de tank met een hefkus-
sen aan één zijde opgetild worden 
en de politieman worden bevrijd. Al 
met al was het voor het team een 
hele zware klus, maar werd het in-
cident binnen de speeltijd tot een 
goed einde gebracht. Bij de prijs-
uitreiking aan het einde van de dag 
bleek dat de ploeg uit Vinkeveen de 
gehele situatie het beste had op-
gelost en zich een jaar lang Lands-
kampioen mag noemen! Tevens be-
haalde de bevelvoerder individu-
eel de meeste punten. Een enorme 
prestatie waar het gehele korps met 
recht trots op mag zijn!

Geen belastingverhoging voor inwoners en bedrijven in 2014

College legt met begroting 2014 solide 
basis onder gemeentelijke fi nanciën
De Ronde Venen - Een stevige fi -
nanciële basis voor de gemeente De 
Ronde Venen. Dat is wat het colle-
ge van B en W wil realiseren met de 
programmabegroting 2014 die dins-
dag 17 september is vastgesteld. De 
begroting 2014 bevat geen belas-
tingverhogingen voor inwoners en 
bedrijven en sluit met een positief 
saldo. De gemeenteraad behan-
delt de begroting in haar vergade-
ring van 7 november. De program-
mabegroting 2014 geeft een over-
zicht van alle inkomsten en uitga-

ven van de gemeente voor het ko-
mende jaar en beslaat een bedrag 
van ruim 77 miljoen euro. B en W 
zijn erin geslaagd tot een structu-
reel sluitende begroting met meer-
jarenperspectief (2014-2017) te ko-
men. Wethouder Pieter Palm (Finan-
ciën): ,,Door structurele uitgaven te 
dekken met structurele inkomsten 
leggen we een stevige basis voor 
een fi nancieel duurzame gemeen-
te. Als gevolg van economische te-
genwind en afwaarderingen heb-
ben we de afgelopen jaren moeten 

ingrijpen om het hoofd fi nancieel 
boven water te houden. Door een 
reeks van bezuinigingen door te 
voeren en effi ciënter te werken, zijn 
we er in geslaagd het evenwicht in 
de begroting te herstellen. Dat be-
tekent dat er een gezonde fi nanci-
ele basis is en we weer voorzich-
tig een aantal noodzakelijke inves-
teringen kunnen doen. Dat is nood-
zakelijk om een moderne gemeente 
te blijven die goed kan inspelen op 
behoeften van inwoners.’’ 
(Vervolg elders in de krant)

Verpauperd pand storende 
aanblik in Dorpsstraat

CITO scores in 
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Er zijn 
nogal wat onderlinge verschil-
len tussen de scores van de CI-
TO testen bij de scholen in De 
Ronde Venen. Dat blijkt uit het 
onderzoek van RTL, die afgelo-
pen week toestemming kreeg 
de CITO uitslagen van alle Ne-
derlandse scholen op hun si-
te te publiceren. Wat betreft de 
basisscholen in De Ronde Ve-
nen, blijkt dat de scores van 
de CITO test en de rapportcij-
fers van de scholen onderling 
nogal verschillen. Het hoogst 
scoort de RK basisschool Pau-
lus in Abcoude met een 8.8 en 
het laagst de RK basisschool 
Twistvlied met een 6.6. 

Alle scholen 
De Hoef
RK basisschool 7.6 
Sint Antonius

Mijdrecht
OBS Molenland  7.7 
RKBS Hofl and  7.3
RKBS Driehuis  7.3 
RKBS Proosdij  7.0 
OBS De Trekvogel  6.9 
OBS de Eendracht  6.9 
PC De Fontein  6.7 
RKBS Twistvlied  6.6 

Vinkeveen
PCBS De Schakel  7.9 
OBS De Pijlstaart  7.2 
RKBS Sint Jozef  7.0 

Wilnis 
OBS Willispoort  7.6 
CBS Koningin Juliana  7.2 
CBS Prinses Beatrix  7.1 

Abcoude
RKBS Paulus  8.8 
CNS Abcoude  8.2 
OBS Piet Mondriaan  7.4 
RKBS Pius  7.3

De Ronde Venen - Fractievoorzit-
ter Ernst Schreurs (PvdA) en wet-
houder Erika Spil (GroenLinks) trek-
ken samen de kar richting de ge-
meenteraadsverkiezingen 19 maart 
volgend jaar. De leden van PvdA/
GroenLinks/LokaalSociaal zijn af-
gelopen maandag enthousiast ak-
koord gegaan met dit duo-lijsttrek-
kerschap, op voorstel van de kandi-
datencommissie.
Partijvoorzitter Ans van Uffelen is 
blij met deze uitslag: “LokaalSo-
ciaal is een partij voor een brede 
groep mensen in De Ronde Venen. 
De leden komen zowel uit landelij-
ke partijen als uit de rijen van on-
afhankelijke betrokken inwoners. 
Ondanks de verschillen in afkomst 
was er tijdens de ledenvergade-
ring veel overeenstemming. Het duo 
Scheurs/Spil heeft het volledig ver-
trouwen gekregen van de leden.”
Het tweetal voert een kandidaten-
lijst aan, die een breed palet aan 
kennis, kunde en ervaring biedt. 
Nummer drie op de lijst is Esther 

Grondijs (PvdA), een buitengewoon 
ervaren raadslid. “De lijst laat een 
mengeling zien van jong en oud, 
man en vrouw, afkomstig uit al-
le woonkernen in De Ronde Venen. 
Gemene deler is passie voor lokale 
politiek en bovenal passie voor onze 
prachtige gemeente.” 
Naast de keuze voor de verkiezing-
lijst hebben de leden ook gepraat 
over de thema’s, die de komen-
de jaren voor De Ronde Venen be-
langrijk zijn. Landelijke veranderin-
gen op het sociale domein baren 
zorgen. De gemeente moet allerlei 
taken overnemen met veel minder 
geld dan het Rijk nu uitgeeft. An-
dere thema’s waren een garantie op 
goede zorg, duurzaamheid en parti-
cipatie van iedereen. 
De verkiezingen lijken ver weg, 
maar voor PvdA/GroenLinks/Lo-
kaalSociaal zijn de voorbereidingen 
al begonnen. De eensgezindheid tij-
dens de ledenvergadering heeft een 
solide basis gelegd voor een goed 
resultaat woensdag 19 maart.

Duo lijsttrekkerschap voor 
Erika Spil en Ernst Schreurs

Wilnis - Ondernemers en bewo-
ners storen zich in toenemende ma-
te aan het steeds verder verpaupe-
rende pand midden in de Dorps-
straat nr. 36 naast restaurant Deli-
cious. Het dichtgetimmerde pand 
met gaten in de muren ziet er inder-
daad niet uit. “Doet de eigenaar er 
niets meer mee of wil de gemeen-
te niet meewerken aan de sloop en 
de herbouw van een nieuw pand op 
die locatie”, zo vraagt een bewoner. 
De eigenaar, de heer René Bulte-
na uit Vinkeveen, zegt desgevraagd 
best nieuwbouw te willen plegen. 
“Wij hebben een plan ontwikkeld 
voor een winkel met drie wonin-
kjes van elk zo’n 35 vierkante me-
ter woonoppervlak. Voor een alleen-
staande is dat geschikt en er zijn al 
gegadigden voor. Het plan ligt er en 
dat is bovendien goedgekeurd“, laat 
Bultena weten. “Maar de gemeen-
te heeft er een bouwstop op gezet. 

De reden is dat er een verschil van 
mening is over de archeologische 
voorwaarden waaraan wij als eige-
naar door de gemeente zijn gehou-
den. Voor zo’n soort onderzoek zou-
den we in en achter het pand een 
bestaande werkvloer moeten open-
breken en dat verstoort ook de bo-
dem. Dus daar hebben we op voor-
hand het nee opgelegd. Het pand 
met de grond is in 2006 aangekocht 
en toen lanceerden we een bouw-
plan voor deze locatie. Maar dat 
vond geen genade in de ogen van 
de toenmalige wethouder Bram Ro-
sendaal. Bovendien zei hij dat we 
maar even moesten wachten op de 
uitkomst van de Structuurvisie Wil-
nis Dorp ‘Behoud door Ontwikke-
ling’. Dan konden we onze plannen 
daarop aanpassen. Dat ambtelijk 
stuk is door de raad in 2008 vast-
gesteld. 
(Vervolg zie elders in de krant)

Softdugs
Mijdrecht - Op maandag 16 sep-
tember heeft de politie softdrugs 
aangetroffen in een woning aan 
de Vermogensweg in Mijdrecht. 
Agenten kregen rond 09.45 uur 
een melding van een vermoede-

lijke hennepkwekerij. Ter plaatse 
werd de voordeur van de woning 
open gedaan door een 35-jarige 
man uit Amsterdam. De man gaf 
aan de bovenruimte te verhuren 
maar de agenten troffen een sleu-
tel in de deur aan. Op de boven-
verdieping troffen de agenten een 

tweede verdachte aan, een 43-ja-
rige man uit Amsterdam. In de bo-
venkamer stonden 115 hennep-
planten en 4770 stekjes hennep. 
De politie heeft beide verdach-
ten aangehouden voor het in be-
zit hebben van hennep en diefstal 
van water en stroom.

Geen krant 
OntVanGen?

0297-581698
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische 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
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

INFORMATIEF

www.morpheus.nl

profiteer tot en met 21 september 
van stapels voordeel

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

bilthoven Julianalaan 43 • 030 - 2287451
mijdrecht Dorpsstraat 74 • 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

kijk op www.morpHeUs.nl/matrassen10Daagse

matrassen
 10-Daagse

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 en stuur deze met een klein verhaaltje 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...

Antwoord op de vraag van vorige week

“De foto die u plaatste op 11 september op pagina 2 betreft een Rui-
ge weerschijnzwam (Inonotus hispidus). Deze zwam komt niet heel 
veel voor; buiten het bos zit hij vaak op vruchtbomen. In Mijdrecht zit 
hij op een Meelbes. Als de zwam jong is, is hij lichtgekleurd (geel tot 
oranje-bruin), later wordt hij vrijwel zwart en blijft zo maandenlang 
aan de boom zitten. Het is een parasitaire paddenstoel, waaraan de 
boom uiteindelijk (na vele jaren) zal bezwijken.”
 
Chiel Bakkeren, IVN Natuurgids

Mijmeringen
KOPZORGEN

Soms zijn er van die weken waarin je je-
zelf letterlijk voorbij loopt, waarin je het 
druk hebt. Het lijkt al tijden een standaard 
antwoord te zijn voor mensen: “Hoe is 
het? Ja, druk maar verder gaat het wel”. 
Druk zijn zou dan synoniem staan voor 
succesvol. Over die uitleg kun je natuur-
lijk uitgebreid discussiëren. Er zijn momenten dat je kunt kiezen om 
het wat rustiger aan te doen en soms gaat dat niet. Afgelopen week 
was een week waarin ik het druk had met verschillende dingen, maar 
er waren genoeg ontspannende en leuke activiteiten in die week , 
dus  hoe paradoxaal ook , ik maakte me niet al te druk.

Stress
Zo halverwege de week begon ik me wel wat zorgen te maken. Niet 
dat de dagen niet goed liepen en de tijd niet vloog. Nee, ik moest een 
presentatie houden op het werk voor de raad van toezicht. Vertellen 
over mijn werk vind ik heel erg leuk en ik kan met enthousiasme me 
ontfermen over zo’n taak, maar dat gaat niet zonder een portie ge-
zonde stress. Een echte hobby zal het nooit van me worden. Ik was 
zenuwachtig ondanks een goede voorbereiding en na die presenta-
tie moest ik me alweer haasten naar de volgende verplichting. Ge-
lukkig verliep het allemaal prima en ik was vooral trots op het feit dat 
ik zo goed door de week heen rolde.

Hoofdbrekens
Juist op het moment dat je denkt dat alles perfect gaat, volgen dan 
de eerste kreukels. Een lichte hoofdpijn maakte zich meester van 
mijn hoofd, mijn rechterhelft wel te verstaan. Nu ben ik bekend met 
het verschijnsel migraine, maar soms wil ik er gewoon niet aan. 
Noem het eigenwijs, noem het stom, het is dat alles en meer, maar 
soms hoop je tegen beter weten in dat je lijf je niet in de steek laat. 
Iedereen weet dat gezond leven belangrijk is, voldoende slaap, ge-
zond eten en noem maar op. Maar soms kan een mens heel moe 
worden van het feit dat je nog zo je best kan doen, maar je het onver-
mijdelijke niet kan tegenhouden. In dit geval wilde ik er gewoon niet 
aan en stoomde ik rustig door, ik was er tenslotte bijna.

Migraine
Je kunt nog zo graag willen met je hoofd, het lichaam is uiteinde-
lijk sterker. Ik kon mijn kop in het zand steken, maar ik wist dat er 
een aanval zat aan te komen. Een aanval van migraine, een van de 
meest voorkomende hoofdpijnen. Een migraine aanval kan voor ie-
dereen verschillend zijn. Migraine wordt veroorzaakt door een ver-
storing van de samenwerking tussen zenuwen en bloedvaten in her-
senen. De aanleg hiervoor is waarschijnlijk erfelijk. 
De hoofdpijn bij migraine kan op elk tijdstip van de dag of nacht be-
ginnen. De hoofdpijn is eenzijdig gelokaliseerd en heeft een klop-
pend karakter. Meestal is er een geleidelijk begin, een piek en dan 
verdwijnt de hoofdpijn weer geleidelijk. De hoofdpijnfase duurt 4 tot 
72 uur. Er zijn van migraine een aantal uitlokkende factoren bekend 
zoals spanning, vermoeidheid, stress en menstruatie. Uit onderzoek 
is echter gebleken dat het vermijden van deze factoren voor veel 
mensen weinig effect heeft. 
En dat laatste is maar goed ook, want factoren als een naderende 
menstruatie ga je als vrouw niet makkelijk uit de weg. 

Genade
En toen was ik aan het einde van mijn week met alleen nog maar 
leuke en ontspannende dingen in het vooruitzicht en toen besloot 
mijn lijf dat het genoeg was. Klaar, over en uit, ik wilde er niet aan 
maar moest toch toegeven. Want het enige wat je dan nog wilt is in 
bed liggen, net zoals vele migrainepatiënten kun je dan alleen nog 
maar liggen in een verduisterde kamer want het licht is te fel voor 
je ogen. Nu heb ik medicatie hiervoor, maar dan nog voelt het alsof 
je bent geraakt door de sneltrein. Het vervelende van dit alles, is dat 
het niet alleen jezelf raakt. De mensen met wie je hebt afgesproken, 
hebben er last van. Mijn gezin heeft er last van, want continu horen 
mijn kinderen “Sssst, zachtjes, mama heeft hoofdpijn”. En het ergste 
vind ik dat zij het al normaal vinden dat mama hoofdpijn heeft. Ge-
lukkig lijken ze er beter mee om te gaan dan de patiënt in kwestie. 
Er werd gezorgd voor een rustige slaapkamer met dichte gordijnen, 
een glaasje water werd gebracht en mijn oudste ging mij voorlezen, 
zodat ik hem niet hoefde voor te lezen. Je ogen dicht mogen houden 
is toch echt het mooiste cadeau op dat moment. Het medicijn (naast 
migraine medicatie) is rust, rust en nog meer rust. En wachten totdat 
je echt weer de oude bent. Als het zover is ga ik voor rust, reinheid 
en regelmaat en hoop ik dat de volgende aanval een paar maanden 
op zich laat wachten.

Voor iedereen met kopzorgen, hoofdpijnen of migraine: het is ver-
re van leuk. 
Maar blijf vooral rustig doorademen en laat je niet gek maken, al-
les gaat voorbij! 

 

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

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

Vermist:
- Uithoorn, Aan de Zoom: Gesteriliseerde tengere poes. Diva is 11 

jaar en erg schuw.
- Vinkeveen, Kievitslaan: Zwarte kater. Sam is 5 jaar oud en heeft 

klein hapje uit oor. 
- Mijdrecht, Kamille: Wit cyperse poes. De poes heeft een witte bef 

en wit voorpootje.
- Uithoorn, Multatulilaan: Half cypers, half witte kater. De 15-jarige 

Cleo heeft een witte buik en witte pootjes met op elk pootje een cy-
pers vlekje, een witte hals en neus en een cypers kopje. 

Gevonden:
- De Hoef, Merelslag: Zwarte-witte kat. Pootjes voor groot deel wit.
- Vinkeveen, Herenweg: Ongeveer 10 weken oud katje.
- Wilnis, N212, Centrum: Zwart-bruin-witte kat.
- Abcoude, Winkeldijk: Zwart-grijs cyperse poes.
- Vinkeveen, Dodaarslaan: Zwart poesje met een paar witte haartjes 

op de borst.
- Uithoorn, Ruwe Bies: Agepornis. De vogel heeft een geel lijfje, oran-

je kopje en is erg tam.

Speel Wijs laat zich zien 
op najaarsmarkt Wilnis
Wilnis - Afgelopen zaterdag stond 
Stichting Speel Wijs met een kraam 
op de najaarsmarkt in Wilnis. Kin-
deren konden er knutselen en klei-
en. Er kwamen veel kinderen langs 
om bij hun eigen juffen van Dui-
melot te spelen. De leidsters wilden 
op de markt ook nieuwe kinderen 
en ouders kennis laten maken met 
het peuterspeelzaalwerk. Terwijl de 
kinderen aan tafel zaten te ‘spelen’ 
werd aan de ouders het een en an-
der verteld over de manier van wer-
ken bij Speel Wijs. Ze kregen uit-
leg over het voor- en vroegschool-

se programma waarin Bas en gro-
te rol speelt en hoe de kinderen aan 
de hand van thema’s spelenderwijs 
heel veel nieuwe dingen leren, er 
wordt gedanst, gezongen, geknut-
seld en voorgelezen.
Op de kraam was veel materi-
aal te zien dat gebruikt wordt op 
de peuterspeelzaal. Uiteraard kre-
gen de kinderen de geknutsel-
de slakjes en de slakjes van klei 
mee naar huis. Voor de ouders 
was er informatiemateriaal, de-
ze informatie kunt u ook vinden op 
www.stichting-speel-wijs.nl .

Workshop Smartphone 
Android/iPhone
Wilnis - “De Stichting ‘Paraplu’ 
speelt in op maatschappelijke on-
wikkelingen en past haar program-
ma daar op aan”, zegt docent Ype 
Lensen. “De mobiele telefoon is 
sinds de invoering in toepassing en 
functies heel wat gewijzigd. Als u al 
een smartphone heeft of u denkt er 
aan een te gaan kopen, dan komt 
deze workshop u goed van pas.” 
Tijdens de workshop ‘Smartpho-
ne Android/iPhone’ worden niet al-
leen de meest populaire standaard-
toepassingen zoals Internet, e-mail 
en het maken en versturen van fo-
to’s besproken, maar ook de instel-
lingen van de smartphone. Het ko-
pen en downloaden van APP’s wor-
den behandeld. Termen als 3G, Wi-
fi , bluetooth en roaming zijn na af-
loop geen geheim meer voor u. Het 

wordt geen klassikale cursus: de 
aanwezigen kunnen ook elkaar hel-
pen door onderling ervaringen uit te 
wisselen. Hoogstwaarschijnlijk zal 
ook de cursusleider nieuwe dingen 
leren. Neem dus vooral uw smart-
phone mee.
De workshop bevat één dagdeel op 
woensdag 2 oktober a.s. van 13.30 
tot 15.30 uur. De kosten bedragen 
slechts 10,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

‘Ontspanningsdag’ bij 
jarige Haar van Boven

Wilnis - Vrouwen, maar ook man-
nen(!) die zich eens lekker willen 
laten verwennen door het onder-
gaan van een ‘metamorfose’, kun-
nen zich vanaf heden aanmelden 
bij kapsalon Haar van Boven in de 
Dorpsstraat 13 te Wilnis. Even bin-
nenlopen tijdens de openingsuren 
als u in de buurt bent, of per tele-
foon (0297-250082) als u wilt mee-
doen. Kapsalon eigenaar Emiel met 
zijn team van gemotiveerde haar-
stylistes Linda, Lisa, Daisy en Ra-
chel organiseert in het kader van 
het driejarig bestaan van de kap-
salon op dinsdag 8 oktober a.s. van 
10.00 tot 19.00 uur namelijk een zo-
geheten ‘metamorfosedag’. Deelne-
mers daaraan geven ter plaatse aan 
wat zij met hun kapsel beslist niet 
willen in stijl en kleur. Vervolgens 
wordt voor een verrassend uiterlijk 
gezorgd, waarbij rekening wordt ge-
houden met de persoonlijke uitstra-
ling, gezichtsbouw etc. Tevens krijgt 
men een heerlijke wasmassage van 
Lisa en worden de nagels gelakt. 
Dat alles onder het genot van koffi e/
thee met iets lekkers erbij. Na afl oop 
krijgt elke deelnemer een leuke ver-
rassing uitgereikt. Aan de metamor-
fosedag kan iedereen op afspraak 
deelnemen, dus niet alleen de (vas-
te) klanten van Haar van Boven. De 
kosten van deelname bedragen 30 
euro. Voor lang haar geldt een toe-
slag. “Daar krijgt iedereen een paar 
gezellige uurtjes voor terug met een 
verrassend kapsel en uiterlijk na af-
loop. Maar vol=vol, wie erbij wil zijn 
moet zich wel snel opgeven. We or-
ganiseren dit omdat we drie jaar be-
staan en dat met onze klanten wil-

len vieren. Vorig jaar hebben we ons 
tweejarig bestaan gevierd en heb-
ben we het ook gedaan. Toen was 
het een enorm succes. Dus herha-
len we het”, laat Emiel weten. “Ove-
rigens is iedereen op die dag ook 
welkom voor een traditionele haar-
verzorgingsbeurt. Voor hen wordt 
een plaats apart gehouden. De an-
dere stoelen zijn gereserveerd voor 
deelnemers aan onze speciale dag 
die in het teken staat van een stukje 
verwenning en ontspanning. Zo kan 
je het ook noemen.”
De deelnemers kunnen tijdens de 
behandeling niet in de spiegel kij-
ken. “Die wordt afgeplakt, want an-
ders is aan het einde van de be-
handeling immers geen verrassing 
meer”, licht Linda toe. “Ook worden 
er foto’s gemaakt, voor en na de be-
handeling. Dan kan men het ver-
schil zien.” De dag wordt omlijst met 
leuke muziek, waarbij ook gezongen 
gaat worden door onder anderen de 
‘zingende kapper Emiel’. Van hem 
is recentelijk een plaat opgenomen 
met het vrolijke liedje Chico Loco. 
Emiel: “Er komt met DJ Jean een re-
mix uit van het plaatje. Daarmee ho-
pen we in de top 100 te komen. We 
hopen dat veel mensen het gaan 
downloaden, want de opbrengst is 
voor CliniClowns. Maar dat staat los 
van onze metamorfosedag.” 

Emiel met zijn team heet u van har-
te welkom op de metamorfosedag. 
Laat u verrassen! Nadere inlichtin-
gen in de kapsalon of bel met 0297-
250082. Openingstijden: maandag  
t/m vrijdag  van 10.00 tot 19.00 uur; 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur.





Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 13 
september trakteerde Lions Club 
Vinkeveen en Waverveen bewo-
ners van Maria-Oord en Zuiderhof 
op een uitje in Amsterdam met de 
tram genaamd ‘Red Crosser’. Geen 
gewone tram, maar een die speciaal 
is ingericht op het vervoer van min-
dervaliden.  De aangepaste touring-
car bracht de groep rond het mid-
daguur naar het Haarlemmermeer-
station. Daar begon de tramrit van 
twee uur kriskras door Amsterdam 
langs o.a. de Stopera, Carré, de Her-
mitage, het Amstel hotel, de Albert 
Cuyp en het Waterlooplein. In de 
buurt van Artis werd gestopt voor 
koffie, thee en een gebakje. Natuur-
lijk werden ook het Van Gogh-, het 
Stedelijk- en het Rijksmuseum aan-
gedaan. De vrijwilliger van het Ro-
de Kruis wist veel te vertellen over 
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Opening vernieuwde
en uitgebreide 

atletiekbaan AKU
Regio - Gedurende de zomer is 
er hard gewerkt om de atletiek-
baan van AKU op sportpark de 
Randhoorn in Uithoorn van een 
nieuwe toplaag te voorzien en 
uit te breiden van 4 naar 6 la-
nen! Ook zijn er meerdere re-
novatie werkzaamheden uitge-
voerd aan verschillende atle-
tiek onderdelen, waaronder de 
verspringbakken. Het resultaat 
mag er zijn!!! Het is prachtig ge-
worden. Ook ons klubhuis “het 

Klokhuis” heeft een geweldige 
metamorfose ondergaan! Dit is 
de AKU aangeboden door Klas-
sewerk interieur & expo Op 28 
september a.s wordt de atle-
tiekbaan feestelijk geopend. Er 
zullen deze dag vele leuke en 
sportieve aktiviteiten zijn! De of-
ficiele en spectaculaire opening 
heeft plaats om 13 uur. ‘s Mid-
dags zullen 2 prominente atle-
ten workshops geven
Dus komt allen kijken!!!!

Piet winnaar laatste seizoens-
vlucht P.V. Rond de Amstel
Regio - De duivenliefhebbers van 
PV Rond de Amstel hebben afge-
lopen zondag hun laatste vlucht 
van het seizoen gehad. Dit was de 
5e vlucht van de natourcompetitie. 
Omdat het weer zaterdag zo slecht 
was konden de duiven niet gelost 
worden dus werden ze zondagmor-
gen om 09:00 uur bij zuidwesten-
wind gelost in het Belgische Nijvel.

Het werd uiteindelijk Piet van Schaik 
uit Uithoorn die deze laatste vlucht 
met de bloemen naar huis ging. De 
‘31’ landde om 11:14 uur op zijn 
hok en had gevlogen met een snel-
heid van ruim 83 km. p/uur. In Ray-
on F viel de uitslag van de leden uit 
hun regio niet mee. Zo hadden ze 
niet één duif bij de eerste honderd 
hetgeen dit seizoen nog niet eer-
der voorgekomen was. Desalniette-
min voor Piet een mooie uitslag ter-
wijl de rest van de leden er het ko-
mend half jaar alles aan zal doen om 
het volgende seizoen weer hun bes-

te duifje voor te zetten. Tevens wil-
len de duivenliefhebbers van PV 
Rond de Amstel weer hun sponso-
ren langs deze weg hartelijk dank 
zeggen, te weten: Bots Diervoeders 
Wilnis, Slagerij Heemskerk Uithoorn 
en Bloemist Pouw uit De Kwakel.
Nadat alle kruitdampen opge-
trokken waren bleek dat Leo van 
de Sluis uit Uithoorn het Gene-
raal Kampioenschap op zijn naam 
had geschreven, voorwaar een zeer 
knappe prestatie van Leo die pas 
zes jaar de duivensport beoefent.
Duifkampioen werd de ‘300’ van 
Hennie Pothuizen uit Vinkeveen.

Volledige uitslag:
Piet van Schaik Uithoorn
Leo v.d. Sluis Uithoorn
Hennie Pothuizen Vinkeveen
Hans Half Amstelhoek
Ron den Boer Uithoorn
Martin Bosse Uithoorn
Theo Vlasman Uithoorn
Darek Jachovski Mijdrecht

Jeugd kanopolo wint 
wederom een wedstrijd
De Ronde Venen - Het jeugdteam 
uit De Ronde Venen heeft weer één 
wedstrijd gewonnen bij een toer-
nooi in Uithoorn. Het team is nog 
erg jong en verliest regelmatig wed-
strijden tegen de oudere teams in 
de competitie. Elke gewonnen par-
tij wordt dan ook gevierd. Dit maal 
werd de winst behaald tegen een 
jeugdteam van Michiel de Ruyter. 
 
Afgelopen zaterdag heeft het team 
meegedaan in een toernooi met 
jeugdteams en veteranen. De eer-
ste wedstrijd werd tegen de jeugd 
van Helmvaarders gespeeld. Tot de 
rust kon de ploeg goed bij blijven 
en was de stand 1-2. In de 2e helft 
nam de tegenstander afstand en 
won met 2-6. Daarmee was het ver-
lies stukken kleiner dan in de com-
petitie. Dus eigenlijk een prima re-
sultaat. Tegen beide veteranenteam 
zie je dat het team aan “body” mist. 
Toch lukte het de kleinste van het 
stel om de tegenstander om te du-

wen en deze bijna te laten zwem-
men. Wat toch als een “flater” wordt 
gezien. Om toch met een goed ge-
voel het toernooi af te sluiten moest 
er wel één keer gewonnen worden. 
Dat lukte prima in een wedstrijd te-
gen de jeugd van Michiel de Ruy-
ter. In een niet spectaculaire wed-
strijd, maar vooral door hard werken 
en niet willen verliezen kwam de 
ploeg uit De Ronde Venen met 1-0 
voor. Het was door prima samenspel 
waardoor er een uitstekende sco-
ringskans ontstond.

De tegenstander kwam terug tot 
1-1. Daarna was het erg span-
nend wie er een doelpunt zou sco-
ren. De ingevallen “nestor” van het 
team scoorde de beslissende treffer 
2-1 en de resterende speeltijd was 
slopend van de spanning. Gelukkig 
bleef de stand ongewijzigd en kon 
het team in elk geval één wedstrijd 
winnend afsluiten. Het team werd 
uiteindelijk 5e in het toernooi.

Dikke winst voor hockeymeiden M6E4
Mijdrecht - Wat een schitteren-
de wedstrijd hebben de meisjes van 
de M6E4 (Anna Blankestijn, Jasmijn 
Dinant, Anne van Essen, Eva Habe-
kotté, Nina Honing, Marije Koster, 
Noe Makel en Julia Noteboom) te-
gen de meisjes ME7 uit Bennebroek 
gespeeld !
Met in de eerste helft een doelpunt 
van Jasmijn Dinant met een super-
mooie goal in de hoek van het doel. 
Helaas niet meerdere doelpunten in 
de eerste helft. Maar al snel in de 
tweede helft begon het te lopen ! 
2-0,3-0,4-0. Het hield maar niet op ! 
De M6E4 was lekker bezig. De coa-
ches (Fleur Kuiters 15 jaar en Lau-
ra Strunk 16 jaar) waren druk bezig 
met de wedstrijd ! Ook de moeders 
en vaders langs de kant hielpen 
goed met het toejuichen van de kin-
deren! De meiden hebben de wed-
strijd gewonnen met 6-0 en stapten 
met een blij gezicht de auto in naar 
huis !

Lions Club Vinkeveen op stap met 
bewoners Maria-Oord en Zuiderhof

de wat oudere geschiedenis van de 
stad Amsterdam en gaf ook goede 
uitleg over de mooie gebouwen en 
welke bouwstijl was gebruikt zoals 
de Amsterdamse School en Art De-
co.
Een feest van herkenning voor ve-
len. ‘O, kijk, ik heb hier gewoond en 
daar op school gezeten! Ik word er 
stil van en krijg tranen in mijn ogen.’ 
Zo werden vele enthousiaste herin-
neringen gedeeld. Tegen het einde 
van de middag werd de groep weer 
in de touringcar naar Vinkeveen ge-
bracht.
Aan de stralende gezichten te zien 
en te horen aan de vele bedank-
jes, had iedereen het erg naar zijn 
zin gehad, uiteraard ook met dank 
aan de meereizende vrijwilligers van 
Maria-Oord, Zuiderhof, Red Crosser 
en de Lions Club.

Nieuwe oprit N201/A4 bij 
Hoofddorp open voor het verkeer
Regio - Sinds afgelopen maandag 
16 sepmber is de nieuwe aanslui-
ting van de N201 bij Hoofddorp op 
de A4 richting Den Haag/Rotterdam 
een feit en in gebruik genomen.

Al het verkeer uit de richting 
Aalsmeer (en Hoofddorp) over de 
Kruisweg kan dan geen gebruik 
meer maken van de ‘oude oprit’. 
Het verkeer over dat stuk van de 
N201 wordt geleid naar de nieuwe 

kruising(en) bij Hoofddorp en ver-
volgens naar de parallelbaan van de 
A4, richting Den Haag/Rotterdam. 
Daarmee is het eerste gedeelte van 
de nieuwe aansluitingen op de A4 
vanaf Hoofddorp opengesteld. De 
oude oprit (pal naast de A4 bij het 
viaduct) is dus definitief afgesloten. 
Het verkeer dat op de Kruisweg van-
uit Aalsmeer rijdt, slaat nu even voor 
de Rijnlanderweg, bij de nieuwe 
busbaan linksaf, de nieuwe N201 

op. Komende vanaf Hoofddorp is 
dat rechtsaf. Voor uw beeldvorming 
(vanuit Aalsmeer gezien) geldt dat 
de huidige oprit naar de A4 richting 
Den Haag/Rotterdam in principe 
een paar honderd meter ‘opschuift’ 
richting Hoofddorp. Al het verkeer 
dat die bestemming heeft, moet 
dus gebruik maken van deze op-
rit. Daarna wordt het verkeer via de 
nieuwe kruisingen naar de parallel-
baan langs de A4 geleid. Ter hoog-

De nieuwe aansluiting is in rood weergegeven tussen Hoofddorp (links boven) en de A4 (midden). De Kruisweg (nog 
bestaande N201) is geelgekleurd. De oude (grijsgekleurde) aansluitingen van het halve klaverblad komen in fasen te 
vervallen.

te van de Bennebroekerweg, onge-
veer een kilometer verderop, voegt 
het verkeer in op de A4.

Met deze openstelling is het eerste 
gedeelte van het project ‘Aansluitin-
gen A4’ in gebruik genomen. Vol-
gens de huidige planning worden 
nog voor het eind van 2013 ook de 
oprit richting Amsterdam, Schiphol 
en de overige afritten vanaf de A4 
(waaronder die vanuit Den Haag/
Rotterdam) opengesteld. Voor het 
verkeer vanuit de diverse richtingen 
worden waar nodig omleidingsrou-
tes ingesteld, die met bebording 
worden aangegeven. Overigens is 
het zo dat de huidige afrit (vanuit 
Den Haag/Rotterdam) en de oprit 
(Schiphol/A5/Amsterdam) aan de 
oostelijke kant bij de huidige (ou-
de) kruising naast het viaduct over 
een paar maanden ook afgesloten 
en daarna afgebroken worden. Dan 
wordt alle verkeer over de nieu-
we routes bij Hoofddorp en naar de 
nieuw omgelegde N201 geleid.

Wie vanuit De Ronde Venen begin 
januari 2014, als het aquaduct bij 
Amstelhoek in gebruik is genomen, 
de omgelegde N201 afrijdt rich-
ting A4, komt terecht op het nieu-
we halve klaverblad (roodgekleurd 
in het kaartje). Daar moet men zijn 
weg verder vervolgen richting Den 
Haag/Rotterdam, Haarlem, Schiphol 
of Amsterdam. Bij de Kruisweg/A4 
kan dat dan niet meer. Wie bestem-
ming Schiphol heeft en het te moei-
lijk of het een omweg vindt, kan op 
het kruispunt bij Cargo Entrance in 
de omgelegde N201 via Schiphol-
Rijk afslaan en binnendoor over de 
parallelweg naar de luchthaven v.v. 
rijden.

EEn niErpatiënt moEt Er vEEl voor ovEr hEbbEn om EEn 
bEEtjE normaal tE lEvEn. Wat hEEft u ovEr voor EEn 
niErpatiënt? StEun onS! 

KijK Wat u Kunt doEn op niErStichting.nl

1 DAG wERKEn 
1 DAG bijKomEn 
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VIOS op volle toeren
Mijdrecht - Zo, de vakantie zit er 
nu echt op. Weer op volle toeren er 
tegenaan bij muziekvereniging VI-
OS. Alle repetities en lessen zijn 
weer begonnen. Met als klap op 
de vuurpijl hoge ogen met de nieu-
we taptoeshow  ‘CSI–The Lost Girl’ 
van de Show- & Marchingband in 
Nieuwkuijk. Ook liep de band nog 
een voortreffelijke show in Alphen 
aan den Rijn.

ShowKidz
Vier jonge, schattige maar o zo stoe-
re meiden beleefden hun eerste 
showles onder leiding van juf Chan-
tal van Ballegooij. Natuurlijk wat on-
wennig zonder moeder in de buurt, 
maar ze hadden er duidelijk lol in. 
Eerst werd uitgelegd wat de bedoe-
ling was, kregen alle meiden een op 
maat gemaakte majorettestok en 
werden de eerste dansjes en tech-
nieken geoefend. Uw reporter heeft 
er niet zoveel verstand van, maar 
voor zover hij dat kan beoordelen 
barsten de dames van het talent.
Alleen is vier meiden een beetje ma-
gertjes. De dames vroegen uw ver-
slaggever dan ook nog eens een op-
roep in de krant te doen. Dus mei-
den, ben je 5 jaar of ouder en vind 
je het leuk gratis showles te krijgen? 
Stuur dan een mailtje naar show-
kidz@vios-mijdrecht.nl of bel Chan-
tal op het telefoonnummer 0297-
272862.

Op volle toeren
De Show- & Marchingband oefen-
de direct na de vakantie weer vol-
op de taptoeshow. Het luie zweet 
moest eruit. Dus gingen de muzi-
kanten onder de bezielende leiding 
van het showteam, tambour-maître 
John Mayenburg en showinstruc-

teur Marcel Verschoor, er weer vol 
tegenaan.
Op maandag de gezamenlijke repe-
titie van blazers en slagwerkers on-
der leiding van topper Michel Gul-
denmundt voorafgegaan door het 
opleidingsorkest. In dit orkest zit-
ten op dit moment zo’n 10 kinderen, 
sommigen net begonnen met les 
bij muziekschool De Ronde Venen 
en een aantal al wat gevorderden. 
Een mooie mix en prachtige uitda-
ging voor dirigente Maddy Kuylen-
burg om er de komende maanden 
een mooi geheel van de maken.
Op dinsdagavond gingen de di-
verse majoretteteams de vloer op 
om de wedstrijdshows te repete-
ren. Ook hier moesten de overtolli-
ge vakantiepondjes eruit gezweten 
worden. De dames zullen wel een 
paar daagjes spierpijn gehad heb-
ben. Maar alles voor het gezamen-
lijke doel: hoge ogen gooien in het 
komende wedstrijdseizoen.
Ook dweilorkest DORST is weer 
begonnen met repeteren en direct 
maar een paar mooie en gezellige 
optredens. DORST behaalde een 
verdienstelijke vierde plek op het 
festival ‘Dweilen tussen de plassen’ 
in Leimuiden. En een ‘pareltje’ was 
het optreden voor een bruidspaar 
met 350 bruiloftsgasten in Utrecht. 
Wat een feest!
Op donderdag was het de beurt aan 
de slagwerkers om de repetitiestok-
ken ‘uit het vet te halen’ en onder 
leiding van Marcel Verschoor het 
stof van de trommels en marimba’s 
te spelen.
Vrijdagavond weer de les van de 
MusicKidz. Met juffen Marinda van 
der Waay en Sabina Hoogerdijk was 
het hard werken maar vooral ook 
weer dikke pret.

Open lesweek bij 
dansschool Mijdrecht
Mijdrecht - Het nieuwe seizoen van 
dansschool Mijdrecht startte met 
een geweldige open dag op de nieu-
we locatie waar de bekende dan-
sers Juvat en Luciano een leuke bij-
drage leverden. Heb jij deze dag ge-
mist dan is er nog de gratis open les-
week. Een hele week gratis alle les-
sen uitproberen. De kracht van Build 
Ya Skillz en balletschool Anna zit 
hem in drie elementen: de docenten, 
de prijs en de kwaliteit.  
Sylvain Veldkamp is een pionier in 
de hiphop & breakdance scene. Hij 
danst zelf al meer dan 30 jaar hip-
hop en breakdance en doet nog re-
gelmatig mee aan breakdance bat-
tles net als zijn leerlingen. OoK traint 
hij het auditieteam. Wil jij daarbij zijn,  
kom dan auditie doen eind septem-
ber! Lisa geeft balletles en moderne 
dans, zij studeerde af aan het con-
servatorium en danst zelf bij een 
modern dansgezelschap. En Elena 
volgde haar klassiek balletopleiding 
in Rusland.    

Meerdere keren per week dansen 
kan zeer voordelig , alle stijlen zijn 
te combineren. Maar ook twee keer 
per week klassiek of breakdance be-
hoort tot de mogelijkheden. Leerlin-
gen kunnen 1x per week gratis 2,5 
uur vrij trainen en men kan geweldi-
ge breakdancekleding kopen, zoals 
de speciale breakdancemuts.   
“De kwaliteit zit hem niet alleen in 
de ervaren docenten/dansers maar 
ook in de lessen. Zo zullen de lessen 
nooit te vol zijn. Leerlingen moeten 
de kans krijgen zich te  ontwikkelen 
en daarom zullen wij nooit 20 leer-
lingen in één les stoppen. Zo blijft de 
kwaliteit hoog, en hou je overzicht. 
Elke leerling heeft recht op een stuk-
je persoonlijke begeleiding”, aldus 
Sylvain Veldkamp. 

Kom een les meedoen in de open 
lesweek! Een unieke kans om kennis 
te maken met Build Ya Skillz en Bal-
letschool Anna. Kijk voor meer info 
op www.danslesmijdrecht.nl 

Verpauperd pand storende 
aanblik in Dorpsstraat
vervolg van de voorpagina

Maar het ‘behoud door ontwikke-
ling’ is in veler ogen slechts een 
woordspeling zonder inhoud ge-
weest want wat is er dan daad-
werkelijk ontwikkeld in het dorps-
centrum behalve een nieuwe be-
strating? Kortom, ook daarna luk-
te het niet erg om met de gemeen-
te tot overeenstemming te komen. 
In 2010 hebben we het bestaande 
plan weer tevoorschijn gehaald. We 
willen nu zo langzamerhand wel dat 
er eens spijkers met koppen worden 
geslagen. De locatie heeft een be-
hoorlijke waarde en we derven in-
komsten door renteverlies.”

Voorwaarden
Een woordvoerder van de afdeling 
Omgevingsvergunningen bij de ge-
meente geeft toe al langere tijd in 
gesprek te zijn met de eigenaar. Er 
is inderdaad een bouwvergunning 
afgegeven, maar wij hebben de 
bouw stilgelegd omdat niet aan een 
aantal voorwaarden voor archeolo-
gie en monumenten wordt voldaan. 
Herhaaldelijk is gevraagd om hier-
aan te voldoen. Zodra de eigenaar 
alsnog aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, gaat de bouwstop er af,” 

aldus de woordvoerder die beves-
tigt dat bewoners en ondernemers 
ook bij de gemeente hun ongenoe-
gen hebben geuit. En terecht. Na-
vraag leert dat zij er een leuke win-
kelstraat van willen maken, met een 
passende uitstraling. Het is al moei-
lijk genoeg om voldoende klanten 
en bezoekers te trekken naar de 
winkels en de horeca in het cen-
trum van Wilnis. Het dichtgetimmer-
de pand levert in hun ogen daar-
aan bepaald geen positieve bijdra-
ge. Men wil nu dat er zo snel moge-
lijk overeenstemming wordt bereikt 
tussen de gemeente en de eigenaar. 
Bestuurlijk zijn hierbij de wethou-
ders Kees Schouten (monumenten) 
en David Moolenburgh (woning-
bouw) betrokken. Wordt het stilaan 
geen tijd om met elkaar om de ta-
fel te gaan zitten, eventueel water 
bij de wijn te doen en knopen door 
te hakken? Overal in De Ronde Ve-
nen is het bestuur er als de kippen 
bij als er sprake is van sloop van ou-
de panden om dit te vervangen door 
nieuwbouw. Projectontwikkelaars 
en particulier initiatief op dit ge-
bied worden de hemel in geprezen. 
Doorkruis dit dan niet met onzinni-
ge bureaucratie. Daar zit niemand 
meer op te wachten in deze tijd.

Verkeersvisie 2030 draait om 
optimaliseren bestaande voorzieningen
De Ronde Venen - “De Ronde Ve-
nen is een bereikbare, veilige, leef-
bare en duurzame gemeente in 
2030. Dit is de lange termijn doel-
stelling die met de verkeersvisie 
wordt nagestreefd. De Verkeersvi-
sie De Ronde Venen 2030 schetst 
welke keuzes nu gemaakt moeten 
worden om dat streefbeeld te be-
reiken. Dit wordt realistisch inge-
vuld door steeds te bekijken hoe 
bestaande voorzieningen beter be-
nut kunnen worden, uitsluitend ver-
keersmaatregelen te treffen die echt 
noodzakelijk zijn en verantwoorde-
lijkheid te delen met inwoners”, al-
dus het persbericht van  burge-
meester en wethouders over de ver-
keersvisie 2030.  In de vergadering 
van dinsdag 10 september heeft  B 
en W de Verkeersvisie 2030 vastge-
steld en besloten aan te bieden aan 
de gemeenteraad. Het persbericht 
vervolgt: 

“De gemeente heeft nu en in de toe-
komst de financiële middelen niet 
meer om alle knelpunten en ambi-
ties op het gebied van verkeer en 
vervoer aan te pakken. De verkeers-
visie stelt daarom prioriteiten. Al-
leen die maatregelen worden voor-

gesteld, die echt noodzakelijk zijn. 
Voor de bereikbaarheid betekent dit 
geen uitbreiding van infrastructuur, 
maar op peil houden van de bereik-
baarheid. Niet méér wegen, maar 
bestaande wegen beter benutten. 
Door de gunstige ligging voor het 
autoverkeer blijft het autogebruik 
belangrijk. De fiets wordt sterk naar 
voren geschoven als hét alternatief 
voor de korte afstand. Noodzake-
lijk is bestaande fietspaden en fiet-
senstallingen te verbeteren. Voor de 
middellange en lange afstand vormt 
het openbaar vervoer een serieus 
alternatief, waarbij de focus ligt op 
snellere verbindingen naar Amster-
dam en Utrecht (door minder hal-
tes).” 

Veiligheid
“Op het gebied van verkeersveilig-
heid ligt de prioriteit bij ouderen en 
fietsers, dat zijn de risicogroepen 
met de meeste ongevallen. De sa-
menwerking met inwoners voor het 
signaleren en oplossen van veilig-
heidsknelpunten is hierbij belang-
rijk. Daarnaast wordt ingezet op ge-
dragsverandering, omdat gedrag 
van verkeersdeelnemers cruciaal is 
bij de verkeersveiligheid. 

Voor het thema leefbaarheid zet de 
gemeente in op het bewaken van de 
kleinschaligheid en dorpse karakter 
van de kernen. Door het tegengaan 
van sluipverkeer, het oplossen van 
parkeerproblemen in woonwijken 
en het toegankelijker maken van de 
openbare ruimte voor inwoners met 
een beperking, wordt hier invulling 
aan gegeven. 

Bij duurzaamheid ligt de nadruk op 
bewustwording van de samenleving 
bij het kiezen van een geschikt ver-
voersmiddel. Vooral om het aantal 
vervuilende kilometers van het ge-
motoriseerde verkeer terug te drin-
gen. Hierbij is een actieve rol van de 
samenleving van groot belang. Een 
tweede focus ligt op nieuwe vormen 
van vervoer, waarbij de gemeente 
ruimte geeft aan de markt en inwo-
ners om het aantal elektrische laad-
palen in alle acht kernen uit te brei-
den.”

Visie
“In de Verkeersvisie 2030 wordt 
per thema in beeld gebracht waar 
de gemeente op dit moment staat, 
welke ontwikkelingen er op de ge-
meente af komen en welk toe-

komstbeeld vanuit de kaders van 
de structuurvisie wordt nagestreefd. 
Al in een vroeg stadium hebben in-
woners in het kader van de struc-
tuurvisie meegedacht over belang-
rijke thema’s en onderwerpen die 
een plek moeten krijgen in de uit-
eindelijke visie. Specifiek voor het 
onderwerp verkeer en vervoer heb-
ben bewoners ook actief bijgedra-
gen via het inwonerpanel. De visie 
is digitaal beschikbaar via www.de-
rondevenen.nl, onder Leven en Wer-
ken/ Structuurvisie. 

Naar verwachting behandelt de ge-
meenteraad de Verkeersvisie 2030 
in de vergadering van oktober. 
De verkeersvisie wordt doorvertaald 
naar een concreter Gemeentelijk 
Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). 
Dat plan heeft betrekking op een 
middellange termijn van 5 tot 10 
jaar en geeft een specifieke, nade-
re uitwerking van de oplossings-
richtingen. Op basis van het GVVP 
wordt een uitvoeringsprogramma 
opgesteld met concrete maatrege-
len en oplossingen. Het GVVP wordt 
naar verwachting in december aan-
geboden aan de raad”, aldus het 
persbericht.

Samen aan de slag op 
basisschool Molenland
Mijdrecht - Ondanks de onophou-
delijke stroom regen is op dins-
dag 10 september jl. de kijkavond 
op OBS Molenland zeer goed be-
zocht. Van 18.30 tot 19.30 uur wa-
ren leerlingen, ouders en andere 
belangstellenden van harte welkom. 
De kinderen namen ruim de tijd om 
alles te laten zien. Naast het bekij-
ken van alle boeken, materialen en 
computerprogramma’s konden de 
kinderen prima uitleggen hoe alles 
gaat op school en wat er wordt ge-
leerd. Uitleggen en laten zien ver-
groot de betrokkenheid van de kin-
deren en stimuleert hen tot leren. 
Nieuw dit jaar was een workshop-
programma verzorgd door de leer-
krachten. Hoe leert een kind lezen 

in groep 3, hoe worden de leerlin-
gen in groep 8 voorbereid op de 
middelbare school, hoe werken de 
leerlingen in een combinatiegroep 
en wat is coöperatief leren? Tijdens 
de laatste workshop hebben ou-
ders, opa’s, oma’s en nieuwe gezin-
nen ervaren dat coöperatieve werk-
vormen ervoor zorgen dat meerde-
re leerlingen tegelijkertijd actief be-
trokken zijn bij een opdracht die 
aanzet tot leren.
Tijdens de kijkavond was ook de na-
schoolse opvang, Banjerland, te be-
zoeken. Er is kennisgemaakt met 
de leidsters en de kinderen moch-
ten er knutselen. Vele kinderen gin-
gen met een zelfgemaakt  ‘fotoblok-
je’ naar huis.Kiki Hagen stelt zich 

verkiesbaar voor D66
De Ronde Venen - Kiki Hagen, 
de fractievoorzitter van Lijst 8 in 
de gemeenteraad, stelt zich ver-
kiesbaar voor D66. In verband 
daarmee heeft ze het lidmaat-
schap van Lijst 8 opgezegd en 
treedt zij af als raadslid. Binnen 
D66 is zij kandidaat voor een 
plaats in de nieuwe gemeente-
raad. De leden van D66 beslissen 
eind oktober over de kandida-
tenlijst. Kiki Hagen ziet de over-
stap naar D66 als een kans. Lan-
delijk is D66 altijd al haar par-
tij geweest. Toen drie jaar gele-
den het initiatief werd genomen 
voor een lokale jongerenpartij 
heeft ze daar van harte aan mee-
gewerkt en werd ze uiteindelijk 
ook lijsttrekker en fractievoorzit-
ter. Het werk in de gemeenteraad 
vindt ze zeer zinvol en het be-
valt haar om mee te kunnen stu-
ren aan de lokale politiek. Mede 
door haar inbreng kwamen veel 
standpunten van Lijst 8 en D66 
dicht bij elkaar te liggen.  
“De kandidaatstelling bij D66 is 

reeds begonnen en voor mij is 
dit dan ook het moment om de 
knoop door te hakken. Echter 
binnen D66 geldt het voorschrift 
dat een lid geen lid van een an-
dere fractie mag zijn, als D66 zelf 
vertegenwoordigd is. Daarom 
kan ik niet langer lid blijven van 
de fractie van Lijst 8 en geef de 
zetel na komende raadsvergade-
ring van 19 september terug aan 
de partij waar voor mij de politie-
ke reis begon. 
Ik zie in D66 mijn politieke toe-
komst liggen. De partij heeft 
standpunten die gezien mijn in-
breng binnen Lijst 8, logischer-
wijs niet ver liggen van die van 
Lijst 8, maar dan met een bre-
der perspectief. Landelijk kan ik 
mij altijd al, net als veel jonge-
ren, goed vinden in de toekomst-
gerichte standpunten. Ik kijk met 
plezier terug op mijn deelname 
aan Lijst 8 en heb me daar ook 
volledig voor ingezet, ik hoop 
Lijst 8 de komende gemeente-
raadsverkiezingen terug te zien.”

Pijlstaartschool in 
junglesfeer
Vinkeveen - De scholen in De Ron-
de Venen zijn al weer 3 weken bezig 
maar vorige week vrijdag 13 sep-
tember vond bij de Pijlstaartschool 
in Vinkeveen de officiële aftrap pas 
echt plaats. Het nieuwe schooljaar 
is namelijk pas echt begonnen als 
er door de leerlingen, leerkrachten 
en ouders flink is gefeest tijdens het 
jaarlijkse schoolfeest ‘De Pijlstart’. 
Dit jaar is er gekozen voor het the-
ma Jungle. Op het schoolplein stond 
een grote klimpalmboom, de kinde-
ren konden limbodansen maar ook 
bananen vangen. In de school wa-
ren ook tropische spelletjes zo-
als junglegolf en schildpaddenlo-
pen neergezet en konden de kinde-
ren zich als jungledier laten schmin-
ken. Zelfs een ‘tropische’ bui mocht 
de Junglepret niet drukken. 
Uiteraard zijn er ook kinderen die 
meer willen dan alleen maar spel-
letjes. Voor hen was er een dis-

co in het podiumlokaal waar DJ’s 
Nick en Joris net als vorig jaar de 
muziek verzorgden. Tussen de dis-
co door verzorgde Edith een work-
shop streetdance voor de kinderen. 
Er werd niet alleen gefeest, er werd 
ook aan het goede doel gedacht. Dit 
jaar steunt de Pijlstaartschool Vil-
la Joep, het fonds tegen neuroblas-
toom kinderkanker, en konden de 
kinderen een lief zacht Villa Joep 
olifantje kopen. 
Tussen de spelletjes en het dansen 
door kon iedereen zich tegoed doen 
aan hapjes en drankjes. De snoep-
kraam deed het bij de kinderen erg 
goed. Moe maar voldaan liep rond 
acht uur ’s avonds het schoolplein 
leeg. De kinderen hebben een heel 
weekend de tijd om bij te komen 
van de feestelijkheden want ook nu 
is het voor OBS De Pijlstaart onom-
keerbaar. Het nieuwe schooljaar is 
écht begonnen!





Regio - Zaterdag 21 september 
vindt de landelijke Burendag plaats! 
En de winkeliers van winkelcentrum 
Zijdelwaard nodigen daarom al hun 
klanten en bezoekers die dag uit in 
het winkelcentrum voor een gratis 
kopje koffie of thee met een heer-
lijk gebakje erbij! Van 10.00 tot 14.00 
uur staan de winkeliers en de kof-
fie klaar in de voormalige boekwin-
kel van Ten Hoope in het winkelcen-
trum. In de ruimte zijn ook wanden 
met afbeeldingen van de komende 
herontwikkeling te bekijken. 

Maar dat is nog niet alles: klan-
ten kunnen ook meedoen met het 
Rad van Fortuin en kans maken op 
mooie prijzen. Het Rad van Fortuin 
is van 11.00 tot 15.00 uur. De prij-
zen worden ter beschikking ge-
steld door de winkeliers van winkel-

centrum Zijdelwaard. Zo biedt Al-
bert Heijn 1 minuut gratis winkelen 
aan en C1000 stelt boodschappen-
tassen met inhoud ter beschikking! 
De hoofdprijs is een reischeque ter 

waarde van 250,- euro! Voor de kin-
deren is er een clown die ballon-
nen uitdeelt. Ook Buurtbeheer Zij-
delwaard is aanwezig deze dag en 
deelt een hapje en drankje uit. Het 

Shantykoor uit Aalsmeer zorgt voor 
gezellige zeemans- en meezingmu-
ziek.
De winkeliers heten u van harte 
welkom.
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Natuur prachtig in beeld 
gebracht
Mijdrecht - Er is weer wat moois te 
zien in het Hofland Medisch Cen-
trum te Mijdrecht. Tijdens de maan-
den september en oktober worden 
er prachtige natuurfoto’s geëxpo-
seerd door fotografe Marrie den 
Braber uit Wilnis.
Met enkele leden van Foto-
workshop De Ronde Venen  
(www.fotoworkshopdrv.nl) bracht zij 
dit jaar een bezoek aan Biotopwild-

park Anholter Schweiz net over de 
grens in Duitsland.
Diverse wilde dieren uit dit park zijn 
op bijzondere wijze in beeld ge-
bracht. Daarnaast zijn er ook enkele 
foto’s geselecteerd die Marrie heeft 
gemaakt in Natuurpark Lelystad. 
Hofland Medisch Centrum is geves-
tigd aan Hofland 48-56 in Mijdrecht 
dat dagelijks geopend is van 08.00 
tot 17.00 uur.

Lezing Peter d’Hamecourt 
bij Venen Literair
Vinkeveen - Venen Literair ont-
vangt op de openingsavond van het 
nieuwe seizoen journalist en schrij-
ver Peter d’Hamecourt, die in het 
kader van de Russische Herfst in 
De Ronde Venen, vanuit Moskou 
naar Vinkeveen komt. Hij zal een 
lezing geven, vragen beantwoor-
den en boeken signeren die op de 
avond ook gekocht kunnen wor-
den bij de aanwezige boekhandel.  
U kunt d’Hamecourt ontmoeten op 
vrijdag 4 oktober in De Boei aan de 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. Aanvang 
20.00 uur. Toegangskaarten kosten 
7,50 euro en zijn uitsluitend in voor-
verkoop te verkrijgen bij de Open-
bare Bibliotheken in Vinkeveen, Wil-
nis en Mijdrecht en bij boekhandel 
Mondria in  Mijdrecht en The Read 
Shop in Vinkeveen. In samenwer-
king met Troupe A’dour, organisa-
tor van de Russische Herfst, zal de 
avond muzikaal  worden omlijst door 
Arkadi Gankin. Peter d’Hamecourt 
(1946) woont sinds 1989 in Mos-
kou en is een kenner van de Rus-
sische cultuur in al haar verschij-
ningen. Hij was vele jaren corres-
pondent voor de NOS en maakte 
daarnaast verslagen van het Russi-

sche nieuws voor het AD, de VRT, 
Een Vandaag en NOVA. Najaar 2008 
verscheen ‘Leven als God in Rus-
land’, geschreven samen met Julia 
Klotchkova over de datsjakeuken. 
Ook verscheen toen ‘Petersburg, 
paradijs in het moeras’. Beide boe-
ken waren zeer succesvol en wer-
den in groten getale verkocht. Eer-
dere uitgaven waren ‘Moskou is een 
gekkenhuis’, verhalen over een we-
reldstad en ‘Russen zien ze vliegen’. 
In dit laatste boek wordt beschre-
ven hoe Rusland van communisme 
en perestrojka uitkwam bij het Poe-
tinisme. Aan Poetin was eerder het 
boek ‘Vladimir Poetin, het konings-
drama’ gewijd. Informatie over Ve-
nen Literair kunt u krijgen van An-
neke van Gessel, tel. 0297-261382 of 
van Erwin Horwitz, tel. O297-263195.
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EHBO
cursussen in 
Mijdrecht

Mijdrecht - Weet u wat u 
moet doen als u iemand be-
wusteloos op straat ziet lig-
gen? Of wat u moet doen als 
uw partner of uw kind zich in 
zijn vingers snijdt en het maar 
blijft bloeden? 
Om goed en snel hulp te 
kunnen verlenen kunt u bij 
de Koninklijke Nederlandse 
EHBO-vereniging, afdeling 
Mijdrecht, een cursus volgen. 
De nieuwe cursus, inclusief 
AED, start in november van 
dit jaar en wordt gegeven 
op de  dinsdagavonden van 
20.00 tot 22.00 uur bij de fir-
ma Van Walraven aan de In-
dustrieweg 5 in  Mijdrecht. 
Voor meer informatie en aan-
melden kunt u terecht bij  bij 
het secretariaat van de ver-
eniging, Nicolette van Dort, 
tel. 06–23271754 of per e-mail  
infoehbomijdrecht@gmail.
com. Iedereen vanaf zestien 
jaar en ouder kan deze cur-
sus volgen die opleidt tot het 
Eenheidsdiploma EHBO. Dit 
is een door de overheid er-
kend diploma. In minstens 
dertien lessen van twee uur, 
leert u wat u wel en vooral 
niet moet doen. 

Start nieuwe EHBO-cursus 
De Koninklijke Nederland-
se EHBO-vereniging afdeling 
Mijdrecht start op dinsdag 8 
januari met een nieuwe cur-
sus AED/EHBO. U kunt zich 
hiervoor nog steeds opgeven. 
Hebt u interesse, neemt u dan 
snel contact op met Nicolet-
te van Dort-van Wijngaarden, 
06-23271754 of mail naar  
infoehbomijdrecht@gmail.
com. Cursuslocatie: firma 
Walraven, Industrieweg 5, 
Mijdrecht.

Pas eind maart 2014 volledig profijt 
van de omgelegde N201
Regio - Onlangs liet het college van 
B&W aan de raad weten dat men 
voor de openstelling van de omge-
legde N201 voor Uithoorn sinds kort 
een ander uitgangspunt hanteert. 
Waar met name wethouder Leven-
bach (Verkeer en vervoer) tot nu toe 
altijd liet weten eind december dit 
jaar bij het gereedkomen van het 
aquaduct in Amstelhoek als het mo-
ment suprême te zien waar de ont-
sluitingen op de nieuwe N201 ge-
reed moesten zijn, wordt nu eind 
maart 2014 als uitgangspunt ge-
nomen. Reden is dat men dit be-
sluit ophangt aan de datum van op-
levering en ingebruikstelling van 
de nieuwe op- en afritten van de 
N201 bij de kruising met de Zijdel-
weg. Dit gebeurt pas eind maart vol-
gend jaar (als de planning gehaald 
wordt). Dat moment fungeert nu 
als ‘ijkpunt’. Opgemerkt zij dat be-
woners van o.a. de Legmeer en de 
Meerwijk tot dan nog steeds geen 
gebruik kunnen maken van de op- 
en afritten. Zelfs als het aquaduct 
voor die tijd al gereed zou zijn en de 
N201 als zodanig al helemaal voor 
het verkeer is opengesteld.

Verkeersbesluiten
Een en ander staat verwoord in 
een informatief bericht aan de raad 
waarvan een exemplaar in het be-
zit van deze krant is. Tevens laat het 

college weten dat zodra Uithoorn 
volledig is aangesloten op de om-
gelegde N201 er een wijziging in de 
verkeersstromen zal ontstaan. Het 
is daarom (terecht) noodzakelijk al-
vast een aantal verkeersbesluiten 
voor te bereiden. Daarop kunnen al-
lengs door belanghebbenden even-
tuele zienswijzen voor worden in-
gediend. Een en ander heeft onder 
meer betrekking op de nu nog open 
zijnde Randweg-Oost die men wil 
gaan afsluiten, het openstellen en 
aansluiten van de Jan. P. Sweelinck-
weg op de rotonde nabij het Bui-
tenhof en de veranderingen in het 
kader van de herinrichting van de 
Waterlijn (Marktplein/Wilhelmina-
kade). Maar ook besluiten om in de 
Adm. Tromplaan een 30 km zone in 
te stellen en een voorrangskruising 
te maken bij de Ondernemingsweg/
Chemieweg. Voorts moet er nieuwe 
bewegwijzering komen op de Am-
sterdamseweg als deze opnieuw in-
gericht is. Eerder werden al voorbe-
reidingen genomen over verkeers-
besluiten betreffende de openstel-
ling op termijn van de bussluis en 
de hoofdontsluiting Oude Dorp. Ver-
wacht wordt dat de betreffende ver-
keersbesluiten na de wettelijk te 
volgen procedures eind van dit jaar 
een definitief karakter zullen heb-
ben. De verkeersbesluiten hebben 
nagenoeg allemaal te maken met 

omgelegde N201 en geven richting 
aan de veranderde verkeersstruc-
tuur in Uithoorn.

N196?
Het besluit om pas eind maart - 
of begin april als het later wordt – 
te kiezen voor het moment waar-
op Uithoorn verkeerskundig gezien 
volledig kan profiteren van de om-
gelegde N201, roept in dit verband 
wel de nodige vragen op. Immers, is 
het niet vreemd dat nu ineens een 
heel ander uitgangspunt wordt ge-
hanteerd voor de ‘openstelling van 
de N201’ voor Uithoorn? Of komen 
drie maanden extra speling wethou-
der Levenbach goed uit en zijn de 
nog in het afbouwstadium verke-
rende op- en afritten daarbij toe-
vallig een dankbare handreiking?... 
In brede kring leeft immers de ver-
wachting dat de vele werkzaamhe-
den aan de Hoofdontsluiting Oude 
Dorp en de Amsterdamseweg toch 
nog langer zullen duren dan eerst 
werd verwacht. Alle kans dat daar-
door de deadline van 31 december 
zal worden overschreden.

Verder staat in de notitie ook ge-
formuleerd: ‘Zolang de op- en afrit-
ten van de Zijdelweg/N201 nog niet 
volledig gereed zijn, zal een groot 
deel van het verkeer nog altijd ge-
bruik maken van de N196’. En: ‘op 

Uithoorn heeft pas volledig profijt van de omgelegde N201 als de nu nog in aanbouw zijnde op- en afritten aan de Zijdelweg/N201 eind maart 2014 voor het 
verkeer opengesteld worden (Foto uit 2012 Projectbureau N201+)

het moment dat de op- en afritten 
van de Zijdelweg/N201 zijn open-
gesteld, heeft Uithoorn er twee aan-
sluitingen op de N201 bij. Hierdoor 
wordt het mogelijk om de N196 at 
te waarderen en het Masterplan 
Dorpscentrum verder te ontwikke-
len’. Men kan daaruit de conclusie 
trekken dat de N196 dus voorlopig 
nog in gebruik blijft. Kan het (be-
stemmings?)verkeer vanuit De Ron-
de Venen dan nog steeds tot april 
over de Prinses Irenebrug naar Uit-
hoorn centrum rijden via de N196, 
zelfs als het aquaduct volgens plan 
eind dit jaar gereed is?... Gaat na die 
datum pas de brug ‘op de knip’ zo-
als sommige raadsleden dat in het 
openbaar nog steeds bevestigen?... 

Is het ook zo dat de meeste inwo-
ners van Uithoorn tot april 2014 nog 
steeds geen gebruik kunnen maken 
van de omgelegde N201 omdat zij 
vanuit hun woonwijk(en) nauwelijks 
of niet een aansluiting op deze pro-
vinciale weg hebben, tenzij ze een 
stuk willen omrijden?... Is winkel-
centrum Amstelplein voor inwoners 
van De Ronde Venen bereikbaar 
als zij in januari 2014 via het aqua-
duct en de Amsterdamseweg naar 
het centrum van Uithoorn willen rij-
den? Of toch nog maar (tijdelijk) via 
de Irenebrug? ... We horen het van-
zelf wel en houden u op de hoogte.

Dijkverbeteringsplan 
Amstelkade definitief 

vastgesteld
Regio - Het bestuur van Wa-
terschap Amstel, Gooi en Vecht 
heeft 3 september jl. het defini-
tieve dijkverbeteringsplan Am-
stelkade vastgesteld. De Amstel-
kade loopt van Amstelhoek tot 
Nessersluis. Na toetsing bleek 
de 4,5 km lange dijk voor een 
groot deel niet hoog en sterk ge-
noeg te zijn.

Vandaar dat de dijk grotendeels 
wordt opgehoogd zodat de-
ze voor de komende dertig jaar 
weer op orde is. Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht is o.a. ver-
antwoordelijk voor veilige dij-
ken. Gerard Korrel, verantwoor-
delijk bestuurder van het water-
schap: ‘Ik ben blij met het defini-
tieve dijkverbeteringsplan dat er 
nu ligt voor de Amstelkade. Be-
langhebbenden hebben ziens-
wijzen ingediend waar we seri-
eus naar hebben gekeken. Op 
basis hiervan hebben we het 
ontwerp-dijkverbeteringsplan 
hier en daar aangepast. Dit moet 
je zorgvuldig doen omdat er di-

verse mensen aan de dijk wo-
nen die direct de gevolgen van 
een dijkverhoging merken. Als 
de dijk straks is opgehoogd, vol-
doet de Amstelkade de komen-
de dertig jaar weer aan de vei-
ligheidseisen.’
Het waterschap controleert pe-
riodiek de dijken. Wanneer deze 
niet hoog en sterk genoeg blij-
ken, start een dijkverbetertra-
ject. In het definitief-dijkverbe-
teringsplan is opgenomen welke 
werkzaamheden het waterschap 
uitvoert om ervoor te zorgen dat 
de dijk weer voldoet aan de ge-
stelde eisen. Ook wordt in dit 
dijkverbeteringsplan toegelicht 
hoe de werkzaamheden wor-
den uitgevoerd en is beschreven 
welke voorzieningen worden ge-
troffen om nadelige gevolgen 
voor de omgeving ongedaan te 
maken of te beperken.

Waar mogelijk is daarbij reke-
ning gehouden met de wensen 
van bewoners en andere be-
langhebbenden.

Steekpartij en carjacking 
in Aalsmeer
Aalsmeer - Twee Poolse mannen 
die zaterdagmiddag in Aalsmeer 
betrokken waren bij een steekpar-
tij, hebben daarna een auto van 
een echtpaar afgepakt en zijn ver-
volgens met die auto in het wa-
ter beland. Dat meldde de poli-
tie. De steekpartij, waarbij de 24-ja-
rige man de andere (23) verwondde, 
gebeurde op het Praamplein en ze 
raakten even verderop aan de Van 
Cleeffkade te water. De vermeende 

dader van het steekincident is in-
middels opgepakt. Het slachtoffer 
is overgebracht naar het ziekenhuis. 
Het echtpaar dat slachtoffer was 
van de carjacking, de 65-jarige 
Aalsmeerse eigenares van de au-
to en haar partner, is niet gewond 
geraakt. Het tweetal is wel erg ge-
schrokken. De politie is nog volop 
bezig met het onderzoek. 

Foto : Ronald van Doorn

Burendag met gratis koffie en thee in W.C. Zijdelwaard 





Mijdrecht - Groot feest in Tennishal 
De Ronde Venen op 21 september 
a.s. Iedereen is welkom om op deze 
dag deel te nemen aan 1 van de ge-
organiseerde activiteiten. Een prijs-
vraag, een tennisclinic, prijzen voor 
de koppel met de langste rally en 
een demonstratie dubbelwedstrijd. 
Het programma loopt van 11.30 tot 
16.30 uur. Inschrijven voor deze dag 
is niet nodig, u kunt gewoon binnen 
lopen. 
September dit jaar viert Tennishal 
De Ronde Venen haar 40 jarig jubi-
leum.
Ongeveer 55 jaar geleden maakte 
een internist in Schiedam voor de 
tweede keer kennis met tennis. Na 
een kleine 10 jaar had hij het hele 
gezin, zijn echtgenote en 3 zoons, 

aangestoken met zijn enthousias-
me. Alle zoons kwamen in de fase 
terecht, toen districtstraining gehe-
ten. Twee van de drie zoons werden 
A speler en een zoon een goede B1 
speler. Er ontsproot toen al de pio-
niersgedachte om een tennishal op 
te zetten. Het kostte 6 jaar om een 
geschikte locatie te vinden, totdat 
er ineens twee tegelijk beschikbaar 
kwamen: Zoetermeer en Mijdrecht. 
De oprichter verkoos opportunis-
tisch de tweede, omdat die als eer-
ste gerealiseerd kon worden. Hij had 
via connecties in Amsterdam verno-
men, dat er plannen op tafel lagen 
van de plaatselijke juwelier, die een 
ballonhal wilde bouwen. Deze plan-
nen kwamen echter niet door de ge-
meenteraad. De bouw van een vas-

te tennishal werd wel met open ar-
men ontvangen en door de toen-
malige burgemeester Haitsma ge-
stimuleerd. Niet alleen het tennis-
niveau van de zoons ging omhoog. 
Ook het niveau van de naburige 
tennisverenigingen, waar het nog 
gebruikelijk was dat de fi nale om 
het hoogste niveau bij de clubkam-
pioenschappen tussen een jongen 
en een meisje ging. Tien jaar later 
waren er 40 B spelers op de club. En 
liep er talent rond zoals Dennis van 
Scheppingen, Kim de Weille, Saskia 
Slagboom, Ruud van der Helm, San-
dra Wiers, Tom Briels, Angelique de 
Graaf en Nathalie van der Garde. 

Familiebedrijf
Dit familiebedrijf dat is overgegaan 
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Burendag Proostdijland
Mijdrecht - Op zaterdag 21 sep-
tember organiseren stichting ‘Tym-
paan de Baat’ en evangelische ge-
meente ‘Leef!’ samen in Mijdrecht 
een Burendag.  Vorig jaar is er ook 
een gezellige Burendag geweest bij 
de Buurtkamer aan de Gosewijn van 
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht  en op 
die dag vierde de gemeente ‘Leef!’ 
haar 25e verjaardag op dezelfde lo-
catie.
Dit jaar is besloten om de gezelli-
ge Burendag samen te organiseren 
en het belooft een leuk feest te wor-
den. Er komt een groot springkus-
sen voor de jeugd, er is een rommel-
markt en er zullen hamburgers ge-
bakken worden. Uiteraard is er de 
hele dag koffi e en thee met eigen 
gebakken cake en taart. De buren 
zijn welkom vanaf 11.00 uur en het 
feest duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Op deze dag is het de bedoeling 
dat de buren elkaar ontmoeten in 
een ongedwongen sfeer, misschien 
elkaar wat langer spreken dan het 
praatje in de voortuin en elkaar be-
ter leren kennen. Ook de kerk ‘Leef!’ 
wil op deze manier laten zien dat ze 
betrokken zijn en een onderdeel zijn 
van de samenleving.
 
Rommelmarkt
Op zaterdag 21 september is er op 
het veldje bij de Buurtkamer een ge-
zellige rommelmarkt. Bewoners van 
Proostdijland mogen hun kleedje 
uitrollen en alle spulletjes van zol-
der uitstallen in de hoop dat een an-
der er weer gebruik van kan maken. 
Ook is er een leuk terras met kof-
fi e en thee.   Deze rommelmarkt is 
onderdeel van de Burendag 2013 in 
Proostdijland.

Mindfulness trainingen
in Amstelveen
Regio - Binnenkort starten er weer 
nieuwe Mindfulness trainingen 
in Amstelveen. Trainsters Marjan-
ne Kruyswijk en Renée Cooken ge-
ven deze trainingen al 6 jaar met 
veel plezier samen.

Mindfulness betekent: je bewust 
zijn van je ervaringen zonder dat je 
daar een oordeel over hebt. Mind-
fulness is het makkelijkst te begrij-
pen vanuit zijn tegendeel: leven op 
de automatische piloot.
Bij het opstaan, in de keuken, tij-
dens het autorijden - let maar eens 
op hoe vaak je op routine draait ter-
wijl je denkt aan zaken uit verleden 
of toekomst en dat maakt je heel 
moe.
 
Hoe kun je het leren?
Een eerste vereiste om mindful-
ness te leren, is jezelf te concentre-
ren op het heden.

Ben je met de kinderen aan het spe-
len? Schakel je telefoon eens uit en 
geniet volledig bewust van je kin-
deren. Hierdoor zul je je meer ont-
spannen voelen.

De boodschap is dus het geluk niet 
in de toekomst te zoeken, maar in 
het nu.
Om je goed op het nu te leren 
concentreren kun je de Mindful-
ness training doen, onder begelei-
ding van ervaren trainers.

Marjanne: Mindfulness leert je dat 
pijn, verdriet en geluk bij het le-
ven horen en dat je emoties niet uit 
de weg moet gaan, want juist het 
vechten kost zoveel energie. Re-
née: “Mindfulness brengt je in con-
tact met jezelf, je piekert minder, 
leeft bewuster, ziet de kleine dinge-
tjes weer. En dat geeft veel rust! Bij 
negatieve gedachten, zoals ‘ik doe 
het niet goed’, of ‘ik maak vast een 
slechte indruk’, kun je je hersenen 
vriendelijk bedanken voor de ana-
lyse, zonder de conclusie voor waar 
aan te nemen.

Bevrijdend
Voor veel mensen blijkt dit een van 
de meest bevrijdende inzichten te 
zijn van Mindfulness: dat onze ge-
dachten niet ‘de werkelijkheid’ zijn, 
en dat we ons er niet mee hoeven te 
identifi ceren.
Het zijn maar gedachten. In de trai-
ning leer je hoe je je eigen geluk 
kunt creëren.
Je leert omgaan met wat er is en 
met wie je bent. Na de training heb-
ben de cursisten een soort gereed-
schapskist die ze thuis kunnen ge-
bruiken, die hen helpt om te gaan 
met allerlei “weersomstandigheden” 
in het leven.” 

Voor meer informatie kijk op de site: 
www.leveninhetnu.com of bel met 
de trainsters op tel. 06-41887715 
of 06-1353600.
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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 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf 
geen standpunt in. Wij vinden dat alle medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Wees fl exibel
Laat ik beginnen met te zeg-
gen dat ik al bijna 35 jaar met 
veel plezier in De Ronde Venen 
woon. Daarnaast houd ik van 
een kritische noot, zeker als het 
om gemeenschapsgeld gaat. 
Waar ik mij de laatste maan-
den echter steeds meer aan 
erger is dat in de ogen van de 
Nieuwe Meerbode en sommi-
ge bewoners er hier helemaal 
niets goed gaat en deze kriti-
sche noot steeds meer bela-
chelijke vormen aan gaat vor-
men. We leven in een van de 
meest welvarende, veilige en 
infrastructureel technisch uit-
stekende gemeentes van Ne-
derland. Ik denk dat we dat 
eens moeten gaan beseffen. 
Zijn we dan zo diep gezonken 
dat dit op een voorpagina van 
een lokale krant moet of er valt 
er misschien niks anders meer 
te klagen? De aanleg van de 
nieuwe rotonde houdt de ge-

moederen in ieder geval goed 
bezig. Een leuk project waar in 
slechts 9(!) dagen met man en 
macht keihard gewerkt wordt 
om dit project tot een succes te 
maken. Wat schetst mijn verba-
zing? Voorpaginanieuws over 
buspassagiers die een paar 
honderd meter verder in en uit 
moeten stappen! Kom op men-
sen, kunnen we dan helemaal 
niets meer hebben, laat staan 
een beetje begrip op brengen 
voor een situatie waar gewerkt 
wordt? Pak de fi ets, zet hem 
een paar honderd meter verder 
dan je normaal doet en het pro-
bleem is opgelost! 9 hele da-
gen, waar nota bene nog een 
weekend in zit ook. Dat overle-
ven we allemaal echt wel hoor! 
Een beetje fl exibiliteit op z’n tijd 
kan echt geen kwaad.

Martijn van Spijker
Mijdrecht 

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Krakeend
Mensen hebben wat met een-
den. Op allerlei manieren wor-
den ze opgevoerd. Als strip- of 
tekenfi lmfi guur, de witte Do-
nald Duck of de zwarte Daf-
fy Duck, eenden met menselij-
ke trekjes. Of als bijnaam voor 
een auto, het lelijk eendje. En 
pas nog las ik in de Volkskrant 
een artikel over absurdistische 
humor van Ronald Snijders. Hij 
heeft het over een Moseseend, 
een eend die niet kan zwem-
men omdat het water steeds op-
zij gaat. Als kind was de eend 
één van de eerste vogels die je 
ging voeren. Wilde eenden die 
uit je hand aten. Hoezo wilde 
eenden? Als onderscheid met 
de tamme witte eend, waarvan 
hij de stamhouder is? Natuur-
lijk er zijn nog veel wilde een-
den die echt wild zijn, maar er 
zijn nog soorten die nog alle-
maal afstand tot de mens hou-
den. Toch maar eens een andere 
naam voor de wilde eend gaan 
gebruiken. Niet zo moeilijk want 
er zijn andere namen voor ge-
weest zoals ringeend. 
Een nog echt wilde eend is de 
krakeend. De krakeenden doen 
het goed. Hun aantal is explo-
sief gestegen. Ooit een schaar-
se broedvogel maar nu zijn er al 
ongeveer 10.000 broedparen in 
ons land. Bij ons te zien in de 
Waverhoek, de Groene Jonker, 
de Botshol en de Vinkeveen-
se Plassen. En ook in de poe-
len die zijn aangelegd tijdens de 

uitbreiding van de A2. De krak-
eend zit graag op water met een 
rijke onderwatervegetatie om 
te grondelen, maar zij slobbe-
ren ook het voedsel van de op-
pervlakte. Met een ruige soor-
tenrijke oever is het helemaal 
goed, want dan kan het nest 
goed verborgen gemaakt wor-
den. De krakeend is iets klei-
ner en slanker dan de wilde 
eend. Het vrouwtje van de krak-
eend lijkt veel op de wilde eend 
en kwaakt bijna net zo, alleen 
wat hoger. De woerd maakt een 
laag, kort, nasaal knorrend ge-
luid dat lijkt op krak. Tijdens de 
balts kan hij een fl uitend geluid 
maken. De krakeend heeft in te-
genstelling tot de wilde eend 
een witte spiegel. (De spiegel 
zit op de achterrand van de bo-
venvleugel.) De woerd is in de 
zomer wat makkelijker te her-
kennen aan de bruine kop, het 
zwarte achterlichaam met een 
lichtbruine staart en het voor de 
rest grijze lichaam met een zeer 
fi jne tekening. Maar tijdens de 
eclips (wanneer het mannetje 
kort zijn winterkleed draagt) lijkt 
hij op het vrouwtje. 
In de winter zoeken veel krak-
eenden het zuiden op, maar er 
zijn er ook die, zolang het kan, 
hier op het grotere water blijven, 
vaak in gezelschap van andere 
watervogels.

Bert F akkeldij,                                                                                                                                 
IVN-natuurgids

Iedereen is welkom

Tennishal De Ronde Venen viert 
veertigjarig jubileum

van de heer K. Panman naar zijn 
zoon Adriaan Panman en Erna Pan-
man heeft in de afgelopen 40 jaar 
een hoop veranderingen meege-
maakt. Een nieuwe ondergrond, een 
nieuw dak en een nieuwe horeca-
gelegenheid zijn hier goede voor-
beelden van. Ook qua producten 
is er een hoop vernieuwd. Vroeger 
kwamen de tennissers alleen een 
tennisbaan huren om vrij te spelen 
of om tennisles te nemen. Vandaag 
de dag organiseert Tennishal De 
Ronde Venen veel activiteiten voor 
zowel voor de particuliere als de za-
kelijke markt. 

Al meer dan 15 jaar wordt er aan het 
einde van het winterseizoen een of-
fi cieel KNLTB open indoor toernooi 
georganiseerd. Dit toernooi dat in 
de regio en daarbuiten bekend staat 
om zijn gezelligheid is de perfecte 
voorbereiding op de voorjaarscom-
petitie. 

Bedrijfsevenementen
Door de horecaverbouwing van een 
paar jaar geleden is er veel moge-
lijk voor het organiseren van eve-
nementen. Zo organiseert Tennis-
hal De Ronde Venen sinds een aan-
tal jaren geheel verzorgde bedrijfs-
evenementen. Bij deze evenemen-
ten kan er gekozen worden tus-
sen verschillende pakketten. Evene-
menten met tennis of zonder, met of 
zonder eten. Voor elke behoefte is 
er een pakket samengesteld voor de 
bedrijven. Natuurlijk is er veel meer 
te beleven, teveel om op te noemen. 
Ga er zaterdag eens een kijkje ne-
men en u zult zien: als je van tennis-
sen houdt kun je daar terecht.

Geen belastingverhoging voor inwoners en bedrijven in 2014

College legt met begroting 2014 solide 
basis onder gemeentelijke fi nanciën

Vervolg van de voorpagina

Positief
De stevige fi nanciële basis blijkt uit 
de cijfermatige onderbouwing. De 
programmabegroting sluit met een 
positief saldo van bijna één miljoen 
euro.

Ook de meerjarenbegroting, een 
overzicht hoe de gemeentelijke fi -
nanciën zich ontwikkelen, laat tot 
2017 positieve cijfers zien en de al-
gemene reserves (de gemeentelij-
ke spaarpot) nemen weer toe. On-
danks de goede cijfers blijft voor-
zichtigheid geboden.

Economisch herstel is pril en het is 
nog onduidelijk welke gevolgen het 
kabinetsbeleid heeft voor gemeen-
ten, met name voor wat betreft de 
taken die op de gemeente afkomen. 

Uit de programmabegroting 2014 
blijkt dat invulling van de eerder 
vastgestelde bezuinigingen goed 
verloopt. In 2012 heeft de gemeen-
teraad besloten ruim 4,5 miljoen 
euro te bezuinigen, een aanzien-
lijk deel van dat bedrag wordt ge-
vonden door te besparen op de ge-
meentelijke organisatie. De invulling 
van die bezuinigingen ligt op koers 
en er zijn volgens B en W in 2014 
dan ook geen aanvullende bezuini-
gingen nodig.

Belangrijk punt voor inwoners is dat 
de gemeentelijke woonlasten ko-
mend jaar niet stijgen. Een Ronde-
veens huishouden betaalt komend 
jaar evenveel aan afvalstoffenhef-
fi ng, rioolheffi ng en onroerende-
zaakbelasting (OZB) als dit jaar. 
Ook is er geen infl atiecorrectie toe-
gepast.

Wethouder Palm: ”Dat is goed 
nieuws voor alle inwoners. We leven 
nu in een periode waarin het be-
drag dat mensen te besteden heb-
ben minder wordt. Het bedrag dat 
inwoners aan rioolheffi ng, afvalstof-
fenheffi ng en OZB betalen, we noe-
men dat de gemeentelijke woonlas-
ten, is in De Ronde Venen laag en 
we houden het laag door het niet 
te verhogen. De woonlasten in De 
Ronde Venen liggen onder het lan-
delijke gemiddelde.’’

Voor alle huishoudens die afvalstof-
fenheffi ng betalen bevat de pro-
grammabegroting 2014 een fi nan-
ciële meevaller, eind dit jaar ont-
vangen zij van de gemeente een-
malig een bedrag van 57 euro (één-
persoonshuishoudens) of 75 euro 
(meerpersoonshuishoudens).
Afgelopen jaren is het ophalen van 

huisvuil in De Ronde Venen goed-
koper geworden. Er zijn lage offer-
tes bedongen bij afvalverwerkers en 
inwoners leveren afval steeds beter 
gescheiden aan.
Hierdoor kan het afval goedkoper 
verwerkt worden. Omdat de kosten 
lager zijn dan de opbrengsten, is er 
gespaard en is de reserve om fi nan-
ciële tegenvallers op te vangen op 
het gebied van afvalstoffenheffi ng 
goed gevuld. Een deel van dit be-
drag wordt nu aan de inwoners te-
ruggegeven.

Op 29 oktober wordt de begroting 
2014 in een gezamenlijke commis-
sievergadering besproken. De ge-
meenteraad behandelt de begroting 
in haar vergadering van donderdag 
7 november. Deze vergadering be-
gint om 16.00 uur en vindt plaats in 
de raadzaal van het gemeentehuis.





Vinkeveen - De verwachtingen 
voor dit seizoen zijn hoog gescha-
pen met zo’n kweekvijver aan talent 
en een evenzo talentvolle jeugdtrai-
ner Kevin Overzee die het vak heeft 
geleerd van Don Leo Clement. 
Tijdens de oefencampagne werden 
een paar wedstrijden lelijk verloren, 
maar daar is veel van geleerd en dat 
je dus vooral niet moet vergeten om 
(slim) te verdedigen.

Direct na de aftrap: Niels Maas 
schoot nog net over maar uit een 
corner was het wel klutskampioen 
Mees van Zijtveld die er als de kip-
pen bij was om de 0-1 te laten aan-
tekenen. Yanick Sumajow bereikte 
met een afgemeten vrije trap Mats 
Klinkhamer maar zijn volley ging net 
naast. Elinkwijk scoorde nog wel 
voor rust. Via een goed uitgespeel-
de aanval scoorden zij 1-1 en was 
het rust.

Frank en vrij
Na rust een frank en vrij voetballend  
Hertha waarbij de wedstrijd zich nog 
maar op één helft afspeelde, die van 
Elinkwijk dus. Er viel nu veel meer te 
genieten met fraaie acties van Niels, 
Me(e)ssi, Yanick en Koetje Klinkha-
mer. Bovendien werd er ijzersterk 
verdedigd door Daan de Boer, Koe-
tje Klinkhamer en Kokkie Rens. De 
mooiste goals kwamen bijna recht-

streeks uit het boekje van Ko de 
boswachter. Een vrije trap op maat 
van Yanick werd schitterend stilge-
legd door Koetje Klink voor Me(e)ssi 
die hem heerlijk binnen schoot. We-
reldgoal!!! Het goede en attractieve 
voetbal leverde de Vinkeveners een 
welverdiende eindstand op van 5-2 
met twee fraaie doelpunten van Ti-
bor (1-3 en 1-4).

Een goede aanval bracht Elinkwijk 
weer wat dichterbij (2-4). Maar te-
gen het schot van Kokkie Rens uit 
een voorzet van Mees was geen 
kruid gewassen. Eindstand: 2-5. 
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Hertha E1 verslaat Elinkwijk

Hertha E4 haalt volle winst bij Kockengen

Wilnis – Het Hertha E4-team  be-
gon vorige week voor de beker te-
gen ‘s-Gravenland met een ver-

pletterende overwinning. Met maar 
liefst 16-1 werden de ‘s-Gravenlan-
ders naar huis gestuurd. Dat beloof-

de wat voor de eerste competitie-
wedstrijd die zaterdag 14 septem-
ber thuis om tien uur begon. Koc-

kengen ging voortvarend van start 
want in de eerste minuut kregen 
ze een corner die op de lat kwam. 
Hertha was meteen wakker ge-
schud en ging in de aanval. In de 
zevende minuut was het raak.
Teis scoorde de 1-0 en vijf minuten 
later lag de tweede erin door Se-
bastiaan. Daan schoot in het zijnet 
maar was met drie assist betrokken 
bij drie doelpunten.
Teis en Sebastiaan waren verant-
woordelijk voor alle doelpunten in 
de eerste helft. Met een  5-0 rust-
stand werd er aan de limonade  be-
gonnen. Kockengen zette na de rust 
een andere keeper in die fantasti-
sche reddingen verrichte.
Dat weerhield  Hertha er niet van 
om er weer lustig op los te scoren. 
Ryan schoot nog net naast maar Se-
bastiaan maakte snel 6-0.
Daarna volgde een prachtige hat-
trick van Vincent en een minuut 
voor tijd maakte Ryan het tiental 
compleet.
Al deze doelpunten werden ge-
maakt door het zeer goede samen-
spel van het hele team.

Winst voor Hertha F2
Vinkeveen - Zaterdag 14 sep-
tember stond de eerste echte 
competitiewedstrijd op het pro-
gramma voor de jongens van 
Hertha F2. Hertha won de toss 
en mocht de aftrap nemen. Ste-
ve nam zijn positie in het doel in. 
De eerstejaars F pupillen van Vic-
toria boden direct goed tegen-
stand. Zij beschikten over een 
paar snelle jongens die zo nu en 
dan gevaarlijk uitbraken.
Maar onze Vinkeveense jongens 
stelden daar uiteraard wat tegen-
over. Na een aanval door het mid-
den was daar opeens Calvin die 
de bal langs de doelman schoof. 
Hij bracht de stand in de 5e mi-
nuut op 0-1. Hertha was sterker, 
alleen het uitspelen van de te-
genstander in een-man-meersi-
tuatie werd niet goed uitgevoerd, 
waardoor het bleef bij één doel-
punt in de eerste helft. Compli-
menten waren er voor Steve die 
zijn doel op mooie wijze schoon 
hield.

Na de rust, de limonade smaak-
te de jongens prima, gingen de 
jonge Herthanen op jacht naar 
meer doelpunten. In de 3de mi-
nuut konden de vele supporters 
weer juichen. Noa maakte de 0-2 
met een mooi geplaatst schot. 
Een moment van even niet bij de 
les zijn achterin betekende de 
aansluitingstreffer voor Victoria, 
1-2. Victoria kon niet lang genie-
ten van het feestje want als een 
duveltje uit een doosje was daar 
Rens die het feestje van Victoria 
abrupt deed eindigen. Hij maak-

te ook fraai de 1-3. Nu waren de 
jonge Herthanen los en zochten 
zij massaal de aanval. Hier waren 
duidelijk punten op te halen. Cal-
vin deed de wedstrijd op slot met 
zijn tweede goal van de ochtend, 
1-4. Na de aftrap van Victoria 
moesten de jongens van Hertha 
geremd worden, ze vlogen alle-
maal naar voren om een doelpunt 
te maken. De sterke Sander werd 
achterin gehouden als slot op de 
deur, de rest van het team zocht 
massaal de aanval. Sem van Til 
begon aan een mooie slalom en 
beloonde zichzelf met een fraaie 
treffer. Met een geplaatst schot in 
de verre hoek liet hij de keeper 
kansloos, 2-5. De ook sterk spe-
lende Luc van Dam maakte de 
Vinkeveense vreugde compleet 
door beheerst en bekeken Hert-
ha’s 6de te maken, 2-6.

Met nog maar een paar minuten 
te spelen kon en mocht dit niet 
meer misgaan. Het plezier dat de 
jongens hadden en de euforie van 
de eerste overwinning zorgden er 
voor dat een uitbraak van Victo-
ria verkeerd werd ingeschat en 
zodoende mocht Victoria de laat-
ste treffer van deze wedstrijd ma-
ken, puur voor de statistiek, 3-6. 
Kort daarna floot de scheidsrech-
ter voor het eind van de wedstrijd 
en waren de eerste 3 punten ‘in 
the pocket’. Volgende week za-
terdag, 21 september, mogen de 
jongens dan eindelijk hun kun-
sten thuis laten zien, op sportpark 
de Molmhoek. Om 09.00 uur is de 
tegenstander Viod F1.

Hertha MB1 meiden openen met winst op CSW
De Ronde Venen - Zoals op ba-
sis van de goede bekerwedstrijd van 
vorige week al mocht worden ver-
wacht, zijn de meisjes van Hertha 
B1 het afgelopen weekend flitsend 
van start gegaan met een dikver-
diende overwinning op CSW MB2.

Met een compact spelende verde-
diging, een vlot combinerend mid-
denveld en een makkelijk sco-
rende voorhoede waren de mei-
den uit Vinkeveen in deze derby 
te sterk voor hun tegenstandsters.                                                                                                                             
In de eerste helft werd er 3x ge-
scoord door o.a. Nerise Anderlieste 
en Lisa Zonne.
Beide speelsters maakten vorig sei-
zoen overigens nog deel uit van 
de club uit Wilnis, maar zij lijken 
hun draai nu al gevonden te heb-
ben bij Hertha. Coach Danny Bier-
man kon in de rust dan ook niet an-
ders dan tevreden zijn over het ver-
toonde spel. CSW kreeg nog wel en-
kele kansen maar de solide verde-
digsters Quinty Koelemy en Nadi-
ne Valenkamp gaven niets weg en 
zorgden ervoor dat er goed geor-
ganiseerd werd gespeeld. In de 2e 
helft was er ook beslist geen spra-
ke van verslapping. De van links op-
komende Emily Bierman draaide al 
snel om haar favoriete rechterbeen 

en bracht met een zuiver schot in de 
rechterhoek de score direct op 4-0. 
Hertha bleef het initiatief naar zich 
toetrekken  en met fraaie doelpun-
ten van Roxy Beer, Anouk van Trigt, 

Danitsja de Goede en nogmaals 
Emily, werd de score uiteindelijk op 
7-0 gebracht. Dat het daar bij bleef 
was ook mede te danken aan sterk 
keeperswerk van CSW zijde. Met 

vertrouwen wordt er nu  uitgekeken 
naar volgende week. Dan volgt de 
uitwedstrijd tegen Waterwijk uit Al-
mere. Succes meiden ! 
Foto: sportinbeeld.com  

Spetterende competitiestart 
voor de Hertha ME1 meiden
Vinkeveen - De meiden van de 
ME1 speelden de eerste compe-
titiewedstrijd uit bij SV Overbos in 
Hoofddorp. Na een vliegende start 
en af en toe mooi combinatievoet-
bal werd de tegenstander al snel op 
een 2-0 achterstand gezet. De mei-
den bleven als een team spelen en 
bouwden de voorsprong in de eer-
ste helft uit naar 4-0. Na de rust was 
zowel het weer als het spel spette-

rend. De meegereisde toeschou-
wers kregen een team te zien dat 
de tegenstanders door veel inzet en 
soms tikkie takkie voetbal volledig 
overklaste.
De einduitslag was dan ook 16-0 
en de Hertha-meiden konden lek-
ker onder de welverdiende warme 
douche. Goed gedaan, meiden! Ga 
zo door: volgende week thuis tegen 
Waterwijk ME1.

Vinkeveen - Zaterdag 14 septem-
ber speelden de meiden van de MF1 
hun eerste competitiewedstrijd en 
wel tegen de mannen van Kocken-
gen F4. De week ervoor was het sei-
zoen al gestart met een voetbalcli-
nic bij Nita waarbij de meiden voor-
zichtig startten en gedurende de 
ochtend steeds beter werden.

Kennelijk had Kockengen die dag 
aan het begin van de ochtend tegen 
onze meiden gespeeld, toen ze nog 
in de opwarmfase zaten, want voor 
ze het veld op kwamen riepen ze al 
dat het een makkie ging worden. In 
eerste instantie leek dat misschien 

wel zo, want het eerste doelpunt 
werd gemaakt door Kockengen. 
Maar dat lieten de meiden niet op 
zich zitten en al snel maakte Nienke 
Pouwkraan de gelijkmaker. 
Daarna waren het afwisselend in-
vallers Femke en Annabel die ie-
der drie doelpunten voor hun re-
kening namen met tussendoor nog 
een treffer van Britt. Het lukte Koc-
kengen in de loop van de wedstrijd 
niet meer om voorbij Lotte, Sien-
na, Nienke P, Nienke D, Emma d Gr, 
Emma D, Britt, Femke en Annabel te 
komen en ook aanvallend stonden 
de dames hun mannetje. Einduitslag 
8-1 voor Hertha. Best gelopen dus! 

Hertha MF1 meiden  
schieten uit de startblokken Eerste punt voor CSW

Wilnis - CSW heeft in de uitwed-
strijd tegen Nieuwland het eerste 
punt van het seizoen weten te be-
halen. In een matig duel werd het 
uiteindelijk 1-1.

Op een glad kunstgrasveld door 
de vele regenval vlak voor de wed-
strijd was het CSW dat veelal in bal-
bezit was tegen een afwachtend 
Nieuwland dat loerde op de coun-
ter. CSW wist daar niet altijd goed 
mee om te gaan door veelal slordig 
balverlies. Toch was het CSW dat al 
snel op voorsprong leek te komen.  
Elias Mselmi ging er op links van-
door, kapte zijn tegenstander prima 
uit en schoot knap in maar de kee-
per kon ternauwernood redden met 
zijn voet. Aan de andere kant was 
het oppassen geblazen voor de ge-
vaarlijke counters van Nieuwland 
maar echt grote kansen leverde dat 
vooralsnog niet op. CSW kreeg nog 
een goede mogelijkheid middels 
een vrije trap rand zestien. De trap 
van Sven van Vuuren kwam echter 
in de muur en de rebound kon door 
de doelman maar net tot hoekschop 
worden verwerkt. 

Na rust probeerde CSW nog meer 
druk te zetten naar voren maar zo-
als al eerder gezegd ontbrak de pre-
cisie. Het meeste gevaar kwam nog 

van de ingevallen Kenzo Brown die 
prima inviel en op links een aantal 
malen gevaarlijk doorkwam maar 
vervolgens was er niemand voor 
het doel die kon afronden. Het was 
Nieuwland dat bijna op voorsprong 
kwam toen uit een hoekschop zo-
maar vrij kon worden ingekopt maar 
doelman Dirven zag de bal naast 
zijn doel gaan. Met nog een kwar-
tier te gaan was het toch Nieuwland 
dat aan de leiding kwam. Bij slordig 
uitverdedigen aan de kant van CSW 
kwam de bal voor de voeten van een 
speler van Nieuwland die zich niet 
bedacht en de bal keihard inschoot.

CSW moest nu nog meer risico’s 
gaan nemen om een tweede ne-
derlaag te voorkomen en geluk-
kig was de stand een aantal minu-
ten na de openingsgoal alweer ge-
lijk. Sven van Vuuren pikte de bal op 
ter hoogte van het middenveld en 
bediende de wegsprintende Suis-
ter die zijn tegenstander uitkapte 
en vervolgens hard inschoot. CSW 
ging hierna nog verbeten op jacht 
naar de winst maar een lage voorzet 
van Sven van Vuuren was net iets 
te scherp en een pegel van diezelf-
de van Vuuren verdween maar net 
naast het doel en zodoende bleef de 
1-1 als eindstand op het bord staan. 
Foto: sportinbeeld.com
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Hertha Zondag 2 pakt 
drie punten na late treffer
Vinkeveen - Na de bekernederlaag 
van vorige week was het enige zon-
dagelftal van SV Hertha gebrand op 
een overwinning. De Vinkeveners  
traden zondag 15 september aan te-
gen het Hilversumse Wasmeer. On-
der leiding van scheidsrechter Re-
né Stokhof werd om 12.00 uur ge-
floten voor het begin van de com-
petitie. Het bleek een uiterst ener-
verende en spannende wedstrijd te 
gaan worden. Wasmeer was over 
de eerste helft genomen de sterke-
re ploeg en wist binnen 10 minu-
ten twee uitgelezen kansen te creë-
ren voor het doel van goalie Bart de 
Wit. Na 18 minuten wist spits Gunter 
Kroon met een zuivere kopbal voor 
het eerste, grote gevaar te zorgen. 
Op slag van rust was het aanval-
lende middenvelder Kevin Overzee 
die na een goede voorzet van Rob-
bert Zeldenrijk met zijn kopbal niet 
de keeper wist te verschalken. Hert-

ha drukte in de tweede helft het en-
thousiasme door en dit resulteerde 
onder andere in een goede, strak-
ke vrije trap van Jeffrey Cijs die net 
over de kruising ging. Keeper De 
Wit redde nog enkele keren goed 
op gevaarlijke Hilversumse uitbra-
ken. Na een combinatie van Over-
zee en opnieuw Robbert Zelden-
rijk werd uiteindelijk gefloten voor 
een vrije trap. Midmid Jeroen Stub-
be bereikte, via een kluts, debutant 
Wouter van Breukelen die een mi-
nuut voor tijd de enige en beslissen-
de goal tegen de touwen schoot. 
Tevreden met de drie punten kun-
nen de Vinkeveners uitkijken naar 
de uitwedstrijd van volgende week. 
Dan staat de verre uitwedstrijd in 
Lelystad tegen het vijfde team van 
Batavia ’90 op het programma. Een 
week later wordt er thuis gespeeld 
tegen VVZA 7.
Foto: sportinbeeld.com

Vincent Schuijt (Jumbo Vinkeveen) en Jaco Kroon (sponsorcommissie De Vin-
ken) tekenen het contract. Op de achtergrond de dolblije jeugd van De Vinken

Jeugdspelers De Vinken 
dolblij met sponsor
Vinkeveen - Zeven jeugdteams van 
korfbalvereniging De Vinken wor-
den al een aantal jaar gesponsord 
door Jumbo Vinkeveen. Het is in-
middels een traditie dat eigenaar 
Vincent Schuijt op de foto gaat met 
elk jeugdteam. ‘Dat hoort er ge-
woon bij en ik vind het heerlijk om 
te zien dat de kinderen zoveel ple-
zier beleven aan hun sport’, vertelt 
hij alvorens hij samen met de ploe-
gen vastgelegd wordt op de ‘gevoe-
lige plaat’ door fotograaf en Vinken-
lid Bert Lommers. Deze zorgt er op 
zijn beurt voor dat er niet alleen de 
geijkte (strakke) teamfoto’s worden 
gemaakt, maar ook foto’s met sprin-
gende, liggende en lachende kinde-
ren. Zowel de sponsor als de kinde-

ren hebben er zichtbaar veel ple-
zier in. Na afloop van deze fotoshoot 
stond er nog iets bijzonders op het 
programma.
Omdat zowel Jumbo eigenaar Vin-
cent Schuijt als De Vinken zeer blij 
waren met de lopende overeen-
komst, werd het contract met maar 
liefst drie jaar verlengd. Zeker in de-
ze tijd een moment om te vieren. En 
dat kun je de jeugdleden van De 
Vinken wel toevertrouwen.
Terwijl de jeugdleden op de ach-
tergrond uitbundig hun blijdschap 
toonden, werd het nieuwe contract 
getekend. Een mooi begin van het 
nieuwe korfbalseizoen en ook een 
mooi begin van een nieuwe spon-
sorperiode.

Le Mans Koeriers Clubkampioenschappen 
jeugd tennisvereniging DRV groot succes

Mijdrecht - Van woensdag 4 sep-
tember tot en met zondag 15 sep-
tember zijn de Clubkampioenschap-
pen Jeugd bij Tennisvereniging De 
Ronde Vener in Mijdrecht gehouden. 
Het weer zat niet altijd mee maar ge-
lukkig zijn alle wedstrijden op tijd 
gespeeld.

Zoals elk jaar zijn de clubkampioen-
schappen voor de jeugd en de seni-
oren gelijk. Sponsor van het toernooi 
is Le Mans Koeriers uit Mijdrecht. 
Er waren verschillende categorieën, 
vele hiervan werkten met het ‘pou-
le-systeem’ waardoor er meerdere 
wedstrijden werden gespeeld voor 
één prijs. Voor de winnaars in de 
meisjes- en jongens enkel in de ca-
tegorie A is er een extra prijs. Naast 
de beker die bij hun behaalde 1e 

plaats hoorde, mogen zij ook de wis-
selbeker voor een jaar mee naar huis 
nemen! Dit jaar waren dat bij de jon-
gens David Haspels en bij de meisjes 
Kim Dijkstra. Zij zijn de Jeugd-Club-
kampioenen van De Ronde Vener.
Ook deden er veel nieuwe leden mee. 
Voor hen waren de clubkampioen-
schappen een hele nieuwe ervaring, 
maar ze deden het erg goed! Het is 
bovendien erg stoer dat ze meege-
daan hebben. Heel veel jeugdleden 
hebben dit jaar meegedaan aan de 
clubkampioenschappen.
Zonder hun sponsors hadden de 
clubkampioenschappen niet zo’n 
groot succes geweest! De Firma GT-
Bunck had een lekker ijsje voor elke 
deelnemer. Van Automotive-centre 
van Nieuwkerk uit Mijdrecht was er 
een leuke verrassing: elk kind mocht 

op hun kosten een lekker bakje patat 
halen! Op deze manier wil Tennisver-
eniging De Ronde Vener alle spon-
sors hartelijk bedanken.
 
JE. A 
1ste  David Haspels 
2de  Jimmy Kok
JE. B
1ste  Yannick Andriessen
2de  Joey de Hondt
JE. C 
1ste  Jesper de Haan
2de  Ole Schnieders
JeugdE. D 
1ste  Matthew Uphof 
2de  Lieke van Gent
JD. A                    
1ste  Stefan Dijkstra
Ruben Ruijgrok  
2de  David Haspels

Winnaars van de jeugd en senior clubkampioenschappen

Matthijs van der Wilt
JD. B  
1ste  Yannick Andriessen
Joël van der Wilt
2de  Jesse v.d. Helm
Javier van Meines
ME. A 
1ste  Kim Dijkstra 
2de  Nandy van Kroonenburg
ME. B 
1ste  Demi Andriessen
2de  Joshua Spruijt
ME. C 
1ste  Nikki Brands
2de  Isabella de Graaff
MD. A 
1ste  Demi Andriessen
Kirsten Kapteijn 
2de  Sarah Roodenburg
Joshua Spruijt
MD. B
1ste  Maaike van Schaick
Marthe Schnieders
2de  Sem Bierman
Nikki Brands
GD. A 
1ste  Kim Dijkstra
Stefan Dijkstra  
2de  Maxime Kok
Jimmy Kok
GD. B                   
1ste  Demi Andriessen
Yannick Andriessen                   
2de  Sarah Roodenburg
Joël van der Wilt
JeugdD 
1ste  Lieke van Gent
Mats Kuiper 
2de  William Heidstra
Matthew Uphof

Meiden van basisschool 
De Schakel spelen in
Cruyff Court toernooi

De Ronde Venen - Woensdag 11 september was het 
weer zover: Het Cruyff Court toernooi.

De meiden van de Schakel stonden al vroeg te trappe-
len langs het veld. Enthousiasme genoeg! De dames 

hebben goed samengewerkt en vol vuur gespeeld. 
Dit leverde wel wat blauwe plekken en schaafwonden 
op maar die waren weer snel vergeten. Jammer dat ze 
het niet verder hebben geschopt dan vijf wedstrijden 
maar de meiden hebben veel plezier gehad met elkaar.

Tenniskids World Tour
Vinkeveen - Gezellig druk was het 
op zondag 1 september bij VLTV, 
de tennisvereniging van Vinkeveen. 
Zo’n kleine 100 kinderen kwamen 
naar VLTV voor de eerste dag van de 
Tenniskids World Tour. Alle kinde-
ren van de VLTV, in de leeftijd van 5 
t/m 11 jaar, doen mee met de nieu-
we jeugdcompetitie van de KNLTB, 
de World Tour. De World Tour stond 
in september natuurlijk in het teken 
van de US Open. Het was een druk-
te van belang maar dankzij de goe-
de organisatie en de tomeloze inzet 

van vele ouders verliep de dag vlek-
keloos. Er werd sportief gespeeld en 
er waren leuke en ook spannende 
wedstrijden te zien. Zowel de kinde-
ren als hun ouders waren dan ook 
allemaal zeer enthousiast.

Op zondag 6 oktober vindt de vol-
gende Tenniskids World Tour dag 
plaats, dan in het teken van de 
Shanghai Masters die op dat mo-
ment wordt gespeeld. Ook dan ver-
welkomt VLTV weer zo’n honderd 
kinderen op het park.

Veel doelpunten bij de 
wedstrijd van Argon
Mijdrecht - Veel doelpunten wer-
den er zaterdag gescoord bij de 
tweede competitiewedstrijd van 
Argon van dit seizoen. Na een 1-3 
ruststand tegen promovendus ’t 
Vliegdorp uit Soesterberg liep Ar-
gon vervolgens uit naar 1-5. Toen 
de meegereisde supporters er eens 
goed voor gingen staan, stokte de 
productie en ook de concentratie 
was een beetje zoek. De thuisploeg 
kwam nog terug tot 3-5 maar verder 
liet Argon het niet komen. Coach 

Patrick Loenen van Argon was over 
het algemeen tevreden over het ver-
toonde spel. Alleen de laatste twin-
tig minuten vielen tegen. De coach 
van ’t Vliegdorp, Coco Fares vond 
dat z’n ploeg goed weg was geko-
men: ‘een 1-8 eindstand had realis-
tischer geweest’.
Zaterdag opnieuw een uitwedstrijd 
voor Argon, het gaat op bezoek bij 
het uit de eerste klas gedegradeer-
de Geinoord uit Nieuwegein. 
Foto: sportinbeeld.com  

Vera van Dijk jeugdscheidsrechter 2012-2013
Wilnis - Sedert het seizoen 2004-
2005 wordt bij CSW de jeugd-
scheidsrechter van het jaar geko-
zen.
Na twee jaar geen jeugdscheids-
rechter van het jaar verkozen te 
hebben, is er voor het seizoen 2012 
-2013 weer door CSW een keuze 
gemaakt.

Op zaterdag 14 september was het 
dan zo ver: de officiële uitreiking van 
de wisseltrofee jeugdscheidsrechter 

CSW, dit keer voor de zevende keer.
CSW streeft er naar om jeugd te la-
ten fluiten en voert hierin een actief 
beleid. De jeugdscheidsrechters zijn 
met name actief in de categorieën F 
tot en met D. 

Voor het seizoen 2012-2013 is de 
keus gevallen op een scheidsrech-
ter die al vele wedstrijden voor CSW 
heeft gefloten. 
In de bepaling van wie scheidsrech-
ter van het jaar wordt, zijn de be-

oordelingen door de leiders van 
de thuisspelende en bezoekende 
teams in belangrijke mate leidend. 
Daarnaast bepalen de scheids-
rechterbegeleiders van CSW, Mar-
tijn Germs en Arno Postma, mede 
wie de scheidsrechter van het jaar 
wordt. 

De veertienjarige Vera van Dijk is 
op basis hiervan de jeugdscheids-
rechter CSW voor het seizoen 2012–
2013 geworden.

Veenland gym start nieuw seizoen
Wilnis - De scholen zijn weer be-
gonnen en ook Veenland gymnas-
tiek is weer gestart met de lessen. 
Op maandag vanaf 17.00 uur zijn 
de jongens o.l.v. Antoinette en 
Anja weer begonnen met hun oe-
feningen aan brug gelijk, vloer, 
sprong en ringen. Op dinsdag tur-

nen o.l.v. Sabine en Anja de recre-
atie meisjes t/m. 8 jaar vanaf 16.00 
uur en daarna komen de meisjes 
vanaf 9 jaar. Hier leer je al echt 
turnen en wordt er ook met wed-
strijden meegedaan maar is er 
ook tijd voor een leuk spel. 
Helaas was Veenland vorig sei-

zoen genoodzaakt om dit seizoen 
niet meer te starten met kleu-
tergym. U kunt uw kind wel op-
geven en bij genoeg aanmeldin-
gen zullen op maandag om 16.00 
uur de kleuterlessen weer gestart 
worden. Kleutergym is heel goed 
voor de motorische ontwikkeling 

van uw kind. Hier leert uw zoon of 
dochter de grondvormen van be-
wegen zoals rollen, draaien, sprin-
gen en wordt er heerlijk gedanst 
op muziek.
De eerste twee lessen zijn gratis 
en wilt u meer informatie kijk dan 
op www.veenland.nl
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Argon D2 wint eerste 
bekerronde
Mijdrecht - Na twee oefenwed-
strijden gespeeld te hebben, was 
de D2 van Argon er klaar voor. De 
eerste bekerwedstrijd tegen Hert-
ha D1 werd gespeeld op het hoofd-
veld van Argon, wat de wedstrijd ex-
tra spannend maakte. Beide teams 
hadden een hoge en sportieve inzet 
en de spanning was voelbaar. Vanaf 
het begin was Argon meer te vinden 
op de helft van Hertha. Na 12 mi-
nuten werd door Lars M. gescoord 
vanuit een mooie voorzet van Boaz. 
Vlak daarna nam Hertha revanche: 
de stand 1-1. De jongens knokten 
door en met een voorzet van Tim 
kon Fouad Argon op 2-1 zetten. 
Na de rust knokte Argon verder, 
waarbij Argon veel kansen kreeg, 
maar de bal ging er iedere keer net 
naast. Hertha kwam nog een paar 
keer gevaarlijk terug, maar Argon 
D2 won de eerste bekerronde.

Argon E3 goed op dreef
Mijdrecht - De eerste 3 rondes van 
de bekerwedstrijd hebben de jon-
gens van Argon E3 in totaal 36 doel-
punten gescoord. Met deze winst 
zijn ze door naar de volgende ron-
de. De laatste van deze 3 wedstrij-
den werd gevierd met een verkoe-
lend ijsje, wanneer ze 20-0 zou-
den spelen. Dat wilden de voetbal-
lers al te graag. Het samenspel ging 
50 minuten enthousiast door en de 
doelpunten vlogen achter elkaar het 
doel in. Bij de stand 17-0 werd er 
nog extra hard gewerkt, omdat er 

nog 3 minuten te spelen waren. De 
scheidsrechter floot af bij de stand 
20-0 waarna er een luid gejuich 
klonk. Zaterdag is dan ook de eer-
ste competitiewedstrijd gespeeld bij 
Hertha.
De eerste helft ging voorspoedig. 
Met 0-8 voor gingen ze de pauze 
in. In de tweede helft werd er van 
plaats gewisseld waar de tegenpar-
tij van kon profiteren. Met een eind-
stand van 1-9 winst gingen de jon-
gens met een grote glimlach naar 
huis.

Afstandsschot van Atlantis 1-speler Jeroen Korver

Atlantis wint na slechte start
Mijdrecht - Zaterdag 14 september 
moest het eerste korfbalteam van 
Atlantis aantreden tegen KIOS 1 in 
Nieuw Vennep. KIOS bleek in het 
verleden een lastige ploeg en Atlan-
tis moest dus scherp beginnen. 
Na een goede warming-up ging de 
wedstrijd in eerste instantie hoop-
vol van start. Het eerste aanvalsvak 
had echter zeer veel moeite met het 
afmaken van de weinig gecreëer-
de kansen. KIOS maakte dan ook 
de openingstreffer en eerstvolgen-
de doelpunten. Na 22 minuten ge-
speeld te hebben, had Atlantis de 
korf nog niet kunnen vinden en was 
KIOS uitgelopen naar een 3-0 voor-
sprong. Hierna volgde een eerste 
helft met twee gezichten. Het eer-
ste verdedigingsvak liet goed korf-
bal zien, maar het lukte vanwege het 
matige spel van het eerste aanvals-
vak niet om terug in de wedstrijd te 
komen. Er werd gerust met een 7-4 
stand. In de rust werd de ploeg dui-
delijk gemaakt dat er uit een ander 
vaatje getapt moest worden. On-
danks de zeer matige eerste helft 

had het door Rabobank gesponsor-
de team goede moed. Er werd meer 
vechtlust getoond en er werd har-
der gewerkt. Dit resulteerde in een 
knappe inhaalrace. Binnen tien mi-
nuten was de eerder opgelopen 
achterstand weggewerkt en kon 
er gewerkt worden richting voor-
sprong; 7-7. 
Er volgde een spannende fase in de 
wedstrijd waar doelpunten van bei-
de teams kwamen. Met nog vier mi-
nuten te spelen stond er een stand 
van 10-10 op het bord. Op dit mo-
ment had Atlantis het betere spel en 
schot. Het vak dat in de eerste helft 
voor achterstand zorgde wist in de 
laatste drie minuten van de wed-
strijd nog twee keer de korf te vin-
den en de wedstrijd eindigt in een 
10-12 stand in het voordeel van At-
lantis. Het was een pittige wedstrijd 
waarin Atlantis veerkracht liet zien. 
Aanstaande zaterdag 21 septem-
ber mag Atlantis haar eerste thuis-
wedstrijd spelen. De wedstrijd te-
gen Paal Centraal 1 zal om 15.00 uur 
starten.

De Meervogels te sterk 
voor Atlantis 4
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Florist gesponsor-
de Atlantis 4 korfbalteam een thuis-
wedstrijd tegen De Meervogels 5 uit 
Zoetermeer. In een kletsnatte korf-
balwedstrijd wist Atlantis de pun-
ten niet in Mijdrecht te houden, het 
werd 4-15.
Het eerste aanvalsvak van Atlantis 4 
bestond deze week uit Kariem Kha-
lifa, Sjors Warmer, Nicole Both en 
Nancy Kroese. De verdediging werd 
gevormd door Maarten van Diemen, 
Mathijs Gortenmulder, Lisanne Reu-
rings en Laura Kentrop. Vanaf het 
eerste fluitsignaal miezerde het be-
hoorlijk, maar beide ploegen lieten 
zich niet kennen door een beetje 
nattigheid. Vanaf de eerste minuut 
ging zowel Atlantis als De Meer-
vogels er vol voor. Aanvallend on-
dervond Atlantis veel druk van De 
Meervogels, waardoor het vinden 
van goede kansen lastig werd. Ge-
lukkig hield de Mijdrechtse verdedi-
ging goed stand, zodat het lang 0-0 
bleef. Uiteindelijk was het De Meer-
vogels dat de score wist te openen. 
De 0-2 volgde niet veel later. De At-
lantis/Floris combinatie liet zich 
echter niet kennen en knokte zich 
terug naar 2-2. Er werd hard gepro-
beerd om met dit gelijkspel of mis-
schien zelfs een kleine voorsprong 
de rust in te gaan, maar vlak voor 
het rustsignaal scoorde De Meervo-
gels toch nog tweemaal.
 
Rust
In de rust was Atlantis ondanks de 

achterstand toch positief. Hoewel 
de tegenstander erg sterk was en 
aanvallen lastig maakte, waren er 
nog voldoende mogelijkheden om 
de score in het voordeel van Atlan-
tis om te buigen. De juiste kansen 
moesten worden gezocht en verder 
moest er zorgvuldig geplaatst wor-
den om te voorkomen dat de tegen-
stander de bal er tussenuit zou tik-
ken. Vol vertrouwen stapte Atlantis 
dan ook het veld op voor de twee-
de helft. Thomas Boogaard kwam 
in het veld op de plaats van Sjors 
Warmer. Opnieuw werd er fel ge-
start, maar dit keer kon De Meer-
vogels beter een vuist maken tegen 
de Mijdrechtse verdediging. Kansen 
die in de eerste helft er nog niet in 
gingen, vielen nu wel bij hen. Ter-
wijl het miezeren overging in re-
gen, liep de ploeg uit Zoetermeer uit 
naar een stand van 2-12. Toen pas 
wist ook Atlantis het gat van de korf 
weer een keer te vinden. Met nog 
een kwartier te spelen pikte Atlan-
tis nog een tweetal doelpunten mee, 
maar ook De Meervogels bleef sco-
ren. Het scorebord gaf een stand 
van 4-15 aan toen het eindsignaal 
klonk. Uiteraard was dit niet een uit-
slag waar Atlantis op gehoopt had. 
Het team weet echter wel waar de 
struikelpunten lagen deze wedstrijd 
en hier zal dan ook hard op getraind 
gaan worden de komende twee we-
ken. Op 28 september ontvangt At-
lantis 4 om 11.00 uur het uit Delft af-
komstige Excelsior 5 en zal het weer 
vol voor de overwinning gaan.

Biljartfederatie De Ronde Venen
De Merel aan kop in de 

bekercompetitie
De Ronde Venen - Biljartfede-
ratie De Ronde Venen heeft tus-
sen de gewone competitie be-
staande uit een eerste en twee-
de divisie een serie bekerwed-
strijden op touw gezet. In die be-
kerwedstrijden komen alle deel-
nemende teams een keer tegen 
elkaar uit. Er is een aparte com-
petitie met een eigen rangschik-
king en wordt gespeeld als een 
rode draad door de reguliere 
wedstrijden door. De Merel-Hee-
renlux 3 heeft de afgelopen week 
de tweede wedstrijd gehad tegen 
ASM-Mijdrecht 3 en won met 2-7 
in Nieuwer Ter Aa. De Paddestoel 
1 staat met 9 punten op een ge-
deelde tweede plaats evenals De 
Merel-Heerenlux 4 en Dio. De 
Paddestoel 1 won glansrijk met 
0-9 van De Paddestoel 3.  Cens 
2 won met 5-4 van Dio terwijl De 
Merel-Heerenlux 4 met 7-2 van 
De Merel-Heerenlux 1 won. Bar 
Adelhof 2 verloor met 2-7 van 
De Kuiper/van Wijk. De Krom-
me Mijdrecht verloor met 4-5 van 
Onze Vrijheid-Biljartmakers. De 
Schans won met 7-2 van ASM-

Mijdrecht 2, alleen Appie Per-
soon van ASM wist de partij te-
gen John Beets naar zich toe te 
trekken.  ASM-Mijdrecht 1 won 
met 7-2 van De Springbok 1.  Pe-
ter Mayenburg redde de eer voor 
De Springbok en gaf Henny het 
nakijken. De Springbok 2 kwam 
tegen Bar Adelhof niet verder 
dan 2 punten, de andere 7 gingen 
naar Bar Adelhof. Jan van Veen, 
kopman van De Springbok, was 
goed op dreef. Hij scoorde een 
serie van 17 en was in 26 beurten 
uit tegen Maarten Dulmus. Cens 
1 kwam tegen De Paddestoel 2 
uit naam van Peter van Velsen op 
de enige winst. De overige 7 pun-
ten kwamen in handen De Pad-
destoel 2. De kortste partij en 
hoogste serie van de week lever-
den Ben Bunders af in de partij 
tegen Wil Bouweriks.

Slechts 18 beurten en een hoog-
ste serie van 10 waren voor het 
niveau van Ben een topprestatie.
Het team Stieva-Aalsmeer van 
Ben won met een nipte 5-4 van 
De Merel-Heerenlux 2.

HVM haalt uit tegen Hisalis
Mijdrecht - Zondag gaf HVM een 
sterk vervolg aan de goede compe-
titiestart. In Lisse werd het 5-0 tegen 
de hockeyers van Hisalis.
Het begin van de wedstrijd wees 
nog helemaal niet op een grote 
overwinning voor de Mijdrechters. 
Hisalis (afkorting van Hillegom, Sas-
senheim, Lisse) kwam sterk uit de 
startblokken en zette de HVM-ver-
dediging voortdurend onder druk. 
HVM kon daar wel een paar gevaar-
lijke momenten aan de andere kant 
tegenover zetten, maar Hisalis had 
de eerste tien minuten de overhand. 
Daarna kwam Mijdrecht meer in 
het spel, en in de 10e minuut be-
kroonde Tom Gunther dat met de 
0-1. Twee Mijdrechtse strafcorners 
bleven vervolgens zonder resultaat, 
door goed werk van de Hisalis kee-
per en lijnstop. In de 17e minuut tik-
te Midas van der Zande de bal net 
naast het doel, en een minuut later 
leek Tom Gunther te scoren uit de 
derde strafcorner. De scheidsrech-
ters constateerden echter shoot en 
de goal werd terecht afgekeurd.  Hi-
salis nam de aanval over en had 
de kans de wedstrijd weer in even-
wicht te brengen, de lat stond dat 
echter in de weg. In de 22e minuut 
viel de eerste kaart, een groene voor 
een Hisalis-verdediger die Casper 
Slot onreglementair tegenhield. Kort 
daarna bleven twee strafcorners 
van Hisalis onbenut, en kon Tom 
Gunther vier minuten voor rust de 
2-0 scoren, weer een velddoelpunt.

Stormloop
Iedereen verwachtte na rust een 

stormloop op het Mijdrechtse doel, 
maar die bleef uit. HVM liet de te-
genstander komen, maar uit uitbra-
ken regende het de eerste tien mi-
nuten kansen, die echter alle nog 
gekeerd werden door de Hisalis-
verdediging, soms met geluk. 
De irritatie nam duidelijk hoorbaar 
toe bij de thuisploeg. In de negen-
de minuut viel een van de Lissena-
ren geblesseerd uit na een val. Mi-
das van der Zande raakte in vrije 
positie de paal, en na een kwartier 
kreeg de uitblinkende HVM-verde-
diger Martijn Hensbroek een gele 
kaart voor gevaarlijk spel. Met tien 
tegen elf trok Mijdrecht zich meer 
terug, maar de eerste kans was toch 
weer voor HVM. Hisalis reageer-
de zich af op de scheidsrechters en 
kreeg daarvoor binnen drie minuten 
twee gele kaarten, zodat het even 
tien tegen negen was op het veld. 
Twee grote Mijdrechtse kansen ble-
ven nog onbenut, totdat in de 23e 
minuut Casper Wilmink met een so-
lo vanaf de middellijn oprukte tot in 
de cirkel en het Mijdrechtse over-
wicht eindelijk bekroonde: 0-3. Ook 
daarna hield HVM het beste van het 
spel, met spelers die steeds van po-
sitie wisselden en daarmee de ver-
dediging van de thuisploeg voortdu-
rend voor verrassingen stelden. 
In de laatste vijf minuten kwam Hi-
salis na een gele kaart met tien man 
te staan, en scoorde HVM nog twee 
keer. Max Brakel pushte een straf-
corner binnen, en de laatste goal 
kwam van Daniel de Graaf, die goed 
werd aangespeeld op de kop van de 
cirkel, en keihard uithaalde.

Korfballers van De Vinken 
kunnen een helft bijblijven
Vinkeveen - Tegen koploper Revi-
val uit Terschuur lukte het het korf-
balteam van De Vinken om lan-
ge tijd mee te scoren. In de twee-
de helft echter stokte de Vinkeveen-
se aanvalsproductie. Het bezoeken-
de Revival kwam het laatste kwar-
tier helemaal los en zegevierde uit-
eindelijk met 7-15.

Weinig scores
Een fraaie wegtrekbal van Kel-
vin Hoogeboom bracht De Vinken 
al in de tweede minuut op voor-
sprong. Daarna echter kon het eer-
ste aanvalsvak van het ABN-Amro-
team geen vuist meer maken. Diver-
se pogingen van Eva Hemelaar, An-
nick Stokhof, Kelvin Hoogeboom en 
Rutger Woud waren niet succesvol. 
Pas een kwartier later, nadat Revival 
vanaf de stip had mogen gelijkma-
ken, kon het tweede aanvalsvak met 
Masha Hoogeboom, Melanie Kroon, 
Gerwin Hazeleger en Peter Koele-
man het thuispubliek opnieuw la-
ten juichen. Er werd het eerste half 
uur van de wedstrijd bijna niet ge-
scoord. Acht minuten voor rust leid-
de Kelvin Hoogeboom van afstand 
de 3-3 door de korf. Niet veel later 

volgde Peter Koeleman dat voor-
beeld, maar nog voor rust liep Ter-
schuur uit naar 4-5.

Krachteloos
In de tweede helft ging het al 
snel mis. Weliswaar nam Kelvin 
Hoogeboom opnieuw het initiatief: 
5-5. Maar de trefzekerheid van De 
Vinken was minimaal in vergelijking 
met de scoringskracht van de be-
zoekers. Een kwartier voor tijd was 
het 5-10 en leek de wedstrijd ge-
speeld. Masha Hoogeboom knal-
de nog wel de 6-10 door de mand, 
maar revival wist hierna binnen vier 
minuten nog eens vier maal doel te 
treffen. De Vinken was geslagen. 
Een benut kansje onder de korf door 
de ingevallen Ruud Oussoren was 
slechts voor de statistieken. Revi-
val nam met 7-15 beide punten mee 
naar huis.

De Vinken moet zich nu richten 
op de komende uitwedstrijden van 
aanstaande zaterdag tegen Veloci-
tas  en Nova over drie weken. De-
ze wedstrijden zijn van cruciaal be-
lang om niet als zekere degradant 
de winter in te gaan.

Henk de Jong wint de 
Ronde van Voorhout
Mijdrecht -Op zaterdag 14 septem-
ber stond de Ronde van Voorhout 
op het programma. Een lastig rond-
je midden in het centrum dat be-
kend staat om veel scherpe boch-
ten. In deze editie maakte de regen 
het nog moeilijker en was het werk 
voor de ervaren renners. 
Bij de start ging de gaskraan ge-
lijk open en werd het peloton gelijk 
een stuk uitgedund. Na tien ronden 
koers ontstond er een grote eer-
ste groep met daarin Henk de Jong 
uit Mijdrecht. Na wat mislukte aan-
vallen en vluchtpogingen leek de-
ze groep op een massasprint af te 
rijden, dat zou dan een kolfje naar 
de hand zijn van de favoriet Brian 
Burggraaf, die dit seizoen al menige 
overwinning heeft behaald.

De Jong besloot de sprint niet af te 
wachten en ging in de laatste ronde 
vol in de aanval. In de groep werd 
getwijfeld en daardoor sloeg De 

Jong een beslissend gat dat men 
niet meer kon dichtrijden en daar-
door reed hij naar zijn tweede over-
winning van het seizoen.
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v.l.n.r. dhr. N. Tijsterman (president Lions Club Uithoorn), dhr. P. Berveling 
(voorzitter Lions Golfdag), mevr. J. Loomans (Teaching Professional Golf voor 
gehandicapten) en dhr. D. Conijn (bestuurslid Stichting Golf voor Gehandi-
capten)

Golfdag Lions Uithoorn 
levert 10.000 euro op
Uithoorn - De zestiende editie van 
de jaarlijkse golfdag van Lions Club 
Uithoorn, welke op maandag 9 sep-
tember jl. op de golfbaan ‘The Inter-
national’ bij Schiphol werd gehouden, 
leverde een bedrag op van 10.000,- 
voor de Stichting Golf voor Gehandi-
capten. 

Stichting Golf voor 
Gehandicapten 
Deze stichting streeft er naar om de 
golfsport meer toegankelijk te maken 
voor gehandicapten. Via praktijkge-
richte voorlichting worden de revali-
datie centra overtuigd van de revali-
derende en therapeutische werking 
van de golfsport. Via deze revalida-
tiecentra en ook orthopedische in-
strumentmakers benadert de stich-
ting mensen met een fysieke beper-
king, jong of oud, kind of volwasse-
ne, om ze kennis te laten maken met 
golf. De stichting leidt bewegings-
agogen op zodat zij bij de revalidatie-
centra interne gehandicapten de eer-
ste beginselen van de golfsport kun-
nen bijbrengen. Om dit alles te kun-
nen waarmaken is de stichting afhan-

kelijk van sponsors, giften en dona-
teurs. Alle gehandicapten die willen 
gaan golfen kunnen bij deze stich-
ting terecht en zullen hierin begeleid 
worden. Maar liefst 23 deelnemende 
teams bonden, deze keer op de ex-
clusieve nieuwe baan van ‘The Inter-
national’ bij Schiphol, de strijd aan 
om de felbegeerde Lions Cup. Het 
team Laschevola uit Mijdrecht werd 
de grote winnaar voor het team van 
de hoofdsponsor 3DGolfreizen uit 
Uithoorn. Op basis van individuele 
scores won bij de dames, mevrouw 
Florence Coers uit Nigtevecht en bij 
de heren Herman Aaij uit Uithoorn en 
Wim van der Laan uit Mijdrecht.
Na het diner, de prijsuitreiking en een 
speciale veiling, hield de heer Diede-
rik Conijn (bestuurslid Stichting Golf 
voor Gehandicapten) een treffend 
verhaal over de therapeutische wer-
king van golf voor gehandicapten. 
Aan het eind van een geslaagde dag, 
dankte Peter Berveling (voorzitter van 
de Lions Golfdag) de sponsoren en 
deelnemers, waarna hij aan de heer 
Conijn een cheque, de ‘mooiste’ dag-
prijs, van 10.000,- kon overhandigen.

Leren bridgen in Uithoorn?
lokale bridgeverenigingen en heeft 
u zich wellicht daarbij afgevraagd 
“Bridge spelen is dat iets voor mij?”
Als u het leuk vindt om samen met 
anderen een uitdagend kaartspel te 
spelen dan voldoet u aan de enige 
voorwaarde om te leren bridgen. In 
12 opeenvolgende lessen worden 
de beginselen van dit spel uiteen-
gezet. Maar ook zal direct het ge-
leerde in de praktijk gebracht wor-
den door met medecursisten wat 
oefenspellen te spelen. Het bridge-
spel kent vele facetten en elke les 
behandelt een nieuw stukje theo-
rie. Aan het eind van de cursus bent 
u dan in staat om samen met ande-
ren gezellig een bridgespel te gaan 
spelen. De basis is daarmee gelegd. 
Of uw toekomst op een bridgever-
eniging zal zijn of gewoon thuis 
met kennissen samen bridgen zal 
ook tijdens de cursus blijken. Elk 
nieuw spel is een kleine puzzel die 
op vele manieren opgelost kan wor-
den. Als u deze uitdaging aan wilt 
gaan dan is dat wel een investering 
in uw toekomst. Vele gezellige uren 
kunnen met dit spel verbracht wor-
den. Eenmaal gegrepen door het 
‘bridgevirus’ kunt u vaak niet wach-

ten om weer nieuwe uitdagingen 
aan te gaan. Een gemiddeld spel 
duurt zo’n 7 minuten en op een club 
speelt u wel 6 rondes van elk 4 spel-
len tegen 12 tegenspelers. Variatie 
genoeg dus om daarmee uw socia-
le netwerk verder uit te breiden. Dus 
als u op zoek bent naar een nieu-
we hobby dan is leren bridgen wel-
licht wat voor u? Bij voldoende be-
langstelling zal er een cursus in sep-
tember/oktober starten in Uithoorn 
op de vrijdagmiddag of op de vrij-
dagavond. Opgeven (met voorkeur 
voor vrijdagmiddag of avond) of 
voor verdere vragen: Mail naar  
hans.selman@planet.nl of bel naar 
06- 5321 1411

Goed begin voor 
Legmeervogels F3
Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
speelde Legmeervogels F3 de eer-
ste competitiewedstrijd, thuis, tegen 
Swift F5. De wedstrijd begon om 9 
uur, dus iedereen was al vroeg aan-
wezig. Na een pittige warming-up 
en duidelijke instructies van coa-
ches John en Bernard, was de F3 er 
klaar voor. Toen het startsein klonk, 
bleek al snel dat de tegenstanders 
een goed potje konden voetbal-
len.  De keeper kon ver uitschie-
ten, waardoor de bal hoog over on-
ze jongens heen werd geschoten en 
gevaarlijk dicht bij het doel kwam. 
Na 10 minuten lukte het ze dan ook 
om een doelpunt te maken, 0-1. 
Maar de F3 liet zich daar niet door 
afschrikken en kon al snel daarop-
volgend de gelijkmaker maken, 1-1. 
Dat gaf Legmeervogels weer veel 
energie. Er werd flink gewerkt aan 
beide kanten. Zo was er een gro-
te jongen bij Swift F5, die onze ver-
dedigers een paar keer gevaarlijk 
passeerde, maar gelukkig kon Leg-
meervogels voorkomen dat er weer 
gescoord werd. En dus was bij rust, 
de stand nog steeds gelijk.
In de pauze werd er met een glaasje 

limonade in de hand met elkaar be-
sproken wat er nog beter kon.  Goed 
samenwerken, dat werd er afge-
sproken. Toen werd er gearmed nog 
even “ge-yelled”, en waren ze weer 
klaar voor de tweede helft. 
Je kan zien dat de F3 steeds meer 
op elkaar ingespeeld raakt, want 
er werd nu beter overgespeeld. De 
verdedigers konden de bal via de 
zijlijnen naar voren schieten waar de 
aanvallers klaar stonden om de bal 
over te nemen en deze richting het 
doel van de tegenstanders te spe-
len.  We kwamen steeds dichterbij, 
maar helaas zonder resultaat. 
Het was niet eenvoudig en er ieder-
een moest goed zijn best doen om 
de jongens van Swift F5 bij ons doel 
weg te houden. Maar het lukte uit-
eindelijk toch. Door teamwerk werd 
het 2-1, en kon er zelfs nog een der-
de doelpunt worden gemaakt.  Een 
3-1 overwinning is een geweldige 
uitslag, maar nog belangijker is dat 
de jongens het met elkaar gedaan 
hebben ! Een goed begin van deze 
competitie.  Volgende week tegen 
ARGON F2, dat belooft weer een 
nieuwe uitdaging te worden!

Meisjes A1 van Qui Vive 
scoren weer punten
Uithoorn - Enigszins met spanning 
in de benen vertrokken de mei-
den richting Heiloo, want de Terri-
ers hadden tenslotte van Pinoké A2 
met 4-1 gewonnen. Extra spannend 
voor de meiden van Qui Vive, om-
dat zij vandaag zonder Emma Bui-
ten moesten doen, zij was ziek en 
ook Maren Vink was afwezig. De 
eerste helft hadden ze 3 strafcor-
ners mee, maar helaas lukte het  
niet om daaruit te scoren. Het was 
een super spannend moment toen 
Qui Vive een strafbal tegen kreeg. 
Bij een 0-0 kan dat een bepalend 
moment in de wedstrijd zijn.  Keep-
ster Moon Zethoven stópte de straf-
bal. In de 33ste minuut krijgt Veer-
le van Buuren een mooie pass van 
Julia Hogenhout. Veerle breekt door 
en wordt door de keepster op haar 
stick geslagen. Daarvoor geeft de 
scheidsrechter wederom een straf-
bal aan Qui Vive: Esmee Das scoort. 
Ze gaan met 0-1 de rust in. Het team 
begint de 2e helft rommelig. Op de 
tactiek van de Terriërs, afwachten 

en dan met z’n allen in één keer 
de druk opvoeren, weten de mei-
den niet altijd even alert te reage-
ren. In de 57ste minuut krijgt Elles 
Minten de bal en tikt deze door naar 
Veerle, die de bal op het doel schiet. 
Een Terriër-speelster krijgt de bal 
tegen haar bovenlijf, waardoor er 
niet gescoord wordt. Gevolg: weer 
een strafbal. Esmee legt de bal op 
de stip en scoort weer: stand 0-2. 
In de 63ste minuut weet Julia Veer-
le weer te vinden. Met een leeg veld 
voor zich gaat zij recht op de keep-
ster af en scoort de 0-3. Ongeloof-
lijk hoe goed deze meiden al op el-
kaar zijn ingespeeld; en dat terwijl 
zij als team nog maar kort met el-
kaar spelen. In de laatste minu-
ten van de wedstrijd krijgen zij nog 
een strafcorner mee. Kirsten van der 
Lans krijgt de bal aangespeeld en 
weet te scoren. Net als bij Dames 1 
stemt ook dit team wie de ‘woman 
of de match’ is. Anouk Haremaker 
(op de foto) mag met die eer huis-
waarts keren.

Qui Vive JB1 leidt 
Bennebroek naar de 

slachtbank

De Kwakel - De hockeyjeugd 
van Nederland speelt elk jaar een 
voorcompetitie tot de herfstva-
kantie. Na deze 5 wedstrijden kan 
er worden gepromoveerd, volgt 
handhaving in dezelfde klasse 
of een degradatie naar een klas-
se lager.

JB1 van Qui Vive heeft zich dit 
seizoen promotie tot doel ge-
steld. De eerste plaats in de voor-
competitie waar de B1 nu in uit-
komt geeft recht tot deelname 
in de Super-B-competitie. Dit is 
een landelijk opererende com-
petitie en is het op een-na-hoog-
ste niveau van Nederland voor B-
jeugd. Een mooi streven dus.
Vorige week werd de eerste wed-
strijd van de voorcompetitie ge-
wonnen. 9-1 was de eindstand 
tegen Xenios uit Badhoevedorp.
Nu moesten de mannen van Qui 
Vive uit tegen Bennebroek. Op 
papier een te verslane tegenstan-
der. Dat bleek ook al snel en met 
rust was al een 0-5 stand bereikt.

Waar de neutrale toeschouwer 
wellicht een tevreden coach ver-
wachtte kwam deze bedrogen 
uit. Coach Jasper de Waal was 
in de rust allesbehalve tevreden 
en spoorde zijn mannen tot gro-
tere hoogte aan. Van hem mocht 
Qui Vive niet tevreden zijn met 
een eindstand van minder dan 
0-10 en een tegendoelpunt was 
uberhaupt niet bespreekbaar. Dit 
werd door JB1 meer dan uitste-
kend opgepakt en daar waar je 
ziet dat menig ploeg bij een com-

fortable voorsprong zich tot non-
chalance en allerlei frivoliteitjes 
laat verleiden was dit hier niet het 
geval.
Bennebroek verliet na 35 min 
hockey in de 2e helft, compleet 
tureluurs het veld. Qui Vive liet 
zien dat er maar een ploeg aan 
het hockeyen was en liep uit tot 
maar liefst 0-15.
De grote man qua doelpunten 
was Wessel Hoogeboom. Hij liet 
de Bennebroekse keeper 5 keer 
kansloos. Jasper de Waal vertelde 
na afloop dat Wessel op de trai-
ning de afgelopen week al een 
uiterst goede vorm liet zien en hij 
had deze vorm duidelijk meege-
nomen naar het terrein van Ben-
nebroek. Echter benadrukte Jas-
per de Waal, alleen met een goe-
de teamprestatie kan je komen 
tot 10 doelpunten in een helft en 
daar was hij dan ook het meest 
blij mee.
Naast trots te zijn op zijn mannen 
blikte hij meteen vooruit naar de 
volgende wedstrijd, thuis tegen 
het hoofdstedelijke Athena. ‘Dat 
is een aanzienlijk lastigere ploeg 
dan Bennebroek en moeten wij 
dus wederom scherp en fit zijn 
om de drie punten in onze tas te 
kunnen stoppen’. JB1 van Qui Vi-
ve ligt in ieder geval op koers om 
hun gedroomde promotie te be-
werkstelligen.

Volgende wedstrijd; zaterdag 21 
september 13.15 uur thuis tegen 
Athena B1 op het sportpark aan 
de Noorddammerweg in De Kwa-
kel.

Twee zuivere hattricks voor Stijn in 
1e competitiewedstrijd KDO JG1

De Kwakel - Na een aantal jaren 
in de Friends League te hebben ge-
speeld wilden alle spelers van KDO 
JG1 graag in de echte competi-
tie van de KNVB spelen. De tegen-
stand in deze competitie is zwaar-
der dan in de Friends League. Hun 
tegenstander zaterdagmiddag, Pa-
tria uit Zeist, was niet compleet. Een 
aantal bepalende spelers werd dui-
delijk gemist door Patria want Stijn 
had al na vijf minuten een zuivere 
hattrick op z’n naam staan. In het 
begin van de wedstrijd kwam Patria 
nog een paar keer gevaarlijk voor 
het doel van Beau maar daarna was 
het een goed combinerend KDO dat 

aan een goed doelgemiddelde wil-
de werken. 
Opmerkelijk in deze wedstrijd waren 
de acties van de middenvelders. Een 
schot van Daniël dat maar ternau-
wernood door de keeper van Patria 
onschadelijk kon worden gemaakt. 
Chris die drie doelpunten op zijn 
naam bracht. Een na een rush over 
de hele speelhelft van de tegenstan-
der. Harm die als verdedigende mid-
denvelder de nodige meters maakte 
en Joël die overal op het veld aan-
wezig was en zelfs een keer scoor-
de. Ondertussen hield de achter-
hoede bestaande uit Mark, Timo 
en Omar de deur op slot. Zoals al-

tijd pakte Omar zijn doelpunt mee in 
de wedstrijd maar het scorend ver-
mogen zat duidelijk in de voorhoe-
de. Dylan 1x, Luca 3x en Stijn in de 
2e helft nog een keer een hattrick.
Speler van de wedstrijd: Stijn. Hij 
wilde niet vertellen wat er in zijn 
drankje zat maar als je 6 doelpunten 
maakt in een wedstrijd valt dat wel 
op. Eindstand Patria JG1–KDO JG1 
1-15. Nadat de coach de hele ach-
terhoede rust gunde kon Patria ook 
1 x scoren. Dit doelpunt werd door 
Patria natuurlijk ook uitbundig ge-
vierd zoals dat hoort bij het G-voet-
bal. Ook geïnteresseerd in G-voet-
bal kijk op www.kdo.nl

Verdiende nederlaag voor 
tegenvallend KDO 1
De Kwakel - Na de hosannastem-
ming van vorige week vanwege de 
7-1 overwinning tegen Nautilus, 
stond voor het eerste van KDO af-
gelopen zondag de lastige uitwed-
strijd tegen De Meer op het pro-
gramma. In Amsterdam troffen de 
Kwakelaars een ploeg, die vorige 
week met 3-0 in Aalsmeer, RKAV 
wist te verslaan. Gesteund door het 
hoopgevende resultaat tegen Nauti-
lus, reisde KDO met veel vertrouwen 
af naar sportpark Drieburg.
Van meet af aan was het de thuis-
ploeg echter die het spel dicteerde. 
Met veel creativiteit vanaf het mid-
denveld, had KDO haar handen vol 
aan de aanvalsdrift van De Meer. 
Na ruim een kwartier spelen was 
het dan ook verdiend dat de Am-
sterdammers op voorsprong kwa-
men. Een voorzet vanaf de rechter-
kant werd niet goed verdedigd door 
KDO, waardoor een speler van De 
Meer vrij bij de tweede paal de bal 
binnen kon tikken, 1-0. De Meer, 
spelend in een 4-4-2 formatie, 
speelde verzorgd positiespel waar-
bij de nummer zes en acht de ab-
solute uitblinkers waren. KDO daar-
entegen kon niet goed in de wed-
strijd komen en werd in de 27e mi-
nuut getrakteerd op een volgen-
de tegenvaller. In een duel om de 
bal ontving Jelle de Jong na ver-
meend natrappen een rode kaart. In 
het vervolg van de eerste helft pro-
beerde KDO met alle goede bedoe-
lingen iets te forceren, waarbij Sven 
Vlasman twee kleine kansen kreeg, 
maar niet kon scoren.
In de tweede helft was de intentie 
van de ploeg van Raymond de Jong 
duidelijk. Meer druk naar voren zet-
ten en ten koste van alles op zoek 
gaan naar de gelijkmaker. Een kwar-
tier lang ging dit redelijk, maar in de 
62e minuut gaf de thuisploeg de ge-
nadeklap. Een dieptebal van de Am-
sterdammers werd matig verwerkt 

achterin, waardoor het een koud 
kunstje was voor de aanvaller van 
De Meer om de 2-0 te maken. Vijf 
minuten later werd het zelfs nog 3-0 
toen de goedvoetballende nummer 
tien van De Meer de 3-0 van dichtbij 
binnenschoot. In de daaropvolgen-
de aanval redde rechtsback Danny 
ten Hoope de eer deze middag voor 
KDO. Na een strakke bal van ach-
teruit van Michael Meijer, was Dan-
ny alert en kwam van de rechter-
kant alleen op de doelman af. Dan-
ny aarzelde niet en tekende netjes 
de 3-1 aan. Na dit Kwakelse doel-
punt probeerde KDO het nog wel, 
maar gaf mede door het ontbreken 
van een speler, ruimte weg voor het 
attractief voetballende De Meer. Ge-
scoord werd er in het vervolg van de 
wedstrijd niet meer, zodra KDO met 
de eerste nederlaag van het seizoen 
huiswaarts kon keren.

KDO is deze wedstrijd geconfron-
teerd met de wetten in de vier-
de klasse. Van gemakzucht en ver-
slapping mag geen sprake zijn en 
elke wedstrijd zal er met z’n allen 
vol gestreden moeten worden voor 
een gunstig resultaat. Aankomende 
zondag volgt er een nieuwe test als 
NFC/Brommer op bezoek komt aan 
de Vuurlijn. De ploeg uit Amstel-
veen won dit weekend met 4-0 van 
RKAV en zal naar verwachting ook 
hoge ogen willen gooien in het klas-
sement. Ter voorbereiding op deze 
wedstrijd speelt het eerste dinsdag 
de 17e thuis om 20:00 uur een oe-
fenwedstrijd tegen Argon zaterdag.

Aankomende donderdag zal de 
Kwakelse selectie vervolgens om 
19:30 uur training gaan krijgen van 
Dick ‘Cooky’ Voorn, de voormalig as-
sistent van Bert van Marwijk. Kort-
om, genoeg redenen om deze week 
ook ‘s avonds een bezoek te bren-
gen aan sportpark aan de Vuurlijn.

Totale off-day voor
KDO 2 bij Abcoude

De Kwakel - Na de 1-3 nederlaag 
van vorige week tegen NFC/Brom-
mer, heeft het tweede van KDO af-
gelopen zondag ook zijn tweede 
wedstrijd verliezend afgesloten. Na 
een 2-0 achterstand met rust te-
gen Abcoude 2, werden de Kwa-
kelaars in de tweede helft volledig 

weggespeeld. Dit resulteerde uit-
eindelijk in een  8-0 nederlaag. Te-
nenkrommend verlieten de KDO-
ers het sportpark en zullen aanko-
mende week keihard moeten trai-
nen om aanstaande zondag tegen 
Elinkwijk 2 een stuk beter voor de 
dag te komen.
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