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Detail oudste muurwerk gefundeerd op planken (foto: Gemeente De Ronde Venen / Milieudienst Zuidoost-Utrecht)

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

Archeologische vondsten
in Dorpsstraat Mijdrecht
Mijdr echt - Archeologen hebben
vorige week aan de Dorpsstraat 39
in Mijdrecht bijzondere vondsten
gedaan. Onder de voormalige apotheek stuitten zij op een diepte van
circa een halve meter beneden het
maaiveld op vondsten uit de Late
Middeleeuwen en Nieuwe Tijd.
Het gaat om ophogingslagen uit
de Late Middeleeuwen en om funderingsresten van gebouwen uit
de periode 17e-19e eeuw. Er werden muren en tegelvloeren aangetroffen. Opmerkelijk was de vondst
van een waterput die werd afgedekt
door een gemetselde boog. Deze
stelde de toenmalige bewoners in
staat om vanuit twee ruimten water
te kunnen putten.
Het is de eerste keer dat er een
professioneel archeologisch graafonderzoek in de oude kern van
Mijdrecht plaatsvindt. Aanleiding

van het archeologisch onderzoek
zijn de nieuwbouwplannen voor dit
perceel.

vochtig zijn geweest. Dat het funderen niet altijd lukte blijkt uit een
scheef gezakt fundament.

Bodemopbouw
Het perceel staat op de Archeologische Beleidskaart van de gemeente De Ronde Venen vanwege
de middeleeuwse ontginning van
Mijdrecht die vanaf de Dorpsstraat
moet hebben plaatsgevonden.
Het onderzoek heeft vooralsnog een
goed inzicht gegeven in de plaatselijke bodemopbouw aan deze zijde
van de Dorpsstraat. Het oorspronkelijke natuurlijke veen blijkt te zijn
opgehoogd met kleilagen en daar
heeft men vervolgens de muurfunderingen ingegraven. De funderingen van de oudste bebouwing waren op eiken planken gelegen om
zoveel mogelijk draagvermogen te
creëren. Het moet laag gelegen en

Documentatie
De archeologische resten konden
in verband met de bouwwerkzaamheden niet op de vindplaats zelf bewaard blijven. Daarom heeft de initiatiefnemer besloten om deze door
archeologisch adviesbureau De
Steekproef uit Utrecht te laten opgraven en documenteren. Volgens
Peter de Boer, regioarcheoloog van
de Milieudienst Zuidoost-Utrecht,
die als archeologisch adviseur namens de gemeente De Ronde Venen optreedt, voldoet de opdrachtgever hiermee aan haar verplichtingen die voortkomen uit de Archeologische Monumentenwet en het
beleid van de gemeente De Ronde
Venen.

Albertine van Vliet aan de
slag in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Albertine van
Vliet is deze week aan de slag gegaan als waarnemend burgemeester van De Ronde Venen. Het terugbrengen van rust en stabiliteit
na een hectische periode ziet ze als
een van haar belangrijkste taken.
Mevrouw Van Vliet is maandag door
Commissaris van de Koningin Roel
Robbertsen tot waarnemend burgemeester benoemd. De afgelopen dagen heeft zij kennis gemaakt
met de organisatie en de fractievoorzitters, woensdagavond 5 oktober vervulde zij voor het eerst haar
rol als voorzitter van de gemeenteraad van De Ronde Venen. Albertine
van Vliet vindt het belangrijk dat de
rust weer terugkeert in de gemeente. ,,De Ronde Venen heeft een paar
ingrijpende weken achter de rug,
waarin twee bestuurders hun functies hebben neergelegd. Ik vind het

van groot belang dat de bestuurlijke
rust terugkeert en dat we ons weer
geheel kunnen concentreren op de
uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. De ervaring die ik
heb opgedaan in vorige functies zal
daarbij goed van pas komen. Op die
manier wil ik er ook voor zorgen dat
mijn opvolger een goede start kan
maken.’’ Mevrouw Van Vliet vervult
de functie van waarnemend burgemeester tot eind november. De verwachting is dat dan de nieuwe burgemeester voor De Ronde Venen
wordt geïnstalleerd. Van een trendbreuk met haar voorganger zal geen
sprake zijn. ,,Ik treed voor een belangrijk deel in de voetsporen van
Marianne Burgman. Zij is ruim negen jaar burgemeester geweest en
heeft zich in die periode met hart
en ziel voor deze gemeente ingezet.”
Albertine van Vliet-Kuiper (59) was

van 2000 tot 2010 burgemeester van
de gemeente Amersfoort. Daarvoor
was zij onder andere dijkgraaf van
het waterschap Veluwe. Ook heeft
zij enige jaren voor D66 in de gemeenteraad gezeten van Apeldoorn.

waarschuwde voor alle zekerheid
de politie die zodoende de zaak op
het spoor kwam. Toen de politie het
pand betrad ontdekten ze de (dode) man. Vervolgens werd een groot
deel van de straat afgezet.
Volgens omwonenden zou het een
man betreffen van Poolse afkomst
in de leeftijd van ongeveer dertig
jaar. Aan de inmiddels verzamelde
pers vertelden buurtbewoners dat
de man op dat adres samenwoonde
met een vrouw en een pasgeboren
kind. De vrouw en het kind zouden
inmiddels naar Polen zijn afgereisd.
Tevens werd gezegd dat de woning

Slimme,
sterke
dijken
Lees In de provincie

met een (andere?) huisgenoot werd
gedeeld. Getuigen meldden verder
dat er vaak bezoek aan huis was
van zowel Nederlandse mensen als
Polen. Mogelijk is de man slachtoffer geworden van een afrekening in
het criminele circuit of in de relatiesfeer waarbij hij mogelijk met een
vuurwapen om het leven zou zijn
gebracht. Zondag bevestigde de
politie dat de man inderdaad door
een misdrijf om het leven is gekomen. In verband met het onderzoek
kon de politie geen nadere mededelingen doen, noch iets zeggen over
de identiteit van de man en of hij al
dan niet de (hoofd)bewoner was.
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Overval woning
Mijd recht - Zaterdagavond 8 oktober is een hoogbejaarde bewoner van woning aan de Brunel het
slachtoffer geworden van een woningoverval. De man was die avond
in zijn woning toen er omstreeks
19.25 uur twee mannen zijn woning
binnendrongen. Zij hebben de woning doorzocht en zijn vervolgens
met onbekende buit weggevlucht.
De politie doet onderzoek naar de
overval.
Signale menten
Van de verdachten is het volgende bekend: het gaat om twee blanke jongens van rond de 25 jaar. Zij
hebben beiden kort haar en droegen donkere kleding en korte jassen. Getuigen wordt verzocht contact op te nemen met de politie via
telefoonnummer 0900-8844).

Man door misdrijf om het
leven gekomen
Mijdr echt - Zaterdagavond 8 oktober werden buurtbewoners van
de Waterhoen opgeschrikt door het
bericht dat op nummer 32 door de
politie een dode man was gevonden. Naar zeggen was de betreffende persoon door een misdrijf om
het leven gekomen. Na de vondst
werd direct gestart met een grootschalig forensisch onderzoek waarbij de woning aan het gezicht werd
onttrokken door het plaatsen van
schermen en het opzetten van een
onderzoektent. Een buurtbewoner
had geconstateerd dat de huisdeur
bij de man de hele dag open stond
en dat hij dat vreemd vond. Hij
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Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
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gemeentelIjke BekenDmAkIngen

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

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.
AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
Abcoude
Achter de Kerken 237
Leo Dongelmansstraat
(ongenummerd)

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Bouwen van een aanbouw
Bouwen van een kinderopvang

Bouwen
Bouwen

W-2011-0494
W-2011-0517

21-9-2011
30-9-2011

Aanpassen van de woning

Bouwen
Uitrit

W-2011-0511

29-9-2011

Aanleggen van een nieuwe
ontsluiting RWZI

Uitrit
Milieu

W-2011-0516

30-9-2011

Bouwen van appartementen
Bouwen van appartementen
Vervangen van een bedrijfsruimte en bijgebouw
Asbestsaneren van de leien op
de galmborden van de kerktoren
Bouwen van een nieuw paviljoen

Bouwen
Bouwen
Bouwen

W-2011-0514
W-2011-0525
W-2011-0507

30-9-2011
6-10-2011
22-9-2011

Slopen

W-2011-0506

26-9-2011

Bouwen

W-2011-0513

30-9-2011

Bouwen
Milieu
Bouwen

W-2011-0518

5-10-2011

W-2011-0478

8-9-2011

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

Trilgras 17

seRVIceloket
YouRHome en
seRVIcepunten

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

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

De Hoef
De Hoef Oostzijde 47
mijdrecht
Veenweg 162
Vinkeveen
Herenweg 210
Heulweg 40
Julianalaan 12b
Kerklaan 2
Molenkade 16

Wilnis
Mijdrechtsedwarsweg 15 Uitbreiden van een rundveestal
Realiseren van een uitbouw en
opbouw aan de achterzijde van
de woning

VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam
De Hoef
Ruigekade 20a

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Vervangen van een glazen dak van een bestaande
kas door geïsoleerde beplating

Bouwen

W-2011-0382

RectIfIcAtIe VooRnemen tot VeRlenIng BouWVeRgunnIng met
ontHeffIng/WIjzIgIng BestemmIngsplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 14 oktober 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 149

Veranderen van een bestaande woning

2010/0269

opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres,
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven,
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar
maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in
hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren
hebben gebracht.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Dokter Koomansstr. 31
Dokter Koomansstr. 33

Slopen van een garage
Slopen van een garage

Slopen
Slopen

W-2011-0445
W-2011-0425

16-9-2011
16-9-2011

Slopen en verwijderen van
buismateriaal

Slopen

W-2011-0468

29-9-2011

Veranderen van de inrichting
Plaatsen van een dakkapel en
het vergroten van een dakkapel

Milieu
Bouw

W-2011-0404
W-2011-0454

30-9-2011
29-9-2011

Baambrugge
C.P. de Grootstraat 9
mijdrecht
Energieweg 132
Koraal 5

Molenland 6a

Vinkeveen
Demmerik 31a
Plaswijk 1
Wulpenlaan 13
Wilnis
Dorpsstraat 76

Verbouwen van de bestaande
stal tot zorgwoning

Bouw
W-2011-0364
Afwijken gebruik
bestemming

26-9-2011

Veranderen van de woning
Slopen van een dak
Verwijderen van een asbesthoudende wand en plafondbeplating

Bouwen
Slopen

W-2011-0389
W-2011-0466

15-9-2011
29-9-2011

Slopen

W-2011-0456

29-9-2011

W-2011-0444

29-9-2011

W-2011-0446

29-9-2011

Realiseren van een aanbouw
Bouwen
aan de zijgevel
Verwijderen van asbesthoudende Slopen
dakbeplating van de ligboxenstal,
werkplaats en stal

Burgemeester
Padmosweg 31

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
IntRekkIng omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
straatnaam
Abcoude
Demmerikse polder

mijdrecht
Provincialeweg 9

Aard van het project

Vergunningsnr. Aanvraagnr. Verzenddat.
intrekking
intrekking

Uitvoeren van diverse
waterstaatkundige werken op
diverse plaatsen

W-2011-0093

Intrekken van de omgevingsvergunning (milieu) betreft een
rundvee- en mestvarkensbedrijf

W-2011-0512

29-9-2011

W-2011-0352

4-10-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Het BeleID HogeRe WAARDen Wet geluIDHInDeR gemeente De RonDe Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de vergadering van 23 augustus 2011 het “Beleid hogere
waarden Wet geluidhinder Gemeente De Ronde Venen” is vastgesteld. Vaststelling heeft plaatsgevonden
onder gelijktijdige intrekking van het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente De Ronde Venen
van 2008. In dit beleid is geregeld dat het college van B&W een ontheffing voor hogere waarden kan verlenen
op basis van de Wet geluidhinder. Het college kan daarbij voorwaarden stellen wanneer een woning of een
andere geluidgevoelige bestemming wordt gebouwd op een locatie met een hoge geluidbelasting. De ontheffing is een afweging tussen de mogelijkheid om geluidsreducerende maatregelen te nemen en de kosten die
hiermee verbonden zijn. Met het Beleid hogere waarden Wet geluidhinder wordt gezorgd voor een goede
ruimtelijke ordening en een goed akoestisch klimaat bij woningen en andere gevoelige bestemmingen die
gebouwd worden op een geluidsbelaste locatie. Het “Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente De
Ronde Venen” treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.
terinzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden verkregen.
AAnVullIng op De BekenDmAkIng geluIDsontHeffIng
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang van 29 september tot en met 3 november 2011 bij balie Omgevingszaken;
op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende
zes weken ter inzage ligt:
- een ontheffing op grond van artikel 4.6 van de Algemene plaatselijke verordening De Ronde Venen 2011,
voor het voortbrengen van geluid in de nacht tussen 19.00 en 07.00 uur in verband met het uitvoeren van
werkzaamheden voor het volgende: locatie: nabij tienboerenweg bouwlocatie aquaduct n201 in
mijdrecht. Werkzaamheden: onderwater betonstort en daarbij komende werkzaamheden. Datum: vanaf november 2011 tot eind 2013. Dit zal maximaal 5 keer voorkomen waarvan 4 keer in de nacht (en 1keer
overdag). tevens hebben wij toestemming verleend voor het transport met betonmixers om ten
behoeve van bovengenoemde werkzaamheden over de tienboerenweg te rijden mits het vrachtverkeer niet zwaarder weegt dan 50 ton.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bezwaren indienen bij de burgemeester van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en
mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
InRIcHtIng tIjDelIjke BouWplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 oktober 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Schreutelkampbouw
uit Utrecht vergunning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Kerspelstraat in
Mijdrecht. Dit in verband met groot onderhoud 19 woningen in opdracht van Westhoek Wonen aan de kerspelstraat in mijdrecht.
De vergunning geldt nu voor de periode 28 september 2011 tot en met 3 februari 2012. Het werkadres is
Kerspelstraat 49 t/m 61, 3641 JT Mijdrecht en Kerspelstraat 38 t/m 60, 3641 JV Mijdrecht. Het adres van de
tijdelijke bouwplaats is Kerspelstraat 60, 3641 JV Mijdrecht en Kerspelstraat 61, 3641 JT Mijdrecht.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Hoe brandveilig bent u?
Als er brand uitbreekt…
a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden.
b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.
c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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Ook Rijk ondersteunt
LiveDijk
De Nederlandse regering ondersteunt det LiveDijk project met drie
miljoen euro, zo maakte staatssecretaris Atsma (van Infrastructuur
en Milieu) vorige week bekend. Een deel hiervan zal worden gebruikt
voor de uitvoering van LiveDijk Utrecht. Ook minister Verhagen
noemde een typisch Nederlande innovatie om droge voeten te
houden ‘kansrijk’ en onderzoekt de mogelijkheden om een bijdrage
te leveren aan dit prestigieuze project, waarmee de provincie
Utrecht hoopt de waterveiligheid te vergroten.

Betere dijken door
nieuwe technieken
Dijken zijn ook in de provincie
Utrecht van groot belang. De
dijkdoorbraak in Wilnis in 2003
heeft nog maar eens duidelijk
gemaakt dat voor goed inzicht in
de toestand van een waterkering
alleen visuele inspectie niet altijd
voldoende is. Maar de dijk van
de toekomst is sterk en slim.
Daarom doet de provincie mee
aan ‘LiveDijk’. Voor dit project
worden sensoren in de dijken

geplaatst die constant de actuele
conditie ervan meten.
Binnen de pilot LiveDijk
Utrecht, die twee jaar zal duren,
zal worden gemeten in een
primaire waterkering (in beheer
bij Rijkswaterstaat, locatie
Voorhavendijk bij de Beatrixsluis
bij Nieuwegein) en een regionale
waterkering (de Grechtdijk, in
beheer bij Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden).

De Stichting IJkdijk zal de
projectleiding voeren, zij heeft
uitgebreide expertise van
dergelijke monitoringspilots.
De provincie zal participeren
in de begeleidingsgroep.
Doel van deze proef is een
meetsysteem te testen dat een
veel completer beeld van de
staat van een dijk, waardoor
eventuele risico’s sneller worden
gesignaleerd.

GS

Toppunt van
innovatie
Gedeputeerde Ralph de Vries (portefeuillehouder
Water): “De LiveDijk is het toppunt van innovatie en
samenwerking van overheden.”

Fort Vechten krijgt Waterliniecentrum
Het toekomstige nationaal Waterliniecentrum
in Fort Vechten wordt ontworpen door Studio
Anne Holtrop uit Amsterdam. Dat maakte
gedeputeerde cultureel erfgoed Mariëtte

Pennarts-Pouw bekend. Fort Vechten valt
onder het nationaal project Nieuwe Hollandse
Waterlinie. Deze voormalige verdedigingslinie
strekt zich uit van Muiden tot de Biesbosch. De
Waterlinie is belangrijk nationaal
erfgoed en zelfs potentieel
werelderfgoed, dus is het erg
belangrijk om goed zichtbaar
en toegankelijk te maken voor
publiek. Fort Vechten wordt daarom
ontwikkeld tot het nationaal
Waterliniecentrum, waar straks
iedereen terecht kan voor alle
informatie over de Waterlinie. Het
staat in een open recreatiegebied
waar zowel natuur als oude en
nieuwe cultuur een plek krijgen.
Voor meer informatie over het
ontwerp: www.liniecentrum.nl

Grote belangstelling
voor Spitsvrij
In korte tijd
hebben bijna 4000
automobilisten zich
aangemeld voor
Spitsvrij. Dat maakten
minister Melanie
Schultz van Haegen
en gedeputeerde
mobiliteit van de
“Een goede bereikbaarheid
provincie Utrecht Remco van
is een gezamenlijke
Lunteren vorige week bekend.
verantwoordelijkheid van
Spitsvrij is gericht op een
overheden en bedrijfsleven.
betere verkeersdoorstroming en
Het is een goede zaak dat
bereikbaarheid in de driehoek
werkgevers in de regio Utrecht
Utrecht-Amersfoort-Hilversum.
op zo’n grote schaal Spitsvrij
Voordat met de werving van
steunen. Ik verwacht dat we
deelnemers is begonnen, zijn
werkgevers in de regio benaderd daarmee ook een duurzame
gedragsverandering bij
om mee te doen aan Spitsvrij.
Inmiddels doen zestig bedrijven automobilisten realiseren
doordat werkgevers het
in de regio mee.
werken op andere tijden en
De deelnemers krijgen een
locaties mogelijk maken,”
maandelijks mobiliteitsbudget.
In de praktijk zal dat neerkomen stelt gedeputeerde Remco Van
Lunteren. www.spitsvrij.nl
op een bedrag tussen de 30 en
90 euro per maand. Het project
In de provincie is een uitgave
loopt tot eind volgend jaar.
van de provincie Utrecht. Aan de hand
van actuele onderwerpen laten we zien hoe we
het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
26 oktober. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
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Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’
school
Nepal
2
HONGERSNOOD
In de lieflijke
Kathmanduvallei,
14 km vanin
de hoofdstad,
is door SOS

De Ronde Venen een mooie school gebouwd waar plaats is voor de
vele arme kinderen die Nepal rijk is. Doordat de school is opgewaardeerd tot High School zijn er veel nieuwe leerlingen toegestroomd en
moet de school worden uitgebreid met 5 extra klaslokalen en een toiletblok.
De verbouwing van de school en het bouwen van een extra toiletblok
schieten heel goed op. Er wordt aardbevingbestendig gebouwd. De
Ester Benjamin Trust, onze nieuwe samenwerkingspartner, heeft direct contact met de school en het bouwproject. De voortgang wordt
goed begeleid en onder controle gehouden. Ook het schoolhoofd
Ram kaji Bista en de bouwcommissie van de school doen geweldig goed werk en zijn de motors achter de opwaardering en de verbouwing.
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onder
vermelding
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Adres ............................................................................................................................
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Tel.nr..............................................................................................................................
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Thema-avond in ’t Anker 25 oktober 2011

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

Reclamzuil bij kruising: Smakeloos!
Al jaren irriteer ik me aan abri’s of zoals u wilt:
reclamezuilen. Niet alleen vanwege de reclame.
Deze reclamezuilen, as we speak uitgerust met
een uiterst schaarsgeklede dame, ontnemen je
ieder zicht om goed ‘over’ de rotonde heen te kijken. Iedereen die een rotonde neemt wil volgens mij graag weten wat er aan komt aan overig verkeer. Steeds vaker word anticiperen op overige weggebruikers meer en meer gokken. De rotonde bij de Magrietlaan en de Hoofdweg is daar
een lichtend voorbeeld van. Om nog maar te zwijgen van de rotonde bij de Dukaton en Hofland.
Reclame genoeg maar je ziet niet wat er aan komt.
Nu heb je binnen de Ronde Venen meerdere
gevaarlijke weg situaties. De wethouder van Damlaan in Wilnis is er zo één. Vooral de kruising met
de Ir Enschedeweg (N212). Als automobilist kom je
ogen en spiegels tekort.

ongeluk wat daar vorige week heeft plaatsgevonden waarbij een meisje het leven heeft moeten laten. Uitgerekend op die plek, waar de kaarsjes en
bloemen ter nagedachtenis aan dit meisje nog prominent aanwezig zijn, acht iemand het verstandig
om ook hier een reclamezuil te plaatsen. Dit getuigt
van bijzonder weinig respect.
Op bijgaande foto’s kunt u zien dat het zicht er bepaald niet beter op wordt. Op die plaats hebben
fietsers de aangeboren neiging, zich waarschijnlijk niet bewust van de gevaren, om diagonaal
over te steken om op het fietspad te kunnen komen. Als automobilist moet je hier op bedacht zijn.
Welnu, om het voor de fietsers nog gevaarlijker te
maken en voor de automobilist nog onoverzichtelijker hebben we deze kruising uitgerust met een
reclamezuil. Wellicht is het raadzaam om daar te
adverteren voor uitvaartverzekeringen.

Treurig
Een helaas treurig voorbeeld daarvan is het fatale

André Valentijn,
Wilnis

Werk en kanker, gaat dat samen?
De Ronde Venen - In Nederland
wordt 1 op de 3 mensen getroffen door de ziekte kanker. De ziekte kanker, de behandeling en alle
consequenties daarvan kunnen een
grote impact hebben op het leven
van ieder die aan de ziekte lijdt.
Door het verbeterde perspectief op
overleving van de afgelopen jaren
wordt kanker steeds meer als een
chronische ziekte beschouwd. Hierbij wordt steeds vaker erkend dat
mensen met kanker klachten ervaren die hen kunnen belemmeren bij
het weer oppikken van hun leven.
Uit onderzoek is gebleken dat veel
mensen met kanker problemen
ondervinden als zij blijven werken
tijdens de behandeling of als zij
weer beginnen met werken na de
behandeling. Door vroegtijdig in de
behandeling aandacht te besteden
aan het werkproces kan de terugkeer naar werk beter en sneller verlopen.
Behandeling
Op 25 oktober wordt in Inloophuis
’t Anker een Thema-avond georganiseerd over werk en kanker. Tijdens
deze bijeenkomst zal aandacht besteed worden aan waar je als patiënt tijdens de behandelfase tegen
aan kunt lopen met betrekking tot
werk(hervatting) en wat je als patiënt zelf kan doen om de regie in eigen handen te houden. De sprekers
van deze avond zijn David Bruinvels
(bedrijfsarts-consulent) en Heleen
Hauer (verpleegkundig-specialist),
beiden werkzaam in het Nederlands
Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis (NKI-AVL).
In hun dagelijkse werk hebben zij
beiden een rol in de begeleiding

van patiënten met kanker in relatie
tot hun werk. Verschillende factoren
kunnen een rol spelen bij het blijven werken tijdens de behandeling
of bij de terugkeer naar werk na de
behandeling. Een deel van deze factoren hangt samen met de ziekte en
behandeling. Je kunt hierbij denken
aan klachten die tijdens en na de
behandeling kunnen optreden, zoals vermoeidheid, concentratieproblemen of emotionele verwerking.
Andere factoren die een rol kunnen
spelen zijn gerelateerd aan het werk
en de werkomgeving zoals werkdruk, verantwoordelijkheid of de
steun van werkgever en collega’s.
Om de kans op een succesvolle te-

rugkeer naar werk zo groot mogelijk te maken is het belangrijk dat er
al tijdens de behandelfase voldoende aandacht is voor deze factoren.
De avond begint om 20.00 uur in ’t
Anker, in de kantine van SV Argon.
Adres: Hoofdweg 85a, 3641 PR in
Mijdrecht. Eerst vertellen Heleen en
David over hun werk en wat zij tegenkomen. Na een pauze is er veel
gelegenheid voor vragen en discussie.
De zaal is open vanaf 19.30 uur; om
uiterlijk 22.00 uur zullen we stoppen.
Iedereen is welkom op deze gratis
Thema-avond, vooral mensen met
kanker, maar iedere andere geïnteresseerde is van harte welkom.

Schoenendoosactie 2011

Brandweer zet kinderdagverblijf
De Blauwe Bij in vuur en vlam
Mijdrecht - Er was geen brand,
maar een bezoekje door de brandweer aan kinderdagverblijf De Blauwe Bij. Het kinderdagverblijf heeft
komende twee maanden het thema
verkeer. De kinderen zijn al behoorlijk druk geweest. Er zijn al veel activiteiten georganiseerd rondom dit
thema zoals: bootje varen, hun kinderrijbewijs gehaald op de dag van
de leidster, bewegen op allerlei liedjes over het verkeer, autocakejes
gebakken en de peutergroep zijn
met z’n allen naar de bibliotheek
gelopen om boekjes over het verkeer uit te zoeken. En dat is nog niet
alles. Het thema duurt nog tot eind
oktober en er staan nog meer leuke activiteiten op het programma.
Donderdag 6 oktober was de brandweer uit Mijdrecht uitgenodigd om
een bezoekje te brengen aan de
Blauwe Bij. De kinderen keken hun
ogen uit toen ze de brandweerwagen op de parkeerplaats zagen parkeren. Wat was de brandweerwa-

gen groot! Er werd van alles laten
zien door de twee brandweermannen. De kinderen mochten zelfs in
de brandweerauto zitten. Sommige
kinderen konden hun geluk niet op
en wilde er niet meer uit komen. De
brandweerauto moest toch weer terug naar de kazerne. Eerst nog met
z’n allen op een groepsfoto en de
brandweerauto werd uitgewaaid.

Twee unieke cursussen
bij Stichting Paraplu
Wilnis - Eind oktober starten bij de
Stichting ‘Paraplu’ twee unieke en
interessante cursussen, waarvoor
nog een aantal plaatsen open zijn
en dus mogelijkheden bieden om
zich nog in te schrijven.
De cursussen waar voor snelle beslissers nog enkele plaatsen open
zijn:
Workshop “Fotobol maken”
Deze workshop wordt verzorgd door
de bekende en creatieve kunstenares Ans van Kerkwijk. Op de vraag
wat de workshop inhoudt, antwoord
zij: “We werken met voorgestanste
vormen die zelfklevend zijn; zij worden als een bol van ongeveer 25 cm.
in elkaar gezet. De foto’s worden
in de bolvorm gesneden of geknipt
en de bol wordt aan de binnenzijde met de foto’s bekleed. Leuk voor
op de schoorsteen of hangend aan
het plafond.”
Het materiaal dat voor deze workshop nodig is wordt door de docent
geleverd. De materiaalkosten be-

dragen 12,50 euro. De cursisten nemen 20 foto’s of fotokopieën mee
van ongeveer 8 bij 10 cm en verder
een klein schaartje, eventueel een
hobbymesje, liniaal en potlood.
De workshop vindt plaats op donderdag 27 oktober van 09.30 - 11.30
uur. De kosten zijn 8 euro.
Cursus “Het maken
van een weblog”
In deze workshop van 2 avonden leren de deelnemers hun uw eigen
weblog te maken. “Een weblog is
kort samengevat een website waarop u uw persoonlijke verhalen en
foto’s kunt delen met uw familie enof vrienden. Het gaat over uzelf, uw
favoriete automerk of over de kat
van de buren; het maakt niet uit.
U kunt over elk onderwerp gaan
bloggen!”, horen we van docente
Sandra Loogman.
Behalve leuk is webloggen ook erg
handig. Men kan vanaf elke plek ter
wereld inloggen en de eigen weblog
bijwerken, mits er natuurlijk een in-

De sirene ging nog even heel kort
aan en zo werd het bezoekje van de
brandweer leuk afgesloten! Bent u
nieuwsgierig geworden naar wat wij
nog meer doen op de Blauwe Bij?
Kom dan gerust eens langs om een
kijkje te nemen op Hofland 140 of
bel op nummer 288826 Er staat nog
meer informatie op www.skon.nl

ternet verbinding is. “Dus gaat u
voor lange tijd op vakantie dan kan
men iedereen op de hoogte houden
via de eigen weblog” deelt Sandra
nog mede.
Voor deze workshop is een goede
basiskennis van de computer en het
internet vereist. Deelnemers worden
verzocht van te voren na te denken
waar hun blog over moet gaan en
nemen toepasselijke foto’s mee op
een USB-stick.
De cursus vindt plaats op de maandagen 31 oktober en 14 november
van 20.00 tot 22.00 uur.
Kosten: € 20 euro.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of
afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl.

Mijdrecht - Actie4Kids is een
schoenendoosactie van Stichting de
Samaritaan te Ermelo.Jaarlijks maken wij samen tienduizenden kinderen blij door voor hen een schoenendoos te vullen met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed.
Nadat de schoenendozen als cadeau zijn ingepakt en versierd gaan
ze naar kinderen die leven in moeilijke omstandigheden. Je kunt daarbij denken aan kinderen in weeshuizen, sloppenwijken, ziekenhuizen, vluchtelingenkampen, enz. Met
actie4kids kunnen onze kinderen
iets betekenen voor kinderen die
nog nooit een cadeautje hebben gehad. Daarnaast zal het leren delen
met anderen onze kinderen ook een
goed gevoel geven, want ook in ons
rijke landje is delen soms heel moeilijk. Samen delen is meer dan alleen
het geven van onze overvloed, het
is ook het delen van het evangelie
met de kinderen en hun leefomgeving. Daarom krijgen de kinderen bij
Actie4Kids naast de schoenendoos
ook een boekje met bijbelverhalen. Actie4kids hoopt dit jaar 60.000
schoenendozen te mogen ontvangen. De dozen worden verstuurd
naar Afrika en Oost-Europa. Actuele informatie over de bestemmingslanden zullen wij vermelden op onze
website: www.actie4Kids.org

je de schoenendoos inleveren op
school of in de kerk, tijdens vierin-

gen of repetities van het Joy koor op
dinsdag van 18.15-19.15 uur.

Doe mee!
Iedereen, jong en oud, kan meedoen met de schoenendoosactie.
Vraag de folder aan op jouw school
of bij de kerk. De start van het project is zondag 16 oktober 2011 om
10.00 uur in de Familieviering in
de Kerk St. Johannes de Doper in
Mijdrecht/Wilnis. Je kunt je schoenendoos inleveren tijdens de laatste
zondag van het project, zondag 20
november 2011 om 10.00 uur in de
Familieviering. Ook tussendoor kun

Afsluiting op- en afrit Vinkeveen
richting Amsterdam naar Utrecht
Regio - In het weekend van vrijdag 14 oktober 20.00 uur tot maandag 17 oktober 05.00 uur worden
er asfalteringswerkzaamheden uitgevoerd aan de kruising tussen de
N201 en de A2 nabij Vinkeveen.
Hiermee wordt bijdeze aansluiting
een belangrijke mijlpaal bereikt. De
N201 tussen Vinkeveen en Hilversum wordt in beide richtingen afgesloten. Daarnaast is de op-en afrit
Vinkeveen (afrit 4) in de richting van
Amsterdam naar Utrecht afgesloten.
Afsluitingen
In het weekend van vrijdag 14 oktober 20.00 uur tot maandag 17 oktober 05.00 uur is de op-en afrit Vinkeveen (afrit 4) in de richting van
Amsterdam naar Utrecht afgesloten.
Vanaf vrijdag 14 oktober 20.00 uur
tot maandag 17 oktober 05.00 uur is

de N201 tussen Vinkeveen en Hilversum in beide richtingen afgesloten.
Omleiding
Dit heeft tot gevolg dat Vinkeveen
niet bereikbaar is vanaf de A2 (afrit 4), het verkeer wordt omgeleid via
aansluiting Breukelen (afrit 5).
- Hilversum is niet bereikbaar
via afrit 4 van Amsterdam naar
Utrecht, dit verkeer wordt omgeleid via aansluiting Breukelen
(afrit 5)
- Verkeer uit Vinkeveen richting
Utrecht of Amsterdam wordt via
lokale wegen omgeleid.
- Komende vanuit Hilversum wordt
verkeer richting Utrecht omgeleid via aansluiting Abcoude (afrit 3)
Het verkeer dient rekening te hou-

den met een langere reistijd van
5 tot 10 minuten. Vanwege weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden opgeschoven.
Meer informatie
Rijkswaterstaat werkt aan de verbreding en de vernieuwing van de
A2. De capaciteit wordt vergroot
waardoor de doorstroming verbetert. Tijdens de werkzaamheden
doet Rijkswaterstaat er alles aan om
de hinder en de overlast zo beperkt
mogelijk te houden en het verkeer
zo goed mogelijk te laten doorstromen.
Voor actuele informatie over werkzaamheden en de te verwachten hinder kan het publiek terecht op de landelijke informatielijn 0800-8002 (gratis) en op
www.rijkswaterstaat.nl
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Just Fitness scoort hoog
door lage kosten met veel service
KOM EEN DAGJE GRATIS SPORTEN OM MET ONS KENNIS TE MAKEN!”

Mijdrecht - Ruim een maand is sportschool Just Fitness actief in De Ronde Venen. Een nieuwkomer op het
gebied van sporten en fitness in De Ronde Venen. Maar
wel een die een zuigende werking uitoefent op het potentieel aan belangstellenden dat graag meerdere uurtjes in de week aan de lichamelijke conditie wil werken. Een en ander blijkt uit het forse aantal inschrijvingen van de laatste tijd. Tot en met zondag 16 oktober
kan men zich nog kosteloos inschrijven voor een periode van een jaar. Want dat is wel de voorwaarde die
aan het lage kostenplaatje hangt. Tevens als de bekende ‘stok achter de deur’ dat men gebruik moet maken
van de sport- en bewegingsfaciliteiten waarvoor men
heeft betaald. Grote trekpleister is wel het aantrekkelijke tarief van 15,95 euro per vier weken waarvoor
men zeven dagen per week ongelimiteerd kan sporten
en bewegen. “Iedereen, jong en oud, mannen en vrouwen, zijn van harte welkom om bij ons een dag gratis te komen sporten om kennis te maken met de toestellen en andere emolumenten, maar ook de gezellige
sfeer die hier heerst en de persoonlijke aandacht te ervaren,” laat Annemarie ten Kate weten. Zij heeft sportschool Just Fitness het levenslicht ingeblazen. Samen
met locatiemanager Frank de Bock en een klein team
van gemotiveerde en goed opgeleide medewerk(st)ers
heeft zij de sportschool subliem in de (lokale) markt gezet. Zelf heeft zij ruim 25 jaar ervaring in deze branche,
waar Frank het met vier jaar moet doen. Naast ervaring
is er de nodige kennis en kunde in huis waarbinnen de
platte organisatie met korte lijnen draait en ervoor wordt
gezorgd dat de kosten laag blijven. Dat kan omdat de
uitvoering van het sportconcept ten grondslag ligt aan
maatwerk voor elke bezoeker en leeftijdscategorie.
Trainingsschema’s
“Er hoeft niet steeds een ‘personal coach’ om de mensen heen te draaien. Wie hier komt sporten weet toch
wel wat hij of zij wil en hoever men kan gaan. Bovendien hebben wij trainingsschema’s beschikbaar. Zodra
er vragen worden gesteld, zijn wij er om antwoord te
geven en hulp te bieden als dat nodig is,” aldus Annemarie. Hoe kwam zij als nieuwe ondernemer in deze sector aan deze locatie? “De eigenaar van dit pand,
waar eerder Fit-Inn van Gerda Schijf was gevestigd,
gaf ons de tip dat dit leeg stond en waarvoor het gebruikt was. Nu wilde ik altijd al een zelfstandige sportschool van dit kaliber opzetten en die kans kreeg ik dus.
Ik kende Frank ook al op dit gebied en die wilde desgevraagd graag zijn medewerking verlenen. Het duurde even voordat we van start konden gaan, want er was
wat vertraging in de aflevering van de toestellen en fitnessapparatuur. Overigens is daar geen stukje bij van
de vorige eigenaresse. Alle toestellen zijn brandnieuw
en het modernste van wat je kan bedenken. We hebben een ruimte van ongeveer 800 vierkante meter ter
beschikking waardoor wij veel belangstellende sporters
een toestel kunnen bieden. Er is een grote variatie aan
mogelijkheden om het lichaam in conditie te brengen
en te houden. Van lopende banden tot roeiapparaten en
van virtual spinning (fietsen op een cd/dvd-programma)

tot cardio- en krachttoestellen. Er zijn lockers en kleedruimten, een wastafel en een zonnebank. Al het andere wat er is, zoals sauna e.d., hebben we voorlopig maar
even niet in gebruik genomen. Daar moet eerst behoefte aan bestaan en dan zien we verder. Waar we wel naar
op zoek zijn is een fysiotherapeut die ons team kan versterken en zich achter onze filosofie kan scharen,” vertelt Annemarie die aangeeft dat er voldoende ruimte is
voor een fysiopraktijk. “Dat is mede ook de basis van
ons concept: wat willen onze bezoekers? Als 90 procent te kennen geeft dat zij na afloop van het sporten
geen gebruik zullen maken van een douche, maar dat
thuis willen doen, gaan wij die niet in gebruik stellen,“
Haakt Frank in. “Omdat wij alles perfect schoon willen
hebben en houden, zou zoiets kostenverhogend werken. Hygiëne staat hoog in het vaandel. Bovendien laten
de meeste sporters ons weten dat als zij hier gedoucht
hebben er na het sporten en uitrusten altijd weer wat
wordt ‘nagezweet’ en dan thuis toch ook nog een keer
gaan douchen. Dat doet men dan in één keer, zo wordt
gezegd. En de 10 procent die zegt het eigenlijk wel te
willen heeft begrip voor onze uitleg en gaat ook thuis
onder de waterstralen. Maar het kan altijd een keer veranderen natuurlijk.”
‘Wow-effect’
Het was voor eigenaresse Annemarie ten Kate een uitdaging om in een relatief kleine gemeente als De Ronde
Venen een sportschool onder deze naam te beginnen
en het concept in de markt te zetten. De bedoeling is om
Just Fitness ook elders in het land op te zetten. Annemarie: “De bedoeling van Just Fitness is niet alleen het
aanbieden van zoveel mogelijk voorzieningen aan toestellen en apparaten, maar tevens zorgen dat de mensen zich bij ons thuis voelen. Je moet hier graag willen
komen. Dus een goede en persoonlijke sfeer creëren en
de nodige service bieden. De prijs is daarbij ook bepalend. Maar ook de juiste omgangsvormen met mensen.
Hier is niemand een nummer. Bij ons moet iemand voelen dat hij of zij altijd welkom is. Mensen die hier binnenkomen moet het ‘Wow-effect’ ervaren. Wij werken
er aan omdat een nog hogere prioriteit te geven, naast
het verder opvoeren van het serviceniveau. Het idee
dat de mensen hebben van ‘dat kan allemaal niet voor
die prijs’ wordt door ons gelogenstraft, Het kan namelijk wél, kom maar kijken zou ik tegen de sceptici willen
zeggen. En wat meer is, wij gaan voor absoluut tevreden
bezoekers. Wat wij zo van hen horen zijn die er in overvloed. Waar het niet zo zou zijn, gaan we eraan werken
om dat wel voor elkaar te krijgen. Als het straks drukker
wordt met bezoekers hebben we ook meer mensen nodig. Daarvoor willen we mensen hebben die hier wonen.
Zij zullen ongetwijfeld veel bezoekers kennen waardoor
je een persoonlijke sfeer kunt creëren. In dat licht gezien gaan wij ze zelf ook opleiden. Zij moeten net zoals
wij heel servicegericht werken. Service is iets wat je als
bezoeker krijgt en niet verwacht!”
Gezond blijven door sporten
Frank: “Ons sport- en bewegingsconcept is er voor jong

en oud en voor iedereen betaalbaar. Daarnaast heeft
men de beschikking over de nieuwste apparatuur en
toestellen en zijn wij zeven dagen per week open. Op
werkdagen van 8.00 tot 22.30 uur en in het weekend
van 9.00 tot 16.00 uur. Het gaat er bij mij niet in dat iemand dan kan zeggen dat hij geen tijd heeft om te gaan
sporten om reden van werk, hobby of anderszins. Er zit
altijd wel een tijdstip bij dat je kunt als je het maar wilt.
Bovendien bouw je aan je gezondheid want een goede
lichamelijke conditie zorgt ervoor dat je gezonder blijft,
je zin in je werk blijft hebben, dus productiever bent en
vaak minder last hebt van lichamelijke ongemakken.
Kortom, het lichaam vraagt om regelmatig onderhoud
door aan je conditie te werken. Als wij de faciliteiten tegen een heel aantrekkelijke prijs aanbieden hoef je daar
toch niet lang over na te denken? Bovendien kweekt het
een stuk saamhorigheid en gezelligheid om met elkaar
te sporten. Goede ontspanning voor lichaam en geest.
Werknemers kunnen nog meer voordeel behalen door
via hun werkgever gebruik te maken van de regeling
dat de overheid meebetaalt aan regelmatig bewegen en
sporten. Dat houdt in dat werknemers die via hun baas
sporten via een fiscale regeling korting kunnen krijgen
op het abonnement. Dat is heel interessant. Bovendien
kost het de werkgever niets, behalve een investering
in wat tijd. Daar krijgt hij gemotiveerde en productievere werknemers voor terug met minder ziekteverzuim,
zo blijkt in de praktijk. Door regelmatig te sporten blijkt
dit ook een positieve uitwerking te hebben op de werksfeer. Maar ook onze eigen leden kunnen iets terugverdienen. Bijvoorbeeld door nieuwe mensen als lid te laten inschrijven. In ruil daarvoor kunnen zij perioden van
vier weken tot een heel jaar gratis sporten, afhankelijk
van het aantal nieuwe leden dat zij inbrengen.”
Open Huis
Volgens Annemarie is fitness de basis voor de lichamelijke conditie voor alle vormen van sport. Of dit nu voetbal is, hardlopen, zwemmen, tennis, hockey of paardrijden. Om er maar een paar te noemen. Bij fitness kun je
alle willekeurige spieren heel specifiek trainen, waar je
met gerichte sporten vaak eenzijdig bepaalde spieren
gebruikt. Het is dan ook heel nuttig en vaak noodzakelijk om bij alle doelgerichte sporten je conditie op peil te
houden met fitnesstraining.
Op zaterdag 29 en zondag 30 oktober a.s. houdt Just Fitness Open Huis. Iedereen die wil gaan sporten en bewegen – of dat al doet - is dan van harte welkom om
bijvoorbeeld vragen te stellen of meer informatie in te
winnen. Het Open Huis is er voor zowel ingeschreven
leden als niet-ingeschreven personen. In een gezellige
sfeer wordt er bij wie dat wil een (gratis) fittest afgenomen. Daarbij kan worden bepaald hoe uw lichamelijke
conditie is en welke sport(en) het beste bij u zou(den)
passen. U bent van harte welkom om de aanbiedingen
en presentatie van Just Fitness aan de praktijk te toetsen. Maar ook voor of na deze datum kunt u vrijblijvend
binnenlopen aan de Rendementsweg 10a in Mijdrecht
(boven Seats & Sofa’s). Bezoek ook eens de website:
www.justfitness-mijdrecht.nl.
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Wantrouwen, slechte communicatie en ambtelijke koninkrijkjes oorzaak van bestuurscrisis

Raad snakt naar gezamenlijke aanpak problematiek
De Ronde Venen - Waar politiek
geïnteresseerden zich tijdens de extra raadvergadering op donderdag
29 september hadden verheugd op
een stevig en vurig debat met als
inzet het Rapport van DHV en het
ter verantwoording roepen van de
betrokken politici en bestuurders,
kwamen zij ook afgelopen woensdag 5 oktober tijdens de voortzetting van de raadsvergadering niet
aan hun trekken. Reden was dat
tussentijds burgemeester Marianne
Burgman en wethouder Ingrid Lambregts waren opgestapt. De uit de
hand gelopen projecten ‘Estafetteproject’ en ‘Marickenland’ waren de
molenstenen die te zwaar waren om
er verder mee te malen. Eerder waren de Gemeentesecretaris en de
Directeur Projecten mede door dezelfde personen al buitenspel gezet.
Een kaalslag dus in het gemeentelijke management. Derhalve was de
angel uit het vlees van het debat getrokken en dat was tijdens het vervolg op de eerste geschorste raadsvergadering goed merkbaar.
Sommige fractievoorzitters van de
politieke raadspartijen lieten doorschemeren dat zij hun bewoordingen hadden aan gepast. Het ging
immers nergens meer om, behalve dan dat er een stevig onderling woordje moest worden gewisseld hoe de ontstane problematiek
nu eigenlijk was ontstaan en moet
worden aangepakt. Vooral dat laatste een verstandig voornemen. Een
belangrijk gegeven was wel dat de
partijen vertrouwen zeiden te hebben in het college er zo snel mogelijk mee verder wilden. Voorwaarde
is wel een ‘open samenwerking’.
Spanning?
Fractievoorzitter Piet Kooijman
(CDA) opende als vicevoorzitter van de raad nog wel de vergadering, maar gaf de voorzittershamer kort daarop aan interim burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper, aan wie hij tevens de ambtsketen overhandigde en haar veel geluk

en wijsheid toewenste in de functie
die zij de komende tijd zal vervullen totdat de nieuwe burgemeester
zal zijn benoemd. De burgemeester
op haar beurt zei met plezier haar
taak (als een soort crisismanager)
te willen aanvangen en verheugde
zich bij voorbaat op een constructieve samenwerking met de overige wethouders, ambtenaren en de
raad. Als kersverse voorzitter liet zij
zich die avond van haar beste kant
zien, hield de debatten – voor zover
je daarvan kon spreken – goed binnen de kaders, maar verbaasde zich
wel over het feit dat veel sprekers
hun spreektijd vaak ruimschoots
overschreden. Hier en daar deelde zij een humoristisch tikje uit, wat
de sfeer van geladenheid die in eerste instantie over deze avond hing
doorbrak.
Maar was er wel ‘spanning?’ Die
was er nauwelijks of niet. Het kwam
erop neer dat nagenoeg alle fractievoorzitters in eigen bewoordingen terugblikten op de gebeurtenissen van de afgelopen weken en het
falen in bestuurlijke zin op bepaalde gebieden aan de orde stelden,
voornamelijk waar het de beide gewraakte projecten betreft. De overige fractieleden zaten er bij en hoorden het aan. Zij namen niet deel aan
het debat, of dat wat er voor door
moest gaan.
Voor enkele fractievoorzitters hadden burgemeester Burgman en
wethouder Lambregts niet direct
hoeven op te stappen. Zij hadden
nog vertrouwen in haar. Liever had
men gehad dat zij beiden de raadsbijeenkomst hadden meegemaakt
en daar verantwoording hadden afgelegd. Dan hadden zij in elk geval
antwoord kunnen geven op de vele vragen die er leven, mogelijk met
als gevolg wellicht toch nog een aftreden. Dat was ook sportiever geweest. Eerder was al bekend dat er
tussen het vorige college, de Gemeentesecretaris en de Directeur
Projecten, een ernstig meningsverschil was in de beschouwing, uit-

voering en financiering van de projecten. Reden waarom die op nonactief waren gezet. Dat had bij sommige politieke partijen de wenkbrauwen doen fronsen. Immers, dat
was gebeurd zonder dat de raad
daar van in kennis was gesteld.
Evenals het aantrekken kort daarop
van twee interim-managers, van wie
er een een hoge functie bekleedt
bij DHV. En kon je de schuld alleen
maar op het conto schuiven van de
twee topambtenaren?
Wethouder Palm reageerde daarop
door te stellen dat het personeelsbeleid een interne aangelegenheid
is en niet valt onder de Wet Openbaar Bestuur. Bovendien kwam de
DHV-er het beste uit de bus bij alle CV-beoordelingen. Een ‘packagedeal’ wees hij van de hand.
Hokjesgeest
Aldus werd het grootste deel van
de vergadertijd voornamelijk benut om terug te kijken ‘hoe het allemaal toch heeft kunnen gebeuren’. Waar afgelopen jaren de misstanden, het onderlinge wantrouwen, slechte communicatie en ambtelijke koninkrijkjes binnen het gemeentehuis, maar ook bij raadsleden, hoogtij vierden, moest de toenmalige raad haar werk doen. Die
hebben toen kennelijk besluiten genomen op basis van een incomplete informatie. Wordt ze dat nu aangerekend of niet? Dat geldt ook voor
de toen zittende wethouders. Niettemin sloot de huidige coalitie de rijen en gaven zij staande de vergadering aan vanaf heden vooruit te willen kijken om zo snel mogelijk met
elkaar uit de financiële en bestuurlijke problemen te komen. De oppositie gaf aan zich graag achter dit
idee te willen scharen. Cees Houmes (D66) vroeg daarbij de coalitiepartijen hun ‘hokjesgeest’ te laten varen om ook de oppositie in
de gelegenheid te stellen zich bij
die samenwerking te kunnen aansluiten. Het is immers een zaak van
ons aller belang, aldus Houmes die

de coalitie uitdaagde zich nu eens
duaal op te stellen. Hij stelde in die
zin een motie voor om tot komen
tot een ‘herstructurering raadsoverleg’, waarin raad en college op een
open en constructieve manier gaan
samenwerken. De motie werd unaniem gesteund.
Second opinion
Piet Kooijman gaf te kennen dat er
naarstig naar een nieuwe wethouder voor het CDA wordt gezocht,
maar dat hierbij kwaliteit de voorrang verdient vóór snelheid. Waar
het CDA voorstelt om delen en misschien wel complete projecten te
schrappen om uit de financiële problemen te komen, wilden andere
raadsfracties aansturen op een second opinion in relatie tot het DHVrapport. Dit rapport werd gezien als
een betrouwbare weergave van de
stand van zaken en waarbij de risico’s goed in beeld zijn gebracht.
Dit wordt door accountantsbureau
Deloitte onderschreven. Niettemin werden er door de verschillende fracties toch kanttekeningen bij
geplaatst. Zo merkte fractievoorzitter Wim Stam (CU/SGP) op dat er
op de lopende rekening geen tekort
is van 15,5 miljoen, maar dat dit wel
gebeurt zodra de betreffende projecten worden uitgevoerd. Ergo, de
projecten (nog) niet uitvoeren totdat de grondexploitatie een positieve balans vertoont.
Anco Goldhoorn (RVB) zei geschokt
te zijn over de uitkomsten van het
DHV-rapport. Uit de beschouwingen blijkt dat de raad destijds nimmer juist en volledig is geïnformeerd over de risico’s. De jaarrekening 2010 klopte van geen kant volgens Goldhoorn. Hij was een van de
weinigen die gegevens op tafel kon
leggen om een en ander te staven.
Zo overlegde hij een memo in de
vorm van een bespreekstuk dat er
begin 2010 overleg is geweest met
de toen zittende wethouders waarin
destijds al sprake bleek te zijn van
een tekort van 9,1 miljoen euro op

Koninkrijkjes
Wethouder Pieter Palm gaf aan
waarom en wanneer DHV is gevraagd het rapport op te stellen. Dit
als reactie op het vermoeden dat
het met het Estafetteproject en Marickenland/zijde niet goed ging. De
uitkomsten zijn door alle partijen,
ook het college, als schokkend ervaren. Een onoverbrugbaar inzicht
in de oplossing van de problematiek heeft twee topambtenaren de
kop gekost. Bij nagenoeg alle fracties staat een regelmatige projectrapportage hoog op het lijstje. Dat
werd de wethouder meegegeven ter
uitvoering ervan. De VVD wil een
raadsbrede aanpak van de problematiek, onder meer door een beter
projectmanagement waar de nodige controles bij worden ingebouwd.
Ernst Schreurs van PvdA/GL/LS
wil werken in een open bestuurscultuur in een sfeer van wederzijds
vertrouwen met uitwisseling van alle beschikbare informatie als dit nodig mocht zijn. Hij deed een oproep
om samen de schouders eronder te
zetten om oplossingen aan te dragen. Dick Kok (SVAB) zette grote twijfel bij de deskundigheid van
de accountants die de jaarrekeningen hadden goedgekeurd. Verder memoreerde hij dat de (zelfsturende…) ambtenaren allemaal
eigen koninkrijkjes hebben waardoor zij ontoegankelijk zijn voor de
raad. Die cultuur moet zo snel mogelijk worden doorbroken. Regelmatige projectrapportage en een
open overlegstructuur zijn hard nodig. Kok keurde de bestuurlijke manier van handelen door het college
af. De motie die hij daarover indien-

de haalde het uiteindelijk niet bij
de stemming omdat nagenoeg alle
raadsfracties het vertrouwen in het
(nog zittende) college met de (nieuwe) burgemeester uitspraken.
Kansen
Wim Stam (CU/SGP) zag in de huidige crisis toch ook kansen. Bijvoorbeeld door een bestuurlijke en
ambtelijke cultuuromslag in te zetten, waaraan openheid en vroegtijdig informeren van alle betrokkenen
aan ten grondslag liggen. Als punt
van aandacht noemde hij dat je vertrouwen moet winnen door openheid van zaken te geven. In het ‘debat’ miste hij van veel fractiegenoten een voorstelling van zaken hoe
het nu verder moet. Om die reden
wilde hij een plan van aanpak van
wethouder Pieter Palm snel gerealiseerd zien. Want welke aanbevelingen uit het DHV-rapport wil; het
college nu omarmen? Ook hij toonde zich een voorstander van een
eventuele second opinion op het
DHV-rapport.
Fractievoorzitter Kiki Hagen (Lijst
8) wilde nu wel eens duidelijkheid
over de financiële positie inzake de
verschillende projecten en de consequenties die daaraan verbonden
zijn.
Wethouder Palm zegde toe dat een
Plan van Aanpak binnen twee weken op tafel komt. Verder wil hij de
kwartaalrapportage op projecten en
financiën verbeteren, In de bestuurlijke en ambtelijke cultuuromslag
kon hij zich helemaal vinden. “De
weg naar herstel is ingezet,” zo liet
Palm weten.
Al met al stonden aan het einde van
de raadsvergadering alle neuzen
(weer) in dezelfde richting.
Een goede samenwerking met en
het vertrouwen in het college door
de raad vormen daarbij de leidraad.
Nu de uitvoering nog want tussen
zeggen en doen zit een brede sloot!

Echte helden in Vinkeveen!

Groep 6 Driehuisschool
naar Verkeersplein!
Mijdrecht - Woensdagmorgen 5
oktober was het de beurt aan de
Driehuisschool om lekker los te
gaan op het verkeersplein in het
dorp. Groep 5 mocht om 10.00 uur
starten en groep 6 wisselde die
groep af om 11.00 uur. Na een korte maar leuke uitleg werd de klas in
drie groepen verdeeld. Op een leuke
en speelse manier konden de kinderen op mooie skelters en aparte fietsen kennismaken met diverse verkeerssituaties, zoals: stop-

het project Marickenzijde. De raad
is daar nooit over geïnformeerd, laat
Goldhoorn weten. De risico’s waren
toen al bekend. RVB is ook voorstander van om zo snel mogelijk tot
een oplossing van de problematiek
te komen. Maar met die voorwaarde
dat het de burgers in de gemeente
geen cent mag kosten.

Vinkeveen - Hoera, op woensdag 5
oktober zijn de eerste helden in de
bibliotheek gearriveerd!
Bij binnenkomst zien de kinderen
ook daadwerkelijk dat zij een held
zijn; in de hal staat namelijk een
spiegel met de tekst “ben jij onze
held? “Veel kinderen hebben deze
middag hun held, getekend & ingelijst. Er werd hard gewerkt en het resultaat was ook geweldig.

pen voor de haaietanden, verkeer
van rechts voorrang geven, stoppen
voor een voetgangersoversteekpad
en ga zo maar door. Aan de zijkant
van het verkeersplein gingen de
kinderen op een fiets een soort behendigheidsoefening doen. Helaas
begon het aan het einde te regenen, maar ook daar waren de mensen van het verkeersplein op voorbereid: alle kinderen kregen een regenponcho. Na een beker limonade
ging groep 6 weer naar school.

Dit is niet het enige wat ze konden
doen; in de bibliotheek is namelijk
ook een Quiz uitgezet. Er werd druk
gezocht & gepuzzeld!!
Toen de kinderen vervolgens ook
nog met een plaatjesboek en vele andere dingen naar huis gingen,
kon hun middag niet meer stuk. Het
was een heel gezellig begin van de
Kinderboekenweek.

Kinderopvang “De
Toverboom” viert feest

Pipi Langkous Yoga avontuur
voor Vlinderbos kinderen
Wilnis - Alle kinderen uit de onderbouw van Vlinderbos, mochten tijdens de kinderboekenweek deelnemen aan het Pipi Langkous Yoga
avontuur. Pipi Langkous is een echte kinderheld. De workshops werden verzorgd door Mirelle Valentijn. De kinderen vertelden wat zij
zo leuk vinden aan Pipi: “ze is sterk,
ondeugend en doet wat ze zelf wil!”
Elk kind wil op zijn tijd wel eens een
beetje Pipi zijn.
Binnen het avontuur maakten de
kinderen kennis met oefeningen
en houdingen uit de yoga. Op een
heel speelse manier en vanuit fantasie werden zij zelf een beetje Pipi. Zo namen zij een krumeleut pil,
om altijd kind te kunnen blijven. De
kinderen deden schommel oefeningen en stelden zich voor dat zij in Pipi’s schommelstoel zaten. Zij gingen

op ontdekkingstocht in de tuin van
Vila Kakelbont en vonden daar een
plank hout. Al snel veranderden zij
als echte dingenzoekers, de plank
in een vliegtuig en vlogen rond. Na
de intensieve yoga houdingen die je
met zijn tweeën kunt doen, hadden
zij trek gekregen. Het was tijd voor
koekjes bakken. De kinderen werkten samen en leerden hoe je een
ander kunt aanraken met respect.
De een mocht het koekjes deeg zijn,
de andere de koekjesbakker. Tot slot
maakten zij een droomreis. Het was
mooi om de kinderen zo ontspannen te zien liggen op hun gekleurde
kussentjes, terwijl zij zich voorstelden dat zij een ritje maakten op het
paard Witje. Uitgerust gingen ze een
voor een weer terug naar de klas.
Mirelle bedankt alle kinderen voor
het enthousiaste meedoen met de
Pipi Langkous Yoga avonturen.

Vinkeveen - Gastouderopvang De
Toverboom bestond 1 jaar en dat
was reden voor een feestje. Wanja
Zieltjens (de oprichster van de opvang) vierde samen met haar kinderen op dinsdag 4 oktober de hele
dag feest. Met oud-hollandse spelletjes zoals, blikgooien, touwtje trekken, ezeltje prik en een grabbelton
vermaakten de kinderen zich prima.
Natuurlijk mocht het deze dag niet
aan wat lekkers ontbreken en met
zelf gemaakte cakejes, poffertjes en
Iimonade was dat wel smullen. Voor
ieder kind was er een cadeautje om
mee te nemen en tevreden gingen
de kinderen weer naar huis.
Wanja: Niet alleen op deze dag kijk
ik met tevredenheid terug, maar eigenlijk naar het hele afgelopen
jaar. Het was een fantastisch jaar
met heel veel leuke en nieuwe dingen. Ik heb er veel van geleerd en
ik heb het met “mijn” kinderen erg
naar mijn zin gehad. Zo hebben

we met verschillende thema’s gewerkt en daar met plezier veel knutsels uit gehaald. We hebben gezellige verjaardagen, sinterklaas, kerst
en Pasen gevierd. Ook hebben we
Loek uitgezwaaid, die naar basisschool “De Pijlstaart” ging. Verder
zijn we een dagje uit geweest naar
Sprookjeswonderland in Enkhuizen,
(een reuze dag was het). Veel buiten gespeeld en gebadderd in ons
opblaasbadje lekker in de tuin. Voor
de aankomende tijd staat er ook alweer het een en ander op het II Toverboomprogramma”.
Natuurlijk gaan we de herfst voelen
en zien in het bos en er komt een
groot Sinterklaasfeest aan die we
gaan vieren in De Boei op 26 November a.s. Maar buiten dit alles ga
ik vooral genieten en plezier maken
met de kinderen en er samen weer
een hele leuke en leerzame tijd van
maken”.

Buurtbus weer over de
Kromme Mijdrecht
De Hoef - De Buurtbus, Lijn 526,
heeft vanaf maart 2011 moeten
“omrijden” over de Ringdijk Tweede Bedijking, omdat de Kromme
Mijdrecht werd gerenoveerd.
Inmiddels zijn deze werkzaamheden
afgerond. Daarom zal de Buurtbus
tussen Amstelhoek en De Hoef vanaf maandag 17 oktober 2011 weer
gaan rijden over de vertrouwde route: Mennonietenbuurt, Kromme
Mijdrecht en de Oostzijde. Ter hoog-

te van de Spoorbrug in De Hoef,
wordt de route over de Oostzijde
dan vervolgd. De Buurtbus gaat dan
verder over De Hoef, Mijdrecht en
Vinkeveen richting Breukelen.
Het is vooral voor de bewoners
van het gedeelte rond de Kromme
Mijdrecht bijzonder plezierig dat de
Buurtbus weer langskomt, zowel
richting Breukelen, als ook richting
Uithoorn.

Alderliefste met ‘Trois’ in
De Meijert
Mijdrecht - De band Alderliefste,
die wordt gevormd door Gerard Alderliefste, Robert Kramers en Luc
de Bruin, is op vrijdag 28 oktober
in De Meijert te Mijdrecht de tweede gast van Stichting Cultura De
Ronde Venen in het seizoen 20112012. Alderliefste toert de komende maanden voor het tweede seizoen langs de theaters met het lovend ontvangen programma ‘Trois’.
Daarin brengt de band, die naam
verwierf met optredens in vaderlandse kroegen, een Frans-Nederlandse mix van hits en eigen werk.
‘Powerchansons’ noemen de drie
heren hun liedjes zelf, een genre
dat door muziekmagazine Revolver
werd omschreven als ‘echte popmuziek waarbij de subtiliteit van de
chansonvorm geen moment uit het
oor wordt verloren’. De Volkskrant
constateerde dat Alderliefste, net
zoals zangeres Wende Snijders, het
Franse chanson ‘uit de sfeer van rode wijn en visnetten heeft gehaald’.
Met Trois biedt Alderliefste het publiek een gevarieerd programma,
dat getuigt van een grote liefde voor
(Franse) muziek. Uiteraard zal ook
dit keer een ode aan Ramses Shaffy, met wie ze regelmatig samen

hebben opgetreden, niet ontbreken. Het concert in De Meijert begint vrijdag 28 oktober om 20.30 uur.
Kaarten kosten e 16,50 per stuk. U
kunt vanaf nu kaarten reserveren
via www.cultura-drv.nl. Tevens zijn
kaarten zijn te koop bij Boekhandel
Mondria en De Meijert in Mijdrecht
en bij Drogisterij De Bree in Vinkeveen. Aan de zaal kunt u eventueel
ook een half uur voor aanvang nog
kaarten kopen.
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Pizza eetwedstrijd in
Ristorante Venezia
Wilnis - Op vrijdag 28 oktober aanstaande organiseert Ristorante Venezia in samenwerking met kapsalon Haar van Boven in de Wilnisse
Dorpsstraat een pizza eetwedstrijd.
“Elke (grote) eter kan hier aan meedoen,” laat restauranteigenaar Ismail weten. “Wie mee wil doen kan
vanaf heden alle dagen in de week
tijdens onze openingstijden tussen
14.00 en 22.00 uur hier in het restaurant een lot kopen. Dat kost 7.50
euro. Het lot moet voorzien zijn van
de naam van de (mogelijke) deelnemer en het telefoonnummer. Uit al
die loten worden in de laatste volle
week van oktober acht deelnemers
getrokken die meedoen aan de eetwedstrijd. Zij krijgen daarvan bericht en kunnen op vrijdag 28 oktober tussen 17.00 en 20.00 uur net zoveel stukken pizza Margherita (tomaat en kaas) eten als zij maar op
kunnen. We doen dat twee keer een
half uur, te beginnen om 17.00 uur.
Dan lassen we een pauze in van ongeveer anderhalf uur waarna zij zich
het tweede half uur tegoed kunnen
doen aan stukken pizza. Wie binnen die tijd de meeste stukken pizza kan eten is de winnaar en krijgt
een waardebon van 100 euro, te besteden bij Ristorante Venezia; nummer twee krijgt er een van 50 euro
en nummer drie van 25 euro.

van Boven, gevestigd schuin tegenover het restaurant. Intussen zorgen
wij voor een feestelijke omlijsting
met muziek en buikdanseressen.

Iedereen is van harte welkom om dit
mee te maken. Men kan hier net zoals anders gewoon een tafel reserveren en een hapje komen eten en
wat drinken.
Hoe meer mensen, hoe meer gezelligheid. Degenen die een lot hebben
gekocht en geen deelnemer aan de
eetwedstrijd zijn, kunnen hun lot in
het restaurant als een betaling gebruiken. Ze zijn immers 7.50 euro
waard.” Aldus een goedlachse en
gastvrije Ismail.

Kortom, mensen die dus een kansje willen wagen om zoveel mogelijk pizza te eten, daarmee een leuke
prijs kunnen winnen en bovendien
een gratis haarverzorgingsbeurt
aangeboden krijgen, worden uitgenodigd een lot te kopen. Daarnaast
kunnen alle andere gasten eveneens genieten van een feestelijke
avond waarvoor niets extra’s hoeft
te worden betaald. U bent dus op
vrijdag 28 oktober vanaf 17.00 uur
van harte welkom bij Ristorante Venezia in de Dorpsstraat 32 te Wilnis.
Reserveren gewenst: 0297-254080.
De pizza eetwedstrijd is overigens
onder voorbehoud van voldoende
belangstelling.

Kapper
Bovendien krijgen ze allen een
haarbehandeling cadeau bij Haar

Mijdrecht - In speelzaal de Duikelaar is het een beestenboel. Veel
peuters zijn in de vakantie naar de
dierentuin geweest, net als Nijntje. Dit boekje wordt dan ook veelvuldig voorgelezen. Er is een olifant
geknutseld en een leeuw met mooie
manen. Ook de trein waarmee Nijntje naar de dierentuin gaat werd beplakt. Omdat het 4 oktober dierendag was, mocht die dag voor een
keer de hond van stagiaire Dominique eventjes mee spelen op de buitenspeelplaats. Daar kreeg hij een
aai en een knuffel en een heerlijk
bot van de peuters. Lijkt het u ook
zo leuk om uw peuter te laten spelen met andere peuters in een veilig en verzorgde omgeving, kom dan
eens kijken bij speelzaal de Duikelaar. Voor informatie kunt u kijken
op www.stichting-speel-wijs.nl .

Duurzame renovatie Baambrugse
Zuwe van start gegaan

Technisch hoogstandje
Inmiddels ligt er ter hoogte van
huisnummer 130 op de Baambrugse Zuwe in de richting van de Herenweg aan weerskanten in de sloot
een tientallen meters lang drijflichaam, voorzien van een hekwerk
en aansluitingen op het erf van de
aangrenzende woningen. Daarover
kunnen voetgangers en (brom)fietsen vice versa hun weg vervolgen
langs de werkzaamheden. Op het
wegdek zijn om de paar meter witte
kruisen aangebracht; dat zijn punten waar gaten geboord zullen worden voor de heipalen die door het
wegdek worden geslagen tot op
een diepte waar vaste (zand)grond
wordt bereikt. Die palen vormen

Cursusprogramma SeniorWeb
De Ronde Venen - Sinds 1 januari 2011 zijn
Abcoude en Baambrugge onderdeel van de
gemeente De Ronde Venen geworden. Voor de
stichting SeniorWeb DRV betekende dat ondermeer mobiel worden en uitbreiding cursusprogramma.
Dat programma omvat nu ook lessen in Abcoude.
Straks, als alles goed gaat en in samenwerking met
Rabobank Rijn en Veenstromen, komen daar in 2012
Woerden en Bodegraven bij. Ook in Uithoorn lesgeven staat in het achterhoofd. We zoeken nu docenten die onze manier van werken onderschrijven.
Let wel: We zijn vrijwilligers!.
De kennismakingsworkshop afgelopen dinsdag in
Abcoude was overweldigend. Bijna drie volle klassen
schreven in op de basiscursus. Omdat we in Abcoude geen eigen leslokaal hebben moeten we ruimte
huren. Dat is ons voor de cursus van 4 oktober gelukt in het gebouw van Tympaan Dorpszicht 22. Voor
de daaropvolgende cursussen heeft Tympaan alleen
een vrijdagmorgen vrij. We wachten nog op bevestiging of we daar of ergens anders ruimte kunnen of
moeten huren.

OnS LESpROGRAMMA

Een beestenboel bij de Duikelaar

Vinkeveen - De maand oktober
was nog nauwelijks ingegaan of
Aannemingsbedrijf Dura Vermeer
had zich al met een werkkeet gevestigd langs de Baambrugse Zuwe ter hoogte van de hofjes. Het bezwaar dat bewoners en een aantal bedrijven in een kort geding tegen de gemeente hadden aangespannen vanwege de sluiting van
een jaar voor al het gemotoriseerde verkeer, is door de rechter afgewezen. Hoogste tijd om nu eens met
een positieve blik naar de voortzetting van het project te kijken. Immers, iedereen wil een weg hebben
die niet voortdurend verzakt en bij
het minste of geringste aan regen
onder water staat. Een slecht stukje
infrastructuur dat bepaald niet aansluit bij het aanzien van de kapitale woningen en het woongenot van
de bewoners. Toegegeven, de werkzaamheden zullen overlast veroorzaken, maar er ligt iets moois in het
verschiet als het werk te zijner tijd is
afgerond. Dus met elkaar de schouders eronder om te zorgen dat het
werk zo vlot en efficiënt mogelijk
kan worden uitgevoerd. Dat is voor
iedereen nu het beste. Zoals het
was kan het immers niet blijven! Een
duurzame oplossing is hard nodig.

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

straks de fundering voor het nieuwe
wegdek dat volgens de toenmalige wethouder Jacques Dekker weer
dertig jaar zonder noemenswaardig
onderhoud mee kan. Een technisch
hoogstandje van Dura Vermeer in
deze contreien. Een woordvoerder
van het bedrijf laat ter plaatse weten
dat er al geruime tijd overleg is (geweest) met de aanbieders van nutsvoorzieningen want het zal nog een
hele toer worden om ook alle leidingen en kabels bij de herinrichting
een plaats te geven om ongestoord
jarenlang te kunnen functioneren.
En het zal best eens gebeuren dat
een kabel of leiding bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt
geraakt en storing bij woningen of
een bedrijf veroorzaakt. Dat is inherent aan dit project. De werkzaamheden worden per 80 meter uitgevoerd zodat bewoners in dat stuk zo
spoedig mogelijk weer op normale

manier (met de auto) de toegang tot
hun terrein kunnen bereiken. In totaal gaat het om de eerste 875 meter
die in uitvoering komt. Bruggen en
opritten worden aangepast en ook
zal het kruispunt met de Herenweg
worden verbeterd. Maar dat speelt
zich pas volgend jaar af als Dura
Vermeer het laatste stuk onder handen neemt van dit traject. Althans,
zoals het er nu voor staat. Intussen
zijn ook stukken grond bij de hofjes
al opgehoogd.

Kennismaken met de computer
- Gratis workshop van twee uur op dinsdagmiddag
25 oktober in ons leercentrum in Mijdrecht.
Basiscursus Windows 7
- Acht lessen in Mijdrecht te beginnen maandagmiddag 31 oktober. Deze cursus biedt nog plaats.
Die van maandagmorgen 31 oktober en donderdagmiddag 3 november zijn vol.

Basiscursus Windows 7
- Acht lessen in Abcoude te beginnen donderdagmiddag 3 november in gebouw Tympaan. Deze
cursus is inmiddels vol. Twee andere cursussen
staan voor november en december, maar zijn afhankelijk van een geschikt te huren cursuslokaal
in Abcoude of Baambrugge.
Vervolgcursus Internet en E-mail
- Zeven lessen te beginnen woensdagmorgen 2 november in Mijdrecht.
Cursus Fotobewerken
- Acht lessen te beginnen dinsdagmiddag 1 november in Mijdrecht.
Opfriscursus Windows
- Vier lessen in Mijdrecht te beginnen op een nog
vast te stellen datum. Meld u vast aan. Deze cursus gaat over het beheren van bestanden en mappen.
Internetbankieren
- Gratis workshop van twee uur in Mijdrecht voor
rekeninghouders Rabobank. Deze workshops zijn
iedere laatste vrijdag van de maand. Meld u aan
om te zien hoe makkelijk dat is.
CD’s en DVD’s branden
- Meldt u aan voor vaststellen datum. Dit geldt ook
voor de cursussen Word, Works, Open Office en
aanleg netwerk.
Aanmeldingen en inlichtingen:
Graag elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch
tijdens de inloopochtenden naar 0297-272720 of per
email op seniorwebdrv@gmail.com.
De lessen zijn of van 10.00 tot 12.00 uur of van 14.00
tot 16.00 uur afhankelijk van de cursus en worden
gegeven in het leercentrum aan de Energieweg 107
te Mijdrecht of bij Tympaan in Abcoude. Surf ook
eens naar onze website: derondevenen.seniorweb.nl.

‘Klaarovers’ gevraagd voor
gevaarlijke oversteek op Dukaton
Mijdrecht - De drie directeuren van
de basisscholen op Hofland, Peter
Ranzijn (De Eendracht), Coen Vulperhorst (De Hoeksteen) en Hanneke Vrensen (Hofland), fungeerden afgelopen donderdagmorgen
tijdelijk als volwaardige ‘Klaarovers’
halverwege de Dukaton. Een en ander als gevolg van het feit dat er te
weinig of nagenoeg geen vrijwilligers meer zijn die als zodanig op
bepaalde tijden overdag op de dinsdag en donderdag als verkeersregelaar willen optreden. De drie directeuren van de locale basisscholen
in Hofland luiden daarom de noodklok. Zij hebben de leerlingen een
brief voor hun ouders mee gegeven
waarin dringend wordt gevraagd of
die eens per vier weken op dinsdagen/of donderdagmorgen als ‘klaar-

over’ willen functioneren om de veiligheid van overstekende kinderen
op Dukaton te waarborgen.
“De oversteekplaats nabij het veel
bekritiseerde hek is een zo mogelijk
nog gevaarlijker voor kinderen geworden dan vroeger voordat het hek
werd geplaatst. Een rare voorrangssituatie ligt daaraan ten grondslag,”
vertelt Coen Vulperhorst in een eerste reactie.”Fietsers hebben ter
plaatse wel voorrang, maar lopende
en overstekende kinderen niet. Hoe
leg je dat uit?”
Intussen is men met de gemeente
in gesprek over de situatie en gevraagd maatregelen te treffen die
voor een veiliger oversteek van de
Dukaton moeten zorgen. Tevens
heeft men contact opgenomen met
de wijkagent.

Kennelijk heeft de idee postgevat dat nu ‘het hek’ er staat en de
kinderen ‘in banen’ langs Dukaton
worden geleid, het er ook veiliger op
is geworden. Dus zouden vrijwilligers in de vorm van ‘klaarovers’ niet
meer nodig zijn. Dat is een ernstige
misvatting.
Meer dan ooit blijken die hard nodig
om vooral in de ochtenduren als de
kinderen naar school gaan, het verkeer te regelen en zo te zorgen voor
een veilige oversteek. Het zou ook
meer dan nuttig zijn de voorrangsregels ter plaatse ook voor voethangers te laten gelden!
Dat is niet alleen hard nodig, maar
bovenal veel logischer. Laat het verstand eens werken ‘gemeentelijke
verkeers(des)kundigen!’

De werkzaamheden zijn dus al in
volle gang. Donderdag 6 oktober
werden de eerste gaten in het wegdek geboord. Kortom, de renovatie
van de Baambrugse Zuwe is (eindelijk) op toeren gekomen.
Er zijn bewoners die staan te juichen, anderen zien het met gemengde gevoelens aan. Wij houden
u op de hoogte.

Oliebollen verkoop voor MAF Nederland
Vinkeveen - Op zaterdag 15 oktober wil de ZWO groep van de Morgenster kerk te Vinkeveen en Waverveen, met de verkoop van oliebollen geld ophalen voor steun aan
Mission Aviation Fellowship. Deze
organisatie houdt vliegtuigjes in de
lucht die ingezet worden voor vervoer, waar dat over water of land
niet mogelijk is.
De MAF werkt in 30 landen samen
met meer dan 900 organisaties, van
kleine lokale kerken tot grote internationale organisaties als het Rode
Kruis. De MAF is een niet commerciële organisatie. Voor veel mensen
is dit de enige mogelijkheid voor
medische hulp, humanitaire hulp,
zending of ontwikkelingshulp. MAF
Nederland zamelt geld in en kan
daarmee piloten en andere vrijwilligers uitzenden naar deze internationale organisatie. Ongeveer tweederde van het aantal medewerkers
maakt deel uit van de locale bevol-

king. Meer over MAF is te vinden op
de website www.maf.nl
De oliebollen kosten 70 cent per
stuk. De grondstoffen worden be-

taald door de oudejaar actie. De
verkoop is bij het winkelcentrum te
Vinkeveen van 9.00 uur tot ongeveer
16.00 uur.

Nieuwe Meerbode - 12 oktober 2011

pagina 13

Kleurrijke tegelontwerpen in
winkelcentrum Amstelplein onthuld
Uithoorn - Ter gelegenheid van de viering van 20 jaar winkelcentrum Amstelplein kregen kinderen in de leeftijd van 7 tot 12 jaar uit Uithoorn en omstreken vorige maand
de kans om zich creatief te uiten in een eigen ontwerp van een (straat)tegelversiering.
Dat leidde tot mooie ontwerpen op papier. Door een deskundige jury werden uit de
talloze inzendingen de 15 mooiste tekeningen uitgekozen, waarvan de creaties vervolgens door de makers zelf op een (grijze) straattegel konden worden overgebracht.
Dat deden zij met verve, waarna de ingekleurde tegels van een (professionele) transparante antislijtlaag werden voorzien. De tegels werden kort daarop in de hal van het
winkelcentrum in het plaveisel ingepast en afgedekt met een houten plaat, die rondom met tape werd vastgezet. Woensdag 5 oktober vond de onthulling plaats waarvoor wethouder Jeroen Verheijen rond de klok van één uur ’s middags het startsein
gaf. De kinderen werden daartoe bij toerbeurten telkens met z’n drieën bij hun tegel
gezet die zij op aangeven van de wethouder mochten onthullen.
Dat gebeurde door de tape van de vloer en de afdekplaat te verwijderen. Iets dat hen
onder het goedkeurende oog van ouders en nieuwsgierige bezoekers goed afging.
Al met al is het een vrolijk gezicht de ingekleurde tegels in het plaveisel te zien liggen
die veelal een herinnering aan het twintigjarige bestaan van het winkelcentrum Amstelplein weergeven. De vraag is alleen hoelang de coating op de tegel het zal uithouden bij de vele voetstappen en de wielen van de winkelwagentjes die er in de loop
van de tijd overheen zullen gaan en slijtage zullen veroorzaken van de toplaag. Niettemin is de actie een even uniek als leuk bedacht initiatief. De namen van de jeugdige
kunstenaars staan in de Nieuwe Meerbode van 28 september vermeld.
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Expositie Papier Textiel 4

Zigeunerklanken in Zuwe
Maria Oord, Vinkeveen
Vinkeveen - Op zaterdag 15 oktober vanaf 10.30 uur zullen zigeunerklanken van zigeunerorkest Pipacs
de grote ontmoetingsruimte vullen
van zorgcentrum Zuwe Maria Oord
aan de Herenweg 69 in Vinkeveen.
In samenwerking met Zuwe Maria Oord organiseert Troupe A’dour,
een gezelschap voor muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis
een viertal bijzondere concerten, in
ieder jaargetijde één. Deze serie is
niet alleen bedoeld voor bewoners
van Zuwe Maria Oord, hun familie, kennissen, maar voor iedereen
die van muziek houdt. Samen genieten van muziek. De toegang voor
dit concert is voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Zuwe
Maria Oord gratis. Voor andere bezoekers bedraagt de toegang e 5,00.
Klaproos
Het zigeunerorkest Pipacs, Hongaars voor klaproos, bestaat uit 7
bevriende, enthousiaste jonge musici, studenten van de Technische Hogeschool Delft. In de bezetting: bas,
gitaar, piano, klarinet, cello, altviool en cimbaal. Het orkestrepertoire

bestaat voornamelijk uit ouderwetse
zigeunermuziek, zoals die een halve
eeuw geleden veel gespeeld werd.
Hongaarse, Russische, Roemeense
en Jiddische muziek, variërend van
een rustige lassan tot een swingende csardas.
“Pipacs geeft gemiddeld veertig optredens per jaar”, vertelt Imre Geelen, eerste violist van Pipacs. “We
spelen op verschillende gelegenheden, in concertzalen, maar ook
op feesten. Vaak voor wat oudere mensen. Elk jaar worden er wel
één of twee eerstejaars studenten
een tijdje ingewerkt. Juist vanwege die doorwisseling bestaat het orkest nog steeds en houden we die
muziek in stand. De kwaliteit wordt
hoog gehouden door contacten met
professionele zigeunermuzikanten
als Gregor Serban en Tata Mirando.”

Op les
Regelmatig gaat het gezelschap in
Hongarije op les bij de echte zigeunermuzikanten. “Daar leren we veel
van. We komen er om te zien hoe
het moet. Zij vinden het daar leuk
dat jonge mensen hun muziek nog

spelen en dan nog wel uit het buitenland. In 2000 speelde de toenmalige bezetting zelfs voor de Hongaarse televisie.
Zigeunermuziek is puur. Het is muziek van het gevoel, van slepende melodieën tot opzwepende ritmes. Er zit een Balkanbeat in, waar
de achterbeat vandaan komt zoals die nu in housemuziek voorkomt. Die ritmes komen niet van
drums, maar van bas, gitaar, piano en cimbaal. Met de klarinet, de
cello en de altviool zorgt de cimbaal voor de typische zigeunerklank. Het is een trapeziumvormige bak waarin snaren zijn gespannen. Je bespeelt ze handmatig met
stokjes. Onze huidige cimbalist Stefan Heijboer moest het eerst leren,
maar hij pikte het snel op. Van de
oude zigeunermuziek bestaat geen
notenschrift. We spelen van cd’s en
leren het via masterclasses. De rode draad door de muziek staat vast,
maar je kunt altijd je eigen interpretatie erin kwijt.”, aldus een bevlogen
Imre Geelen. Aanvang is 10.30 uur.
Toegang: bewoners vrij; bezoekers
e 5,00.

Uithoorn - Van 9 oktober tot en met
13 november kunt u bij galerie Fort
aan de Drecht alweer de 4e editie
gaan bekijken van de expositie Papier en Textiel. Ook in deze 4e editie is het weer wonderlijk om te zien
wat voor prachtige kunstwerken met
papier en textiel gemaakt kunnen
worden. Er is werk te zien van Jan
Jr. Schoonhoven, Boukje Voet, Miriam Londoño, Riny Smits en Marijke Hillebrand. Jan Jr. Schoonhoven
is de kleinzoon van Jan Schoonhoven. Zijn opa was fan en voorbeeld.
De blauwe vlakken van Jan zijn gemaakt van papier machè op canvas.
Het papier machè wordt handmatig
en met paletmessen bewerkt waardoor een ragfijn lijnenspel ontstaat.
Boukje Voet heeft een haat-liefdeverhouding met tekst ook van wegen haar dyslectie maar, dat is niet
de reden voor haar om in boeken te
gaan snijden. Ze gebruikt het boek
als een voorwerp waar ze de functie van weg heeft genomen en de
esthetiek de overhand neemt. Miriam Londoño gebruikt het papier als
basis waarmee zij innovatieve creatieve technieken ontwikkelt. Deze techniek geeft haar de mogelijkheid om ontwerpen en tekeningen te maken die bestaan uit lijnen
zwevend in de ruimte. Naast teksten
verschijnen werken in verschillen-

de vormen zoals o.a. menselijke figuren. Het werk van Riny Smits ontstaat vanuit het materiaal. Zij gebruikt flexibele materialen om haar
ideeën vorm te geven. Aan de mogelijkheden van het werken met papier en textiel lijken geen grenzen te
zijn. Het is een uitdaging papier en
textiel dat al een eerder leven had,
nieuwe betekenis te geven.
Marijke Hillebrand haar ontwerpen
lopen uiteen van modern, strak en
eenvoudig, van verfijnd en ingetogen tot speels en uitbundig. Het zil-

ver en goud wordt met materialen
zoals edelstenen, glas, hout, bot, leder en textiel verwerkt. Haar inspiratie haalt ze uit de natuur.
De tentoonstelling wordt geopend
op zondag 9 oktober 2011 om 15.00
uur door Inge Evers met Kyrian Esser aan de piano. De expositie is te
zien op donderdag en vrijdag 14.0017.00 uur (v.a. 3 november tot 16.00
uur) en in het weekend van 12.0017.00 uur. Het adres: Grevelingen
50 in Uithoorn. Meer informatie:
www.galeriefortaandrecht.nl

College ‘ vergeet’ belofte na te komen

Schriftelijke reactie op programmarekening aan aandacht ontsnapt
De Ronde Venen – In een brief aan
de raad geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat
zij een foutje heeft gemaakt: “ Bij de
behandeling van de programmarekeningen 2010 van de voormalige
gemeenten Abcoude en De Ronde Venen heeft ons college bij monde van de wethouder Financiën gemeld, dat wij in grote lijnen akkoord
zijn met het eindverslag en vooral positief gecharmeerd waren over
het eindverslag. De daarna gedane
toezegging om nog een schriftelijke reactie te geven is aan onze aandacht ontsnapt. Puntsgewijs geven
wij aan de hand van het eindverslag
een reactie.
Reserves.
Met u zijn we van mening dat een
negatieve reserve bovenwijkse
voorzieningen onjuist is. In het kader van de consolidatie van de balansen van de voormalige gemeenten is dat opgelost door de negatieve reserve te verrekenen met de
bestemmingsreserve Infrastructuur

& projecten. De openingsbalans
van de nieuwe gemeente is opgesteld en ter beoordeling voorgelegd
aan Deloitte Accountants BV. Op 15
september 2011 is een conceptrapport van feitelijke bevindingen ontvangen. Wij verwachten dit onderwerp spoedig te hebben afgerond
en aan u voor te leggen.
Waardering gronden
Het advies van de accountant (het
instellen van een voorziening) zullen wij betrekken bij de uitwerking van de rapportage van DHV
van september 2011 over de projecten/grondexploitaties. De risico’s
van geldleningen met een beperkte looptijd zullen wij in het vervolg in
de risicoparagraaf meenemen.
Estafetteproject
In de risicoparagraaf zal in het vervolg melding gedaan worden van
de voor dit project opgestelde risicoanalyse en met de kennis van dit
moment worden geactualiseerd aan
de hand van de DHV-rapportage.

Projecten
Met onze memo van 26 april 2011
hebben wij u de raadsrapportage
projecten 1e kwartaal 2011 toegezonden en hiermee gevolg gegeven
aan uw verzoek.
Subsidie in natura
Als dit aan de orde is dan zal dat
specifiek gemeld worden en meegenomen worden bij de herijking
van het subsidiebeleid.
Interne controle WMO & WWB
Binnen de betreffende afdelingen
zijn hiervoor aparte functionarissen
belast met de interne controle. Deze
werkwijze blijft vooralsnog gehandhaafd. Met een eenduidige volgorde zal in het vervolg rekening worden gehouden.
Bevindingen accountants
De nieuwe organisatie zal zeker rekening houden met gegeven aanbevelingen.De accountant zal in haar
verslaglegging daarop zeker terugkomen.

Kinderboekenweek bij De
Pijlstaartschool koninklijk van start

Herenmodezaak Martin Keers & Ledûb shirts
verrassen klant met kledingmetamorfose!
Mijdrecht - Bij herenmodezaak
Martin Keers in Mijdrecht was het
donderdag 29 september een wel
heel bijzondere dag. Eigenaar Martin Keers mocht één van zijn vaste
klanten verrassen met een complete
kledingmetamorfose in samenwerking met het Nederlandse herenshirt merk Ledûb.
Ledûb shirts heeft deze prijs weggegeven naar aanleiding van een actie
waarbij elke consument na aankoop
van een Ledûb shirt kans maakte
op een kledingmetamorfose bij zijn
trouwe Ledûb winkelier.

Op de foto staat eigenaar Martin Keers met de gelukkige winnaar Theo Andriessen

De heer Theo Andriessen uit Wilnis, al meer dan 20 jaar vaste klant
bij Martin Keers en ook trouwe Ledûb fan, is als gelukkige winnaar uit
de bus gekomen. Hij werd na vakkundig advies van styliste Geryanne Katerberg, compleet in het nieuw
gestoken. Uiteraard vormde een
mooi Ledûb shirt de basis voor zijn
nieuwe outfit. Omdat meneer Andriessen altijd mouwlengte 7 shirts
draagt, kon hij bij Ledûb dan ook
zijn gading vinden. Na afloop mocht
hij de door hem gekozen nieuwe
kledingset mee naar huis nemen.

Vinkeveen - Woensdagmorgen 5
oktober stond OBS De Pijlstaart in
Vinkeveen in het teken van de kinderboekenweek. Het thema van de
kinderboekenweek is ‘Superhelden!
– over dapper durven zijn’. Vol verwachting zaten de bijna 300 leerlingen in de aula te wachten, hoe de
spectaculaire opening dit jaar zou
zijn. Tante Til was dit jaar uitgenodigd om het verhaal ‘De Prins op het
witte paard’ voor te lezen. Het verhaal gaat over de prins die van zijn
vader de kroon moet overnemen.
Maar voordat hij de kroon kan overnemen moet hij trouwen! De prins
gaat op zoek naar een vrouw. Zoals
een prins dat hoort te doen, op het
witte paard. Alle prinsessen zitten
op hem te wachten, maar de arme
prins doet steeds iets wat hun niet
bevalt. Zo peutert hij in zijn neus, hij
laat een wind, hij is een dierenbeul
en heeft een stom paard. Na de zoveelste afwijzing begint hij toch wel
te twijfelen. Zou er echt geen prinses zijn die hem hebben wil?

De leerkrachten hebben erg hun
best gedaan om er een leuk ‘toneelstuk’ van te maken. De rol van de
Prins was weggelegd voor Meester Bert die dit dan ook vol overgave deed.

Donderdagavond 13 oktober wordt
de kinderboekenweek op de Pijlstaartschool afgesloten met diverse activiteiten voor de onder- en bovenbouw en de traditionele voorleeswedstrijd.
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Horangi taekwondo kamp
groot succes
Mijdrecht - Meer dan honderd taekwondoka’s hebben zich vermaakt
op een kamp in Heino. Daarbij zaten ook deelnemers van Horangi
Taekwondo uit Mijdrecht. 105 Enthousiaste deelnemers van zes verschillende clubs begonnen met een
gezamenlijke openingstraining. Tijdens dit kamp waren er diverse toptrainers waaronder Rudy Pelgrims
vanuit België en 6e dangraadhou-

der Robert v/d Bergh. De taekwondotrainers gaven allemaal een ander onderdeel van taekwondo les.
Zo kon je kiezen om te trainen op
techniek of juist meer te sparren.
Naast deze diverse trainingen was
er ook een sumoworstelwedstrijd,
een MMA (Mixed Martial Arts) training, bootcamptraining en was het
zwembad open om even af te koelen.

De diverse trainers, waaronder Remko van Horangi, gaven als afsluiting
van de zaterdag een demonstratie.
Daarna was het tijd voor ontspanning met een gezellige barbecue en
een kinderdisco of een feestje in de
lokale club. Het kamp werd voor de
tweede keer georganiseerd en was
ook deze keer weer een groot succes. Horangi kijkt alvast uit naar het
kamp van volgend jaar.

Clubkampioenschappen
AKU zeer geslaagd!
Regio - Zoals elk jaar organiseert
AKU ook dit jaar weer zijn jaarlijkse clubkampioenschappen op eigen
terrein. Dit jaar waren er weer veel
enthousiaste kinderen, volwassene en zelfs ouders van de partij, om
hun persoonlijke records te gaan
verbreken.
Rond de klok van 11.00 uur op zondag ochtend was het dan zo ver, er
kon worden ingeschreven en startnummers konden worden gehaald.
Iedereen zorgde op zijn eigen manier voor de juiste voorbereidingen, sommige waren actief de spieren los aan het maken en de andere lagen in het gras te genieten van
de zon. Kortom het was erg zonnig
weer, ruim 25 graden dit betekent
een geweldige dag om een wedstrijd te houden.
De dag verliep soepel, elke groep
had zijn eigen onderdelen die hij/zij
moest gaan uitoefenen. Van balwerpen tot kogelstoten, van verspringen
tot sprinten, en van 600 m tot 1000
m, zelf voor de echte fanatiekelingen onder ons was er om 13.00 uur,
een half uur loop.
Deze werd gewonnen door Rem-

co Sprenger, hij legde maar liefst 7,8
km af in 30 minuten tijd.
Iedereen deed op zijn eigen manier zijn best, hier kwamen natuurlijk mooie prestaties uit zowel voor
de atleet als de trainer;
Bij de meisjes mini pupillen; op de
1e Amber Anderiessen en de 2e Anna Schuurman, bij de jongens ging
de 1e plaats naar Aiden Richards,
2e Vasco Overes, 3e Stefan de Waal
en de 4e Martijn Veerhuis.
Bij de meisjes pupillen C op de
1e plaats Olivia Vos en de 2e Sien
Saadat, bij de jongens ging de 1e
plaats naar Isar Overes, 2e Quinten Reuvelkamp, 3e Rick Schuurman, 4e Kenneth Celie en 5e Manuel Leeuwerik.
Bij de meisjes pupillen B op de 1e
plaats Rachel Kruis, 2e Sanne Gerritse, 3e Jet Saadat, 4e Esther Schut,
bij de jongens ging de 1e plaats
naar Anders Hoek, 2e Raoul Oud, 3e
Olivier van den Dungen en 4e naar
Paul Schut.
Bij de meisjes pupillen A1 op de 1e
plaats Vera Zonneveld en de 2e Tanja Staneke, bij de jongens ging de
1e plaats naar Benjamin van Gastelen, 2e Sjoerd Polder, 3e Marijn

Houdijk, 4e Viggo Overes en 5e Liam Steenbergen.
Bij de meisjes pupillen A2 op de 1e
plaats Kirsten Heemskerk en 2e Tamara van Lingen, bij de jongens op
de 1e plaats Thijs Heemskerk, 2e
Storr Hoek en 3e Jenn Sminck.
Bij de meisjes junioren D op de 1e
plaats Annika van Gastelen, 2e Mariëlle Hooijman, 3e Isabel Hooijman, bij de jongens op de 1e plaats
Bram Anderiessen, 2e Thijs Heemskerk, 3e Thimo Maijenburg, 4e Bram
van Eijk, 5e Sam Houdijk en 6e Tim
Zandee.
Bij de meisjes junioren C op de 1e
plaats Evelien Hooijman en 2e Simone Commandeur.
Bij de meisjes junioren B was er
maar één de sterkste in dat veld,
1e plaats Channa van Seters, bij de
jongens ging de winst naar Sjoerd
Heemskerk. Bij de junioren A was er
ook maar één de sterkste, op de 1e
plaats Helen van Rossum. Bij de Dames ging de winst naar Simone de
Jong, bij de heren was deze plek gereserveerd voor Jorn van der Kolk.
Bij de Dames veteranen ging de
winst naar Bregine van Eijk en bij de
mannen naar Paul Staneke.

Ledenvergadering
Wilnis- Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt woensdag 19 oktober a.s een ledenvergadering. Uitgenodigd is mevr. A. Altena – Blommers uit Meteren. Zij komt vertellen over Katharina von Bora, vrouw
van Luther. Ook gasten zijn hartelijk
welkom. De avond is in gebouw De
Schakel, Dorpsstraat 20 te Wilnis en
begint om 20.00 uur.

Wie weet waar
onze surfplank is?
Wilnis - Op maandag 10 oktober jl. is tijdens een harde windvlaag
onze surfplank in de Ringvaart, ter hoogte van de Margrietstraat in
Wilnis, in het water gevallen en weggedreven. Een zoektocht mocht
niet baten, iemand had de plank al weggenomen. Wij zouden het heel
erg fijn vinden als de eerlijke vinder zich aan ons bekend zou willen
maken via telefoonnummer 06-41999486. Alvast bedankt, mede namens de kinderen!
Fam. Lem

‘Wie sponsort
mijn hart?’
De kinderen van OBS Willespoort in de opnamestudio van Efteling TV

OBS Willespoort in De
Schatkamer van Efteling TV
Wilnis - Woensdag 5 oktober was
een spannende dag voor de leerlingen van groep 5, 6 en 7 van OBS
Willespoort in Wilnis. Zij waren uitgekozen om mee te doen aan het
spelprogramma De Schatkamer, dat
op RTL8 bij Efteling TV wordt uitgezonden. Vol goede moed en een tikje zenuwachtig vertrokken zij in alle
vroegte naar het amusementspark
in Kaatsheuvel, klaar om hun teamcaptains Ivo, Annebelle en Amir aan
te moedigen bij de televisieopnames. En om tussendoor natuurlijk
lekker te genieten van Joris en de
Draak, de Python, Droomvlucht en
alle andere attracties.
Modderbak
De leerlingen waren opgedeeld in
twee groepen, die afzonderlijk van
elkaar hun opnames hadden. De tegenstander was een school uit België. Naast de drie teamcaptains had
het productieteam van Efteling TV
vooraf een aantal ‘buitenstrijders’
geselecteerd. Zij deden gedurende

de dag een aantal spellen, races en
opdrachten in de Efteling. Daar konden ze punten mee verdienen.
Ook in de opnamestudio moesten
de teams opdrachten uitvoeren en
zoveel mogelijk goede antwoorden
op bijvoorbeeld vragen en rekensommen geven.
De teamcaptains stonden op het podium en werden af en toe geholpen
door mede-leerlingen die uit het publiek werden gepikt. Helemaal zonder risico was dat niet, want bij een
verkeerd antwoord kreeg je zomaar
een taart in je gezicht gegooid! Met
de goede antwoorden werden sleutels verdiend. Hoe minder sleutels je
als teamcaptain had, hoe meer hinderlijke kledingstukken je aankreeg
bij het afsluitende spel: de ‘modderbak’ met slush. Daarin moesten de
teamcaptains het snelst de sleutel
vinden die toegang gaf tot de kluis.
Dit is Annebelle gelukt en zij won
voor De Willespoort een mooi spellenpakket.

Tussen de opdrachten door waren
er optredens van onder meer Anna
& Senna, deelneemsters aan het Junior Songfestival 2010, en de meidengroep Djumbo.
Bordjes met applaus
Pas om 18.00 uur waren de laatste
opnames klaar. Moe van alle attracties en indrukken in de televisiestudio stapten de kinderen de bus weer
in. Daar lagen broodjes, fruit, drinken en een snoepje voor ze klaar,
dankzij een aantal sponsorende ouders van de school.
De leerlingen hadden niet alleen
een supergezellige dag, maar zijn
ook weer een mooie ervaring rijker. Van de screening vooraf tot de
bordjes met applaus: ze weten nu
precies hoe een televisieprogramma
wordt gemaakt.
De afleveringen met de Willespoortleerlingen worden uitgezonden op
27, 28 en 31 oktober om 15.55 uur
op RTL8 (Telekids).

Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting,
helpt kinderen en jongeren met een ziek hart langer en
gelukkiger te leven. Daarnaast zijn we er ook voor
kinderen en jongeren zonder aangeboren hartafwijking.
VOORKOMEN ÉN GENEZEN

Jump financiert onderzoek naar de gevolgen van aangeboren
hartafwijkingen en draagt bij aan betere zorg en kwaliteit
van leven. Voor kinderen en hun ouders. Bovendien laten we
kinderen en jongeren met een gezond hart zien hoe ze dat
zo kunnen houden.
Ieder kind verdient een
eerlijke kans op gezondheid,
geluk en grote dromen.
Word daarom nu donateur.

Giro 5514
t.n.v. Jump in Den Haag
www.heartjump.nl
info@heartjump.nl
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Atlantis 1 pakt punt tegen
koploper

Geen overwinning voor
Atlantis F2 tegen KVA F1

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond alweer het laatste thuisduel op het programma voor het door
Rabobank gesponsorde eerste team
van Atlantis. Hierin moest aangetreden worden tegen koploper Fiducia uit Vleuten dat tot dan toe
zonder puntverlies de lijst aanvoerde. Atlantis had een mindere periode achter de rug en was dan ook
vastbesloten er een goede wedstrijd van te maken. Met solide korfbal wist Atlantis een mooi gelijkspel
af te dwingen. De wedstrijd eindigde in 9-9.
De afgelopen weken liep het wat
minder goed bij Atlantis 1. Om het
tij te keren was dan ook de opstelling deze week enigszins gewijzigd. In de aanval begonnen: Lisanne van Doornik, Sandra Gortenmulder, Mark Goverse en Alex van Senten. De verdediging werd gevormd
door Masha Hoogeboom, Chantal
Poolman, Jimmy de Koning en Jelmer Steen.

Mijdrecht - Op zaterdag 8 oktober
2011 heeft Atlantis F2 een spannende wedstrijd gespeeld tegen KVA F1
uit Amstelveen. De kinderen waren
erg enthousiast en hadden veel zin
in de wedstrijd.
Atlantis begon de wedstrijd met
Esmee, Maud, Lisanne en Silke in
het veld. Vanaf het begin speelde
KVA erg aanvallend, maar Atlantis liet zich hierdoor niet uit het veld
slaan. De verdediging was goed en
erg sterk. Al snel probeerde Lisanne een doelpunt te scoren, maar dit
schot bleek verdedigd te zijn. De
bal ging over naar KVA en al snel
wist dit team hun eerste punt te bemachtigen, door ervoor te zorgen
dat de bal lang in hun bezit bleef
kon een doelpunt niet uitblijven.
Na 10 minuten werden Esmee en Lisanne gewisseld voor Tessa en Emma. Silke en Maud deden zeer goede pogingen om aan te vallen, maar
helaas werden deze ballen steeds
onderschept door KVA. Hierdoor
wist KVA er al snel een 2-0 van te
maken. Atlantis verscherpte haar
verdediging en vooral Tessa was erg
goed op haar tegenstander gericht.
Toch wist KVA door de sterke verdediging heen te breken en een 3-0
score neer te zetten. Het balbezit lag
vlak voor de rust vooral bij Atlantis.
Tessa en Maud deden verschillende mooie pogingen tot scoren en na
mooi samenspel wist Silke het eerste punt voor Atlantis te scoren. Er
werd gefloten voor de rust, met een
tussenstand van 3-1.

Dit bleek een goede zet te zijn, want
de Rabobank formatie wist goed bij
te blijven. Hoewel de bezoekers uit
Vleuten het initiatief namen en tot
een 0-3 voorsprong uitliepen, liet het
vlaggenschip van Atlantis zich niet
zomaar uit het veld slaan. De verdediging stond goed en met verzorgde
aanvallen konden de Mijdrechtenaren weer aanhaken. Nog voor rust
werd Tamara Gortenmulder in het
spel gebracht voor Chantal Poolman
om voor meer kracht in de rebound
te zorgen. Met een stand van 4-5

op het scorebord kon Atlantis met
een goed gevoel de kleedkamer in.
Goed doorgaan
In de rust benadrukte coach Frits
Bruintjes dat de ploeg vooral op
dezelfde wijze door moest gaan.
En dat deed ze ook, direct na rust
werd de stand gelijkgetrokken naar
5-5. Even leek de Rabobank ploeg
de aansluiting te verliezen: met nog
een kwartier te spelen stond er een
stand van 6-9 op het scorebord. Atlantis bleef echter goed doorgaan
en vocht zich terug in de wedstrijd.
In de laatste minuten kwam Jeroen Korver in het veld voor Alex
van Senten. Met nog drie minuten
te gaan bekroonde hij zijn invalbeurt
door de 9-9 op het scorebord te zetten. Hierna volgde nog enkele angstige momenten, maar de ploeg uit
Mijdrecht wist de wedstrijd gecontroleerd uit te spelen en zo werden
uiteindelijk de punten gedeeld. Een
resultaat waar de Rabobank equipe
zeer tevreden mee mag zijn.
Na deze wedstrijd kan met een goed
gevoel richting het zaalseizoen gewerkt worden. Maar eerst staat er
nog een buitenwedstrijd op het programma, en een belangrijke ook:
volgende week zal in Kudelstaart
hekkensluiter VZOD opzij gezet
moeten worden. Bij winst heeft Atlantis een comfortabele marge van
vijf punten, maar mocht er verloren
worden dan wordt het nog spannend met een verschil van maar
een punt.

Atlantis 3 verliest van
koploper
Mijdrecht - Zaterdag 8 oktober
verloor het door Architekten- en ingenieursbureau HW van der Laan
gesponsorde 3e team van Atlantis
bij Triaz met 14-6. Atlantis speelde
als nummer laatst in deze 4e klasse
tegen de geslepen koploper uit Amsterdam Buitenveldert.
Atlantis begon zonder de afwezige
Wilma Kranenburg. De verdediging
werd gevormd door: Ilse Stolk, Nancy Kroese, Pleun Neurink en Barry
van der Waa. In de aanval startten:
Ilona Pauw, Lisanne Reurings, Sjors
Warmer en Steven Gortenmulder.
Aanvankelijk bleek Atlantis goed
weerstand te bieden aan de Amsterdammers. Na een 2-0 achterstand wist Atlantis te scoren via verre afstandschoten van Nancy Kroese en Barry van der Waa: 2-2. Atlantis wist nog bij te blijven tot 5-3
via een afstandsschot van Barry van
der Waa. Triaz wist zichzelf, zoals
vanouds,uit het spel te halen door te
morren over het fluitgedrag van de
scheidsrechter. De goede man deed
het juist zeer goed in verhouding tot
het gangbare niveau van de scheid-

rechtersgilde in deze klasse. Bij een
7-3 ruststand werd de kleedkamer
opgezocht.
Agressief
Helaas begon Atlantis de 2e helft
wat lankmoedig en begon Triaz een
stuk agressiever aan de wedstrijd.
Triaz kwam er toch door het goede verdedigende spel niet makkelijk doorheen bij Atlantis. Daarentegen werden de kansen bij Atlantis helaas niet allemaal afgemaakt.
Toch wist Triaz met zijn geslepen
en ervaren spelers kansen te creeren en af te maken. Het verschil
liep op tot 12-3. Met afstandschoten van de ingevallen Arjen Markus
en Barry van der Waa deelde Atlantis nog even een speldeprik uit (125). In de eindfase wist Ilse Stolk nog
via een slimme doorloopbal te scoren en zorgde daarmee voor een 146 eindstand op de borden.
Zaterdag 15 oktober speelt de Architekten- en ingenieursbureau HW
van der Laan equipe om 12.30 uur
thuis tegen het Nieuw-Vennepse Kios 2.

Bal bezit
Na de rust ging de wedstrijd verder
met Tessa, Lisanne, Esmee en Em-

ma in het veld. Al snel wist KVA hun
vierde punt te scoren, waardoor de
stand op 4-1 kwam te staan. Atlantis had daarna veel balbezit; Tessa
en Lisanne ondernamen veel pogingen om tot scoren te komen. De verdediging van KVA bleek echter toch
nog te sterk te zijn. Al snel wist KVA
de bal over te nemen en een score
neer te zetten van 5-1. Na wederom
een mooi onderling overspel van Atlantis, wist Lisanne al snel te scoren
waardoor de stand op 5-2 kwam.
Esmee wist veel ballen van KVA te
onderscheppen en speelde deze
snel door naar Lisanne en Tessa.
Na 10 minuten werden Esmee en
Lisanne gewisseld voor Silke en
Maud. Vlak na de wissel zette KVA
een snelle aanval in en KVA wist
de stand naar 6-2 te brengen. Het
balbezit kwam weer langere tijd bij
Atlantis, waardoor Tessa en Maud
mooie pogingen tot scoren konden
ondernemen. KVA wist uiteindelijk
toch de bal weer over te nemen en
er 7-2 van te maken. Vlak voor het
einde van de wedstrijd wist Tessa er
nog 7-3 van te maken dankzij een
mooie doorloopbal.
Na de wedstrijd hadden de meiden
van Atlantis F2 hun zinnen gezet op
het winnen van de strafworpencompetitie. Emma, Silke en Lisanne wisten ieder 1 punt te scoren, maar ook
hierin liet KVA zich niet op de kop
zitten door 4 punten te scoren. De
strafworpencompetitie eindigde met
een stand van 4-3 voor KVA.
Na een zeer zonnige wedstrijd brak
de regenbui los toen de kinderen
zeer moe maar voldaan weer huiswaarts gingen.

Verdiende overwinning
voor Atlantis 4
Mijdrecht - Zaterdag 8 oktober
ging het vierde team van korfbalvereniging Atlantis op bezoek bij EKVA in Almere. Vaste krachten Nicole Both en Marcel de Jong waren
deze zaterdag afwezig. Ook trainer
/ coach Janneke van Ginkel kon er
helaas niet bij zijn om haar team te
steunen. Gelukkig was Niels Reurings bereid gevonden om het achttal te complementeren, zodat er
precies vier om vier werd afgereisd
naar Almere. Het door Florist gesponsorde vierde wist in dit eerste
deel van deze veldcompetitie helaas
nog geen enkel punt te behalen.
Vaak heeft dit jonge team nog wat
moeite met het vinden van de korf
en het afmaken van de gecreëerde
kansen. De doelstelling voor deze
wedstrijd was dan ook om meer te
scoren dan het tot nu toe gescoorde gemiddelde van vijf doelpunten
per wedstrijd.

Atlantis 2 verliest van
Madjoe
Mijdrecht - Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 heeft zaterdag
8 oktober geen punten kunnen pakken tegen Madjoe 4 uit Rijnsburg. In
een spannende strijd die lang gelijk
op ging, eindigde de wedstrijd met
een stand van 9-11.
Atlantis startte in de volgende opstelling: in de aanval stonden Jacco van Koeverden Brouwer, Martijn de Horde, Tamara Gortenmulder
en Melissa van der Stap. De verdediging werd gevormd door Kristian
Geerdinck, Berry de Jong, Cynthia
Sassen en de terugkerende Joyce
Gortenmulder. Iedereen was gemotiveerd om de wedstrijd tegen Madjoe te winnen. Helaas liep dit iets
anders. Gedurende de gehele eerste
helft en ook het begin van de twee-

de helft, gingen beide ploegen gelijk
op. De ene keer kwam Atlantis op
voorsprong, de andere keer Madjoe. Het beloofde dus spannend te
worden tot en met het laatste fluitsignaal. Atlantis bleef door vechten
voor iedere punt en deed haar best
om minstens twee punten los te komen van de tegenstander. Ondanks
alle strijdlust lukte dit niet. Madjoe
wist het gaatje echter wel te slaan
in de laatste vijftien minuten van de
wedstrijd. Atlantis knokte nog voor
wat het waard was, maar het mocht
niet meer baten. De wedstrijd werd
verloren met 9-11.
Volgende week speelt Atlantis 2 de
laatste wedstrijd voordat er verhuisd
wordt naar de zaal. In Kudelstaart
wacht dan VZOD 2.

Zevenheuvelenloop in
Nijmegen
Regio - Zondag 20 november is er
weer de Zevenheuvelenloop in Nijmegen.
Aan dit evenement doen 18.000 lopers mee. Net als afgelopen jaren
gaan we met de touringcar daar
naar toe.
Je moet wel zelf inschrijven alle informatie kun je vinden op
www.zevenheuvelenloop.nl Let wel
op je moet inschrijven voor 25 oktober na inschrijving is niet moge-

lijk. Iedereen is welkom ook supporters. Voor lopers die mee willen en
geen lid zijn van de KNAU die kunnen een code nummer krijgen (anders moet je e 5.00 toeslag betalen ).
De opstapplaatsen voor de touringcar zijn > Nieuwkoop > Uithoorn >
Aalsmeer en Mijdrecht.
Wil je mee bel dan voor 1 november.
Noteer vast in je loopagenda: januari 2012 gaan we ook weer naar Egmond!!

Moeilijk
Het eerste verdedigingsvak - gevormd door aanvoerster Nathalie Valentijn, Christa Zeldenthuis,
Niels Reurings en Alexander Beeloo
- maakte het de aanval van EKVA
meteen flink moeilijk. Door een snelle onderschepping en goed samenspel werd de bal vervolgens naar
het aanvalsvak gebracht. Waar het
Floristteam normaliter nogal moeite
heeft met scoren, wist het aanvalsvak met Laura Kentrop, Anita Wolvers, Carel Beijeman en Maarten
van Diemen binnen enkele minuten
tot scoren te komen. Carel scoorde
een mooi schot van afstand. Hierna was het Maarten die de score wist uit te breiden naar 0-2. Helaas kwam Carel na dit schitterende begin zeer ongelukkig ten val en
moest hij het veld geblesseerd verlaten. Omdat er geen reserves mee
waren, zat er voor het Floristteam
niets anders op dan met zeven man
/ vrouw keihard door te knokken. De
0-2 voorsprong smaakte naar meer
en als er al punten gepakt konden
worden, dan was het wel vandaag!
EKVA wist nog wel terug te komen
tot 2-2, maar de drie overgebleven

vakgenoten van Carel liepen de longen uit hun lijf tegen de vier spelers
van EKVA. Ze wisten zelfs nog tweemaal tot scoren te komen, waardoor
men met een 2-4 voorsprong de rust
inging.
Strijdlust
Iedereen was vol overtuiging en
strijdlust. “Deze ploeg kunnen we
hebben”, was de gedachte die overheerste. Dingen als afvangen en
het uitbrengen van de bal naar de
aanval, wat in voorgaande wedstrijden nog wel eens wat stroef verliep,
gingen nu als een trein. Het vierde
was meer dan vastbesloten om deze trein flink door te laten denderen.
Na rust was het echter EKVA dat
direct wist te scoren, maar gelukkig wist Nathalie met een schot de
marge weer te vergroten naar twee
doelpunten. Zo kwam de stand op
3-5.
Het vak met de drie Atlantisspelers
liet zich niet uit het veld slaan. Ondanks het uitvallen van Carel knokten ze voor wat het waard was. Door
zeer goed en scherp verdedigingswerk van het andere vak hadden zij
voldoende tijd om aan te vallen en
rustig de score uit te breiden. Hoogtepunt van de tweede helft was toch
wel de actie van Maarten die het in
zijn eentje opnam tegen twee heren
van EKVA en deze beiden het nakijken gaf. Zijn doorloopbal die uit deze actie voortkwam ging helaas net
mis, maar Maarten wist deze ook
nog eens zelf af te vangen.
Verslagen
Uiteindelijk werd EKVA met 5-8 verslagen en dat met maar zeven spelers van Atlantis tegen acht spelers
van EKVA. Een prestatie om trots op
te zijn!
De Florist equipe bedankt invaller Niels voor zijn zeer positieve inbreng en nodigt u van harte uit om
deze jonge, enthousiaste ploeg eens
een keer te komen bewonderen in
sporthal de Phoenix tijdens het komende zaalseizoen. De doelpunten in deze winstpartij kwamen op
naam van Maarten (3x), Nathalie,
Niels, Laura, Anita en Carel allen 1.

Off Day Atlantis A1
Mijdrecht - In de strijd om de koppositie in de landelijke eerste klasse A-jeugd heeft Atlantis A1 het onderspit moeten delven tegen een
beter spelend Victum A1.
Het verschil zat hem zaterdag 8 oktober in de afronding van de kansen die bij de ploeg uit Houten succesvoller waren. Bij rust keek de
Mijdrechtse ploeg al tegen een achterstand aan van 4-9 en het verloor
met 7-15.
Atlantis A1/Van Dam was er op gebrand om de vele toeschouwers te
laten zien dat het kan meedraaien aan de top en begon overtuigend aan het duel. Jeroen Korver
verschalkte zij tegenstander en met
een prachtige doorloopbal zette hij
Atlantis op voorsprong.
Lang genieten kon het niet want
Victum schoot de gelijkmaker binnen en wist met enkele fraaie aanvallen de verdediging van Atlantis
uiteen te rukken waardoor het dan
ook niet verwonderlijk was dat zij
uitliepen naar een 1-4 voorsprong.
Met afstandschoten van Jeroen en
Goof van Straaten kroop Atlantis
dichterbij maar een goed spelend
Victum breidde met enkele spatzuivere schoten de voorsprong uit naar
3-7. Het zat Atlantis niet mee, vele kansen werden om zeep geholpen waardoor de doelpunten uitble-

ven. Waar Victum voor rust nog twee
doelpunten door de mand liet glijden wist Atlantis via Timo Jongerling er slechts een in te schieten.
Achterstand
Ondanks de achterstand waren de
coaches redelijk tevreden, er waren
kansen zat geweest en de ruststand
was wat geflatteerd.
Het vizier stond echter niet op
scherp en het leek wel alsof het geloof in eigen kunnen niet aanwezig
was.
De eerste goal na rust was van de
bezoekers en Atlantis leek op een
grote nederlaag af te gaan. Even
was er weer hoop nadat Ciska Taal
en Timo de achterstand verkleinden
naar 6-10.
Nadat Jeroen bij de stand van 6-11
middels een strafworp goal nummer
7 noteerde was het Victum dat freewheelend de voorsprong uitbreidde
naar 7-15.
Een terechte nederlaag tegen een
ploeg die vandaag het meeste recht
had op de overwinning en de aanval
van Atlantis op de koppositie glansrijk afsloeg.
Er rest nog 1 wedstrijd in de veldcompetitie, zaterdag 15 oktober zal
Atlantis A1/Van Dam afreizen naar
Waddinxveen alwaar het om 12.30
uur zal aantreden tegen Korbis A1.
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Van Rijn Racing sluit seizoen af
in België net buiten de top 10
dat er drie rallyracewagens spinde
in de eerste bocht. Kostbare secondes gingen verloren. Dennis besloot
hierna meteen zijn jokerlap te nemen, om in de volgende rondes er
vol in te gaan. Hetgeen aardig lukte,
Dave van Beers (B) in een Clio bevond zich op een tweede positie in
de heat, maar had nog niet gejokerd
en zou dat laatste ronde gaan doen.
Hiermee won Van Rijn nog een positie en werd de ‘schade’ beperkt met
een 8e tijd (3 min. 07) algemeen.

Mijdrecht - Hoewel Van Rijn Racing het seizoen wat later instapte,
kon het team toch nog goede zaken
doen op het Duivelsbergcircuit. Voor
het Mijdrechtse team telde deze afsluitende BK wedstrijd ook mee,
voor hun Nederlands Kampioenschap. Voor onze Zuiderburen zou
het de ontknoping worden van hun
nationale kampioenschap rallycross,
de kampioenen zouden na de wedstrijd gekroond gaan worden!
Met deze spannende strijd in het
vooruitzicht was er 9 oktober jl. genoeg publiek afgereisd naar het
Belgische Maasmechelen. Ondanks
de slechte weersvoorspellingen,
was er voldoende zonneschijn voordat werkelijk de regen doorbrak.
Van Rijn kon, ondanks wat oponthoud in de eerste bochten, een paar
fraaie resultaten bijschrijven, totdat
de koppeling het begaf..
Niet best
De weersvoorspellingen waren niet

al te best, maar toch begon de dag
in België met zon. Na de vorige wedstrijd op Belgische bodem, leek dat
een ideaal begin van de wedstrijd.
Vanaf de vrije trainingen wist Dennis zijn Skoda Fabia in een rap tempo over het circuit te sturen. Daarna volgde de kwalificatie, tot tevredenheid van het team en coureur
werd er een achtste tijd in de tabellen gezet. De kwalificatie is bepalend voor de startopstelling van de
eerste manche. Hierin mocht Van
Rijn starten met enkele sterke tegenstanders, waarvan enkele uit de
top 5 van het klassement. Vanaf de
vierde positie op de startgrid moest
Dennis de race gaan aanvangen.
Met een zeer goede start schoot de
Fabia langs de buitenkant als een
van de eerste op de bocht af, misschien iets te enthousiast en te snel
stuurde Van Rijn naar binnen toe,
waar hij de Belg Andy Martin tegen
kwam. Beide auto’s kwamen met elkaar in aanraking en het gevolg was

Hoop
De manche erop hoopte men zonder kleerscheuren de eerste bocht
door te komen. Met een kleine touche met Van Beers, die ook een
goede start kende, konden beiden
hun weg vervolgen. Van Rijn besloot weer direct zijn jokerronde te
nemen, hetgeen goed uitpakte. Al
was er geen kans meer op een heatoverwinning, toch kon hij aansluiting vinden in deze snelle groep rallycrossers. Met een paar vliegende
rondes van 41 seconde, wist Dennis
(2 min. 57) wederom een achtste tijd
te rijden! Plaatsing voor de B-finale was hiermee veilig gesteld. Echter bleek bij terugkomst in het paddock de koppeling kapot te zijn gegaan. Er zou te kort tijd zijn om deze
te wisselen tussen de manches of finale door. Daarom besloot het team
zich af te melden voor hun derde
manche, om zo de koppeling te sparen voor de finale.
Start
Enkel door het niet deelnemen aan

de derde manche, kon het team zijn
startpositie voor de B-finale niet
verbeteren. Vanaf de laatste startrij moest Van Rijn proberen er zoveel mogelijk uit te halen. Inmiddels
was het gaan regenen, ondanks dat
de monteurs de koppeling enigszins hadden weten te reparen, is
het team nog wat te beperkt in zijn
bandenkeuze voor een regenwedstrijd. Een stond een moeilijke opgave te wachten, de haperende
koppeling zorgde voor een mindere start en werd Dennis op achtervolgen aangewezen. Maar al in de
tweede ronde waren de rijder met
auto het spoor kwijt met een paar
spins tot gevolg. Uiteindelijk zou het
team het seizoen afsluiten met een
11de positie in het dagklassement.
Toch konden er genoeg punten mee
naar huis worden genomen, om zo
een plaats in de top 10 te kunnen
bevestigen. Na een moeizame start
van het seizoen, heeft het team zijn
laatste twee wedstrijden weer van
zich kunnen doen spreken.
In de komende wintermaanden van
dit jaar gaat het team zich weer
voorbereiden op het volgende seizoen, met de Fabia. Indien de mogelijkheden het toe laten, zal de wagen aangepast gaan worden, met
als doel om volgend jaar de tijden
weer omlaag te brengen.
Komende winter zal men middels
de website www.vanrijnracing.nl
de bezoekers zoveel mogelijk up to
date houden! Achter de schermen
is het seizoen nog lang niet afgesloten..

Unitas mini’s spelen
hun eerste toernooi

Kevin Regelink begint
seizoen goed
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
de openingswedstrijd van het marathonschaatsseizoen 2001-2012 op
de ijsbaan De Scheg in Deventer.
Het was nog geen KPN cup wedstrijd maar wel een nationale wedstrijd.
Kevin Regelink, lid van ijsclub Nooit
Gedacht uit Wilnis en gesponsord
door Romex Restate, heeft een heel
goede zomer gehad met veel fietsen skeelerwedstrijden en trainingskampen. Kevin stond met veel zin
en verwachting aan de start. Na een
rommelige start met veel uitlooppogingen was er halverwege de wedstrijd over 75 ronden (normaal 100
ronden) een groepje van 4 man weg

in het ziekenhuis is gebleken dat ze
haar voet heeft gebroken en de komende weken is uitgeschakeld. De
schrik zat er goed in bij de rest van
het team en ook de ze wedstrijd tegen Heemstede werd verloren. In
de derde wedstrijd van de dag tegen de Atalante Muppets was de
Unitas mini’s door alle tegenvallers
de moet in de schoenen gezakt en
werd ook deze wedstrijd verloren.
Ondanks alles hebben we een leuke
dag gehad en veel geleerd met dit
toernooi. Lijkt jou volleybal ook leuk,
kom dan eens kijken of mee trainen op maandagavond van 19.00 tot
20.00 uur in sporthal de Phoenix in
Mijdrecht.

balletje in de buitenlucht te slaan.
Dit resulteerde in ontzettend leuke
wedstrijden en gezelligheid op en
naast de baan gedurende vijf weekenden in september en oktober.
De meeste speeldagen kon iedereen lekker van het najaarszonnetje
genieten op het terras. Dit is ideaal
bij TV Wilnis, als je op het terras zit,
dan kun je alle banen overzien!
Zowel in de herendubbel, damesdubbel als de gemengddubbel waren er voldoende aanmeldingen. Er
werden wedstrijden gespeeld van
2 sets en eventueel een beslissende super tiebreak. Bij een 1-1 stand
werd het toch ineens spannend en
wilden alle partijen toch wel graag
winnen!
Winnaars van het Herfsttoernooi
2011 zijn:
Dames dubbel A: Mirjam de Lange
en Karin de Vink
Dames dubbel B: Ineke Bastiaansen
en Jessica van der Kroon
Dames dubbel C: Esther Blom en
Jolanda Sangers
Dames dubbel D: Cocky Brouwer en
Anke van Ewijk
Heren dubbel A: Jochem van Bergen en Ronald Lucassen
Heren dubbel BA: Harry de Vink en
Johan van Westendorp

Regio - De 9-0 overwinning van De
Merel/Heerenlux 3 doet vermoeden dat het een “makkie”was tegen
Cens 1. Drie van de vier wedstrijden waren superspannend. Met wat
geluk en sterk spel op het eind van
de partijen wist De Merel/Heerenlux 3 aan het langste eind te trekken. Edwin de Jong (zie foto) van
Cens 2 had in slechts 15 beurten de
kortste partij van speelweek 6. Gijs
van der Vliet en Willem van der Linden van De Merel/Heerenlux 4 behaalden met een serie van 9 caramboles het hoogste serie-moyenne
van 25,71%. De Merel/Heerenlux 1
was met 3-6 een terechte overwinning van APK Mijdrecht 4. van deze
wedstrijd zijn geen opwindende feiten te vermelden. DIO had met 5-4
heel veel moeite met Cens 2. Edwin
de Jong was in 15 beurten een ware kwelgeest voor een goed spelende Herman Turkenburg. Zweder van Dalen verraste kopman Paul
Schuurman. Bert Dijkshoorn en Eric
Brandsteder zorgden voor de nipte
winst van DIO.
Cens
Cens 1 verloor geflatteerd van De
Merel/Heerenlux 3. Het winnende team met Hans van Rijn, Caty
Jansen, Wim Berkelaar en Cor van
Wijk is weer ouderwets op dreef. De
Springbok 1 zag De Merel/Heerenlux 4 met een winst van 2-7 vetrekken. Jeroen Vis, Gijs van der Vliet en
Wim van der Linden namen de punten mee naar Vinkeveen. Hen Handelaar redde de eer van de Hoefenaren. De Springbok 2 was op de
andere tafel met 0-9 kansloos tegen
De Schans. John Beets had maar 19
beurten nodig om Jan van Veen aan
zijn zegekar te binden. Henny Hoffmans, Henk Doornekamp en Hein
Voorneveld lieten De Springbok 2

met lege handen achter. De Kuiper/
van Wijk was met 7-2 te sterk voor
APK Mijdrecht 3. Hero Janzing had
maar 19 beurten nodig tegen Ramon Alblas. Jos Lugtigheid kwam
maar 2 caramboles tekort tegen
Ron Schoonhoven. Nico Koster had
slecht één carambole meer dan Roy
van Lith.Verloor
APK Mijdrecht 1 verloor verrassend
met 2-7 van De Kromme Mijdrecht
2. Ab Augustin was in 23 beurten
te sterk voor Cor Ultee. Jamal Banmousa en Adrie van Yperen zorgden voor de overige punten van De
Kromme Mijdrecht 2. De Paddestoel
3 verraste De Paddestoel 2 door met
5-4 net te winnen. Hans Bak speelde met 23 beurten een sterke partij
tegen Pim de Jager en won. Jos van
Wijk was veel beter als Arjan Bosman.
De Merel/Heerenlux 2 was met 5-4
De Vrijheid/Biljartmakers de baas.
Dorus van der Meer zag Bert Loogman op het eind van de partij nog
tot 2 punten naderen. Bert kwam
net tekort. Gijs Rijneveld had in 24
beurten geen kind aan Nick van de
Veerdonk.Paul Huzemeier en Bart
Dirks redde de eer vor De Vijheid/
Biljartmakers.
Stand na 6 speelweken:
DIO
40 punten
De Merel/Heerenlux 3 40 punten
De Kuiper/van Wijk
37 punten
De Vrijheid/Biljartmakers 33 punten
De Paddestoel 2
32 punten
Op 15 en 16 oktober a.s. wordt de finale driebanden-B gespeeld in bareetcafé De Lachende Ruiter. De finalisten zijn Jos Bader, Ab Siegrist,
Henny Versluis, John Oldersma en
Nick van de Veerdonk.
De aanvang van de wedstrijden is
op beide dagen om 13.00 uur.

Luidruchtige bridgeochtend
bij Bridgeclub ABC

die na 20 ronden een ronde voorsprong pakte op het peloton. Kevin
zat vlak voor de finale van het peloton (voor de 5e plek) op een goede positie toen hij door een tegenstander onderuit werd gereden. Hij
stond weer snel op zijn schaatsen
en kon door een flinke inspanning
snel weer zijn positie innemen. Kevin werd uiteindelijk nog knap 5e
van het peloton en 9e plek totaal.
Kevin was zeer tevreden met het resultaat wat goede hoop geeft voor
een mooi seizoen. Aanstaande zaterdag rijdt Kevin de 1e KPN cup
wedstrijd in Amsterdam op de Jaap
Eden baan. De wedstrijd begint om
18.00 uur.

Herfsttoernooi doet de
naam wel eer aan!
Wilnis - Afgelopen weekend was
alweer het laatste weekend van
het Herfsttoernooi 2011 bij Tennisvereniging Wilnis. Na tal van mooie
weekenden troffen de deelnemers
met de afsluiting een regenachtige
dag, een waar herfst toernooi.
Oorspronkelijk begon het herfsttoernooi als een toernooi voor alleen
de eigen leden. Echter, na wat signalen te hebben ontvangen dat ook
spelers buiten TV Wilnis graag aan
dit toernooi zouden willen deelnemen is enige jaren geleden besloten
dit toernooi ook open te stellen voor
andere geïnteresseerden. Het toernooi heeft maar 1 doel en dat is gezelligheid! Het gaat niet hoofdzakelijk om de punten, maar om de sportiviteit en de gelegenheid om eens
met een ander te spelen dan je normaal gewend bent.
Een aardig aantal deelnemers hadden zich ook dit jaar weer ingeschreven voor het toernooi. Winterleden mochten meedoen, spelers
van andere verenigingen en van TV
Wilnis zelf, tal van combinaties zijn
mogelijk tijdens dit toernooi. Genoeg opties dus!
Menigeen maakte dankbaar gebruik van de mogelijkheid nog even
zo aan het begin van de herfst een

Mijdrecht - De Unitas mini ’s hebben zaterdag 8 oktober hun eerste mini toernooi gespeeld in de
Bankras hal in Amstelveen. Het
team bestaat uit jongens en meisjes die hoog uit een jaar volleyballen
maar de meeste zijn net gestart zijn
met volleybal. Ze begonnen zenuwachtig aan de eerste wedstrijd tegen
VCH Libro uit Hoofddorp. Na een
onwennig begin maar af en toe toch
met goed spel werd de eerste wedstrijd verloren. De tweede wedstrijd
werd gekenmerkt door een grote inzet van de Unitas spelers. Ze waren zelfs zo fanatiek dat bij een botsing Marit er een zere voet het veld
moest verlaten. Bij naderonderzoek

Biljarters De Merel 3
halen maximale winst

Regio - Donderdag 6 oktober
was de derde competitieronde
bij bridgeclub ABC.

Heren dubbel BB: Edwin van Avezaath en Perry van Leeuwen
Heren dubbel C: Hendrik Palm en
Harry de Vink
Heren dubbel D: Feodor Dekker en
Peter Priem
Gemengd dubbel AA: Sabine van
Senten en Jochem van Bergen
Gemengd dubbel AB: Joyce Kost en
Nick de Vink
Gemengd dubbel B: Mirjam de Lange en Jos Zewald
Gemengd dubbel C: Irene Zewald
en Hendrik Palm
Gemengd dubbel D: Laura van Beijnen en Johan Bank

Met een regenachtige maar gezellige dag is het toernooi weer ten einde gekomen.
De organisatie, bestaande uit Isabel Hemelaar, Suze de Hoop, Els de
Vink en Joke Versteeg kunnen samen met de deelnemers terug kijken op een uitermate geslaagd
toernooi. Zij hopen dan ook dat het
volgend jaar weer net zo geslaagd
zal worden en roept daarom iedereen nu alvast op buiten de kaders
te denken en een nieuwe speelmaat
te ritselen.
Tot volgend jaar!

Overwinning voor
Hertha meiden F1
Vinkeveen – Zaterdag 8 oktober hebben de meiden van de F1
van Hertha hun eerste overwinning
van het seizoen behaald. In en tegen Nederhorst den Berg traden ze
aan tegen de jongens van de plaatselijke F5. De stijgende lijn van de
laatste weken bracht ze vorige week
al tot een gelijkspel (2-2) tegen de
jongens van Abcoude F12. Na een
voorzichtige start werd halverwege de eerste helft de score geopend
door een doelpunt van Annabel. Al
snel daarna werd de voorsprong uitgebouwd naar 4-0 door doelpunten
van Babs, Femke en wederom An-

nabel. Nederhorst kwam er af en toe
gevaarlijk uit, maar door uitstekend
keeperswerk van Maud en na rust
Femke werd het doel schoongehouden. In de 2de helft werd het door
prima verdedigingswerk van Fenna en Annebel en doelpunten van
Maud, Noa en Annabel uiteindelijk zelfs 10-0! Een overwinning om
trotst op te zijn.
Mochten er meisjes zijn die door dit
succes ook zin krijgen om te gaan
voetballen, zijn ze van harte welkom om op woensdagmiddag (half
6) een keer mee te komen trainen.

Het kwam waarschijnlijk omdat het
weer zo herfstachtig was, het regende en er waaide een harde wind,
maar iedereen was zo luidruchtig
dat het voor een aantal paren hinderlijk was om te spelen. Het ene
paar moet in een rustige sfeer verblijven om zich goed te concentreren en het ander paar doet het wat
makkelijker, heeft er minder last
van. We blijven natuurlijk een gezelligheids club en daar hoort ook gezellig babbelen bij, maar men mag
een ander niet hinderen.
De wedstrijdleiding zei dan ook zeer
terecht, dat men onder het bridgen
net zo stil moet zijn als bij het oplezen van de uitslagen.
Er moest op het laatste moment
nog een tafel bijgeplaatst worden,
er kwam een paar waarvan de wedstrijdleiding dacht dat zij verhindert
waren toch kwam opdagen.
Fien Leefting was jarig geweest en
kwam met een heerlijke traktatie.
Wim Egbers kwam ook op krukken, had een ongelukje gehad tijdens zijn vakantie en kwam ook met
het verheugend bericht dat zijn vaste maat Riet Bezuyen waarschijnlijk morgen uit het ziekenhuis komt,
maar moet nog wel thuis verder revalideren. Er werd aan 14 tafels gebridged. Zeven in de A-lijn en zeven
in de B-lijn. Er werd in twee lijnen
gespeeld.
A-lijn
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Ria en Joop Smit
met 59,38 %, vorige week melde ik al “dit is een paar dat hoor je
niet, maar pakken wel de punten”
ik hoop dat iedereen nu gewaarschuwd is. Tweede werd het echtpaar Leny en Jan v.d.Schot met 57,99
%, zij hebben blijkbaar mijn goedbedoeld advies opgevolgd en hebben deze week rust gehouden na

hun zware maar zo prachtige reis
door Afrika.
Derde werden Nel Heilman en Hetty
Houtman met 57,64%, dit paar komt
ook weer langzaam op stoom, het
zijn diesels.
B-lijn
In de B-lijn werden Corry Olijhoek
en Nel de Ruiter eerste met 65,90 %,
waarbij Corry fijntjes opmerkte “ de
gezusters Bruine de Bruin hebben
het maar weer goed gedaan met
twee eerste plaatsen”, maar ik weet
niet of het aan de gezusters lag of
aan hun partners.
Tweede werden Miep v.d. Hoek en
Nel v.d. Neut met 57,22 %, het paar
dat vorig jaar ook in de bovenste regionen verkeerde blijkt hun goede
vorm weer hervonden te hebben.
Derde werden Leny van Noort en
Phini Sutter met 54,58 %, een nieuw
paar dat blijkbaar snel een eenheid
is gaan vormen.
De competitiestand.
Na de derde ronde begint zich enkele verschillen in de stand af te tekenen.
A-lijn
Eerste is het echtpaar Ria en Joop
Smit met een gemiddelde score van
57,09 %.
Tweede is het paar Greet de Jong
en Roel Knaap me 56,39 % en derde Siep Ligtenberg en Piet Hoogenboom met 53,97 %.
Het licht nog allemaal dicht bij elkaar, er is nog van alles mogelijk.
B-lijn
Eerste zijn Hier Corry Olijhoek en
Nel de Ruitermet een gemiddelde
score van 59,24 %.
Tweede is het echtpaar Ans en Joop
Zoethout met 56,09 % en derde
Miep v.d.Hoek en Nel v.d.Neut met
55,88 %, hier zijn de verschillen al
iets groter, maar nog niet onoverkoombaar. Volgende week wordt de
vierde competitieronde gespeeld.
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de speler die over het net speelt.
Door de wijzigingen mag er nu ook
op niveau 4 al bovenhands geserveerd, gesmasht en geblokt worden. Vooral het smashen brengt een
leuke uitdaging voor de teams mee.
Atalante heeft op dit niveau wel 4
teams spelen.
Toppers
De Atalante Toppers met Chanel
Jansen, Claudia Schuurmens, Leonie de Horde, Lucia Roos, Noa Janmaat en Roos Jansen kwamen uit in
de A-poule met een lekkere start tegen Smashing Velsen. Met een solide serve behaalden zij veel punten
en ook werd er zo nu en dan gesmasht. Beide sets werden ruim gewonnen. Daarna tegen een meer
gelijkwaardiger team, ging lang gelijk op, maar juist op het eind gaven
de meiden het weg. De laatste wedstrijd was tegen een team dat al wat
had kunnen oefenen met de nieuwe
regels. Ze werden een beetje verrast door de hardere bovenhandse serve en de aanvallen. Ze kwamen nog wel wat terug, maar helaas
werd ook deze partij verloren.

Mooi veelbelovend
1e toernooi Atalante mini’s
Vinkeveen - Op 8 oktober vond de
aftrap plaats voor het nieuwe volleybalseizoen 2011-2012 met de allerjongste kids van Volleybalclub Atalante uit Vinkeveen. In de Bankras
in Amstelveen traden maar liefst 7
miniteams van Atalante aan. De mini-afdeling van Atalante, gesponsord door Vinken Vastgoed, groeit
nog steeds en het is mooi om zoveel groengele teams in de hal te
zien spelen.
In de ochtend was het de beurt aan
het oudste miniteam (tot 12 jaar) en
de 2 jongste teams (vanaf 6 jaar).
De Atalante Heroes en de Atalante
Kanjers beten het spits af op beginniveau 2A en 2B. De Heroes mochten eind vorig seizoen al even een
keer proeven aan de competitie.
Cayden Hoekman, Sander de Vries,
Kevin van den Bosch en Sander van
Senten zijn dit seizoen aangevuld
met nieuwelingen Alyssa Hoekman en Daan Bouterse. Het team
niet compleet in verband met andere verplichtingen en werd daarom
aangevuld met 2 spelers uit een ander team, Maaike van de Water en

Anouk Roos. Het team draaide erg
leuk. Sander heeft vorig jaar al wat
ervaring opgedaan, maar ook de
nieuwe Alyssa en Daan deden het
erg goed. De mooie vangballen werden met veel enthousiasme beloond
(ook door het publiek). De eerste
wedstrijd werd gewonnen, de tweede verloren. De laatste tegenstander was er helaas niet… dus ook
gewonnen.
Nieuw team
Op het veld ernaast speelde de Kanjers, ook een heel nieuw team met
Isa Verweij, Tessa van de Water,
Zoey Hamelink en Nathalie Passet.
De meiden hadden het erg naar hun
zin in het veld en lieten puike wedstrijden zien. Het eerste duel was
vrij gelijkwaardig en eindigde met
een gelijk spel. De tweede wedstrijd
werden ze even verrast door de tegenstander en verloren de eerste
set dik. Maar heel erg knap kwamen
ze sterk terug en speelden de tweede set de tegenstander helemaal
zoek! Weer een gelijk spel. De laatste wedstrijd tegen SAS uit Uithoorn
hebben ze met een mooie winstpar-

tij afgesloten. Een hele mooie prestatie voor zo’n eerste toernooidag!!
Muppets
Iets later die ochtend begon de Atalante Muppets aan hun wedstrijden
op het hoogste niveau 6. Het is een
ervaren team met Kimo van Boxtel,
Marc Shair Ali, Ivar Post, Stefan de
Haan, Jaco ten Cate en Juriaan van
der Spoel. De bal moet minimaal 2
keer gespeeld worden, doel gaat dit
jaar worden om zoveel mogelijk in
3-en te spelen, wat trainster Mirjam
van der Strate (D1) aan de kant ook
luidkeels stimuleerde. Het team kan
al aardig smashen en ook bovenhands serveren waardoor ze het de
tegenstanders erg moeilijk maakten. Met 3 gewonnen wedstrijden
zijn ze 1e geworden en schuiven ze
volgende keer door naar de A-poule
op niveau 6. Goed gedaan!
Het middagprogramma begon met
een demonstratie voor niveau 4
teams in verband met wat spelregelwijzigingen. Bij niveau 4 wordt
alles in drieën gespeeld, enkel de
tweede bal wordt nog gevangen en
dan netjes aangegooid voor de der-

Megamini’s
In de 4B poule speelden de Atalante
Megamini’s met Anouk Roos, Lisanne en Mark de Graaf, Maaike van de
Water en Judith van Senten, dit seizoen zonder Jade van Schie die aan
het nieuwe team de Long Ladies
is toegevoegd. De eerste wedstrijd
begon wat rommelig doordat de tegenstander er niet was. Uiteindelijk
heeft een ander team van dezelfde
vereniging ingevallen. De start was
prima. Er werd energiek en fanatiek
gebald en ook de smash werd uitgeprobeerd. Een ruime overwinning.
Daarna tegen Martinus. Dat ging
aardig gelijk op, helaas de winst net
uit handen gegeven. De laatste partij tegen wat grotere kinderen werd
weer helemaal goed gemaakt door
sterk te winnen, goed gedaan!
Ministars
Op het veld ernaast speelde tegelijkertijd de Atalante Ministars. Zonder Eva Verweij nu een team van vijf:
Talitha van der Maat, Fay Omtzigt,
Nikki Blomvliet, Valerie Scheffer en
Isabel Klokkers. De laatste 2 waren
verhinderd, maar spelers van andere teams deden graag een rondje
mee. De eerste wedstrijd ging wel
goed, maar het was nog wel even
een beetje wennen weer zo de eerste competitie dag, deze werd net
aan verloren. Daarna moesten de
dames tegen een team dat eigenlijk een poule hoger had moeten
spelen. Dat was even jammer, deze werd ook verloren.. In de laatste wedstrijd hebben ze alles ruimschoots ingehaald. Het team was
nu op elkaar ingespeeld en dan met
sterke Mark als invaller erbij heeft
het team wel heel dik gewonnen
(een van de sets wel met 27-11).
Long ladies
Als laatste but zeker niet least
maakten de nieuwe Atalante Long
Ladies hun opwachting met ervaren
Jade van Schie en Eva Verweij aangevuld met twee nieuwe speelsters
Rosalie Smit en Annefloor van der
Horst. Geen verrassende teamnaam
gezien de veelbelovende gemiddelde lengte van de spelers. Annefloor
kon de eerste minidag niet meedoen vanwege een gebroken vinger dus ook dit team kreeg steeds
ondersteuning vanuit andere teams.
Ondanks de nieuwe samenstelling
leek het alsof ze al vaker hadden
samengespeeld. De eerste wedstrijd gelijk, de tweede tegen SAS
ging erg goed en werd heel mooi
gewonnen.
De laatste wedstrijd werd weer een
gelijkspel waarbij ze de eerste set
nipt verloren, maar de 2e set werd
flink orde op zaken gesteld door een
hele dikke winstpartij. Heel goed!

Vijf punten ‘cadeau’ voor
Atalante H1
Vinkeveen - Op Vrijdag 7 Oktober
was het dan zover, Atalante H1 gesponsord door A-side moest naar
het Topsportcentrum in Almere om
daar tegen H2 van VC Allvo aan te
treden. Na de twee eerste wedstrijden te hebben verloren waren de
mannen uiteraard gebrand op revanche, midden blokkeerder Bas
van der Lubbe was die dag jarig en
meldde dat hij wel met 5 punten als
cadeautje naar huis wilde gaan en
of het team daar even voor wilde
zorgen. Dus met deze opdracht verlieten wij de kleedruimtes. Na fanatiek te hebben ingespeeld begon de
wedstrijd.
Na een aantal goede aanvallende
en blokkerende acties aan Vinkeveense kant begonnen de mannen
erg goed in de eerste set. Maar helaas kwam toen weer de nu al inmiddels beruchte pass-dip en keken de A-side mannen in no-time
tegen een 8 punten achterstand aan
en werd er door interim coach Jeroen Molenaar een time-out aange-

vraagd. Na een goeie peptalk en het
feit dat we Bas een 0-4 winst hadden belooft herpakte het team zich
weer. Erik Verbruggen was aanvallend niet te stoppen en scoorde zeker 95% van zijn ballen via het blok,
waarmee hij de tegenstander tot
wanhoop dreef. Onder zijn leiding
werd ondanks wat setpunten tegen, deze set toch nog met 26-28
naar ons toe getrokken. De spits
was er af!!! De 2e set was een beetje een saaie bedoening. Erik scoorde via het blok, jarige Bas frutte elke bal langs het blok in alle gaten
die de tegenstander maar te bieden
had. En oh ja, Erik scoorde weer via
het blok en weer en weer en weer..
Goed, zoals gemeld een saaie set
die met 16-25 werd gewonnen.
Voorsprong
Na een ernstig gesprek met elkaar
dat dit toch ook niet helemaal kon,
besloten we Allvo in de derde set
een voorsprong te geven, zodat ze
nog enige kans hadden op een set-

je winst. Maar, Erik Verbruggen zoals al genoemd, de man die alles op
de buitenkant scoorde, kon het niet
laten en ook de middenaanval was
niet meer te stoppen. Samen met
een goede portie Atalante vechtlust
en goede verdedigende acties werd
deze set alsnog binnen gesleept met
de cijfers 23-25. De vierde en laatste set werd met weliswaar een Erik
Verbruggen op de bank met wederom een nipte voorsprong gewonnen
met 24-26. Dit was een wedstrijd die

met heel veel vechtlust door iedereen werd gespeeld en beleefd. Er
werd gevochten, geknokt, geslagen,
gebeten en gevloekt, maar met vlagen ook zeer goed gespeeld.
Het was voor het publiek dan ook
een genot om naar te kijken. Feit is
dat H1 een mooie 5 punten heeft
binnengesleept.
Namens Bas, bedankt! Volgende
week vrijdag spelen de heren thuis
in De Boei om 21:00 tegen US H5.

Atalante D2 blijft taai
doorzetten
Vinkeveen - Vrijdag 7 oktober
speelde de tweede damesploeg van
Atalante tegen Spaarnestad D4 uit
Haarlem. Na een eerste 2-3 thuis en
een 2-3 uit, is de race in de eerste
klasse spannend, uitdagend en pittig. De gast uit Haarlem had twee
winstpartijen geboekt en verder was
de Vinkeveense equipe helaas ietwat gehavend, verdeler Jet Feddema verrekte haar enkel in de vorige
wedstrijd en Joke Ruizendaal is net
weer zachtjes aan begonnen met
trainen na een knieoperatie. Verder
Debbie van der Hoorn op vakantie,
D1 speelster Daniëlle van der Horst
stond wederom deze laatste keer
paraat om eventueel in te vallen.
Kop groter
Het Haarlemse team was gemiddeld
anderhalve kop groter en bracht direct een zeer hoge middenaanvalster in stelling. Lastig te blokkeren,
lastig te verdedigen en lastig te omzeilen. Maar door de Vinkeveense
buitenaanvallers veelvuldig aan te
spelen werd de lange middenvrouw
uitgedaagd op de buitenkant mee te
blokkeren en dat vergde veel energie. Bovendien was er veel aardigheid te halen in de veldverdediging
van de Haarlemse dames, mooi getipt door trainer/coach Erik Raket.
De hele wedstrijd werd gekenmerkt
door hard werken en spannende
soms wat rommelige rally’s. Set 1
werd gepakt met 25-22.

de i te zetten. Mede door goed serveerwerk van Inge en Natalie, extra
geoefend bij de laatste training, lukte dat mooi. Via 16-16 en 23-23 werd
het uiteindelijk wederom een krappe overwinning: 25-23. Tineke Vellekoop nam de plek van Annemarieke Wijnands over en de Haaxman
ploeg ploegde voort. Over en weer
werden punten gemaakt, een verse
Haarlemse middenaanvalster had
de plek overgenomen van de lange vermoeide dame en dat bracht
weer nieuwe tactieken en oplossingen mee. Goed geconcentreerd
werden de mogelijkheden benut en
vooral Inge en Natalie waren pittige kartrekkers met scherp scorende aanvallen en mooie felle reeksen van servicepunten. Bij 19-19 gaf
geen van de partijen zich gewonnen totdat wederom Atalante kantje
boord met miniem verschil aan het
taaie langste eind trok: 26-24. Ook
de vierde set was van het zelfde kaliber, maar dit keer sloeg de meter door naar Spaarnestad (24-26)
en met 3-1 werd de wedstrijd gewonnen. Woensdag 19-10 speelt de
Haaxman ploeg uit in Amsterdam.

Winst
Na de mooi behaalde winst bleef de
ploeg met middens Marjan Fares
en Annike van Kouwen, buitenaanvallers Inge Bakker en Natalie van
Scheppingen, diagonaal Annemarieke Wijnands en verdeler Annemarie Bakker staan. Het ging voort
met een spannende strijd, aanvankelijk iets te makkelijk gestart en
bij 8-13 achter nam Erik Raket een
time-out om weer even puntjes op

Hard werken loont nog
niet voor Atalante dames 1
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
mocht Atalante dames 1 gesponsord door Haaxman en Verbruggen
de 3e competitiewedstrijd spelen tegen SVU DS1 in de Boei te Vinkeveen. Een sterk team met veel jonge
meiden, dus dames 1 moest aan de
bak. Helaas is Mirjam van der Strate nog steeds geblesseerd aan haar
schouder en moet ze meer rust houden om het geheel te laten genezen.
Het team van dames 1 begon met
Marleen Sondermeijer en Daniëlle
van der Horst op het midden, Jana
Chatrnuchova en Allie Koekoek op
buiten, Sandra Wiebes op diagonaal
en Xuee Lont als spelverdeelster.
De 1e set begon beter dan de afgelopen 2 wedstrijden. Door servicedruk, goed passes en prima spelverdeling ging het lange tijd gelijk
op. Er werd vanaf het begin hard
gewerkt en uiteindelijk door goede
blokkering van Marleen Sondermeijer ging de 1e set met 26-24 naar de
Haaxman/Verbruggen dames.
De 2e set was een zelfde beeld. Carin van Kouwen was erin gekomen
voor Xuee Lont als spelverdeelster
en Loes Kuijper voor Allie Koekoek
op buiten. Er werd zelfs een voorsprong tot 19-16 opgebouwd door
veel servicedruk en Jana Chatrnuchova scorend op buiten. Maar
toch kon dames 1 de voorsprong

niet vast houden. SVU kwam terug
door slimme plaatsballen en met
22-25 ging de set naar SVU.
Hangen
De 3e set lieten de Haaxman/Verbruggen dames hun kopjes een
beetje hangen. De pass kwam minder aan en er werden teveel fouten
gemaakt in de aanval of verdediging. Deze set ging dan ook met 1925 naar SVU.
De 4e set moest het weer komen
van het harde werken voor elkaar en
afwisseling in de aanval door slimme plaatsballen in het midden of in
de hoeken achterin. Carin van Kouwen was in het veld gekomen voor
Daniëlle van der Horst op het midden. SVU nam al snel de leiding.
Ze bleven steeds een paar punten
voor staan. Dit was op het einde niet
meer in te halen ondanks een wissel
op de diagonaal en een aantal serviceseries. Met 23-25 ging ook deze
set naar SVU en daarmee de wedstrijd met 1-3.
Aankomende zaterdag mogen de
Haaxman/Verbruggen dames aantreden in Amsterdam tegen vv Amsterdam DS2. Ook hier zullen we
weer hard voor de punten moeten
werken. Laten we hopen dat we er
meer dan 1 mee naar huis kunnen
nemen.

Creavorm D3 deze week
minder succesvol
Vinkeveen - Na de eerste wedstrijd
een winst in de zak te hebben gestoken, moesten dames van Atalante D3 gesponsord door Creavorm
Meubel en Interieurmakers afgelopen vrijdag in de Boei helaas de
meerdere erkennen in het eerste
team van Roda uit Amstelveen.
De einduitslag 0-4 zorgde echter
niet voor een geheel ontevreden gevoel.
De eerste set verliep gelijk op. Beide teams leken af te tasten wat de
beste tactiek was. Voor de laatste
punten werd gestreden, Atalante
trok aan het kortste eind: 24-26. De
2e set voegden Jaimie Theijsmeijer
en Mariska van der Spoel wat extra pit toe aan de wedstrijd. De gaten in de achterste hoeken werden
slim opgezocht bij de tegenstander.
Dit leverde goede punten op. Tegelijk bleek Atalante ook enkele gaten te laten vallen, die niet onbenut
werden door de tegenstander. Resultaat: 19-25.
Nivja Bartman had door een ongelukkige botsing in het veld een ver-

velende elleboogblessure opgelopen. Daarom werd voor de 3e set
de opstelling maar eens door elkaar
gegooid door Martine de Graaff en
Marlou de Vries in de middenaanval
en Denise van der Laan in de buitenaanval te zetten. Ook in de setup werd door Sandra de Boer het
stokje overgegeven aan Wilma van
der Schaft. Helaas mochten deze
moves, alsmede het terugwisselen
van Ingeborg Verweij door coach
Nicolle van Vliet niet baten: 11-25.
Het leek of de Atalante dames zich
de laatste set niet meer kon opladen om nog een leuke pot te spelen:
16-25. Dit relatief nieuwe team lijkt
nog wat te moeten wennen aan elkaar en aan het spel in de 2e klasse. Toch waren de dames niet ontevreden.
De tegenstander uit Amstelveen,
vorig seizoen 4de in de tweede klasse was duidelijk al langer op elkaar
ingespeeld. Als nieuwkomer D3 wat
verder in het seizoen is, zal het team
een geduchte tegenstander kunnen
worden.
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Moeizaam
Na de vakwisseling ging het wat
moeizamer. Atlantis kreeg meer
kansen en De Vinken had moeite
om kansen te creëren. En de kansen die ze kregen werden helaas
gemist of afgekeurd (doorloopbal
Menno). Uit een strafworp verkleinde Atlantis de achterstand tot 6-1.
Maar dat was ook het enige doelpunt voor rust.

De Vinken D1 sluit af met winst
Vinkeveen - Na het verlies vorige
week tegen directe concurrent Fiducia, was de kans op het kampioenschap voor De Vinken D1 nagenoeg verkeken. Slechts bij verlies
van Fiducia tegen SDO, zouden de
Vinkeveners nog op gelijke hoogte kunnen komen. Daarnaast moest
de ploeg zelf haar laatste wedstrijd
tegen Atlantis D1 in winst omzetten. Zonder de geblesseerde Celine Leeflang startte de ploeg met
een ietwat gewijzigde opstelling. In
de aanval stond Annabel Mulckhuyse naast de jonkies Zoë van Dasler, Ravi Brockhoff en Finn Kroon.
In het andere vak stonden de tweedejaars Luka van der Vliet, Tessa
Stoof, Thomas Duikersloot en Men-

no de Graaff. Enkele weken geleden
speelde De Vinken de tegenstander uit Mijdrecht van de mat (163). Maar toen speelde de ploeg ook
haar beste wedstrijd van het seizoen en stond het vizier wel op heel
scherp. Afwachten was hoe het spel
zich nu zou ontwikkelen.
Aanvallen
Het jonge aanvalsvak trok meteen
fel van leer en voordat Atlantis door
had dat de wedstrijd begonnen was,
lag de bal er al in. Een doorloopbal
van Finn Kroon betekende de 1-0.
Wat Finn kan, kan ik ook dacht zijn
vakgenoot Ravi Brockhoff. Sterker
nog, ik kan het beter. En jawel hoor,
via twee doorloopballen scoorde hij

de 2-0 en 3-0. De verdediging van
De Vinken gaf nagenoeg geen kans
weg en het aanvalsvak speelde de
bal lekker snel rond. Het spelletje
waarop getraind wordt, werd goed
uitgevoerd. De 4-0 was dan ook
een doelpunt uit ‘het trainingsboekje’: Zoë van Dasler trok weg bij de
korf en kreeg de bal perfect aangespeeld door Finn. Zonder aarzelen
schoot Zoë de bal feilloos door de
korf. Atlantis was behoorlijk aangeslagen. Aanvallend kreeg het weinig
ruimte en de aanvallers van De Vinken bleven maar bewegen. Voor de
vakwisseling was de wedstrijd eigenlijk al gespeeld. Zeker toen Ravi
uit een dieptebal 5-0 en 6-0 via een
strafworp scoorde.

Het eerste aanvalsvak pakte de
draad na de rust weer aardig op.
Sterk afvangwerk van Annabel
Mulckhuyse stelde de rest in staat
om veel te schieten. Een doelpunt
kon niet uitblijven. Zoë van Dasler
was de eerste die de ban brak: 7-1.
Ravi en Finn bekroonden hun goede wedstrijd met de 8-1 en 9-1. Met
Dylan Bras op de plek van Menno
wist het tweede aanvalsvak nu ook
te scoren. Een doorloopbal van Luka van der Vliet bracht de stand op
10-1. Atlantis liet in de tweede helft
echter ook zien dat het eigenlijk helemaal geen slechte ploeg was. Ook
zij kregen kansen en via twee mooie
afstandschoten verkleinden zij de
stand tot 10-3. Maar verder liet De
Vinken het niet komen. Thomas
Duikersloot die wat pech had met
schoten die net te kort waren, kreeg
en benutte enkele minuten voor tijd
een strafworp: 11-3. Het slotaccoord
was voor Dylan Bras die zijn lengte goed benutte en direct uit de afvang 12-3 scoorde. Een mooie overwinning voor het talentvolle team
dat het in de zaal een klasse hoger
(eerste klasse!) mag gaan proberen. Sterke tegenstanders als Blauw
Wit (Amsterdam) en OVVO (Maarssen) staan dan op de Vinkeveners te
wachten. Maar ook kampioen Fiducia, dat geen steek liet vallen en met
7-4 van SDO won, komen ze weer
tegen. Een mooie gelegenheid voor
de ploeg om iets recht te trekken.

Makelaardij Witte bouwt aan de jeugd
van Korfbalvereniging De Vinken
Vinkeveen - Zaterdag 8 oktober
2011 was het zover. Onder toeziend
oog van vele enthousiaste Vinkenfans werd in de rust van de wedstrijd De Vinken 1 – Velocitas 1 de
sponsorovereenkomst
getekend
tussen Makelaardij Witte en Korfbalvereniging De Vinken. Makelaardij Witte zet zich in voor diverse verenigingen en leuke initiatieven in
het belang van een bruisend Vinkeveen. Juist in deze tijd van bezuiniging vindt Makelaardij Witte het belangrijk om maatschappelijke betrokkenheid te tonen. De komende
drie jaar zal het A1 team van Korfbalvereniging De Vinken uitkomen
in haar bekende blauwe kleur met
het karakteristieke geelwitte logo
van makelaardij Witte op de borst.
Het A1 team van De Vinken wist
aansluitend aan de contracttekening de wedstrijd tegen ZKV A1 te
winnen en zij verstevigden daarmee de tweede plaats in de tweede klasse.

startbewijs voor een van de afstanden waarover gelopen wordt.
Op 30 oktober wordt er gestart om
9.30 u. op de baan van AKU op
sportpark de Randhoorn. Onder
deskundige leiding van minimal 2
trainers wordt er op de zondagmorgen en op dinsdagavond getraind,
deels op de baan en deels op de
weg, na overleg met de groep.
U kunt altijd meedoen, ongeacht
uw loopniveau of ervaring, er wordt
voor iedere deelnemer een trainingsschema gemaakt.

Tafeltennissers Veenland 2
overwinning op Woerden 8
Wilnis – De tafeltennissers van
Veenland 2 hebben een ruime overwinning geboekt in de uitwedstrijd
op Woerden 8. Het team samengesteld uit Harry Warmer, Ramon Mayenburg en Fabian Veerhuis won met
9-1 en deed daarmee goede zaken
in hun poule in de vijfde klasse. Beide partijen hadden weinig geheimen voor elkaar, aangezien in het
verleden ook een aantal keer tegen
elkaar werd gespeeld.
Fabian begon in zijn eerste wedstrijd goed tegen B. Nikolic. Na de
eerste twee sets vrij gemakkelijk
gewonnen te hebben, kreeg Fabian
meer tegenstand in de laatste set,
maar kon uiteindelijk toch in een
tie-break winnen. Ramon speelde
zijn eerste wedstrijd tegen P. Hagebout. Na een lange gelijkopgaande wedstrijd moest Ramon het onderspit delven. Na een spannende
vijfsetter werd de stand door Hagebout weer op 1-1 gezet. Ook Harry maakte er een spannende wedstrijd van tegen N. Goormachtigh.
In de eerste vier sets ging het gelijk op, maar Harry kon in de laatste
set ruim afstand nemen van Goormachtigh.
De dubbel werd gewonnen door
Ramon en Fabian in drie sets. Twee
sets daarvan werden in een tiebreak gewonnen. Doordat Ramon
en Fabian op de beslissende momenten de punten pakten, werd er
met een 3-1 stand gerust.

an won zijn tweede wedstrijd van
Hagebout. De wedstrijd werd gekenmerkt door vele fouten aan de
kant van Hagebout, zodat Fabian de
wedstrijd gemakkelijk in drie sets
kon winnen. Vervolgens had Nikolic
geen antwoord op het spel van Harry, die ook zonder in de problemen
te komen in drie sets kon winnen.
Ramon maakte zijn fout goed door
in zijn tweede wedstrijd niets heel
te laten van N. Goormachtigh. Door
het hoge niveau van Ramon’s spel,
liet hij zijn tegenstander gedesillusioneerd achter.
Hierna gingen de mannen door met
het winnen van haar wedstrijden.
Harry won van Hagebout en zette Veenland op een 7-1 voorsprong,
waardoor een grote score in de
maak was. Fabian moest in zijn laatste wedstrijd alle zeilen bijzetten om
te winnen van Goormachtigh, maar
uiteindelijk kon hij winnen in drie
sets. Ramon maakte vervolgens het
feestje compleet. Hij won van Nikolic in drie sets en bepaalde de eindstand op 9-1. Een goede overwinning voor Veenland, waarna dit met
veel gezelligheid werd gevierd aan
de bar met de sportieve verliezers
van Woerden.
Door deze overwinning blijft Veenland op de eerste plaats met vijf
punten voorsprong op Werinon,
maar deze hebben nog wel een
wedstrijd tegoed. Volgende week
staat de belangrijke uitwedstrijd op
het programma met Werinon. Hopelijk kunnen de tafeltennissers van
Veenland 2 ook dan met een overwinning naar huis keren.

Eerste herenteam van
Unitas goed bezig

Op de foto van links naar rechts: Marcel Sint Nicolaas (coach De Vinken A1) Ellen Stokhof (coach De Vinken A1)
Arnold de Groot (Makelaardij Witte) Eddie Duikersloot (sponsorcommissie De Vinken)

heid om Argon opnieuw te laten
scoren, echter alleen voor keeper
Martin van Engen schoot hij naast.
Onhoudbaar
Na een kwartier kreeg Argon
een vrije trap, vanaf achttien meter schoot Albert Mens de bal onhoudbaar in de rechterbovenhoek
0-2. Daarna nog een tweetal goede mogelijkheden, eerste was er
Vincent van Hellemondt die een
voorzet van Groenen net niet koppend kon afronden en Ali Eren zag
de Fortius keeper ingrijpen bij een
hard schot. De laatste tien minuten
kreeg de thuisploeg meer grip op de
wedstrijd, eerste zagen we een kopbal die maar net naast ging en in de
slotfase drie hoekschoppen op rij

maar doelman Bas van Moort hield
z’n hoofd koel. Albert Mens moest
in deze fase geblesseerd afhaken,
Rik Schalkwijk verving hem.
Geblesseerd
Bij aanvang van de tweede helft
bleef ook Ali Eren geblesseerd in de
kleedkamer achter, hij werd vervangen door Stefan Tichelaar. Nadat er
een doelpoging van Rik Schalkwijk
door de keeper onschadelijk werd
gemaakt kwam de thuisploeg sterk
opzetten. De fysiek sterke ploeg forceerde drie hoekschoppen oprij, tot
twee maal toe moest Argon’s sluitpost Bas van Moort uitkomst brengen. Pas het laatste kwartier kon Argon in aanvallend opzicht weer wat
laten zien. Vincent van Hellemondt

verscheen alleen voor de Fortius
doelman maar schoot naast. Een
schot van Schalkwijk werd door Van
Engen over de lat getikt. De aansluitende hoekschop door Rick Verweij
kon nu wel door Rik Schalkwijk worden verzilverd 0-3. Daarna was het
verzet van Fortius gebroken. Nathal
van Aken werd vervangen door Tobias Verburg en even later was er
Groenen die z’n inzet via de voet
van de doelman op de lat stuiteren.
Alan Doorson scoorde wel maar zag
zijn doelpunt na enige discussie geannuleerd worden. Maar een listig
boogballetje even daarna van Stefan Tichelaar werd wel geteld 0-4.
Nadat keeper Van Engen met wat
kunst en vliegwerk erger voor Fortius voorkwam kon hij toch niet verhinderen dat een voorzet van Groenen, die Tichelaar liet lopen door de
vrijstaande Vincent van Hellemondt
werd ingeschoten 0-5.
Zaterdag ontvangt Argon thuis tegen het op zesde plaats staande
RKAVIC uit Amstelveen.

Druk weekend voor BMX-ers van UWTC
Regio - Afgelopen zaterdag 8 oktober vond het jaarlijkse tijdrijden
plaats. De wisselbeker moest weer
verdedigd worden. Genoeg concurrentie dit jaar, maar liefst 45 deelnemers hadden zich aangemeld.
Zij hebben allemaal geprobeerd om
3 rondjes in dezelfde tijd, of in ieder geval met zo min mogelijk verschil, te rijden. 4 ouders hebben via
de stopwatch de tijden geklokt, deze zijn in de computer ingevoerd en
daaruit is een winnaar naar voren
gekomen. Of Michael Schekkerman

Uithoorn - Zondag 29 januari organiseert Atletiek Klub Uithoorn zijn
jaarlijkse grote loopevenement “De
10 Engelse mijlen van Uithoorn”. Er
kan over 4 afstanden worden gelopen: 1 km voor kinderen, 5 km, 10
km. en 10 EM ( ruim 16 kilometer).
Om u goed te kunnen voorbereiden
op een van de 3 langere afstanden,
kunt u meedoen aan de loopclinic
die AKU organiseert.
We starten daarmee op zondag
30 oktober. De clinic duurt 13 weken en de kosten daarvan bedragen
40,- en u ontvangt daarvoor ook een

Snel
Na de rust ging het erg snel voor
de mannen van Veenland 2. Fabi-

Argon zaterdag verslaat
Fortius met ruime cijfers
Mijdrecht - Argon heeft afgelopen
zaterdag met 0-5 gewonnen van de
nummer drie op de ranglijst Fortius. Een bliksemstart met twee doelpunten stond aan de basis van deze
zege. De tweede helft kon pas met
nog een kwartier op klok definitief
worden afgerekend met de Amsterdammers.
Argon begon fel aan de wedstrijd en
overrompelde de defensie van Fortius volledig, zo ging een schot van
Albert Mens maar rakelings naast
en zag Rick Verweij z’n inzet via onderkant lat weer in het veld terugspringen. Maar na zes minuten was
het raak, na een actie over links
schoot Ali Eren diagonaal via binnenkant paal in 0-1. Een minuut later had Lesley Groenen de gelegen-

AKU organiseert loopclinic

de beker nog een jaar mee naar huis
mag nemen houden we geheim tot
de bingo-middag. Deze wordt gehouden op zondagmiddag 27 oktober. Zondag 9 oktober werden de
rijders in Schagen verwacht voor de
8e BWC van dit seizoen. Of het aan
de weersvoorspelling gelegen heeft
of aan het feit dat Schagen voor
sommige verenigingen wat verder weg ligt, blijft gissen. Feit is dat
er beduidend minder aanmeldingen waren dan vorige week in Uithoorn. Van UWTC waren er weer 37

inschrijvingen voor de eigen klasse
en nog eens 10 voor de open klasse.
Door wat problemen met het starthek verliep de training en eigenlijk
ook de wedstrijd niet zoals de rijders graag zien. Toch heeft iedereen
weer zijn best gedaan om nog wat
punten te verzamelen voor het eindklassement. Sommige rijders weten
al dat ze afdelingskampioen zijn geworden. De weersverwachting zag
er niet al te best uit voor vandaag,
en inderdaad zijn de halve finales
en de finales in de regen verreden.

Uitslagen
De uitslag is weer te vinden op de
web-site van BMX west. In de open
klasse wisten vandaag de volgende rijders het podium te halen: 3e
plaats Ferdi Cevahir (7-); 2e plaats
Izar van Vliet (8-9); 1e plaats Scott
Zethoff (10-); 3e plaats Mats de
Bruin (14-); 1e plaats Arjan van Bodegraven (12-); 3e plaats Michael
Schekkerman (16+). Volgende
week rijden de rijders een TopCompetitie wedstrijd in Volkel en over 2
weken de laatste BWC in Velsen.

De Ronde Venen - Na de 4-0 gewonnen wedstrijd van vorige week
tegen de heren van Spaarnestad,
was het deze week de beurt aan
VCH.
Afgelopen woensdag speelden de
heren van Unitas thuis tegen de heren van VCH uit Hoofddorp. Met de
ontnuchterende ervaring van vorig
jaar , hoopt Unitas dat het nu allemaal beter zal gaan. De basis van
Unitas bestond uit John van Scheppingen en Rick Samson als buitenaanvallers, Johan Samson en Hans
Out als middenaanvallers, Robert
van der Meer als diagonaalspeler en
Jaap Wille als spelverdeler. Ricardo
Angulo Vélez mocht de het telbord
bedienen en Ruud Stark is geblesseerd.
VCH begon met de opslag, maar
het was Unitas dat na korte tijd de
touwtjes in handen kreeg. De passes lagen vrij goed en soms nog een
beetje onzeker werden de punten
1voor1 binnengehaald. Er was bij
VCH commotie over een afgekeurd
punt, maar dat kon de Mijdrechtenaren niet deren. Via een time-out
bij 16-11 en een spelerswissel bij
15-22 aan de kant van VCH, mocht
Unitas de set uitspelen naar een 2517 overwinning.
Slecht
De tweede set begon slecht bij Unitas. Zo vlot dat Unitas in de eerste
set voor kwam te staan, zo niet sneller keken de Mijdrechtenaren tegen

een forse achterstand aan. Door onder andere een goede opslagbeurt
van VCH maakten het voor Unitas
lastig. In deze set waren de Unitas
aanvallen niet goed- en ‘ uitgekookt’
genoeg. Time-outs, bij 9-15 en 1319, waren nodig om de neuzen weer
dezelfde kant op laten wijzen. Helaas heeft dat niet tot het juiste resultaat geleid. Unitas liep nog wel
in, maar de set werd met 21-25 verloren.
In de derde set werd Robert gewisseld en Ricardo ingezet als buitenaanvaller, waardoor John als diagonaalspeler ingezet kon worden. Dit
bleek een goede combinatie. Deze set verliep voorspoedig, ‘ geholpen’ door VCH. Door goede service, -aanvallen en -reddingen aan
de kant van Unitas, is VCH genoodzaakt bij de stand 9-3 een time-out
te nemen. Unitas hield VCH goed
onder druk waardoor ze bijna niet
tot scoren kon komen. Uiteindelijk
ging de set met 25-13 naar Unitas.
De vierde set is zo nodig een kopie
van de derde set. Met een ongewijzigde opstelling ging Unitas op dezelfde voet door. Voor de toeschouwer was ook deze set leuk om naar
te kijken. Met wederom een een
aanvallend Unitas en helaas een onenigheid aan de kant van VCH, dat
niet nodig was. De set werd door de
Mijdrechtenaren glansrijk gewonnen met 25-12. Een 3-1 overwinning
brengt Unitas naar een tussentijdse
eerste plaats.
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Hertha MC1 verliest het
van ‘t Gooi

Badmintonclub Space Shuttle

Mooie overwinning
jeugdteam
De Ronde Venen - Afgelopen zondag werd alweer de 5e competitiewedstrijd van het seizoen gespeeld
door het jeugdteam van Space
Shuttle tegen badmintonvereniging
De Treffers uit Kortenhoef.
Vincent van der Sluis, Wouter Tas,
Lotte Vork en Susan Blaauw hebben
de toeschouwers laten genieten van
mooi badminton en een aantal zenuwslopende partijen.
Vooral Vincent kon er geen genoeg
van krijgen. Hij stond in 3 partijen
tegenover een bijzonder goed spelende heer van De Treffers. Dit resulteerde in 3 driesetters, waar-

van hij er 2 in winst wist om te zetten. Ook de andere 5 partijen werden door onze enthousiaste jeugdleden goed gespeeld en met winst
afgesloten.
Met als resultaat een mooie 7-1
overwinning.
Op zondag 30 oktober speelt onze
jeugd weer een wedstrijd in sporthal
De Scheg, aanvang 13.00 uur. Toeschouwers altijd welkom.
Voor meer informatie over badminton voor jeugd en senioren
kunt U terecht op onze website:
www.bcspaceshuttle.nl.

Goede prestaties
Veenlopers in Eindhoven!
De Ronde Venen - Zondag 9 oktober namen 4 Veenlopers deel aan
het marathon gebeuren in Eindhoven.
Twee op de halve en twee op de hele marathon. Het weer was goed.
Een klein beetje regen tijdens de
halve marathon.
De halve marathon leverde een PR
op voor Petra Leeuwerik 1:47:15
die werd gehaasd door maarten

Leeuwerik 1:47:14. Petra werd met
haar tijd 29 in haar categorie. Van
279 deelnemers. Frans Woerden en
Hans Leeuwerik liepen mooie tijden
op de hele: Frans Woerden als haas
voor de organisatie leidde de groep
van 3:15:00. Hans Leeuwerik liep in
zijn categorie naar een 5e plaats
(cat.65+) van dertien deelnemers
in een nieuw persoonlijk record van
3:58:52.

Super Sportief bij Spel en
Sport DRV
Mijdrecht - Een pittige les voor de
meest fitten onder ons, die hun conditie graag op peil willen houden.
De gevarieerde lessen zijn zowel
voor sportieve mannen als vrouwen.
Na een goede warming up (meestal op muziek) komen de matjes op
de vloer en werken we aan de versteviging van verschillende spiergroepen: buikspieren, rugspieren,
arm- en beenspieren. We gebruiken verschillende materialen zoals
dynabands, gewichten, springtouwtjes en ballen. Ieder kan op eigen ni-

veau werken, maar heeft wel de stimulans van de anderen. Dat houdt
je bij de les.
De les wordt afgesloten met een
(bal)spel. Dat doet een beroep op
het uithoudingsvermogen en is tegelijk een spannende uitdaging.
Wie benieuwd is of deze les wat
voor hem of haar is, kan gerust komen meedraaien. Hartelijk welkom!
Plaats en tijd:
Wilnis, Willisstee,
Pieter Joostenlaan 24.
Donderdag 20.30 – 21.30 uur

Finale Wheel of Energy
Regio - Marathonloper Richard
Bottram heeft ondanks tegenslagen
zondag 9 oktober zijn 301e en laatste marathon gelopen in het Wheel
of Energy op Amsterdam Airport
Schiphol. Met dit initiatief heeft hij
sinds 10 oktober 2010 internationale aandacht gevraagd voor het belang van een beter leven met kanker. De missie van Wheel of Energy is hoop uitdragen voor een beter leven met kanker. Wheel of Energy is de afgelopen 365 dagen door
duizenden lopers uit 67 verschillende landen in estafettevorm zoveel
mogelijk in beweging gehouden. Op
zondag 9 oktober vond er als onderdeel van Wheel of Energy een unieke Schipholloop plaats, de finale
van dit project. 365 lopers hebben in

teams van 14 personen 7,5 kilometer
gelopen als teamprestatie voor een
beter leven met kanker. Op het moment dat Gert Lek (11 jaar) en Sven
Notermans (12 jaar) uit Uithoorn
van deze finale hoorden, was er
voor deze jongens geen twijfel mogelijk ze wilden deze finale meemaken en ook hun steentje bijdragen
voor dit goede doel. Zo stonden ze
afgelopen Zondag om 11:00 uur aan
de start op Schiphol en hebben de
7,5km in een team samen met nog
12 volwassenen perfect uitgelopen,
de laatste meters van deze loop
hebben ze samen met Richard Botttram in het Wheel gelopen. Een hele prestatie en het mooie is dat deze
jonge jongens zich ook bewust zijn
van de noodzaak van dit project!

Jeugdschaaktoernooi op 5
november bij Denk en Zet
Vinkeveen - Schaken onder de
jeugd wordt steeds populairder. Dat
merken we wel aan het aantal leden
op onze schaakvereniging Denk en
Zet-Advisor. Ook dit jaar zitten we
alweer op 28 jeugdschakers, en
daar komen er waarschijnlijk alleen
nog maar meer bij.
Ook geven we momenteel een cursus kennismaken met de schaaksport namens Kies voor Hart en
Sport. Hieraan doen 14 deelnemers
mee van 8 tot 12 jaar. In 5 lessen
worden de regels van het schaakspel uitgelegd, zoals de loop van
stukken en wat alle stukken mogen
en kunnen doen aangevuld met de
nodige theorie en oefeningen.
Onze jeugdafdeling heeft op vrijdagavond zijn speelavond. Tussen 19.00 en 20.00 uur wordt er geschaakt. Het eerste halfuur bestaat
uit theorie en schaakoefeningen,
om de jeugd beter te leren schaken.
Daarna kunnen ze de geleerde theorie in de praktijk brengen tijdens
de interne competitie.
Het is een prachtig gezicht als je al
die geconcentreerde gezichten ziet.
Je kunt een speld horen vallen, zo
stil is het soms. De blije gezichten
na een behaalde overwinning en
soms de tranen na een nederlaag,
het hoort allemaal bij het schaken.
Uitslagen Interne competitie
Ronde 5 gespeeld op 07-10-2011
Witspeler Zwartspeler
Uitslag
Bodhi ZonneveldMatthijs Meijers
0-1
Peter de JongeStefan Rijsbergen
1-0
Tom Nisters-Mike van Yperen ½-½
Erik van OosbreeJeroen Croonen
1-0
Sawan Jansen-Yoeri Sohl
0-1
Bram PauwAnnerieke Roelofsen
1-0
Anouk PappotDavid van Eck
½-½
Annebelle AntonisGeert Jan Dierickx
0-1
Joey de Hondt-Bas Cornelissen 1-0
Tyree JoorenLennart van der Veen
1-0
Filip Banjanin-Edward Deen ½-½
Collin PetersNiels van den End
½-½
Kjell Zijm-Jemeco
½-½
Afgemeld
oneven
Willem Ype van WalravenSamuel Nyaku
Martin Meijer

Zij zijn op zoek naar vrijwilligers om
ons team te ondersteunen met het
begeleiden van de jeugd. Wij zitten met ons ledenaantal bijna aan
het maximale. Als u het leuk vindt
om te helpen bij het jeugdschaak,
kom eens kijken of neem contact
op met Kees Kentrop 0297-264169
of E-mail keeskentrop@xs4all.nl Het
is maar voor 1 uurtje per week op
vrijdagavond van 19.00 tot 20.00 uur.
Schaaktoernooi
Ook dit jaar organiseert schaakvereniging Denk en Zet-Advisor het
jaarlijkse jeugdschaaktoernooi voor
schakers en schaaksters tot 18 jaar.
Iedereen is weer van harte welkom
op zaterdag 5 november in dorpshuis de Boei te Vinkeveen, ook om
te kijken.
Stieva Metaalbewerking bv te
Aalsmeer is de sponsor die dit jaar
alle mooie bekers en medailles ter
beschikking stelt. Er is voor iedereen prijs dus niemand gaat met lege
handen naar huis.
Het toernooi begint om 13.00 uur
en de prijsuitreiking is rond 17.00
uur. Deelname aan dit toernooi
is gratis. Aanmelden kan tot vrijdag 4 november via de website
www.svdenkenzet.nl of telefonisch
bij Evert Kronemeijer: 0297-283477.
Er geldt dit jaar een maximum aantal deelnemers. De inschrijving sluit
automatisch bij 56 aanmeldingen.
De organisatie van dit jeugdschaaktoernooi ligt geheel in handen van
schaakvereniging Denk en Zet-Advisor.

Argon zondag glijdt uit in
Hoorn
Mijdrecht - De uitwedstrijd van Argon tegen Hollandia in Hoorn heeft
geen punten opgeleverd. Op de ongebruikelijke zaterdagavond zag de
jonge ploeg van trainer Jimmy Simons te weinig kans zich onder de
Noord-Hollandse druk uit te voetballen en moest de punten terecht
aan de gastheren laten. Hollandia
begon overtuigend aan de wedstrijd
en liet meteen zien waarom het
hoog genoteerd staat op de ranglijst. Argon had op het spekgladde veld moeite om de dynamische
middenvelders en fysiek sterke aanvallers van Hollandia af te stoppen.
Daardoor kwam de ploeg te weinig
bij de zwakkere laatste linie van de
West Friezen. Na een kwartier spelen kreeg Argon daarvoor de rekening gepresenteerd. De opkomende rechtsback van Hollandia werd
niet opgepakt door de Argon defensie en de aanvallers liepen niet mee
waardoor de perfecte voorzet vrij
gegeven kon worden en door Calvin Robert achter de kansloze Singels kon worden gekopt: 1-0
Een minuut of tien later had de score zomaar verdubbeld kunnen zijn
toen Joey van Ede uitgleed in zijn eigen zestienmetergebied maar Maxime Singels, die uitstekend keepte,
redde met de vingertoppen. Joshua
Patrick kreeg kort daarna de ultieme gelegenheid om de stand gelijk
te trekken, maar verkwanselde die
mogelijkheid door de bal te ver voor
zich uit te spelen en doelman Sijm
daardoor als winnaar uit de 1 tegen
1 situatie zag komen.
Tien minuten voor de rust kwam
Hollandia op 2-0 toen een identieke

voorzet en dito kopbal van weer Robert Singels te machtig waren. Argon stelde daar in die fase weinig
tegenover en mocht Singels danken
dat Hollandia niet verder uitliep. Een
opleving vlak voor rust had zomaar
de aansluiting kunnen betekenen
toen Vincent Verheul een uitstekende voorzet afleverde en Samir Jebbar het kopduel won, maar de bal
ging net over de lat.
Na de rust stond Argon binnen een
mum van tijd in een kansloze positie
toen een wel erg makkelijk gegeven
vrije trap door Ivo de Heus geweldig werd binnengekruld: 3-0. Drie
wissels in een klap in de 65e minuut
veranderden het spelbeeld. Invallers
Dion Gerritsen en Lorenzo Lassooij
profileerden zich positief en met name Gerritsen was op het middenveld een versterking voor Argon.
Tot echte kansen leidde dat echter
niet. Dennis Filippo was het dichtst
bij succes maar zag zijn uithaal
door de doelman onder de lat vandaan getikt worden. Kevin van Essen was drie minuten voor het einde wel succesvol toen zijn kogelharde vrije trap alleen door het doelnet
gestopt kon worden: 3-1.
Bij Hollandia heeft Argon helaas
weer geen punten kunnen incasseren. De fases van 30 à 40 minuten goed voetbal die de ploeg elke
week wel laat zien moeten worden
doorgetrokken naar hele wedstrijden. Dan is Argon voor elke ploeg in
de topklasse een lastige tegenstander en zal het aanspraak maken op
meer punten en een hogere notering op de ranglijst.

Vinkeveen - Vandaag mochten de
meiden van Hertha MC1 spelen tegen één van de meiden teams van ’T
Gooi. Volgens de coach van de club
uit Hilversum heeft ‘T Gooi momenteel meer meisjes dan jongens binnen de lijnen van het voetbalveld
staan. Helaas is dat bij Hertha nog
niet het geval, al zit daar het meisjesvoetbal wel stevig in de lift. ’T
Gooi heeft drie C teams en die spelen allemaal in dezelfde competitie.
Op het voetbalveld naast het parkeerterrein werd een stevig duel uitgevochten en wat de stand mogelijk doet vermoeden was Hertha zeker niet de ondergeschikte. Hertha
speelde vandaag de regendruppels
uit de lucht maar zowel Emily, Danitsja als Rowan kregen de bal niet
langs de keeper. Er waren mooie
opzetten van achteruit, lange ballen naar voren door Romy, prachtige acties van Amber als centrale
middenvelder en goede en met name snelle passeerbewegingen van
Nancy. Lesia hield achter veel tegen
in gevecht van vrouw tegen vrouw,
wat er soms hard aan toe ging. Emma die vele duels won en Isabelle liet ook vandaag weer geweldig
voetbal zien, maar de bal ging er gewoon niet in.

huis. Ver in de tweede helft schoot
de keeper van ’T Gooi de bal uit,
pardoes tegen het achterhoofd van
één van haar medespeelsters, goaltjesdief Nikita stond op de juiste
plek en kon de bal eenvoudig inschieten. Nikita heeft ook nog met
een afstandsschot de lat geraakt en
heeft met een paar handige passeerbewegingen de tegenpartij het
nakijken gegeven.
Nikita is dan ook vandaag The Girl
of The Match. Hertha heeft nu twee
wedstrijden gewonnen en twee verloren en heeft tegen de top 4 van
de competitie gespeeld. Nu moet je
natuurlijk niet denken dat het makkelijker gaat worden, want dan krijg
je zelfs tegen de ploegen die onderaan staan nog klop, maar we moeten toch een paar punten kunnen
gaan pakken de komende weken.
Zeker als ze zo spelen als vandaag.
Nikita van Delzen

Stevig
Omdat Hertha stevig in de aanval zat, konden de zwart/gelen van
’T Gooi op de counter spelen. Twee
snelle meisjes in de spits en je krijgt
ze om de oren. Quinty heeft weer
geweldig gekeept, Hertha had met
veel grotere cijfers kunnen verliezen, maar Quinty stond weer als een

Hertha D1 bind ook
Waterwijk aan de zegekar!
Vinkeveen - Vorige week zaterdag
nog ruim 25 graden maar vandaag
met regen, hagel en wind richting
Almere voor de wedstrijd tegen Waterwijk. Ferdi is op vakantie en Jeroen is geblesseerd daarom deed
Lars vandaag mee . Door de enorme drukte op het sportpark konden
we vandaag niet onze normale warming-up doen en deden dat vandaag dan maar langs een klein trap
veldje. Om 12.00uur stonden dan
klaar op het kunstgras, ook stond
er nog een team klaar van Waterwijk, was dat onze tegenstander??
Het leek wel een B team, maar het
was inderdaad onze tegenstander
van vandaag, stuk voor stuk een kop
groter dan onze dappere Herthanen.
Dus vandaag geen 1:1 duels maar
lekker voetballen was het advies
van de leiding. De eerste 10 minuten
was het nog een beetje rommelig
aan de kant van Hertha, we hadden
wel sterker, waren voetballend duidelijk beter en kregen kleine kansjes, de tegenstander was helemaal
niet gevaarlijk en anders stond onze verdediging of keeper Bas prima
in de weg. Na een kwartier werden
we steeds sterker en na een mooie
pass van Jay wat het Maikel die de
dikverdiende 0-1 maakte, we bleven
lekker voetballen, met prima combinaties kregen we kans op kans,
Joost maakte dan eindelijk de 0-2
en toen Lars nog eens werd neergelegd binnen de 16 meter kon de
prima leidende scheidsrechter niets
ander doen dan de bal op de stip te
leggen, Maikel maakte de 0-3. Daarna nog kansen genoeg om de score
op te voeren maar we waren wat te
onzorgvuldig. De ruststand was dan
ook 0-3. Direct na rust een enor-

me bui met hagel, regen en wind
(heerlijk die dug-outs), Waterwijk
kwam op 1-3, zou het nog spannende worden?? Nou nee Hertha bleef
wel de betere ploeg maar voetballend was het de 2de helft wat minder, ook omdat Waterwijk meer fysieke strijd leverde waar onze Herthanen het een beetje moeilijk mee
hadden. Kansen kregen de Waterwijkers eigenlijk niet Hertha scoorde nog de 1-4 via Maikel. Als we
wat zorgvuldiger waren geweest
en soms niet de moeilijke oplossing
zouden zoeken had de uitslag nog
hoger geweest. Maar mannen met
4 gespeeld 12 staan we wel ongeslagen bovenaan, de nummers 2 en
3 hebben punten laten liggen vandaag dus we staan alleen aan kop!!
Lars bedankt voor het meespelen
vandaag je hebt het uitstekend gedaan !!

HVM onderuit in derby
De Ronde Venen - Zondag was de
allereerste Rondeveense hockeyderby, HVM ging op bezoek bij het
nog puntloze Abcoude. Het werd
een enerverende wedstrijd, met een
verrassende uitslag: 3-2 winst voor
Abcoude.
Aan de inzet van de Mijdrechters
lag het niet, aan de gestaag neervallende regen ook niet. Beide teams
speelden in een hoog tempo, waarbij het spel zich voortdurend verplaatste van de ene naar de andere goal.
Een verschil was wel dat HVM-keeper Redmar Stienstra veel reddingen moest verrichten, terwijl zijn
collega aan de andere kant de ballen wel naast en over leek te kijken.
De Mijdrechtse voorhoedespelers
creëerden veel kansen, maar hadden de grootste moeite met de afronding.
Na een gelijkopgaand begin was
het Abcoude dat uit een strafcorner
de score opende, maar in dezelfde
minuut was het alweer gelijk, door

een handige boogbal van Thom
Gunther. Tien minuten later kwam
Abcoude voor de tweede keer op
voorsprong, weer uit een strafcorner. Ook nu werd het weer snel gelijk, uit een strafcorner, de tweede
treffer van Thom Gunther. Met deze
2-2 stand werd de rust bereikt.
Na de pauze ging de wedstrijd in
hetzelfde hoge tempo verder, maar
Abcoude kreeg de overhand. De
Mijdrechtse verdedigers Tim Mantel, Jacob Veerhuis, Martijn Hensbroek, Christian Kievits, Koen Meijer
en Jordy Jurgens konden de aanvallen meestal goed onderbreken.
Het uitverdedigen werd echter te
vaak goed door Abcoude onderschept, waardoor de druk bleef. Halverwege de tweede helft kwam Abcoude door een benutte vrije kans
weer op voorsprong.
Deze gaf het team niet meer uit handen, al was er nog wel even discussie of een inzet van Jurrian Hartwigsen wel of niet de doellijn was gepasseerd.

