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Buurtlijn 526 
nu ook door 

Wilnis
De Ronde Venen - Vanaf 
maandag 12 december a.s. is 
buurtbus lijn 526 onderdeel van 
Syntus, de nieuwe vervoers-
maatschappij in onze regio. De 
twee nieuwe 8-persoons buurt-
bussen zijn herkenbaar aan de 
kleuren wit met rood, de Syntus 
kleurstelling. Om ook de bewo-
ners van Veenzijde II en III in 
Wilnis te bereiken wordt er een 
lus gereden over de Veenweg 
vanaf de rotonde Industrieweg/
Veenweg naar de rotonde Be-
graafplaats Wilnis. De haltes 
zijn Zwenkgras, Beemdgras en 
Burg. de Voogtlaan. Buiten de 
haltes uw hand opsteken mag 
ook, mits de Buurtbus daar vei-
lig kan stoppen. Na de Burg. 
de Voogtlaan gaat de Buurt-
bus linksaf richting Vinkeveen 
en wordt de huidige route ver-
volgd. Het blijft een uur-dienst 
tussen Uithoorn busstation - 
Breukelen Markt vice versa, 
volgens de bestaande route-
tijden en betaling met de OV-
chipkaart. De nieuwe dienstre-
geling is te vinden op de nieu-
we website buurtbus526.nl en 
op de website van Syntus.
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MEER WETEN? 
BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433 
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

MEER WETEN? 

TEVENS BEZORGERS GEVRAAGD 
VOOR ENKELE WIJKEN IN MIJDRECHT

WIJK AMSTELHOEK 245 KRANTEN 
INCL. NIEUWJAARSKAARTJES

0251674433

ook 50+ van harte welkom

WIJK AMSTELHOEK 245 KRANTEN 

BEZORGER/STERBEZORGER/STERBEZORGER/STER
SPOED

WIJ ZIJN WEGENS ZIEKTE VAN DE BEZORGER
MET                             OP ZOEK NAAR EEN SERIEUZE

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Expert Mijdrecht
Bozenhoven 19d, (0297) 286845

LAAGSTE PRIJS 
VAN NEDERLAND!

PRIJSKNALLER
LAAGSTE PRIJS 

PRIJSKNALLER
LAAGSTE PRIJS 

PRIJSKNALLER
NERGENS GOEDKOPER!

VERTROUWDE
SERVICE!

Prijs- en modelwijziging en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. 
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 7 december 2016.

ULTRA HD TV 
UE55KU6020

55’’139 cm

VERTROUWDE
Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 7 december 2016.Aanbieding is geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m woensdag 7 december 2016.
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Petitie: PAUW Bedrijven 
moet blijven!
De Ronde Venen - De fractie van 
PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal in 
De Ronde Venen is een petitie ge-
start onder de titel ‘PAUW Bedrij-
ven moet blijven!’. De fractie vindt 
dat er door de meerderheid van de 
colleges van de zes samenwerken-
de gemeenten te gemakkelijk ge-
kozen is om de sociale werkvoor-
ziening PAUW Bedrijven op te hef-
fen en er onvoldoende is gekeken 
naar mogelijkheden om samen met 
PAUW tot een duurzame oplossing 
te komen. 

Een defi nitieve keuze is geluk-
kig nog niet gemaakt, want eerst 
moeten de gemeenteraden van de 

zes deelnemende gemeenten zich 
hier nog over uitspreken. De frac-
tie roept iedereen die zich zorgen 
maakt over het opheffen van PAUW 
dan ook op om de petitie te teke-
nen. De fractie wil de gemeenten 
De Ronde Venen, Stichtse Vecht, 
IJsselstein, Nieuwegein, Lopik en 
Vianen zo laten weten hoe belang-
rijk het is dat de PAUW Bedrijven 
met al haar expertise blijft bestaan.  

Onzeker
Raadslid Pieter Kroon: “Als de PAUW 
Bedrijven opgeheven worden moe-
ten gemeenten de sociale werk-
voorziening zelf gaan organiseren. 
En hoe dat eruit moet gaan zien is 

nog zeer onduidelijk en onzeker. Het 
is ook maar de vraag of voor ieder-
een goed en passend werk beschik-
baar blijft. Voor zo’n 700 kwetsba-
re mensen breekt er dan ook een 
bijzonder onzekere tijd aan. En dat 
terwijl het opheffen van PAUW he-
lemaal niet nodig is. De PAUW Be-
drijven bestaan al 60 jaar en zijn ex-
pert in het aan het werk helpen van 
mensen. Deze kennis en ervaring 
moet wat ons betreft behouden blij-
ven. Laten we dan ook samen met 
PAUW op zoek gaan naar een duur-
zame oplossing!” De petitie is te vin-
den op pvdagroenlinks.com en op: 
https://petities.nl/petitions/pauw-
bedrijven-moet-blijven

De Ronde Venen - Afgelopen 
week heeft het college van Burge-
meester en Wethouders van  De 

Ronde Venen de gemeenteraad en 
de pers een brief gestuurd met een 
update over het rubber op de kunst-

grasvelden. In deze brief schrijft het 
college: “ Zondag 27 november j.l.) 
is in de uitzending van het NOS-

College gelooft niet in onderzoekuitslag:

”Uitzending NOS zorgt 
voor onnodige onrust” 

journaal om 20.00 uur een item be-
handeld over de mogelijke gezond-
heidsrisico’s van SBR-rubbergranu-
laat. In het item zijn enkele resulta-
ten uit het onderzoek van de ban-
denbranche gepresenteerd en be-
commentarieerd door een toxico-
loog. De uitzending wekt de indruk 
dat er nieuwe feiten zijn, maar de-
ze zijn er niet. Het nieuwsitem zorgt 
echter weer voor veel onrust bij ver-
enigingen, omdat de uitkomsten van 
het onderzoek worden vergeleken 
met de consumentennorm voor che-
mische stoffen. Hierdoor wordt de 
norm voor chemische stoffen vaak 
overschreden. Voor rubbergranu-
laat geldt echter een andere norm. 
Binnen zogenaamde REACH-veror-
deningen worden stoffen op basis 
van gebruik geclassifi ceerd. Daar-
bij wordt een onderscheid gemaakt 
tussen een voorwerp en een meng-
sel. Rubbergranulaat valt onder de 
categorie mengsels. Hiervoor geldt 
dus ook een andere norm. Meer in-
formatie over REACH kunt u vinden 
op: https://echa.europa.eu/nl/regu-
lations/reach/“, aldus de brief.

Geen wijziging van 
standpunt RIVM 
De brief vervolgt: “Er is met de  Ver-
eniging Sport en Gemeenten uit-
voerig contact geweest  met het 
RIVM. Het RIVM heeft geen aan-
leiding om haar advies te wijzigen. 
Namelijk dat er gewoon gesport 

kan worden op kunstgrasvelden 
met SBR-rubbergranulaat. Vereni-
ging Sport en Gemeenten volgt het 
standpunt van het RIVM. Medio de-
cember worden de uitkomsten van 
het RIVM-onderzoek verwacht. Wij 
adviseren gemeenten om dit offi cië-
le onderzoek af te wachten. 
Afgelopen vrijdag heeft Vereniging 
Sport en Gemeenten een vragenlijst 
naar gemeenten gestuurd om spe-
cifi ek zicht te krijgen op problemen 
en vraagstukken als gevolg van de 
discussie over SBR-rubbergranu-
laat. Zodra de resultaten bekend 
zijn en aanleiding geven u hierover 
te informeren, zult u nadere bericht-
geving van ons ontvangen.  Op de 
website van het RIVM (www.rivm.
nl) en op de  website (www.spor-
tengemeenten.nl) staat de meest 
recente informatie. “, zo eindigd de 
brief van het college aan de raad. 
Het is maar hoe belangrijk je de ge-
zondheid van  - met namen - kin-
deren vindt. De gemeente Amster-
dam heeft in ieder geval al besloten 
om de nieuwe velden niet meer met 
rubberaan te leggen. Het ernsatige 
in deze zaak is, dat de gevolgen he-
laas pas over jaren uitkomen. Waar-
om de gok wagen? Het kost geld de 
velden vernieuwen, maar er is over-
al geld voor, het is maar net wat je 
belangrijk vind. Ondertussen spelen 
en teainen er dagelijks kinderen op 
deze velden. 
Wordt vervolgd.

Vinkeveen - Verzorgingshuis Vin-
kenoord in Vinkeveen krijgt een 
nieuwe bestemming. Naast de hui-
dige  bewoners biedt de locatie van-
af medio 2017 ook woonruimte aan 
15 jong volwassenen met een ver-
standelijke beperking uit de ge-
meente De Ronde Venen. Het mes 
snijdt daarmee aan twee kanten: de 
huidige bewoners van het verzor-
gingshuis hoeven niet te verhuizen 
en de jongeren kunnen begeleid 
zelfstandig wonen in vertrouwde 
omgeving dichtbij hun familie. Zon-
der de samenwerking zou het ver-
zorgingshuis binnen afzienbare tijd 
de deuren hebben moeten sluiten. 
Paul Willems, bestuurder van Amer-
poort  en Harry Luik, tijdelijk be-
stuursvoorzitter van Careyn, teken-
den samen met huidige bewoner 
Olga Voortwist en toekomstig be-
woner Arjan van Dijk vrijdag 2 de-
cember de samenwerkingsover-
eenkomst, in aanwezigheid van be-
staande en toekomstige bewoners, 
medewerkers en genodigden.
 
Blij
Arjan kijkt er naar uit om uit huis te 

gaan en op zichzelf te gaan wonen. 
Hij werkt bij de Hema en als con-
ciërge bij een VMBO in Mijdrecht 
en is blij met vooruitzicht van een 
eigen woonplek in De Ronde Ve-
nen. ”Ik woon nu bij mijn ouders in 
Mijdrecht en heb er hartstikke zin in 
dat ik hier kan komen wonen.” Ook 
de huidige bewoners zijn blij met de 
komst van de jongeren.

De zoektocht naar een passen-
de toekomst voor Vinkenoord heeft 
enige voeten in de aarde gehad. 
Wilma van Doorn, regiomanager 
Careyn: ‘’We hebben goed geluis-
terd naar de omgeving. De afgelo-
pen jaren zijn verschillende scena-
rio’s de revue gepasseerd.  Van ver-
bouwen tot verpleeghuis en schei-
den van wonen en zorg bieden in 
samenwerking met de woning-
bouwcorporatie tot het verkopen 
van het pand. Voorop stond steeds 
het voorkomen van gedwongen ver-
huizing van de huidige bewoners. 
Het is heel erg fi jn dat dat gelukt is. 
Dankzij de samenwerking hebben 
beide doelgroepen een mooie wo-
ning.’’

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

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

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF

onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educa-
tieprojecten in derdewereldlanden. Hiermee stellen we mensen 
in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hier-
bij samen met lokale partners die medeverantwoordelijkheid ne-
men voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. Eén 
van de landen waarin wij projecten financieren is Kenia. Hier is 
de Nederlands arts Marianne Darwinkel in 2012 een hogeschool 
voor gezondheidszorg gestart: North Coast Medical Training Col-
lege. De school ligt in het Kilifi-district, een gebied aan de kust 
waar gezondheidszorg nauwelijks voorhanden is én grote be-
hoefte is aan goed medisch onderwijs en werkgelegenheid.
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Edelqueens droom
Toen ik in april de school be-
zocht, ontmoette ik een aan-
tal studenten die ik vroeg naar 
hun beweegredenen om te stu-
deren aan deze school. Eén van 
deze studenten was Edelqueen 
Olunya, een tweedejaars student 
verpleegkunde die net zo mooi 
is als haar naam doet vermoe-
den. Edelqueen komt uit Kisumu 
ten noordoosten van het Victo-
riameer. In het dorp waar ze op-
groeit zijn de medische voorzie-
ningen slecht. Met name op ge-
bied van verloskunde is te weinig 
gespecialiseerde kennis. De ba-
bysterfte is hoog en veel vrouwen 
overleven de bevalling niet. Haar 
moeder gelukkig wel, maar het 
gezin blijft voor Keniaanse be-
grippen klein, ze heeft alleen een 
jonger broertje. Niet lang nadat 
ze haar eindexamen met mooie 
cijfers heeft afgesloten, overlijdt 
haar vader. Aangezien haar va-
der voor de inkomsten zorgde en 
haar moeder geen baan heeft, 
gaat Edelqueen aan het werk om 
geld te verdienen voor haar moe-
der, haar broertje en haarzelf. 
Ze weet zelfs wat geld te spa-
ren waarmee haar moeder een 
eigen bedrijfje kan starten en zo 
zelfvoorzienend wordt. In die tijd 
wordt Edelqueen verliefd op een 
student geneeskunde, ze trouwt 
en wordt niet veel later zwanger 
van een zoon. Tijdens haar zwan-
gerschap hoort ze op de radio 
over North Coast Medical Trai-
ning college. Ondanks de afstand 
(haar dorp ligt op zo’n 870 kilo-
meter van Bomani waar de ho-
geschool is gevestigd), is ze ge-
lijk geïnteresseerd. Met haar man 
besluit ze te wachten, tot haar 
zoon twee jaar oud is en min-
der afhankelijk van zijn moeder. 
Na die twee jaar meldt zich aan 
voor de opleiding verpleegkun-
de en wordt aangenomen, mede 
dankzij haar goede cijfers op de 
middelbare school. Het jonge ge-
zin verhuist naar Mombasa waar 
haar man al snel een baan vindt 
waarmee hij Edelqueens school-
geld grotendeels kan bekostigen. 

Aangezien hij nog doktersassi-
stent is, is zijn salaris nog niet zo 
hoog en is het flink budgetteren 
om iedere maand om rond te ko-
men. Maar Edelqueen heeft ge-
luk. Haar moeders zaak loopt 
goed, waardoor Edelqueen ook 
via haar af en toe wat geld ont-
vangt. Als ze over een jaar haar 
studie heeft afgerond, wil ze het 
liefst specialiseren in kinderver-
pleegkunde. Haar grote droom is 
ooit terug te gaan naar haar roots 
om daar samen met haar man 
een eigen kliniek op te zetten 
voor zwangere vrouwen. Met als 
doel de baby- en moedersterfte 
in Kisumu tegen te gaan. 

Wilt u deze school of 
één van onze andere 
onderwijsprojecten steunen? 
Maak dan een donatie over aan 
bovenstaand rekeningnr. Iedere 
donatie vanaf 25 euro wordt be-
loond met een digitale (nieuw-
jaars)kaart die u aan vrienden en 
familie kunt sturen.

Wilt u meer horen over deze 
school in Kenia?
Op maandag 19 december geeft 
oprichtster Marianne een lezing 
in het NME-centrum in Wilnis.
U bent welkom vanaf 19.45 uur.
Laat even weten of wij op uw 
komst mogen rekenen via sos-
derondevenen@gmail.com.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Email: sosderondevenen@gmail.com

Wethouder Goldhoorn met een lid van het promotieteam van Glas in ’t Bakkie.

Glas scheiden wordt nu 
nog makkelijker
De Ronde Venen - Wethouder 
Anco Goldhoorn (Afval en Milieu) 
heeft op vrijdagmiddag 25 novem-
ber in de Albert Heijn aan de Lei-
cester in Mijdrecht samen met het 
promotieteam van Glas in ’t Bakkie 
het scheiden van glas onder de aan-
dacht gebracht. Het winkelende pu-
bliek kreeg een Glastas mee die het 
nog makkelijker maakt om glazen 
verpakkingen apart te houden. 
Het promotieteam van ‘Glas in ’t 
bakkie’ informeerde de klanten in 
de supermarkten van Albert Heijn 
over het gemak van glas scheiden. 
De boodschap van de campag-
ne is dat glas voortaan met restjes 
en deksels in de glasbak mag. An-
ders gezegd: Leeg is schoon ge-
noeg! Glas scheiden wordt hierdoor 
nog makkelijker. Uit onderzoek blijkt 
dat mensen glas eerder brengen als 

ze daar weinig moeite voor hoe-
ven te doen. Terwijl vroeger het glas 
eerst schoongemaakt moest wor-
den, mogen er nu de restjes aan het 
glas blijven zitten. En ook de dop of 
deksel kan mee de glasbak in. Re-
cyclingbedrijven kunnen dit door 
nieuwe technieken goed sorteren. 
Dat is een stuk hygiënischer in huis 
en gemakkelijker voor u.
Al heel lang – sinds 1978 – scheidt 
Nederland haar glazen verpakkin-
gen, maar liefst 350 miljoen kilo per 
jaar. Toch verdwijnt er nog steeds 
heel veel verpakkingsglas in het 
restafval. Denk aan verpakkingen 
als wijnflessen, jampotjes en par-
fumflesjes. Dat is zonde, want glas 
kan eindeloos hergebruikt worden 
zonder dat het kwaliteit of kwanti-
teit verliest. Kijk voor meer informa-
tie op www.glasscheiden.nl.

Marijke Burger ontvangt haar zilveren speld van Marja Hartman.

Jubilaris bij de Zonnebloem
Mijdrecht - Tijdens de laatst gehou-
den afdelingsvergadering van de 
Zonnebloem afd. Mijdrecht werd 
Marijke Burger, in aanwezigheid van 
haar echtgenoot, in het zonnetje ge-
zet. Marijke was dit jaar 10 jaar vrij-
willigster bij de Zonnebloem.
De onderscheiding die daarbij hoort 
is een zilveren speld met oorkonde. 
Deze onderscheiding werd uitge-
reikt door Marja Hartman, de schei-

dende voorzitter van de Zonne-
bloemregio. Marja bedankte in haar 
toespraak Marijke voor haar inzet 
bij de Zonnebloem.
Naast vrijwilligster bij de Zonne-
bloem is Marijke ook nog vrijwillig-
ster bij veel andere instanties en op 
velerlei gebied. Deze heugelijke ge-
beurtenis werd opgefleurd met voor 
beide dames een fraai bosje bloe-
men.

Scouts bezorgen je 
kerstpost voor een prikkie!
Mijdrecht - De Mijdrechtse scouts 
starten voor het tweede jaar een 
kerstpostbezorgdienst, een leu-
ke inkomstenbron voor de groep. 
En het is aantrekkelijk voor de in-
woners van De Ronde Venen die 
kerstpost willen laten bezorgen in 
Mijdrecht, Wilnis, De Hoef of Waver-
veen. Voor de bezorging rekenen de 
scouts maar 35 cent per kaart. Dat 
is veel minder dan het speciale de-
cembertarief van PostNL; die zegels 
kosten 65 per stuk. Vorig jaar be-
zorgden de scouts 600 kerstkaarten.

Hoe werkt het?
De gang van zaken is simpel. Er zijn 
verspreid door De Ronde Venen een 

groot aantal inleveradressen waar 
de post tot donderdag 15 december 
tot 20.00 uur kan worden ingele-
verd. Het handigste is om alle kaar-
ten en het verschuldigde bedrag bij 
elkaar in één grote envelop te stop-
pen, met vermelding van naam en 
telefoonnummer. De envelop mag 
vervolgens gewoon door de brie-
venbus bij een van de inleveradres-
sen. De scouts verwerken alle post, 
doen er een scoutingstempel op en 
bezorgen alles op vrijdagavond 16 
of zaterdag 17 december.
De scouts hopen er weer een flinke 
klus aan te hebben. ,,We hopen op 
veel kaarten. Er zijn natuurlijk veel 
mensen die via e-mail of whatsapp 

wensen overbrengen, maar vanwe-
ge ons lage tarief is het ook aan-
trekkelijk om gewone kaarten te 
sturen’’, zegt Marcella Kroes-van 
Dijk die de operatie kerstpost leidt.
Inleveradressen
Je kunt kerstpost inleveren op 
ons clubhuis aan de Oosterland-
weg 2-b (alleen tijdens openings-
tijden) De overige inleveradressen 
(met een poster voor het raam) zijn: 
Mijdrecht: Watersnip 20; Brunel 21; 
Korenmolen 45; Houtzaagmolen 55; 
Drossaardstraat 53; Midrethstraat 
45; Alexandriet 4; Agaat 24; Penning 
27 Wilnis: Burg. Fernhoutlaan 3; 
Raaigras 3 Waverveen: Cliffordweg 
9-A De Hoef: De Hoef Oostzijde 28

Kienen
Uithoorn - Op zaterdagavond 10 
december organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige kienavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.00 uur Op de-
ze avond kunt u weer vele mooie en 
leuke prijzen winnen, of als hoofd-
prijs een van onze bekende en-
veloppen. De opbrengst van deze 
avond is bestemd voor het ontwik-
kelingswerk van onze Uithoornse 
missionarissen.

Slimness heeft weer 
nieuwe winnaars!
Mijdrecht -  Afvallen in groepsver-
band bij gewichtsconsulentenprak-
tijk Slimness was weer een succes! 
Hier zijn de winnaars Gerjanne en 
Nel weer het levende bewijs van. 
Gerjanne verloor 13 kilo en Nel 11,2 
kilo tijdens de cursus van 10 weken. 
De meeste resultaten van de groe-
pen met de voor en na foto staan 
op de website. Woensdag 18 janua-

ri 2017 starten er weer nieuwe groe-
pen. De 1e groep start om 19:00 en 
de 2e om 20:30. Wil je meer infor-
matie of wil jij je opgeven? Kom dan 
zaterdag 17 december tussen 10:00 
en 14:00 naar de open dag. Opge-
ven kan ook via de website slim-
ness.nl ga naar afvallen in groeps-
verband en vul daar het aanvraag-
formulier . 

Geen krant?
0297-581698
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Regio - De Amstelkade kent u waar-
schijnlijk wel. Zij zijn een theehuis 
met verrukkelijke zelf gebakken taar-
ten, heerlijk lunches en fi jne bedie-
ning. Ook zijn wij een kinderboerderij 
en beschikken we over een prachtig 
natuurkampeerterrein. Wat u waar-
schijnlijk nog niet weet is dat de Am-
stelkade vanaf 9 december kerst-
bomen verkoopt. Vanaf 9 december 
kunt u kerstbomen kopen op de Am-
stelkade. Mooie, groene bomen in 
verschillende formaten zijn met kluit 
te koop . U kunt terecht voor de bo-
men op de Amstelkade van maandag 
tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 
uur. Op zaterdag 10 december zijn wij 

extra voor u aanwezig van 10.00 tot 
14.00 uur. Kom gezellig langs, want 
zij hebben naast kerstbomen ook 
leuke kerstcadeaus te koop. De ca-
deaus zijn door de cliënten zelf ge-
maakt. Denk aan houten kandelaars, 
houten kerstbomen als u een echte 
boom niet ziet zitten. De warme cho-
colademelk wordt voor u klaarge-
maakt en u kunt er natuurlijk een lek-
ker stuk taart bij eten. Tot binnenkort. 
Wilt u zeker zijn van een boom, bestel 
er een door te mailen naar: amstel-
kade@reinaerde.nl . Vermeld naast 
uw naam ook meteen wanneer u de 
boom komt ophalen. U vindt de Am-
stelkade aan de Amstelkade 61

Kerstbomen bij de Amstelkade

Oproep: 
Rommel 
gezocht!

Regio - De vrijwilligers van Buurt-
vereniging Amstelhoek zijn een 
gezellige après-ski rommelmarkt 
aan het organiseren. Bij voldoen-
de animo zal deze markt plaats-
vinden op zaterdag 11 februari van 
13.00 tot 17.00 uur. Het zal een ge-
zellige markt worden met après-
ski muziek zijn, sfeervolle lampjes 
in de bomen, warme chocolade-
melk, overheerlijke snert etc. Kort-
om veel gezelligheid! Maar… zon-
der rommel… geen rommelmarkt. 
Buurtvereniging Amstelhoek is dan 
ook op zoek naar mensen die graag 
van hun rommel(tjes) af willen en 
op deze gezellige rommelmarkt ko-
men staan. De huur voor een markt-
kraam is 12,50. U kunt tot 17 de-
cember a.s. een marktkraam re-
serveren door een e-mail te sturen 
aan buurtverenigingamstelhoek@
hotmail.com of te bellen naar 06-
46189237 of 0297-214543.

De Eendracht en Hofl andschool halen 
Sint en Pieten feestelijk binnen

Mijdrecht - In de vroege ochtend-
uren was er kennelijk iemand van de 
buurtbewoners in Hofl and die dacht 
dat er ergens brand was op het 
schoolplein van De Hofl andschool 
en OBS de Eendracht. Na een alarm-
telefoontje bedacht de Sint zich 
geen moment en stapte in zijn bis-
schoppelijke brandweerauto met alle 
brandweerpieten om hem heen! Als 
een speer ging het richting wijk Hof-
land, waar gelukkig al snel duide-
lijk werd dat het ging om een aange-
brande taart in de oven van de bak-

kerij van Sint in het scholencomplex! 
Geen gewonden, alleen een beetje 
rook! En de taart? Helaas....die was 
niet meer te eten! Wat een opluch-
ting voor de kinderen en Sinterklaas 
dat er verder niets ernstigs aan de 
hand was! Daarna kon het feest be-
ginnen....in de onderbouw en boven-
bouw van beide scholen werden ca-
deautjes of surprises uitgepakt en 
was het smullen van al die lekkere 
pepernoten met limonade! Een ge-
slaagde ‘KLAAS-ochtend’, die gezel-
lige vrijdagmorgen 2 december 2016!

Van links naar rechts: George Reurings en Chris Gispen van Inloophuis ’t An-
ker, Marit Fakkeldij en Bea Dalebout van H. Elia i.o.

Inloophuis ’t Anker blij met gift
De Ronde Venen - De Oud Ka-
tholieke parochie in oprichting van 
de H. Elia heeft een inzameling ge-
houden voor het inloophuis ’t An-
ker en deze overhandigd. Voorzit-
ter Chris Gispen en penningmees-
ter George Reurings ontvingen de 
gulle gift uit handen van Marit Fak-
keldij en Bea Dalebout van de paro-
chie. Afgelopen week waren de bei-
de dames te gast bij ’t Anker, waar 
ze kennis hebben gemaakt met de 
vrijwilligers van ’t Anker en de ac-
tiviteiten. Inloophuis ’t Anker is voor 
mensen met kanker en hun familie, 
je komt er met lotgenoten in contact 
die weten wat het is om kanker te 
hebben. Voor meer informatie over 

’t Anker kijk op www.inloophuishe-
tanker.nl. De parochie Elia i.o. be-
staat alweer ruim 6 jaar. Met 2 eu-
charistievieringen per maand ( in 
de Veenhartkerk) en een vaste pas-
toor, Henk Schoon, is deze gemeen-
schap intussen een begrip in de 
Ronde Venen. Met huisbezoeken, 
een contactgroep voor bezoekjes en 
attenties aan de (gast)leden en be-
langstellenden en met de Elia can-
torij o.l.v. pianiste Anita Vos, is de-
ze groep gegroeid tot een warme en 
betrokken gemeenschap. Omdat di-
aconaat goed past in onze visie, col-
lecteren wij geregeld voor een goed 
doel zoals ’t Anker. Voor meer info: 
www.derondevenen.okkn.nl 

Sinterklaas feest op Kids 
College in Wilnis
Wilnis - Vol verwachting kloppen de 
hartjes van alle kindjes op het Kids 
College in Wilnis. Vandaag vierden 
ze het sinterklaas feest op school. 
En dan is het natuurlijk elk jaar weer 
de vraag; hoe gaat Sinterklaas aan-
komen met zijn pieten. Na heel hard 
gezongen te hebben kwam Sinter-
klaas met 1 piet aan op een trike. 
Dat was wel heel cool. Maar wat nog 
cooler was, was dat de 2e piet aan-
kwam op een oxboard. Dan kon hij 
wel heel erg goed zeg! En wisten jul-
lie dat de Sinterklaas wel een hele 
goede dabb kon doen? Nadat Sin-
terklaas iedereen had begroet ging 
hij de school in waar hij alle tijd nam 

om met de kindjes van groep 1&2 en 
daarna met groep 3&4 te praten. De 
kinderen hadden leuke stukjes in-
gestudeerd en er werd gedanst en 
polonaise gelopen door Sint en de 
pieten en gelukkig had hij ook nog 
cadeautjes meegenomen. Wat een 
feest. Daarna ging Sinterklaas en 
zijn pieten nog kijken bij groep 5 t/m 
8. Daar waren weer de prachtigste 
suprises gemaakt door de kinderen. 
Wat heeft iedereen super hard ge-
werkt. Ook had groep 5 had een heel 
leuk stuk ingestudeerd voor Sinter-
klaas. Al met al hebben de kinderen 
weer een super sinterklaas feest ge-
had. Tot volgend jaar Sinterklaas.

Groep 5 t/m 6 Antoniusschool 
maken surprises
De Hoef - De bovenbouw van de 
Antoniusschool in De Hoef was er 
helemaal klaar voor: Sinterklaas vie-
ren in de klas met de meest prach-
tige surprises. Dit schooljaar was 
het voor groep 5/6 de eerste keer 
dat zij lootjes hebben getrokken en 
een surprise voor elkaar hebben ge-
maakt. Zij hadden namelijk met de 
Sint afgesproken dat ze hem, van-
wege de grote drukte rond zijn ver-
jaardag, een handje zouden helpen. 
Vrijdag 2 december was het zo-
ver! Eerst werd Sinterklaas verwel-
komd op het schoolplein. De Sint 
kwam aangereden in een grote ro-
de Cabrio, een auto die perfect bij 
zijn tabbert paste. De Pieten kon-
den de school pas vinden toen ie-
dereen heel hard een lied zong, na-
melijk ‘Zwarte Piet ging uit fi etsen’. 
Ze kwamen toen aangereden op een 
hele speciale versierde bakfi ets. De 

fi ets paste bij het Sinterklaas-the-
ma van dit jaar: heel Antoniusschool 
bakt, én er was een speciale bak-
Piet meegekomen met de Sint. De 
bovenbouw gaf na de aankomst een 
speciaal optreden voor de Sint en 
zijn Pieten met behulp van meester 
Allard, de vaste muziek coach van 
de school. Daarna was het tijd om 
naar de klas te gaan. Eindelijk kon-
den de gedichten voorgelezen wor-
den en de surprises worden open-
gemaakt. Iedereen had ontzettend 
goed zijn best gedaan! Alle soor-
ten surprises kwamen voorbij: van 
een zak friet tot een voetbalshirt in 
groep 5/6, en van een schaats tot 
een fl es nagellak in groep 7/8. Ie-
dereen genoot van de leuke gedich-
ten waar de kinderen ook veel tijd 
en moeite in hadden gestoken. Na 
het uitpakken van de cadeaus stond 
de kinderen nóg een leuke activi-

Via dit artikel zou ik aandacht wil-
len vragen voor de manier waar-
op de Gemeente de Ronde Venen 
omgaat met het minimabeleid, tav 
bijv. de Zorgverzekering en Talen-
tontwikkeling.

Eerst de Talentontwikkeling
In bijna iedere gemeente is iets 
geregeld voor bijzondere talen-
ten en een klein budget. Daarvoor 
bestaan twee middelen: Stichting 
Leergeld en het Jeugdcultuur-
fonds. Uit die middelen kunnen 
kinderen met aantoonbaar ta-
lent voor iets, die een kleine beurs 
kennen thuis, toch hun talent ont-
wikkelen. Zo wordt er wel eens 
een instrument mede uit betaald, 
een reis naar een Wereldkampi-
oenschap, lessen op een specia-
le opleiding of docent etc.etc. De 
Gemeente de Ronde Venen doet 
hier niet aan mee. Die heeft al-
leen een budget beschikbaar voor 
kinderen die binnen de Gemeen-
te aan een sportclub meedoen, of 
aan de 3 aangeboden andere cul-
turele zaken als dans/ballet en te-
kenen via Stichting sport en cul-
tuur De Ronde Venen. Nu heb 
ik een zoon die uitblinkt in dans 
en na vele successen inmiddels 
de vooropleiding is gaan doen 
bij Lucia Marthas. Zoals u weet 
is dans een beroep waarbij je zo 
vroeg mogelijk moet beginnen. 
Mijn zoon zat in de fi nale bij Juni-
or Dance verleden jaar, als jong-
ste van toen 9. Hij won de Euro-
pese kampioenschappen in Rimi-
ni voor Hiphop en won onlangs de 
befaamde Bijlmerbattle voor free-
style solo. Ook werd hij afgelopen 
weekend weer 2 keer nationaal 
kampioen, solo en duo. Ik ben er 
voor naar het westen verhuisd, en 
ondanks inmiddels 18 jaar wacht-
tijd voor Amsterdam vond ik daar 
geen woning. Ben dolblij dat we 
wel iets konden vinden in Vinke-
veen. Maar voor cultuur en talent 
ontwikkeling is het einde verhaal 
hier. Waar Uithoorn en Amster-
dam een prachtige regeling ken-
nen, o.a. via de stadspas en via de 

aansluiting bij het Jeugdcultuur-
fonds,

Ten tweede het beleid 
rond de zorgverzekering
Ergens in november krijg je een 
briefje of je gebruik wilt maken 
van de bijzondere bijstand voor 
de zorgverzekering. Wat dat in-
houdt weet je niet. Na heel wat 
heen en weer bellen, blijkt dat je 
alleen maar gebruik kunt maken 
van een speciale gemeentestan-
daard verzekering bij Zorg & Ze-
kerheid. Er bestaat ook een bete-
re ‘gemeenteverzekering, name-
lijk gemeentetop, maar dat mag 
dus niet. Terwijl iedere andere ge-
meente aangesloten bij Zorg en 
Zekerheid deze wel aanbiedt, hier 
dus niet. Je kunt de collectiviteit 
ook niet meenemen naar een ver-
zekering naar keuze, die bijv. be-
ter aansluit bij jou situatie. Terwijl 
iedereen zijn collectiviteitsnum-
mer kan invoeren bij verzekerin-
gen, kun je dat met die van de ge-
meente de Ronde Venen niet. Als 
je dan ook nog eens leest dat de-
ze verzekering eigenlijk bijna net 
zo veel kost (149,50 zonder de 
korting dan) als bijv. de veel be-
tere en ruimere Gezzin’s-polis 
(155,-) bij Gezond en Zeker, dan 
krijg je een naar gevoel. Behal-
ve dat je geen keuze hebt en heel 
veel moeite moet doen om er ach-
ter te komen wat het inhoud, is de 
opgedrongen verzekering bedui-
dend slechter dan iedere ande-
re. Voor veel zaken keert ze de 
helft minder uit, en tegen zwaar-
dere voorwaarden. Daarbij zijn 
de vergoedingen en voorwaar-
den niet op de website te vinden. 
Minima vallen blijkbaar buiten de 
‘gewone en gangbare’ klantbe-
handeling. Wat is er toch aan de 
hand met deze Gemeente? Wan-
neer je bij Uithoorn, Amstelveen 
of de Stichtse Vecht kijkt, dan bie-
den ze allen de stimulerende re-
gelingen voor minima die je bijna 
overal vindt. Hier niet.
Patricia Dorothea van Oosten
uit Viinkeveen

Gemeente De Ronde Venen
en minima-beleid

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Sinterklaas maakt spectaculaire 
aankomst op de Willespoort
Wilnis - Vrijdag 2 december was het 
voor de kinderen van Openbare Ba-
sisschool Willespoort in Wilnis wel 
even spannend. Hoe zou de Sint dit 
jaar bij school aankomen? Op het 

veld van CSW kwamen twee Pie-
ten aan met de staf en een koffer-
tje met daarin het boek en de mijter 
van de Sint. Echter, Sinterklaas was 
nergens te bekennen!  Plotseling 

klonk er geronk van een helikopter. 
Na een rondje boven het veld  te 
hebben gevlogen landde hij. Daar-
uit stapte Sinterklaas, samen met 
vijf Pieten. Zes gelukkige prijswin-

naars mochten vervolgens instap-
pen voor de terugvlucht naar Hilver-
sum. Zij hadden een ticket gewon-
nen bij de sponsorloterij, die voor 
deze aankomst was georganiseerd.

teit te wachten. Een grote groep ou-
ders had gezorgd voor een giganti-
sche stapel pannenkoeken! Alle kin-
deren van de bovenbouw mochten 
samen met hun ouders, broertjes en 
zusjes aanschuiven aan de mooi ge-
dekte tafels. Het was erg leuk om al-

le ouders en kinderen gezellig bij el-
kaar te zien zitten. Toen alle buiken 
(over)vol zaten was er nog tijd voor 
een gezellig spelletje of om buiten te 
spelen. Daarna kwam er toch écht 
een einde aan dit geslaagde Sinter-
klaasfeest op de Antoniusschool.
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Kerstconcert Amicitia
Regio - Zaterdagavond 17 decem-
ber geeft Amicitia een Kerstconcert 
in kerkgebouw de Schutse naast 
het winkelcentrum Zijdelwaard. Op 
de oproep om mee te komen zin-
gen hebben 30 zangers gereageerd, 
zij zingen mee met dit Kerstcon-
cert. Een feestelijk programma met 
o.a. Christmas Carols, waarbij ook 
de bezoekers af en toe mee kunnen 

zingen. Verder werken mee: Eric Jan 
Joosse piano/orgel, Gerlieke Aart-
sen hobo, algehele leiding Toon 
de Graaf. Aanvang van het concert 
20.00 uur, de kerk gaat open om 
19.30 uur. Kom deze avond met ons 
meebeleven op weg naar Kerstmis. 
De toegang is gratis. Na afloop is er 
een deurcollecte voor een vrijwillige 
bijdrage.

Sinterklaas 
bij Ministek
De Ronde Venen - Donderdag 1 
december 2016 stonden de kinde-
ren van kinderdagverblijf Ministek 
vol spanning op het plein. Ieder-
een deed goed zijn best met liedjes 
zingen en dansen. En ja hoor, daar 
kwam Sinterklaas met 2 pieten aan. 
Hij nam rustig de tijd om iedereen 
een handje te geven. In de hal wa-
ren de babygroepen bij elkaar gaan 
zitten. Sinterklaas mocht op een 
mooie stoel, en de kinderen die wil-
den mochten even op schoot. Bij de 
rupsen en tijgers  ging de sint en 
zijn pieten op de groep op bezoek. 
Wat mooi om al die blijde gezicht-
jes te zien. Toen er ook nog kadoo-
tjes en pepernoten werden uitge-
deeld, was het feest compleet. Het 
was een heel gezellig feest.

Kerstuitvoering leerlingen 
Kunst Rond de Venen
De Ronde Venen - Op woensdag 
14 december verzorgen leerlingen 
van Kunst Rond de Venen (muziek-, 
dans- en theaterlessen) een speci-
ale kerstuitvoering in de Willisstee 
in Wilnis. Het belooft een sfeervol 
geheel te worden met afwisselen-
de optredens van blokfluit-, cello-, 
dans-, dwarsfluit-, gitaar-, koper-
blaas-, piano- en zangleerlingen. De 

presentatie is in handen van Maai-
ke Delver. U bent van harte uitge-
nodigd! Datum: 14 december 2016. 
Aanvang: 19.30 uur. Plaats: Dorps-
centrum Willisstee, Pieter Joosten-
laan 24, Wilnis. Entree: 5,-. De kassa 
gaat 40 minuten voor aanvang van 
de voorstelling open. Meer weten 
over Kunst Rond de Venen? Kijk op 
www.krdv.nl

Koetjes en kalfjes
De afgelopen maanden hoor je 
steeds vaker dat ouders het er 
over hebben, of zelfs besluiten 
om hun kinderen niet te vactine-
ren. Sommige van hen hebben 
een (voor hun) goede onderbou-
wing als geloof. Zeg bewust voor 
hun, want als je geloof als argu-
ment aanhaalt kan ik de discus-
sie over de wil van God nog wel 
aanscherpen! Bijvoorbeeld door 
het argument het is in de handen 
van God of we ziek worden of 
niet, te beantwoorden met, klopt 
en daarom heeft hij ons medicij-
nen en inentingen gegeven. Of 
nog beter, de intelligentie en ei-
gen wil om ze te ontwikkelen. 
Maar helaas zoals in mijn laatste 
colomns al duidelijk werd, In ons 
snelle digitale tijdperk, ook wel 
het informatietijdperk genoemd 
lijkt het er soms op dat deze in-
formatie geen vooruitgang maar 
achteruitgang teweeg brengt. Ie-
dereen kan (net als ik) ongecon-
troleerd meningen en “feiten” 
de wereld in slingeren en steeds 
meer mensen accepteren en de-
len dat als waarheid. Het staat op 
Facebook dus het zal wel klop-
pen. Zonder enige vorm van con-
trole of deze “feiten” wel feiten 
zijn. Zo ook over vaccinatie, zo-
wel de voorstanders als tegen-
standers gooien de meest walge-
lijke horrorverhalen de wereld in. 
Als beide waar zouden zijn, zou 
de overbevolking, wereld hon-
ger en de opwarming van de aar-
de binnen een paar jaar opgelost 
zijn. We zijn dan namelijk alle-
maal dood.... Uiteraard is die kans 
heel klein, naast kakkerlakken 
(nee niet voetbalfans uit Rotter-
dam) is de mens het meest hard-
nekkige en onuitroeibaar wezen 
op aarde. 

Inenten
Maar terug naar de inentingen, 
de afgelopen 50 jaar worden we 
tegen steeds meer ziekten in-
geënt via het rijksvactinatieoro-
gramma . Dit begint met 6 we-
ken en eindigt op 12 jaar. Als 
het goed is heeft het kind dan 
13 prikken gehad en is het be-
schermt tegen een scala aan ver-
velende en sommige dodelijke 
ziekten zoals, Difterie, Kinkhoest, 
Tetanus, Polio, bof, mazelen, ro-
dehond en een aantal ziekten 
welke ik vanwege dyslectie nau-
welijks kan spellen. Ziekten waar 
in het verleden kinderen aan 
konden overlijden, of ten min-
ste ernstig ziek van konden wor-
den met nare bijwerkingen. Zelf 
ben ik ingeënt tegen een groot 
deel van de ziekten al was de lijst 
in de jaren 70 nog korter en heb 
ik de meeste kinderziekten zoals 
de bof, mazelen, Kinkhoest, ro-
de hond, en geelzucht minimaal 
1x gehad. Ja minimaal want fabel 
je krijgt het maar 1x gaat niet al-
tijd op. Voordeel is dus wel dat ik 
nu immuun ben voor deze ziek-
ten. Nadeel dat ik toentertijd nog 
niet was ingeënt tegen een aan-
tal van deze ziekten dat ik rond 
mijn 6e jaar heel ernstig ziek ben 
geweest en ongeveer een maand 
met extreem hoge koorts op bed 
heb gelegen. Een periode waar 
mijn de huisarts dagelijks langs 
kwam omdat ziekenhuis of niet 
steeds grensgeval was. Vanwe-
ge inentingen zijn de meeste van 
deze ziekten intussen zo goed als 
uitgeroeid in Nederland. waar-
door de jongere kinderen ze ook 
voor de inenting niet krijgen.
Nu lijkt het dat ik totaal voor in-
entingen ben, Nee dat ben ik 
niet. Ik ben er van overtuigd dat 
de tegenstanders die zich er echt 
in hebben verdiept ook wel een 
punt hebben. (Dus niet de Face-
book believers) Op het moment 
dat geld meespeelt kan je na-
melijk niet meer blind uitgaan 
van ethiek.(wel van de huisarts, 
niet van de farmaceut of politi-
cus). Een goed voorbeeld was de 
spoed inenting tegen de Mexi-
caanse griep, waar ik van Dag 1 
tegen was. 

Ongetest
Een ongetest vaccin inspuiten bij 
miljoenen kinderen is waanzin. 
Waar meteen duidelijk was dat 
de maker van het product 10tal-
len miljarden opstreek en dus 
baat had bij de paniek. Achteraf 
bleek dat er best veel bijwerkin-
gen waren en erger nog, de he-
le paniek voor niets was. Het ar-
gument dat komt door de vacti-
natie ging hier niet op, want ook 
waar men niet gevaccineerd was 
bleef de dodelijke griep uit. Dit 
leek dus een super opgezette 
marketing campagne over de rug 
van miljoenen kinderen. Knap 
gedaan want omdat het onge-
test was, was de farmaceut niet 
verantwoordelijk voor nadelige 
gevolgen. Dit was volgens mij 
het moment waar mensen extra 
gingen twijfelen of het allemaal 
wel nodig is. Of we niet door de 
medicijn lobby worden bang ge-
maakt, of die spuiten niet ge-
woon een bron van inkomsten 
zijn. Ook de argumenten dat je 
je weerstand verminderd en ons 
als mens op deze manier ver-
zwakt en vatbaar maakt, voor an-
dere ziekten die voorheen geen 
vat op ons hadden, is iets wat on-
derzocht moet worden. Ook de 
claims dat allergieën en sommi-
ge chronische aandoeningen te 
wijten zijn aan inentingen lijkt 
me de moeite waard om te on-
derzoeken. Dit neemt niet weg 
dat er vroeger elk jaar vele kinde-
ren overleden of verminkt wer-
den door ziekten die we vanwe-
ge inentingen niet meer krijgen 
omdat ze zo goed als uitgeroeid 
zijn.(sommige komen door mi-
gratie en minder inenten helaas 
weer terug) Het argument van 
sommige grachtengordel juppen 
dat hun J.P. niet ingeënt is en heel 
gezond is, kan grotendeels wor-
den toegeschreven dat de hele 
klas van J.P. wel ingeënt is. Dit kan 
je zien als in een winkelstraat lo-
pen met 1000 personen in de re-
gen. Iedereen heeft een paraplu 
en jij zegt dat heb ik niet nodig 
en doet hem dicht. Je wordt niet 
nat vanwege de paraplus van de 
mensen om je heen.

Facebook
Als jij die mensen (via Facebook) 
overtuigd dat jij hebt bewezen, 
Dat je zonder paraplu ook droog 
blijft en de mensen om je heen 
doen hem ook dicht, zal je uitein-
delijk toch echt nat worden. Zo is 
het ook met niet inenten. Op dit 
moment is 95℅ van de mensen 
ingeënt en lift die andere 5℅ gro-
tendeels mee op de inenting van 
de grote groep die niet ziek wordt 
en ook geen drager is Als echter 
door bangmakerij en verkeerde 
informatie straks de groep niet 
ingeënte groter wordt, kan het 
wel eens heel anders gaan uit-
pakken. Daarom trekt overheid 
2 miljoen uit om mensen beter 
te informeren over inenten en de 
voor en nadelen (ook te vinden 
op de website rijksvactinatieoro-
gramma). Dit is een goede zaak. 
Een goed onderzoek naar mo-
gelijke bijwerkingen van sommi-
ge inentingen lijkt me ook een 
goed plan. Daarnaast zou ik wil-
len pleiten om niet schadelijke of 
dodelijke ziekten uit het pakket 
te halen. Want ziek worden heeft 
ook een functie. De reden dat ik 
nooit een griepprik zal halen. Er 
zijn ook kinderdagverblijven die 
aangeven niet ingeënte kinderen 
als J.P. te weigeren, en de moe-
der van J.P. vind dat natuurlijk 
belachelijk. Ik niet, als je de keu-
ze maakt je kind bloot te stellen 
aan dodelijke en zeer schadelijke 
ziekten, dan staat naar mijn me-
ning dat KDV volledig in het recht 
de jonge (nog niet ingeënte) kin-
deren te beschermen. Zo zie je 
maar weer, na 50 jaar van “voor-
uitgang” gaan we nu terug om-
laag. Natuurkunde, what goes 
up, will come down...

JWK

Kerstconcert Mix & 
Match in Thamerkerk
Regio - Mix & Match organiseert 
op 19 december ‘Oh Deer! – Geluk-
kig (een) kerstconcert’ in de Tha-
merkerk in Uithoorn. Samen met het 
mannenkoor Heart of Holland Cho-
rus zorgen zij voor een verrassende 
avond, gevuld met lichte en afwisse-
lende kerstnummers. Mix & Match 
Vier zangers. Vier performers. Vier 
theatermakers. Op de musicalop-
leiding in Tilburg kruisten de paden 
van Dorothy, Peter, Maarten en San-
ne elkaar. Door de mix van hun vier 
stemsoorten en de goede match 
tussen de zangers is zangkwartet 
Mix & Match ontstaan. Mix & Match 
zorgt voor vocaal entertainment op 
verschillende evenementen en biedt 
een gevarieerd repertoire in ver-
schillende stijlen. Voor de donke-
re dagen mixen zij prachtige klas-
siekers met swingende popmuziek 
en sfeervolle winterse nummers. 
Dit zorgt voor verrassende creaties 
en prachtige compilaties, mét een 
vleugje theater.

Heart of Holland Chorus
Heart of Holland Chorus is een uit 
35 man bestaande zanggroep uit 
Nieuwegein die zich gespeciali-
seerd heeft in vierstemmig close 
harmony-zingen. Hun roots liggen 
in de Barbershop muziek en inmid-
dels hebben zij zich doorontwikkeld 
tot een veelzijdige groep die zich 
ook bezig houdt met andere vor-
men van close harmony. De man-
nen hebben een gevarieerd reper-
toire en aan het eind van het jaar 
zingen ook zij traditionele en mo-
derne kerstliederen.
Tijdens dit kerstconcert is er niet al-
leen veel te horen, maar ook te zien! 
Het concert vindt plaats op 19 de-
cember om 20.00 u in de Thamer-
kerk Uithoorn. Kaarten à 10,- zijn 
te bestellen via kaarten@mix-n-
match.nl o.v.v. naam en telefoon-
nummer.
Kijk voor meer informatie op face-
book.com/MixnMatchNL of www.
mix-n-match.nl.

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Die moeten wel een fiks robbertje 
gevochten hebben dacht ik, toen 
ik voor het eerst twee nijlgan-
zen zag met hun bont en blau-
we ogen. Later kreeg ik pas door 
dat álle nijlganzen deze vervaar-
lijke ogen hebben. En, kennelijk 
daarbij passend, een niet erg in-
nemend karakter. Ze kunnen zich 
agressief jegens andere vogels 
gedragen, vooral in de broedtijd. 
Soms worden pulletjes van ande-
re watervogels zelfs verdronken. 
Ook tegen mensen kunnen ze 
zeer boosaardig optreden. Er zijn 
voorvallen bekend van hardlo-
pers, die in een groep ganzen te-
recht kwamen en belaagd werden 
door rennende en vliegende nijl-
ganzen; ja zelfs gepikt en geduwd 
werden. De Nijlgans is oorspron-
kelijk afkomstig uit Egypte en uit 
landen ten zuiden van de Sahara. 
Hij heeft zich weliswaar naar het 
noorden verplaatst, maar kwam 
niet verder dan de Donau-del-
ta. Naar Nederland is hij niet op 
eigen kracht gekomen. Mensen 
hebben hem geïmporteerd voor 
hun siervijvers. In 1967 is de eer-
ste nijlgans ontsnapt. Nu is de hij 
niet meer weg te denken uit ons 
land. Inmiddels zijn er zo’n 15.000 

broedparen en elk jaar komen er 
meer bij. Voor de oude Egyptena-
ren, was de nijlgans een heilige 
vogel. Hij werd vereerd en afge-
beeld op graftombes en tekenin-
gen. Sommigen hielden hem als 
huisdier. Je kunt hem herkennen 
aan zijn ogen, zijn bonte, exoti-
sche verenkleed en zijn klagelijke 
geluid in de lucht, dat klinkt als: 
ach... ach... ach... Zijn nest maakt 
hij meestal hoog boven de grond 
in holtes van bomen. Soms kraakt 
hij met geweld een nest van kraai-
en of roofvogels. De jongen moe-
ten van grote hoogte springen om 
op de grond of in het water te ko-
men; soms wel 20 meter. Meest-
al loopt dat goed af omdat de jon-
gen nog maar weinig gewicht 
hebben. Soms liggen er predato-
ren op de loer, zoals eksters, die 
een jong tijdens de sprong kun-
nen grijpen. Meestal maken ze 
één nest per jaar en leggen 6 tot 
8 eieren. Vader en moeder zor-
gen beide voor de jongen. Zodra 
de jongen uit het nest zijn worden 
ze streng bewaakt; mams vóór en 
paps achter de groep. Rovers krij-
gen zo weinig kans. Veel nijlgans-
jes overleven dan ook hun eerste 
levensjaar. Moeten we blij zijn met 
deze exoten, die eigenlijk geen 
ganzen zijn maar grote eenden? 
Er bestond vrees dat de inheemse 
vogels het onderspit zouden del-
ven maar dat is niet gebeurd. Er 
is voor allemaal een plekje in “Vo-
gelherberg Nederland”.

Gerda Veth, 
IVN-natuurgids

Exoten uit Egypte

Jazz aan de Amstel 
‘Christmas Edition’
Regio - Zondag 11 december zijn 
het duo Me and Mrs Bass, Rick van 
der Kroon en Susanne Alt speciaal 
te gast bij Jazz aan de Amstel.. On-
der leiding van singer/songwriter 
en presentatrice Shyla Zoet kunnen 
jong en oud genieten van bekende 
Kerstliedjes, echte Jazz standards, 
eigen songs, maar ook evergreens 
en bewerkingen van bestaande 
nummers. Na alweer een succes-
volle aflevering van Jazz aan de Am-
stel 2 weken geleden, is het ook de-
ze keer weer gelukt om een fantas-
tisch gezelschap artiesten voor u te 
laten optreden. Het wordt echt ge-
nieten geblazen met ‘Dutch Dia-
mond’ Rick van der Kroon. Hij weet 
als geen ander liedjes van o.a. Neil 
Diamond met zijn prachtige stem-

geluid te vertolken. Of misschien 
houdt u meer van het intieme jazz 
geluid van het duo Me and Mrs 
Bass van Inge Klinge en Klaas Fop-
ma. Zij nemen u graag mee terug in 
de tijd op contrabas, gitaar en zang. 
Een heerlijk duo om naar te kijken 
en te luisteren. Het geheel zal wor-
den omluistert door Susanne Alt, 
een eigenwijze saxofoniste, com-
poniste en producer die reeds met 
vele artiesten in binnen- en buiten-
land optradUw gastvrouw zangeres 
Shyla Zoet bracht bekend van de EP 
‘Listen 2 me’ uit met daarop eigen 
songs in een easy jazz/pop stijl. Tij-
dens al weer het 5e seizoen van Jazz 
aan de Amstel, nodigt zij vele arties-
ten uit binnen- en buitenland uit, 
om met haar te musiceren. Kortom 

Vinkeveen - Op zaterdagavond 10 
december organiseert korfbalvereni-
ging De Vinken haar jaarlijkse kerst-
klaverjasavond. Al vele tientallen ja-
ren is de klaverjascompetitie bij De 
Vinken een groot succes en zeker de 
speciale kaartavond in de decem-
bermaand kent naast de vele prij-

zen heel veel gezelligheid. De avond 
is toegankelijk voor een ieder, die 
het klaverjassen een leuke bezigheid 
vindt. De deelnamekosten zijn e3,- 
per persoon. De avond begint om 
20.15 uur in Het Vinkennest, de club-
kantine van De Vinken op sportpark 
de Molmhoek te Vinkeveen.

Kerstklaverjassen bij De Vinken

volop talent bij Jazz aan de Amstel! 
Jazz aan de Amstel is een initiatief 
van Shyla Zoet en Sjiek aan de Am-
stel. Door de variatie van artiesten,  
muziekkeuze en prettige sfeer is het 
elke keer weer verrassend en zeer 
toegankelijk voor een breed pu-
bliek. 11 December bestaat de band 

uit Michiel Buursen (piano), Peter 
Bergman (bas), Olaf Keus (drums), 
Susanne Alt (sax), Me and Mrs 
Bass (zang/gitaar/contrabas), Rick 
van der Kroon (zang) en Shyla Zoet 
(zang). Locatie: Sjiek aan de Am-
stel, Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. De entree is gratis.
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Sint vervult wensen in winkelcentrum De Lindeboom
Mijdrecht - Zaterdag 3 december kreeg 
winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht 
hooggeëerd bezoek. Sinterklaas en zijn 
Pieten kwamen daar gezellig langs om hun 
laatste inkopen voor pakjesavond te doen. 
En dat niet alleen. Er werden ook mooie 
prijzen uitgereikt: €450,- (prijs naar keus) 
en verrassingspakketten. En... er gingen veel 
kinderwensen in vervulling. Van 11.00 tot 13.00 

uur was het vrolijke gezelschap te gast bij De 
Lindeboom. Naast pepernoten werden er ook 
prijzen uitgedeeld. Om 11.30 werd bekend 
gemaakt wie de winnaar was van €450,-. 
Deze prijzenregen is het hoogtepunt van de 
verbouwingsactie van het winkelcentrum. 
Evelien van Diemen en Tom Steen wonnen 
een luxe verrassingspakket en de hoofdprijs 
een prijs naar keuze ter waarde van €450,- is 

voor mevrouw Thed Lambers. Ook kinderen 
maakten kans op een geweldige prijs. Door 
hun wensenlijstje in te vullen en bij Boni in De 
Lindeboom in te leveren, konden ze een van 
hun wensen winnen. Om 12.00 uur was er een 
feestelijke prijsuitreiking in De Lindeboom, 
waarbij meerdere kinderen hun wens in 
vervulling zagen gaan. Voor hen waren er 
diverse prijzen. Van velen kwam hun wens uit. 

Hier volgt de lijst met namen
van de gelukkige winnaars 

Johnian 4 jaar
Linde 4 jaar
Quinty 10 jaar
Sanne 13 jaar
Lieke 6 jaar
Mylie 2 jaar
Revy 3 jaar
Jovanny 3 jaar
Tycho 6 jaar
Tjerk 5 jaar
Azol 2 jaar
Gijsje 1 jaar
Fleur 6 jaar
Mariel 6 jaar
Laura 11 jaar
Jessy 15 mnd
Liv 7 jaar





Vinkeveen - Atalante had het druk 
afgelopen week. Maandag een uit-
gesteld duel tegen Albatros en vrij-
dag de wedstrijd tegen VV Amster-
dam. Maar het resultaat was posi-
tief. Negen punten kunnen na de-
ze week aan het totaal worden toe-
gevoegd, waarmee Atalante met vijf 
punten achterstand zicht blijft hou-
den op koploper Utrecht. Het in het 
begin van het seizoen door blessu-
res geteisterde Atalante vroeg Alba-
tros om uitstel van de thuiswedstrijd 
in september. Albatros ging akkoord 
en afgelopen maandag werd die 
wedstrijd in Amsterdam ingehaald. 
Op een onwennige maandagavond 
begon Atalante te slap (19-25), 
maar door hard te werken herpakte 
het zich en wist de wedstrijd met 26-
24 en tweemaal 25-16 alsnog over 
de streep te trekken: een 3-1 over-
winning en vier punten in de pocket.
Omdat Utrecht met 4-0 won was 
het zaak voor de Vinkeveense he-
ren tegen laagvlieger Amsterdam 5 
de volle winst te pakken om in het 
spoor te blijven van de koploper. Dat 
lukte, al was het wederom een zwa-
re bevalling. Atalante en zaterdag-
wedstrijden, het blijft geen gelukkig 
huwelijk. Atalante startte zonder de 
zieke Iwan nog redelijk sterk tegen 
een op het eerste gezicht veel min-
dere tegenstander, 12-25. Maar na 
die eerste set zakte de gasten ver 
in. De passing was dramatisch en 
ook in de aanval ging er veel te veel 
fout. Waar Amsterdam aanvanke-
lijk geen goede aanval over het net 
wist te krijgen, kwam het langzaam 
in de wedstrijd, terwijl er bij Atalan-
te vrijwel niets meer lukte. De span-
ning nam bij de Vinkerveense heren 
dan ook toe toen Amsterdam lang 
bij kon blijven en bij 20-19 zelfs een 
voorsprong nam. Op de service van 

Jeroen drukte Atalante echter toch 
nog makkelijk door: 21-25.
Daarmee zou de wedstrijd beslist 
zijn zou je denken, zeker gezien het 
krachtsverschil. Maar het was weer 
zo’n zaterdag waarop Atalante in 
een zeer rumoerige sporthal geen 
moment in zijn spel kwam. Geluk-
kig konden de gastheren de kan-
sen die ze kregen niet benutten. En 
daar waar het echt nodig was kon 
het hard werkende Atalante wel het 
verschil maken. Via 16-25 en 19-25 
pakte Atalante de 4-0 winst.
Daarmee komt de achterstand op 
koploper Utrecht op 5 punten, pre-
cies het verlies dat Atalante aan 
het begin van het seizoen leed te-
gen Utrecht (0-4). Het blijft dus zaak 
om tegen teams uit het rechter rij-
tje geen punten meer te verliezen, 
om straks tegen Utrecht de achter-
stand ongedaan te kunnen maken. 
Komende vrijdag wacht er weer een 
mindere tegenstander, de nummer 9 
Touché uit Baarn. Maar die komen 
naar Vinkeveen en daar voelt Ata-
lante zich het beste thuis.

Wie zijn de winterkampioenen?
Regio - In de competitie werd af-
gelopen week de laatste speelronde 
van 2016 gespeeld. Het nieuwe tel-
systeem, het z.g. Belgisch systeem, 
dat dit seizoen is ingevoerd, draagt 
eraan bij dat de teams dichter bij el-
kaar staan in de puntentelling. Een 
ruime overwinning kan er zo maar 
voor zorgen dat je van een vierde 
plek naar de eerste plaats stijgt. Ui-
teraard kan het omgekeerde dan 
ook maar daar denk je als speler lie-
ver niet aan. Afgelopen waren er, in 
beide divisies, een paar verschui-
vingen in de top en daarmee ande-
re winterkampioenen dan de laatste 
tussenstand aangaf.

2e divisie
Koploper de Kromme Mijdrecht 2 
was vrij en moest van de zijlijn toe-
kijken wat de concurrentie deed. 
Drie teams pakten dit buitenkansje 
aan. The Peanutbar 1 liet, uit tegen 
Bar Adelhof 2, geen twijfel bestaan 
over de kracht en ambities. Slechts 
25 punten lieten zij voor Bar Adelhof 
2 terwijl zij zelf de volle 48 pakten. 
Hiermee pakken zij de koppositie en 
zijn zij winterkampioen in de 2e divi-
sie. De Springbok 1 deed ook goede 
zaken tegen clubgenoot Springbok 
2. Michel Bak (Springbok 1) mistte 
helaas de carambole voor de winst. 
Die pepernoot liet tegenstander Wil-
lem Holla zich niet ontgaan en won. 
Helaas voor Springbok 2 was dit de 
enige winst maar zij pakten toch 37 
punten. De Springbok 1 springt met 
45 punten naar de tweede plek in de 
tussenstand. De Kromme Mijdrecht 
1 glipte door een 33-41 uitoverwin-
ning bij Stieva/Aalsmeer clubge-
noot Kromme Mijdrecht 2 voorbij in 
de tussenstand. ASM deed uit te-
gen the Peanutbar 2 ook zeer goe-
de zaken. Peter Jongerling was de 
enige Peanut die nog wat tegen-
stand kon bieden maar helaas niet 
genoeg voor winst of een gelijk spel. 
Daarmee zijn de maximale 48 pun-
ten voor ASM en resteerden er 26 
voor Peanutbar 2.

1e divisie
Koploper Lutis/de Springbok had 
een pittige uitwedstrijd tegen DIO. 
De laatste wil altijd meedoen om 
de prijzen en dat lieten zij ook de-
ze week weer zien. Met slechts een 
verliespartij, drie ruime overwinnin-
gen en daarmee een winst van 42-
32, was het duidelijk wie op deze 
avond de sterkste was. Nummer 2, 
de Kuiper/Stee Inn, ontving de Me-
rel/Heerenlux 2. Dat werd een flin-
ke strijd die gelijk opging en tot het 
einde spannend bleef. Beide twee 
winstpartijen en flinke scores bij 
verlies leverden een mooie eind-
stand van 40-41 op.
Een klein verlies voor de Kuiper 
maar het aantal behaalde punten 
was genoeg om Lutis voorbij te ste-
ken en het winterkampioenschap in 
de 1e divisie binnen te halen. Bar 
Adelhof 3 blijft in de top drie. De-
ze keer, uit bij CenS, werd er wel-
iswaar 2 maal verloren maar daar-
bij werden wel hoge scores gehaald 
en dus veel punten. CenS bleef daar 
helaas iets bij achter en moesten 
genoegen nemen 39-42 verlies. Het 
clubonderonsje tussen de Merel/
Heerenlux 3 en de Merel/Heeren-
lux 1 werd een prooi voor de Me-
rel 3. Van de Merel 1 kon alleen Bert 
Fokker de winst behalen maar daar-
mee was het gedaan voor de Me-
rel 1, 41-30. Woensdagavond speel-
den de Biljartmakers en Bar Adelhof 
1 tegen elkaar. Hier was het alleen 
Bert Loogman die voor de Biljart-
makers van Richard van Kolck (Bar 
Adelhof) won. De andere partijen 
werden door de Adelhoffers gewon-
nen, 31-44.

Spelers van de week.
Deze week staan er drie spelers 
in de schijnwerpers. Dorus van de 
Meer (de Merel/Heerenlux 3) maak-
te opnieuw een hele hoge serie van 
64 en dat is 58,18% van het totaal! 
Dorus speelde ook de kortste partij 
(110 in 15) maar dat deed ook Bert 
Dijkshoorn van DIO, 65 in 15.

Greet is clubnaamkampioen 
bij de Amstelbridgeclub!
Regio - Donderdagmorgen was de 
laatste zitting van de 2e competi-
tieronde. Na een spannende strijd 
zijn in de A-lijn Greet & Henk, met 
een gemiddelde van 56,25% en in 
de B-lijn Greet & Nel, met een ge-
middelde van 57,52% de clubkam-
pioenen van deze ronde geworden. 
Voor Greet en Nel betekent dit, dat 
ze promoveren en volgende week in 
de A-lijn zullen spelen. Proficiat da-
mes. Ook Ciny & Jos, die vandaag 
een score behaalden van 64,17%!, 
Nel & Jos en Corry & Grace promo-
veren naar de A-lijn. Daar staan he-
laas 4 degradaties uit de A-lijn te-
genover. Jammer voor hen, maar na 
de 3e competitieronde is de kans 
om te promoveren weer aanwezig 
en ze spelen ook weer eens met an-
dere mensen. 

A lijn
In de A-lijn hebben Roel & Wies 
bij spel 6 een poging gewaagd om 
klein slem te spelen. Dit ging ech-
ter gedoubleerd 2 down en zou niet 
kwetsbaar een min van 300 punten 
worden. Maar helaas voor dit paar, 
een geboden 4 schoppencontract 
van de tegenpartij ging 1 down en 
het door hun tegenstanders gebo-
den 5 schoppencontract 2 down. 
Een min van 200 punten dus een 
0% score voor Roel en Wies, die zich 
lekker lieten omhoogdrijven. Ria & 
Wim probeerden deze zitting nog de 
clubkampioen te worden door hoog 
te scoren aan de tafel met Greet & 
Henk. Ze haalden aan die tafel een 
gemiddelde van 84,38%! Doch Leny 
& Willy waren weer goed op dreef 
en speelden het geboden 4 harten-
contract van Ria & Wim 2 down. Dit 
werd een 0 voor het laatste paar en 

een gemiddelde van 34,38% aan die 
tafel. Ook Addie & Jeannet hadden 
er echt zin in. Ze hebben op de 24 
spellen maar één nul gehaald en 
werden eerste in deze lijn.

B lijn
In de B-lijn hebben Arna & Gerda, zij 
staan toch regelmatig bij de boven-
ste drie, twee keer een 5 ruitencon-
tract geboden, die bij spel 1 gedou-
bleerd 1 down ging en bij spel 19 
zelfs 5 down. Wat was hier aan de 
hand? Bij spel 1 zat 5 ruiten er net 
niet/wel in. Leny & Phini boden het 
niet, maar maakten het juist wel! En 
Henny & Lucas presteerden het zelfs 
om 4 ruiten 2 down te spelen. Ciny 
& Herman boden 3 sans en maak-
ten m.b.v. die mooie ruitenkaart +1, 
een mooie 100% score mensen. Bij 
spel 19 was een 2 hartencontract in 
noord/zuid het beste bod, geboden 
en gehaald door Greet & Ge. Ook 2 
sans ging bij dit spel drie down. Ciny 
& Herman lieten Jan & Lyda in oost/
west hier 2 schoppen spelen en zij 
gingen 2 down. Weer een 100% sco-
re voor Ciny & Herman!

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Addie & Jeannet  59,90%  
2. Ria & Wim  56,77% 
3. Aja & John  55,21% 
B-lijn
Ciny & Herman 64,17%
Leny & Phini 65,83%
Lenie & Jos 57,08%

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij on-
ze secretaris telefoon 0297- 564729. 

Atalante dames 1 pakt set 
van koploper
Vinkeveen - Slechts 3 van de tot 
nu toe 8 wedstrijden werden ge-
wonnen, toch pakt de Haaxman-
Verbruggen ploeg in ieder duel mi-
nimaal 1 punt en staat momenteel 
op een plek 6. Zaterdag 3-12 was 
een treffen met de nr 1 en een exo-
tische selectie ging op pad naar De 
Pijp in Amsterdam. Het smalle team 
was onlangs nog kleiner geworden 
door de enkelbanden blessure van 
middenvrouw Daan en dat terwijl 
de andere middendame Joke nog 
altijd niet hersteld is van haar en-
kelbreuk. Verder moest buitenspe-
ler Annemarieke verstek laten gaan 
door griep en Saskia door vakantie. 
Versterking was ingeroepen: Inge-
borg en Annike van D2 deden mee 
en ook Irma van D3. Met deze gro-
te fijne aanvulling was het een on-
gekend lang team. Maar de lan-
ge dames van Armixtos stonden 
hun blokkerend mannetje, naast het 
wennen aan elkaar en een wat on-
wennige pass was dit sterke tegen-

blok toch vaak reden van een goed 
gepareerde aanval,  25-18 verlies.

Aanwijzingen
Met wat tactische aanwijzingen be-
gon het team in set 2 in het ritme te 
komen, met name Irma scoorde veel-
vuldig. Ook de middendames Inge-
borg en Annike pakten fijne punten,  
Mirjam hield de vloer fanatiek schoon 
en de vrije hoeken werden goed be-
stookt. En zie daar: 21-25 winst. De 
thuisploeg zette de zeilen bij en Ata-
lante liet vooral achterin nog wel eens 
een steekje vallen. Armixtos was weer 
goed op dreef en pakte het derde be-
drijf zonder al te veel moeite (25-16). 
De vierde set ging weer meer ge-
lijk op. Leuke lange rally’s waren te 
zien tot aan de 20. Daarna twee keer 
een wat dubieuze beslissing van de 
scheids en hop twee punten achter. 
Vervolgens nog wat rommelige eigen 
foutjes en het was ineens gedaan: 
25-21 verlies. Maarrr... wederom een 
puntje gepakt. 

Atalante H1 blijft in spoor 
van koploper

Veenland 3 kampioen
Vinkeveen - Het blijft een feestje 
bij de tafeltennissers van Veenland. 
Na het bijzonder succesrijke voor-
jaar is er nu weer een kampioen in 
de 5e klasse duo. Vrijdag 2 decem-
ber werd het 3e team, bemand door 
Harry en Alexander, met een straat-
lengte voorsprong van meer dan 
17 punten gehuldigd in Willisstee. 
Merkwaardigerwijs had de compe-
titieleider op grond van de percen-
tages hen in de 5e klasse duo  inge-
deeld, waar ze in het seizoen ervoor 
4e klasse speelden en kampioen 
werden. Nou, Harry en Alexander 
hebben nu overtuigend aangetoond 
in de 4e klasse thuis te horen door 
94 % van de  wedstrijden te winnen. 
Geen twijfel meer mogelijk dus. In 
de laatste wedstrijd tegen TVP uit 
Putten werd met 4-1 gewonnen. Het 
geheim van het succes? Nooit op-
geven, ook al sta je een eind achter, 
het kan nog, aldus Harry. Ook in de-

ze wedstrijd gingen sommige partij-
en tot  5 games en viel de beslissing 
pas bij 12 – 10. .. We zijn benieuwd 
naar het vervolg in de 4e klasse!

De Vinken houdt punten 
in huis
Vinkeveen - In de zaalkorfbalwed-
strijd van afgelopen zaterdag heeft 
het eerste achttal van De Vinken 
goede zaken gedaan. Het bezoe-
kende SDO uit Hillegom werd ge-
decideerd teruggewezen. Na een 
9-8 voorsprong bij rust kwamen de 
Vinkeveners in de tweede helft niet 
meer in gevaar en zegevierden te-
recht met 18-14.

Geblesseerde selectie
De Vinkenselectie kampt met een 
enorme blessuregolf. Met name de 
Vinkenreserves in het tweede moe-
ten het ontgelden. Vandaar dat 
coach Dirk van der Vliet een beroep 
deed op good old Ronald Mul om 
op de bank te zitten; hij nam plaats 
naast Danique Pauw en Roosmarijn 
Mooij. Tegen het Hillegomse SDO 
kwam De Vinken al goed uit de 
startblokken. Aanvoerster Annick 
Stokhof was weer terug van een 
blessure. Zij begon samen met Joy-
ce van Wijk, Rutger Woud en broer 
Jerom Stokhof (voor de geblesseer-
de Mark de Haan). In de Vinkende-
fensie liepen Emese Kroon, Dorien 
Verbruggen, Gideon Leeflang en 
Jelle Mul. Na een eerste aantal mis-
sers en weinig afvang was in de vijf-
de minuut Joyce van Wijk trefzeker. 
Haar voorbeeld werd gevolgd door 
Rutger Woud. SDO mocht aanleg-
gen vanaf de strafworpstip, waarna 
Dorien Verbruggen de stand naar 
3-1 tilde. Een trefzekere vrije bal 
bracht SDO weer dichterbij, maar 
Jerom Stokhof verschalkte zijn di-

recte opponent en tekende zo voor 
4-2. Jelle Mul deed hetzelfde en na-
dat SDO op 5-3 kwam kon Annick 
Stokhof een strafworp verzilveren: 
6-3.

Tien minuten
De tien minuten voor rust zakte De 
Vinken wat in, waardoor SDO mak-
kelijk terug kon komen. Veel ge-
rommel en het nodige toneelspel 
leverde een 6-8 tussenstand op. 
Twee puike doorloopballen van Do-
rien Verbruggen en een enorme af-
standsspetter van Rutger Woud lie-
ten de thuisploeg toch met een 
voorspong rusten: 9-8.

Overmacht
Direct na rus zette Joyce van Wijk 
de toon en binnen tien minuten liep 
de Suiteploeg gestaag uit naar 14-9 
(doelpunten van Emese Kroon, Joy-
ce van Wijk, Jerom Stokhof en Do-
rien Verbruggen). Even spartelde 
Hillegom nog wat tegen, maar op 
14-11 nam De Vinken het heft weer 
in handen. Strafworpen van Annick 
Stokhof en Emese Kroon, prime re-
bounds van Gideon Leeflang en 
Jelle Mul en een uitstekend uitge-
speelde aanval met een treffer van 
Jerom Stokhof knakten de tegen-
standers. Op 17-13 was de strijd 
vijf minuten voor tijd al beslist. SDO 
miste nog wat strafworpen en in de 
laatste minuut knalde Emese Kroon 
De Vinken nog naar 18-13, waarna 
SDO nog wel een stip wist te verzil-
veren: 18-14 eindstand.

Sint bezocht ook de Marionette
De Ronde Venen - 1 december 
heeft Sinterklaas met 2 Pieten een 
bezoek gebracht aan Kinderdagver-
blijf Marionette. Alle kinderen wa-
ren gekomen met een mama of oma. 
Iedereen vond het reuze spannend 

maar al snel gingen de kindjes toch 
een handje geven aan Sinterklaas 
of zelfs op schoot bij de Goed Hei-
ligman. Aan pepernoten ontbrak het 
ook deze keer niet. Voor alle kinderen 
was er natuurlijk ook een cadeautje!

Een hoge school beginnen 
in Kenia?
De Ronde Venen - Het nieuwe 
bestuur van Stichting Ontwikke-
lingsSamenwerking De Ronde Ve-
nen organiseert maandagavond 19 
december een bijeenkomst in het 
NME-centrum in Wilnis. Samenwer-
kingspartner en arts Marianne Dar-
winkel geeft een lezing over haar 
initiatief in Kenia een hogeschool te 
beginnen voor gezondheidswerkers. 
De school, die in 2012 haar deuren 
opende voor 19 studenten, is inmid-
dels een groot succes. Vanuit het 
hele land stromen studenten toe (de 
school telt er inmiddels meer dan 
250) en veel mensen uit de arme 
omgeving hebben er werk gevon-
den. Bovendien krijgen honderden 
mensen er medische hulp. Hoe kom 
je tot zo’n besluit? Wat is er voor no-
dig om een hogeschool te starten in 
een land als Kenia? En waar loop je 
tegenaan bij zo’n project? Marianne 

geeft antwoord op deze en vele an-
dere vragen uit het publiek.
Stichting OntwikkelingsSamenwer-
king De Ronde Venen werkt samen 
met deze school en sponsorde met 
de opbrengst van Chazz de inrich-
ting van een medisch laboratorium. 
Het bestuur van de stichting, dat af-
gelopen jaar het stokje overnam van 
het oud-bestuur, zal zich op deze 
avond ook even kort aan de bezoe-
kers voorstellen en zijn ambities uit 
de doeken doen. 
Programma: 
Ontvangst 19.45 uur 
Presentaties 20.00 – 21.30 uur
Afsluitende borrel 21.30 – 22.00 uur
Locatie:
NME Centrum De Woudreus
Pieter Joostenlaan 28A (achter De 
Willisstee) Wilnis
Interesse? Graag vooraf aanmelden 
via sosderondevenen@gmail.com.

Tweedaagse Kerst- 
Cadeaumarkt in Mijdrecht
Mijdrecht - Dit weekend is er weer 
van alles te beleven in het hart van 
Koopcentrum Mijdrecht. Vele winke-
liers en leuke buitenstaanders staan 
op de Kerst-Cadeaumarkt op zater-
dag 10 december en zondag 11 de-
cember in houten huisjes en pago-
detent met verlichting met zeer leu-
ke en sommige handgemaakte arti-
kelen. Zoek u nog een mooi leuk ca-
deau of kerststuk tegen betaalbare 
prijzen, ga er dan zeker heen en en 
laat u verbazen. Natuurlijk staat op 

beide dagen een levende Kerststal , 
ius de Kerstman  er en zingen er di-
verse koren o.a. het Dickens koor. En 
in het centrum van Mijdrecht ligt er 
op het Raadhuisplein een heuse ijs-
baan voor kinderen. De gluwijn ont-
breekt er ook niet aan en om nog 
warmer te worden is er lekker erw-
tensoep . Het gastvrije Mijdrecht no-
digt hierbij alle om een bezoekje te 
brengen naar de Kerst-Cadeaumarkt 
in Mijdrecht. De tijden zijn van 10:00-
18:00 uur en er is gratis parkeren.
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Geslaagd schooltoernooi  
bij Atalante
Vinkeveen - Na de volleyballes-
sen op de Vinkeveense basisscholen 
vond woensdag 30 november deel 2 
van het afsluitende Atalante Basis-
scholen volleybaltoernooi plaats in 
de Boei. Vorige week waren het de 
groepen 3, 7 en 8,  deze week stre-
den de groepen 4, 5 en 6 tegen el-
kaar waarvoor zich ruim 65 kinderen 
hadden opgegeven. Bij de groepen 
4  bestaat het spelletje uit serveren, 
vangen en gooien en doordraaien. 
Net als vorige week bij de groepen 3 
eiste het vangen en gooien alle aan-
dacht op, dus doordraaien na iede-
re bal schoot er bij in. Er werd wel al 
erg goed gevangen en gegooid, met 
soms lange rally’s. Het was nog erg 
spannend rondom de eerste plek. 
Met een punt verschil ging de eerste 
plek naar de Schakels, gevolgd door 
de Pijlsmashers (Pijlstaart). Ninja Go 
(Pijlstaart) werd 3e en Blokpunt (St 
Jozef) 4e. De groepen 5 en 6 moe-
ten een volleybal actie meer doen. 
Zij moeten de eerste bal die over 
het net komt onderhands of boven-
hands passen, die vervolgens afge-
vangen wordt door een teammaa-
tje. Daarna wordt de bal over het net 
gegooid en ook hier doordraaien. Dit 

vergt wat meer concentratie, maar 
naarmate de middag vorderde ging 
het steeds beter en zat de routine er-
in. Voordeel is ook dat zij tijdens de 
gymlessen hierop hebben geoefend.

Titelstrijd
Bij de groepen 5 ging de titelstrijd 
tussen twee teams van de Pijlstaart, 
te weten Pijlsnel en Teampower. Het 
onderlinge duel was ook al uitge-
lopen op een gelijke stand, alleen 
doordat Teampower tegen een team 
van de St Jozef wat punten had la-
ten liggen was het Pijlsnel die met 
de eerste prijs naar huis ging. Team-
power werd dus tweede, De Jozef 
Lions derde, Smash It (St Jozef) 4e 
en Schakel 1 5e. Als laatste de groe-
pen 6. Hier was Superkids (St Jozef) 
oppermachtig, de Volleystars (St Jo-
zef) 2e en de Volleygirls (Pijlstaart) 
werden 3e. Het scholenproject zit 
er voor Volleybal Vereniging Atalan-
te weer op en zij zijn ook blij dat al-
les weer zo goed is verlopen; de vol-
leyballessen aan zo’n 500 kinderen 
van groep 3 tm 8 gegeven door Hans 
Ritmeester en het afsluitende toer-
nooi waar bijna 150 kinderen deel 
aan namen.

Atlantis 1 schiet net 
tekort in goede wedstrijd
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest de door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 formatie aantre-
den tegen het altijd lastige KIOS uit 
Nieuw-Vennep, wat in de top mee-
draait om het kampioenschap. De 
ploeg was voor Atlantis een beken-
de tegenstander, waar de afgelopen 
seizoenen veel tegen gespeeld was. 
Dit was aan het begin van de wed-
strijd goed te zien, zowel bij Atlan-
tis als bij KIOS was er moeite met 
echt makkelijk scoren doordat er 
druk gezet werd op de juiste plek-
ken. Ondanks veel lange en goede 
aanvallen aan de kant van Atlan-
tis was het toch KIOS die langzaam 
uit wist te lopen. De doelpunten vie-
len moeizaam aan de kant van At-
lantis in de eerste helft, waardoor 
de rust werd opgezocht met een 
flinke voorsprong voor KIOS. In de 
rust werden de goede punten bena-

drukt en wat verbeterpunten aan-
gestipt, waardoor de 2e helft weer 
met frisse moed werd gestart. De 
start van de 2e helft was nog voor 

Argon tegen Ter Leede 
verdiend onderuit
Mijdrecht - In Sassenheim speelde 
Argon een ongelukkige beginfase, 
al na vier minuten opende de thuis-
ploeg enigszins gelukkig de score 
en na een half uur profiteerde Ter 
Leede van een wel erg gemakkelijk 
gegeven strafschop. In de tweede 
bleef de stand van 2-0 lang op het 
scorebord staan en had Argon een 
paar kleine mogelijkheden. Maar in 
de laatste minuut stelde de thuis-
ploeg orde op zaken en counterde 
het Argon naar een 3-0 verlies.

Snel doelpunt
De beginfase domineerde Ter Lee-
de en moest Argon alle zeilen bij-
zetten om het achterin dicht te hou-
den. Dat duurde maar vier minuten. 
Ter Leede kreeg twee hoekschop-
pen op rij en uit de tweede was het 
gelijk raak. Tussen een woud van 
Argonspelers wist Oussama Siali 
de bal over de doellijn langs doel-
man Terence Manschot te werken. 
1-0. Even daarna moest Jesse Stan-
ge geblesseerd afhaken, hij werd 
vervangen door Abdelfattah Zou-
zou. Ter Leede kreeg in die fase wel 
een paar mogelijkheden maar de 
ballen vlogen over. Het was net dat 
na twintig minuten Argon wat meer 
grip op de wedstrijd kreeg toen de 
scheidsrechter de bal op de stip de-
poneerde. Twee spelers struikelden 
in het strafschopgebied over elkaar 

en Argon kreeg de zwarte Piet. Vin-
cent Ammerlaan stuurde doelman 
Manschot naar de verkeerde hoek: 
2-0. Even daarna moest Manschot 
zelf een slechte uittrap corrigeren 
anders had Ammerlaan opnieuw 
kunnen juichen.

Licht herstel
De tweede helft was het meer een 
wedstrijd en Argon had wat meer 
balbezit. Toch waren de gasten die 
de baste mogelijkheden hadden, 
een poging ging rakelings over en 
het schot van Bok ging maar net 
voorlangs. Ook bij een hoekschop 
mikte de thuisploeg te hoog. De 
aanvallen van Argon leverde soms 
wel leuke aanvallen op maar ef-
fectief was het allemaal niet. Wilco 
Krimp mocht het laatste kwartier in-
vallen maar toen even later ook Cy-
rano Morrison moest afhaken was 
de angel wel uit de aanval verdwe-
nen. Zouzou kreeg nog wel een 
kans maar die leverde niets op. In 
de laatste minuut stelde Ammerlaan 
de overwinning helemaal zeker toen 
hij middels een snelle uitval voor de 
3-0 tekende. Een teleurstellend re-
sultaat voor Argon dat aanstaande 
zaterdag gastheer is voor het Am-
sterdamse Swift en dan de winter-
stop ingaat.

Foto: sportinbeeld.com 

Sponsors belonen sportieve 
prestaties Argon JO13-3
Mijdrecht - Ook afgelopen zater-
dag pakten de JO13-3 hun punten 
in de thuiswedstrijd tegen CTO ‘70. 
Kevin, Cas, Mo en Daniel wisten het 
net te vinden van de tegenstander 
en er ging maar 1 bal langs keeper 
Ji Li het doel van Argon in. Dat de 
mannen inmiddels op de 2de plek 
staan in de competitie is niemand 
ontgaan. Er hebben zich 2 spon-
sors gemeld, Korver Makelaars o.g. 
en AdviesNet Noord-Nederland Hy-
potheekadviseurs, om de jongens 
te voorzien van trainingspakken en 
wedstrijdtenue. De JO13-3 zal zich 
voortaan als eenheid tonen in deze 
schitterende pakken en shirts met 
het mooie Argon logo op de borst. 

Inmiddels staan de Argonauten op 
de 2de plek in de competitie. Het zou 
nog kunnen dat trainer Jan met zijn 
jongens de eerste plaats bemachti-
gen in de najaarscompetitie, maar 
dan moeten ze er nog flink tegen-
aan. Het team zet zich voor 110 pro-
cent in, de groep is elke week com-
pleet zowel op de training als bij de 
wedstrijd. De winst van dit team is 
dan ook de enorme teamspirit. Dat 
er dan sponsers zijn die deze jon-
gens extra in het zonnetje zetten en 
belonen wordt zeer gewaardeerd, 
zowel door de spelers als de trouwe 
supporters. Nu moeten de jongens 
na de winterstop volle bak om de 
eventuele 1ste plek te bemachtigen. 

Doe mee aan de snertwandeling!
De Ronde Venen - Het is natuur-
lijk even afwachten wat voor weer 
het wordt op 14 december, maar 
samen een wandeling maken is al-
tijd gezellig. Zeker als er na afloop 
een flinke kop snert voor je klaar-
staat. Iedereen vanaf een jaar of 55 
is van harte uitgenodigd eens een 
keer een snertwandeling te maken!

BSC
Deze wandeling is georganiseerd 
door de nieuwe buurtsportcoach 
senioren en ouderenzorg, mw. 
Jos Kooijman, kortweg BSC. Een 
BSC gaat ervoor zorgen, dat men-
sen meer gaan bewegen en actie-
ver met hun gezondheid bezig zijn. 
Er is in onze gemeente een groot 
aanbod aan activiteiten, maar wat 
is nu voor wie geschikt? Welke or-
ganisatie of sportaanbieder kan al-
leen of samen met een andere zor-
gen voor activiteiten, waarbij oude-
ren meer gaan bewegen? Activitei-
ten, die ook nog eens leuk en gezel-

lig zijn en zorgen voor nieuwe so-
ciale contacten? Met dit soort vra-
gen gaat de BSC zich bezighouden. 
En mw. Jos Kooijman begint haar 
werkzaamheden met het organise-
ren van een snertwandeling.
Gezellige en gezonde wintermiddag
Op woensdag 14 december start de 
snertwandeling om 15.00 uur bij de 
buurtkamer van Mijdrecht, G. van 
Aemstelstraat 5 en gaat door de 
parkjes in ons dorp. Iedereen kan 
meedoen, er zijn kortere en langere 
routes, ook geschikt als u met een 
rollator loopt. Mw. Alberta Schuurs, 
wethouder van Sport, zal het start-
sein geven. Wanneer iedereen zo 
rond 16.00 uur terug is, is de vuur-
korf al aan en gaan we aan de snert. 
Bij elkaar een gezellige en gezonde 
wintermiddag!
U hoeft zich niet aan te melden, u 
kunt gewoon komen en als u er nog 
vragen over heeft, bel dan met de 
BSC, 06 22 130 626. Van harte wel-
kom!

CSW JO11-6M
Najaar Kampioen
Wilnis - De meisjes van CSW JO11-
6M (oude benaming E6M) zijn za-
terdag 3 december kampioen ge-
worden in de najaarscompetitie. Dit 
hoogste team met meisjes onder 
de 11 jaar van CSW komt uit in een 
competitie met alleen maar jongens 
teams. Dit maakt deze goede pres-
tatie nog mooier. Na een hele mooie 
reeks van 9 wedstrijden zonder punt-
verlies kon het kampioenschap bij-
na niet meer mis gaan. De laatste 2 
wedstrijden van de competitie moest 
minimaal 1 punt gepakt worden om 
boven aan te eindigen. Doordat de 
voorlaatste wedstrijd werd verloren 
kwam alles neer op de laatste wed-
strijd tegen de nummer 2 uit de com-
petitie. Het team moest op zaterdag-
ochtend 3 december om 07.15 uur 
vertrekken naar Soest om daar in 
de laatste wedstrijd het broodnodige 
punt binnen te slepen. Bij deze zeer 
spannende wedstrijd op een halfbe-
vroren veld kwam CSW op 1-0 ach-
ter. Maar de meisjes van CSW geven 

het niet snel op. Na goed verdedi-
gend werk en de diverse mooie aan-
vallen kwamen we beter in de wed-
strijd. De paal en de keeper ston-
den een doelpunt in de weg. CSW 
blijft aandringen en dit resulteert uit-
eindelijk in 2 zeer mooie doelpun-
ten. Dat Soest in de laatste 2 minu-
ten nog een doelpunt maakt en de 
eindstand 2-2 is maakt het kampi-
oenschap niet minder mooi. Dit team 
heeft vanaf de eerste wedstrijd laten 
zien dat ze goed kunnen voetballen 
en dat ze voor elkaar willen strijden. 
Met een zeer betrouwbare keepster, 
een ijzersterke verdediging, een on-
verzettelijk middenveld en met han-
dige voorhoede speelsters. Het re-
sultaat na 11 wedstrijden: 28 pun-
ten, 69 doelpunten gescoord en 20 
doelpunten tegen. De JO11-6M be-
staat uit onderstaande speelsters: 
Danique Bluemink, Irene Turk, Ai-
ko Steenbergen, Linde Tijsseling, 
Jip Groenewegen, Amy Dekkers, Li-
sa Quist, Tess de Jong en Iris Pothoff.

KIOS, maar daarna begon Atlantis 
aan een inhaalrace. Waar Atlantis 
zichzelf in de 1e helft niet beloon-
de voor de goede aanvallen gebeur-
de dit nu wel. Het gat werd steeds 
kleiner en met nog een paar minu-
ten te spelen was het nog slechts 2 
punten. Helaas wist KIOS dit gat te 
behouden en zelfs weer met 1 punt 
uit te breiden vlak voor het eindsig-

naal. De eindstand was 13-16. On-
danks de eindstand kan er terugge-
keken worden op een goede wed-
strijd waarin Atlantis tot het einde 
door is blijven vechten en is blijven 
zoeken naar de juiste kansen. Dat 
geeft goede hoop voor de wedstrijd 
van volgende week, uit in Kocken-
gen bij ESDO om 18.35. We hopen 
jullie dan weer langs de kant te zien.

Argon JO9-1 kampioen Mijdrecht - Afgelopen zaterdag-
ochtend speelde het hoogste team 
van jongens onder 9 jaar (F1) van 
Argon hun kampioenswedstrijd. Ze 
moesten er vroeg voor uit de veren, 
aangezien de aftrap al om half ne-
gen in de ochtend was bij tegen-
stander SDO uit Bussum. Geluk-
kig was iedereen goed uitgeslapen 
voor deze belangrijke wedstrijd. Er 
mocht niet verloren worden, anders 
kon concurrent Laren, die op gelijke 
hoogte in de ranglijst stond, er met 
de titel vandoor gaan.
Daarnaast wisten de jongens dat te-
genstander SDO niet zo maar te ver-
slaan was en dus stonden ze extra 
scherp op het veld. In de eerste helft 
wisten de jonge Argonauten niet het 
net van de tegenstander te vinden. 
Gelukkig zorgde de eigen verdedi-
ging er ook voor dat SDO niet wist 

te scoren. Mede dankzij een aantal 
mooie reddingen van keeper Senne 
konden de Argonauten met een 0-0 
stand de rust in gaan. In de tweede 
helft wist Dyani met een fraaie intik-
ker de ban te breken, 0-1 voor Ar-
gon. Cas wist daar snel 0-2 van te 
maken. SDO kwam daarna dankzij 
een doelpunt toch nog even terug 
in de wedstrijd, maar Cas maakte 
daarna met zijn tweede goal van de 
dag aan alle spanningen een eind. 
Na het laatste fluitsignaal en een 
uitslag van 1-3 kon het feest los-
barsten.
Omdat concurrent Laren ook van 
hun tegenstander wist te winnen, 
waren er twee kampioenen in de 
poule. Het onderlinge duel tussen 
Laren en Argon eerder dit seizoen 
wist Argon te winnen. Ze mogen 
zich dus terecht kampioen noemen!
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Wilnis – Aan de examens voor eer-
ste, tweede en derde dan judo, afge-
nomen door de dangraadcommissie 
van het district Noord Holland van 
de Judo Bond Nederland, wat za-
terdag 3 december in de sporthal 
de Walvis in Beverwijk zijn afgeno-
men heeft Roel Westra van Judo-
school Blaauw meegedaan. Van de 
24 kandidaten zijn er uiteindelijk 15 
geslaagd waaronder Roel. Dat de 50 
jarige Roel hard heeft getraind was 
terug te zien in het examen. De exa-
mencommissie liet nadat hij het Go-
nosen kata en de staande technie-
ken goed had uitgevoerd hem sla-
gen voor zijn felbegeerde zwarte 
band.

Laatste kaartavond
De Hoef - Zaterdag  10 decem-
ber de laatste kaartavond van 
2016 in De Hoef. De Biljartclub 
‘De Hoef’ organiseert in Dorps-
huis De Springbok klaverjas-
avonden. Iedereen die van een 
gezellige kaartavond houdt is 
van harte welkom. Er zijn weer 
leuke prijzen te winnen. Er gaat 
deze keer niemand zonder een 

leuke aardigheid naar huis. De 
avonden dit seizoen zijn nog op 
10 december en volgend jaar op 
14 januari, 11 februari, 11 maart 
en 8 april. Het kaarten begint om 
20.00 uur. Zaal is open om 19.30 
uur Zij zien u graag voor een ge-
zellige kaartavond  in de Spring-
bok aan de oostzijde 61 a in De 
Hoef.

V.l.n.r.: Kelvin Hoogeboom (trainer), Robin van Petten, Pascal Hoogeboom, Arjan Lommers, Jerom Stokhof, Stefan 
Oussoren, Roosmarijn Mooij, Romy Bras, Masha Hoogeboom, Danique pauw en Jasper van Peursem (coach).

Vinken 2 invallers winnen van TZ 5
Vinkeveen - Het zaalkorf-
balseizoen is al even begon-
nen en De Vinken 2 heeft te ma-
ken met een flink gevulde zieken-
boeg. Zowel Robin van Petten, Ro-
my Bras, Masha Hoogeboom, Pas-
cal Hoogeboom als Mila Kroon zijn 
voor korte of langere tijd uitge-
schakeld. Daarbij is Peter Koele-
man aan het terugkomen van zijn 
blessure. Stefan Oussoren is op 

vakantie. Wie spelen er dan nog 
wel in De Vinken 2? In de aan-
val begonnen: Lisa Hoogeboom-
Kroon, Danique Pauw, Arjan Lom-
mers en Ronald Mul. In de verde-
diging: Roosmarijn Mooij, Eva He-
melaar, Jimmy de Koning en Peter 
Koeleman. De Vinken kent een flit-
sende start met een comfortabele 
3-0 voorsprong binnen vijf minu-
ten, twee afstandsschoten van Lisa 

Roel Westra zwarte band 
judo

en een doorloopbal van Jimmy. De 
tegenpartij begon mee te scoren 
en al gauw stond het 3-2. Gelukkig 
wist De Vinken de draad weer goed 
op te pakken en dit door te zetten 
tot een 7-4 ruststand. De doelpun-

ten kwamen van Ronald met een 
afstandsschot, een doorloopbal 
van Roosmarijn gevolgd met een 
kansje van Lisa en een doorloop-
bal van Jimmy. Ondertussen is Jo-
han Huizinga in de ploeg gekomen 
voor Peter Koeleman en is Jasper 
van Peursem de vervanger van de 
geblesseerd geraakte Arjan Lom-
mers (welkom in de ziekenboeg...)

Voorsprong
Na rust was het duidelijk: zorgen 
dat we de voorsprong niet verlie-
zen. Het begin van de tweede helft 
was wel voor TZ, deze opende de 
score naar 7-5. Maar De Vinken liet 
Maartensdijk niet dichterbij komen. 
Met afstandsschoten van Jasper 
en Ronald stond het al gauw 9-5. 
TZ gaf zich nog niet gewonnen en 
kwam weer terug naar 9-7. Echter 
daarna was het gat geslagen met 
afstandsschoten van Ronald, Jas-
per en Johan, hierna werd er nog 
een strafworp verzilverd door Roos-
marijn. Tussenstand 13-7. TZ kwam 
nog op 13-9. Een slotakkoord met 
een afstandsschot van Johan en 
wederom een strafworp verzilverd 
door Roosmarijn bracht de over-
winning binnen met een 15-9 eind-
stand. De Vinken 2 speelt volgende 
week in Linschoten tegen het on-
deraan staande LUNO 3.

Atalante dames 2 doet 
weer mee!
Vinkeveen - De dames van het 
tweede hebben de afgelopen weken 
goede zaken gedaan. Maar liefst 3 
wedstrijden op rij werden gewon-
nen! De eerste was een uitwedstrijd 
tegen Schwich Hooglanderveen D1. 
Een team met hele jonge meiden die 
gebrand waren op een overwinning. 
Vanaf het begin van de wedstrijd 
waren de teams aan elkaar ge-
waagd. Atalante trok de eerste set 
wel meteen aan het langste eind 
door deze met 29-27 te winnen. De 
tweede set had Atalante wat moeite 
om de pass onder controle te hou-
den en kon de set niet naar zich toe 
trekken. Deze werd verloren met 18-
25. Met goede moed werd begon-
nen aan de 3e set. Irma Schouten 
uit dames 3 speelde deze wedstrijd 
mee en zij had een positieve invloed 
op het team. Het werd wederom een 
spannende set maar het lukte Ata-
lante op doorzettingsvermogen om 
te winnen met 27-25. Ook de laatste 
set haalden de meiden alles uit de 
kast en sleepten de set binnen met 
25-22 en daarmee ook de wedstrijd. 
Een 3-1 winstpartij! Een week later 
werd er in de Boei gestreden tegen 
Sovoco D3. Een team dat onderin de 
competitie meedraait dus een over-
winning moest er wel in zitten.

Vers
Met de winstpartij van de week er-
voor nog vers in het geheugen gin-
gen de meiden weer van start. Van-
af het begin liep het lekker, de pass 
werd goed bij de spelverdeelster ge-
bracht en aan het konden de aan-
valster het goed afmaken. Met 25-
19 en 25-11 werden de eerste twee 
sets vrij makkelijk gewonnen. De 3e 
set is altijd een lastige en dat bleek 
ook in deze wedstrijd want Atalan-
te kon even de regie niet houden en 
verloor helaas met 25-23. De vierde 
set konden de meiden zich herpak-
ken en haalden alles uit de kast om 
geen vijfde set te hoeven spelen. Dat 
lukte goed want ook deze set werd 
vrij makkelijk gewonnen met 25-14. 

De tweede winstpartij op rij was bin-
nen. De derde wedstrijd werd ge-
speeld op zaterdagmiddag in Maar-
tensdijk tegen Salvo’67 D2. Het he-
le team was compleet, alleen Carin 
van Kouwen kon door een blessure 
niet spelen maar zij nam deze wed-
strijd de coaching voor haar reke-
ning. Martine Bouterse stond deze 
wedstrijd voor het eerst na een lang-
lopende blessure weer in het veld en 
coach Carin had zowaar 3 wissels 
tot haar beschikking. Vorig seizoen 
werden de middagwedstrijden altijd 
verloren, dit moest doorbroken wor-
den en aan deze missie wilden de 
dames deze eerste middagwedstrijd 
meteen beginnen. Salvo staat hele-
maal onderaan in de competitie dus 
een overwinning zou moeten kun-
nen. Maar we juichen nooit te vroeg, 
eerst maar eens wat laten zien.

Foutjes
De eerste set werd er vol overtui-
ging gespeeld en vooral Marjan zat 
lekker in de wedstrijd. Zij had ver-
dedigend en aanvallend meteen de 
slag te pakken. Het eind van de set 
slopen er bij iedereen wat persoon-
lijke foutjes in waardoor de eer-
ste set werd verloren met 26-24. De 
winningmood van de vorige wed-
strijden kon gelukkig meteen weer 
worden opgerakeld en de volgen-
de drie sets werd alles uit de kast 
gehaald om te winnen. Door de vele 
wisselmogelijkheden kon er steeds 
weer vers bloed het veld in wor-
den gestuurd en wisten de meiden 
de volgende 3 sets en daarmee ook 
de wedstrijd met 3-1 te winnen. Ook 
afgelopen vrijdag werd er weer een 
wedstrijd gespeeld in de Boei en 
wel tegen de koploper uit de com-
petitie. Wederom een complete se-
lectie en veel wisselmogelijkheden. 
Een pittige wedstrijd en voor het 
eerst ook veel publiek op de tribu-
ne. Volgende week mogen de mei-
den om 16.15 in IJsselstein aan de 
bak tegen de nummer 2 uit de com-
petitie. 

Atalante JA1 voortijdig 
kampioen
Vinkeveen - Nadat de meiden van 
MC1 vorige week ook al kampi-
oen geworden waren, zijn de jon-
gens van JA1 na een overtuigende 
overwinning op enige concurrent 
Voleem uit Eemnes afgelopen vrij-
dag ook al kampioen geworden. Vo-
rige week speelden ze pas hun eer-
ste wedstrijd tegen Voleem en di-
rect was duidelijk dat dit de sterkste 
tegenstander dit seizoen zou wor-
den. Voleem had een aantal lange 
jongemannen en dame die gemid-
deld toch een jaar of anderhalf ou-
der waren dan onze jongens.
Maar waar ze vorige week nog een 
beetje onder de indruk leken van de 
tegenstander (om uiteindelijk 2-2 
gelijk te spelen in een zeer span-
nende wedstrijd), gingen de jon-
gens er afgelopen vrijdag direct vol-
le bak tegenaan. De eerste set ging 
heel even gelijk op, maar al snel lie-
pen ze uit en wonnen ze deze met 
enige verbazing met 25-8! Na zo’n 
makkelijke set ligt overmoed na-
tuurlijk altijd op de loer, dus was 
het van belang om de concentra-
tie te houden. De tweede set ging 
dan ook iets langer gelijk op, maar 
wederom liep JA1 op een gegeven 
moment fors uit. Aan het eind kwam 
Voleem nog even terug, maar met 
een 25-17 is het nooit echt span-
nend geweest.

Derde set
De derde set daar-en-tegen begon 

JA1 toch wat ongeconcentreerd en 
daar maakte Voleem goed gebruik 
van en liep enkele keren met een 
aantal punten uit. JA1 kwam steeds 
wel weer terug, maar leek maar niet 
de voorsprong te kunnen pakken. 
Uiteindelijk lukte het toch de con-
centratie, en dan met name met de 
service, weer op te pakken en met 
een hogere servicedruk wisten ze 
halverwege de set weer op voor-
sprong te komen en de set alsnog 
met 25-16 te pakken.

Vierde set
Tijdens de vierde set begon het pas 
echt goed door te dringen dat ze nu 
al wel heel dicht bij het kampioen-
schap waren en dat terwijl er hierna 
nog 2 wedstrijden gespeeld moe-
ten worden. Met deze extra motiva-
tie gingen ze sterk van start in deze 
set, de servicedruk was weer verge-
lijkbaar met de eerste 2 sets en on-
danks dat hun vaste spelverdeler de 
laatste set uitviel, werd er sterk aan-
gevallen. Mogelijk dat Voleem ook 
al een beetje de hoop had opgege-
ven, want uiteindelijk werd deze set 
vlot met 25-11 gewonnen.
Volgende week nog een laatste keer 
uit tegen Voleem en daarna de sei-
zoensafsluiting op 16 december 
thuis tegen Nederhorst, maar de 
jongens konden nu al aan de (fris)
drank en overwinnings(bitterballen)
schaal om het kampioenschap te 
vieren!

CSW MO15-2:
Kampioen & promotie naar hoofdklasse!
Wilnis - Zaterdagochtend heel 
vroeg verzamelden de speelsters 
en aanhang van CSW MO15-2 bij 
CSW voor hun laatste competitie-
wedstrijd in de najaarscompetitie 
van 2016. Dit tweede meiden C-team 
van CSW komt uit in de 1ste klasse 
van de KNVB en dat is op zich al een 
mooie en opvallende prestatie. Al-
le overige elftallen in deze compe-
titie zijn 1ste selectie elftallen. Maar 
dat CSW MO15-2 daar volledig te-
recht in meespeelt, werd na verloop 
van de competitie steeds duidelijker. 
Het ging zeker niet altijd makkelijk, 
maar met goed combinatiespel, een 
sterke conditie en bovenal de wil om 
als team optimaal te presteren, wer-
den de tegenstanders afgetroefd en 
lukte het de tegenstanders maar niet 
om dit team te verslaan. Met een be-
langrijk gelijkspel bij Zuidvogels en 
een geweldige 0-5 overwinning vo-
rige week bij de directe concurrent 
Cobu Boys, kon de ongeslagen reeks 
een geweldig slot krijgen op deze za-
terdag. Het strijdtoneel speelde zich 
af in Hilversum. Victoria MO15-1 was 
de laatste van de 11 tegenstanders. 
Toch wel enigszins gespannen werd 

de wedstrijd aangevangen. Het doel 
werd verdedigd door invalkeepster 
Lisette uit de MO15-3, die werd bij-
gestaan door aanmoedigingen van 
de al lange tijd geblesseerde speel-
sters Nikki en Isa. Aan het begin 
van het seizoen konden zij nog vol-
op bijdragen aan de goede presta-
ties van dit team en het is tekenend 
voor de teamspirit dat zij volop mee-
leefden met hun voetbalvriendin-
nen in het veld. De verdediging met 
Melanie, Danique, Charlotte, Quin-
ty en Kim vormden ook deze wed-
strijd weer een rots in de branding. 
In 10 wedstijden hebben zij slechts 
3 doelpunten moeten incasseren. En 
dan zijn er altijd de afspeelmogelijk-
heden naar het middenveld met Ca-
to, Gitta en de beide Zara’s. 

Aansluiting
Deze speelsters zorgden op hun 
beurt voor een goede aansluiting 
naar de aanvallers Naomi, Fleur, 
Robbin en Quincy. Al 26 keer werd 
in deze competitie het doel gevon-
den en tegen Victoria moest mini-
maal 1 goal meer gemaakt worden 
dan de tegenstander, want alleen 

met een overwinning kon het kam-
pioenschap direct veiliggesteld wor-
den. Zoals wel vaker in kampioens-
wedstrijden werden de toeschou-
wers, coach en de vele aanwezige 
supporters lang in spanning gehou-
den. Ondanks een veldoverwicht en 
een grote kans na een prachtig uit-
gespeelde aanval, lukte het de CSW 
meiden niet om te scoren in de eer-
ste helft. Maar na ruim een uur spe-
len was daar dan toch het verdien-
de doelpunt: 0-1! Deze voorsprong 
werd door CSW niet meer uit han-
den gegeven. Het fluitsignaal klonk 
en het kampioenschap was een feit. 
De champagne kon ontkurkt wor-
den en de schaal in ontvangst ge-
nomen worden. Het feest barstte los 
en werd in de gezellige kantine van 
CSW voortgezet. Wat een geweldige 
prestatie: CSW MO15-2 is ongesla-
gen WINTERKAMPIOEN 2016! 

Hoofdklasse
Het kampioenschap kreeg nog een 
extra mooi tintje, want tot grote ver-
rassing van de speelsters, heeft 
de KNVB dit team beloond met de 
speelstatus in de hoofdklasse. Na 

de winterstop komt CSW dus niet 
met één, maar met twee meiden C-
teams uit in de hoofdklasse van de 
KNVB. Een unieke top prestatie! 
Dat onderstreept maar weer eens 
de voetbalkwaliteiten van het mei-
denvoetbal bij CSW en daar zijn we 

met z’n allen trots op. Uiteraard blijft 
CSW MO15-2 ook tijdens de winter-
stop lekker doortrainen, om zo in ja-
nuari weer fit en enthousiast op de 
voetbalvelden klaar te staan voor 
deze nieuwe uitdaging. De eerste 
seizoenshelft is geweldig afgeslo-

ten, het tweede gedeelte wordt een 
prachtige uitdaging om straks, in het 
Pinksterweekend, af te sluiten met 
deelname aan het Internationale 
voetbaltoernooi in Venray. Wat een 
voetbalbelevenissen voor de meiden 
van CSW MO15-2.

Denk en Zet 
pepernotenschaak
Vinkeveen - Rond 5 december 
wordt er op onze schaakavond tra-
ditiegetrouw simultaan geschaakt 
met pepernoten. De indeling simul-
taangevers en leden is altijd even 
puzzelen. Jeugdleider Kees houdt 
dit tot het laatste moment geheim 
om het extra spannend te maken. 
Helaas kon niet iedereen aanwezig 
zijn en dat is natuurlijk jammer. De 
jeugdspelers werden door Kees in-
gedeeld over drie groepen aan de 
tafels die in U-vorm waren opge-
steld. Aan de buitenkant de deel-
nemers die allemaal met de zwarte 
schaakstukken spelen en de simul-
taangevers aan de binnenkant met 
de witte stukken. 
Groep 1: Lennart van der Veen, Ed-
ward Deen, Jaco Thijs ten Cate en 
jeugdbegeleider Peter de Jonge. Si-
multaangever werd jeugdbegeleider 
Jan de Boer.
Groep 2: Guang van den Bosch, 
Marije Koster, Arnout van der Veen 
en Boet van Beest. Simultaangever 
jeugdbegeleider Marijn Vree.
Groep 3: Thijs ten Dam, Jelle de 
Boer, Tieme Verlaan, Marijn de 
Groot, jeugdbegeleidster Evelien 
Verlaan en Manolis Tsamitros te-
gen simultaangever jeugdbegelei-
der Huub Rijsbergen.

Kees legde de aangepaste spelre-
gels uit. Als de simultaangever je 
een hand geeft, start de partij. Als 
de simultaangever bij je bord aan-
komt, mag je pas zetten. Elke ronde 
mag je één keer passen, maar daar-
na moet je zetten. Is je partij afge-
lopen door winst, remise of verlies, 
dan wordt de uitslag genoteerd en 
zet je alle stukken weer op het bord 
en speel je gewoon weer opnieuw 
mee. Als de jeugdleider aan geeft, 
we gaan stoppen, dan wint dege-
ne met de meeste punten naast het 
bord, de partij. 
Tussendoor trakteerde Kees op pe-
pernoten en gaf hier en daar bij 
de beginners wat tips. Wat opviel 
was het ontwikkelen van de stuk-
ken, daar moet aan gewerkt wor-
den. Wie dat wel goed deden, wis-
ten het lang vol te houden. Schaken 
is niet alleen bedenken wat is mijn 
beste zet, maar ook wat zal of kan 
mijn tegenstander doen en probeer 
een plan te maken. Na een gezellig 
uurtje werden alle punten geteld en 
de balans opgemaakt. Er zijn 20 par-
tijen gespeeld. Bij alle drie de groe-
pen had er één speler zijn partij ge-
wonnen. Er waren drie remise partij-
en en 14 overwinningen voor de si-
multaangevers
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Na fel duel CSW onderuit 
bij TAVV
Wilnis - Het leek wel een streek-
derby in de categorie Argon-CSW 
uit seizoen 2014-2015. CSW was op 
bezoek bij TAVV en het ging er fel 
aan toe. Door een zwak begin van 
CSW kwam TAVV op een 1-0 voor-
sprong. Het bleef spannend tot aan 
de laatste seconde en CSW verdien-
de eigenlijk wel een punt na een 
sterke tweede helft. Ze gingen ech-
ter met lege handen terug naar Wil-
nis. In de opstelling van CSW was 
Oscar Leune afwezig door een vori-
ge week opgelopen blessure waar-
door hij zeker tot na de winterstop 
niet inzetbaar zal zijn. Maikel Pauw 
nam zijn plaats in. Erik Mulder was 
terug als verdedigende midden-
velder en Mike Cornelissen begon 
weer in de spits. TAVV had de toss 
gewonnen en liet CSW slim tegen 
de laaghangende zon in spelen. Dat 
was soms erg lastig. De beginfase 
van CSW was überhaupt zwak. TA-
VV zat er bovenop en won de mees-
te duels. De achterhoede had de 
handen vol aan de lastige spitsen 
Lyndon de Bruijn en Stefan Rijsdam. 
Toch kreeg CSW een goede moge-
lijkheid om de score te openen; Nick 
van Asselen stuurde Dave Cornelis-
sen de diepte in, die via zijn broer 
Mike Sander Kunkeler bereikte. Zijn 
inzet werd gekeerd, waarna een af-
standsschot van Kevin Blom tot cor-
ner verwerkt werd. Een paar mi-
nuten later werd de tweede goe-
de aanval van CSW gekeerd en TA-
VV kwam er snel uit. Van 16 me-
ter schoot Stefan Rijsdam eerst met 
rechts in en daarna de rebound met 
links. 

Naast
Die bal belandde vlak naast de paal 
en mede door die laaghangende 
zon was Jordy Wens net te laat om 
de 1-0 achterstand te voorkomen. 
In de daaropvolgende tien minuten 
kreeg vooral Lyndon de Bruijn goe-
de kansen op de score uit te bou-
wen, daarna werd CSW langza-
merhand iets sterker. De goed spe-
lende backs Maikel Pauw en Elroy 
Baas kwamen regelmatig opsto-
men. Hun voorzetten misten soms 
precisie of de verdediging van TAVV 
greep goed in. Een vrije trap van Ke-
vin Blom belandde via het hoofd van 
Erik Mulder in het doel. Scheids-
rechter Oussoren floot net daarvoor 
af voor een overtreding. 
In de tweede helft moest de scheids-
rechter nog vaker ingrijpen dan in 
de eerste helft. Hij had het zwaar, 
nam niet altijd de juiste beslissin-
gen, trok steeds makkelijker een 
gele kaart en moest soms wachten 
tot de gemoederen weer bedaard 
waren. Gelukkig liep het niet uit de 
hand. CSW drong meer en meer 
aan en de duels werden steeds fel-
ler. Beide teams kwamen amper toe 
aan goed combinatie-voetbal en 

de gecreëerde kansen ontstonden 
meer door geluk dan door wijsheid. 
Alhoewel Mike Cornelissen fraai be-
diend werd door Berry Kramer. 

Geen succes
Zijn besluit om af te geven in plaats 
van zelf te schieten was niet succes-
vol. Later was Mike er weer dicht-
bij en Erik Mulder na een corner 
nog dichterbij, de bal wilde maar 
niet in het netje vallen. Trainer Ser-
vinus besloot de aanval te verster-
ken door Vincent van Hellemondt 
in de spits te brengen in de plaats 
van middenvelder Erik Mulder. Later 
kwam de snelle Justin Blok ook nog 
voor Mike Cornelissen. Een absolu-
te hoofdrol in dit tweede bedrijf was 
weggelegd voor doelman Edwin Pie-
terse van TAVV. Als de bal tussen de 
palen kwam wist hij altijd redding te 
brengen. Berry Kramer speelde zicht 
op rechts vrij en zijn iets te scher-
pe voorzet werd bijna door aanvoer-
der Lars van der Pijl in eigen doel 
gewerkt. Een kopbal van Vincent 
van Hellemondt werd net aan gered 
door uitblinker Pieterse en zijn red-
ding op het afstandsschot van Jus-
tin Blok was nog knapper. Het luk-
te hem om de bal vanuit de boven-
hoek via de lat tot corner te verwer-
ken. Ook Guus Verhoef kwam nog 
in het veld voor Sander Kunkeler. In 
de spaarzame momenten dat TA-
VV gevaarlijk werd wist het niet te 
profiteren van de chaos die achter-
in af en toe heerste bij CSW. Justin 
Blok lobde fraai over de keeper en 
of de bal nu wel of niet de doellijn 
had gepasseerd deed niet meer ter 
zake omdat er reeds voor buitenspel 
was gevlagd en gefloten. De tijd be-
gon te dringen, alle spelers waren 
aan het eind van hun latijn, ieder-
een perste er nog uit wat er inzat. 
Het mocht voor CSW niet baten. Een 
kopbal van Vincent van Hellemondt 
werd weer door keeper Pieterse ge-
red en een afstandsschot van Elroy 
Baas verdween over het doel. Aan 
de allerlaatste echte kans voor CSW 
ging een merkwaardig moment aan 
vooraf; Dave Cornelissen dacht dat 
er gefloten was voor een overtre-
ding en pakte de bal even met zijn 
handen vast. Hij besefte echter dat 
er niet gefloten was en tikte de bal 
snel weg met de voet. Het arbitra-
le trio liet doorspelen. Guus Verhoef 
werd daarop in de diepte gespeeld 
en bediende Vincent van Helle-
mondt op maat, die net iets te laat 
kwam om af te ronden.
Als die er was ingegaan had de 
scheidsrechter het nog zwaarder 
te verduren gehad dan nu het ge-
val was. TAVV verliet opgelucht en 
CSW teleurgesteld het veld. Aanko-
mende zaterdag komt koploper DH-
SC op bezoek in Wilnis. Met net zo 
veel inzet en iets meer geluk is al-
les mogelijk.

Sinterklaas-bowlen Argon jeugd
Mijdrecht - Op woensdag 30 no-
vember heeft het jaarlijkse Sinter-
klaas-bowlen voor de Argon jeugd 
onder de 10 en onder de 11 plaats-
gevonden. Dit jaar had de Evene-

mentencommissie gekozen voor 
een iets andere opzet. Waar voor-
heen de groep in tweeën werd ver-
deeld verspreid over een tweetal 
uren, werden deze keer alle 12 ba-

Hertha JO10-1 overklast 
Olympia ’25
Vinkeveen - Zaterdag 3 december 
trad Hertha aan, in Hilversum, te-
gen Olympia ‘ 25. Via een 0-6 rust-
stand liep Hertha uit naar een 0-12 
overwinning. Met 3 goals had Thi-
ago Sedney een belangrijk aandeel 
en deze monster overwinning. 
Direct na het fluitsignaal van de 
scheidsrechter gaat Hertha in de 
aanval. Kick en Bram dollen hun te-
genstander middels een dubbele 
“een–twee” waarna Thiago de voor-
zet van Bram eenvoudig weet af te 
ronden. Binnen 1 minuut staat het 
al 0-1. 3 minuten laten krijgt Hert-
ha een corner. De bal kom voor de 
voeten van Mats die de 0-2 bin-
nen schiet. Hertha heeft er zin in 
gaat probeert door te zetten. Juli-
an, legt de bal dood op zijn borst en 
speelt de bal naar Raslen. Die haalt 
uit, maar deze keer heeft de kee-
per de bal vast. Loek trekt op links 
naar binnen en schiet met rechts. 
Deze bal beland voor de voeten van 
Thiago die zijn 2e van de dag bin-
nen schiet. Na 1 kwartier spelen is 
het Kick die vanaf afstand de kee-
per door de benen schiet en de 0-4 
scoort. Het gaat snel. Olympia pro-
beert het wel maar weet niet van ei-
gen helft af te komen. Keeper Mike 
heeft de bal al die tijd nog niet aan-
geraakt. In de 17 minuut is het Juli-
an die de bal vol op de wreef neemt. 
Via buitenkant paal gaat deze bal 
over de achterlijn. De 0-5 valt na een 
corner de door Thiago wordt geno-
men. Mats die goed komt inlopen 
scoort in de korte hoek. Vlak voor 
rust is het Bram die de 0-6 maakt. 
Mats komt op over rechts en speelt 
de bal naar Bram die scoort

Rust
De tweede helft geeft eenzelfde 
beeld als de eerste. Hertha creëert 
kans naar kans en Olympia komt 
niet aan voetballen toe. In de 7e mi-
nuut is het Braam die vanaf afstand 

de 0-7 maakt. In de volgende aanval 
is het direct weer raak. Kick heeft 
de bal onderschept en speelt naar 
Bram die over de grond de 7e goal 
van Hertha maakt. De volgende goal 
lijkt op de 0-7. Wederom Kick heeft 
de bal, maar deze keer is het Raslen 
die de bal krijgt en scoort.
In de 10e minuut is het Thiago die 
zijn 3e van de dag maakt. Vanaf een 
meter of 10 schiet hij de 0-9 binnen. 
Na 14 minuten in de 2e helft beseft 
Mike dat hij ook nog mee doet. Ook 
hij krijgt de bal ook en keer. 5 minu-
ten voor tijd is het Quin die alleen op 
de keeper afloopt. Zijn schot beland 
op de paal maar stuitert terug te-
gen de rug van de keeper waardoor 
de 0-10 op het bord verschijnt. Quin 
heeft de smaak te pakken en pas-
seert kort erna nogmaals de kee-
per met een zacht rolletje. Het slot-
akkoord van deze dag is voor Mats. 
Hij loopt vanaf eigen helft op over 
rechts en haalt vanaf 20 meter uit. 
Vol in de kruising maakt hij de 0-12. 
Al met al een eenvoudige overwin-
ning voor de mannen uit Vinkeveen. 
Als de kansen beter uitgespeeld 
zouden worden had de score nog 
een stuk hoger kunnen uitvallen.

Geslaagde dag FC Utrecht 
clinic bij SV Hertha
Vinkeveen - De jeugdafdeling van 
SV Hertha heeft zich sinds van het 
seizoen 2015-2016 aangesloten bij 
de RAC Talentontwikkeling Midden-
Nederland. RAC Talentontwikkeling 
Midden-Nederland is een samen-
werkingsverband tussen regiona-

le amateurclubs en FC Utrecht. Het 
project heeft als doel om talentvol-
le spelers op te sporen en te selec-
teren voor de jeugdopleiding van FC 
Utrecht. Daar kunnen de talenten 
zich verder ontwikkelen in een pro-
fessionele omgeving. Alles met als 

doel om later door te stromen naar 
het eerste elftal van FC Utrecht. Me-
de door de samenwerking kwam FC 
Utrecht op 30 november een ver-
zorgde voetbalclinic geven bij SV 
Hertha. Meer dan 100 kinderen in 
de leeftijd O13 t/m O10 deden aan 
deze training mee, een fantasti-
sche opkomst natuurlijk. Onder uit-
stekende omstandigheden werden 
verschillende voetbalvormen ge-
durende 1,5uur gegeven door trai-
ners van FC Utrecht en Toine, Ke-

vin, Cees, Dobias en Duncan waren 
als trainer namens SV Hertha om de 
kinderen een succesvolle en leerza-
me middag te geven. En dat was het 
ook, een zeer geslaagde en leerza-
me middag voor de jongens en de 
meiden van SV Hertha. Als klap op 
de vuurpijl mag SV Hertha JO13-1 
op zondag 11 december in de rust 
van FC Utrecht – Heracles meedoen 
aan een latje trap competitie, een 
mooi moment voor die jonge gasten 
in stadion Galgenwaard.

nen een dik uur afgehuurd. Met bij-
na 80 pupillen was er een bijna vol-
ledige opkomst die even voor half 
vijf stonden te trappelen bij het 
bowlingcentrum .

Uiteraard werd er vooral gespeeld 
voor de lol, maar daarnaast werd 
er natuurlijk ook gestreden om de 
hoogste score. 11 Zilveren en één 
gouden medaille lagen er klaar voor 
de baanwinnaars en daarnaast wa-
ren er ook 12 gratis toegangskaart 
voor Midget Voetgolf Nieuw Vennep 
te winnen. Nadat om kwart voor zes 
de rook was opgetrokken was het 
tijd voor een patatje met een snack 
en kon de evenementencommissie 
de balans op gaan maken. Al snel 
werd duidelijk dat vooral het meis-
jesteam zich van zijn beste kant had 
laten zien en op maar liefst 4 banen 
wist dit team een winnaar af te le-
veren. Sam Fronnik (99), Anouk van 
Stempvoort (99), Senna van Yperen 
(99) en Ilse van der Veen (98) wis-
ten de jongens achter zich te laten. 
Andere baanwinnaars waren Ku-
ba Rutkowski (83), Joey van Walra-
ven (88), Milan Aarsman (92), Ren-
se Verlaan (93), Fynn Martos (99), 
Jamy Peters (103) en Emmanuel 
Okor Ehichoya (103), maar de ab-
solute topper van vandaag was Kjell 
van Eeken die maar liefst 105 pun-
ten wist te vergaren. Met een lekke-
re chocoladeletter van de Sint ging 
alle kinderen voldaan huiswaarts. 
Al met al kan er teruggekeken wor-
den op wederom een geslaagd eve-
nement.

Hertha JO13-1 kampioen
Vinkeveen - Na de verassende ne-
derlaag van concurrent CSW vori-
ge week, was Hertha JO13-1 al de 
kampioen van de 2e klasse 07, maar 
was het nog niet klaar met voetbal-
len. Hoofddorp kwam nog op be-
zoek, voor wat eigenlijk ‘de kampi-
oenswedstrijd’ was voor de mannen 
van Schildersbedrijf van Asselen. 
Met een volledig fitte selectie trad 
Hertha aan en in opstellingen waar 
de mannen het beste renderen. Zon-
der druk, want het kampioenschap 
was binnen, maar wel van plan om 
de sterkste wedstrijd tot nu toe op 
de mat te leggen.

Bliksemstart
Onder leiding van de sterke scheids-
rechter Paul Postma, werd de wed-
strijd gestart en was er sprake 
van een absolute bliksemstart van 
Vinkeveense zijde. In de derde mi-
nuut wist Daan Plevier voor de zo-
veelste keer dit seizoen prima links-
buiten Jay Overdijk in stelling te 
brengen, die een mooie strakke voor-
zet voor de Hoofddorpse goal afle-
verde. Deze werd door midmid Mees 
van Zijtveld gepromoveerd tot één 
van de mooiste goals dit seizoen. 
De linksbenige Mees volleerde zo 
de bal met binnenkant voet onhoud-
baar in de kruising. De toon was ge-
zet: geen kans geven aan Hoofd-

dorp dat lang bovenin meedraaide 
in de competitie. Ontketend gingen 
de Herthanen verder, met een ver-
zorgd positiespel en een ijzersterke 
defensie. Mats Klinkhamer, “de San-
ders” van Senten en de Vries samen 
met Tijn Eekhoudt en keeper Andy 
Theijsmeijer zorgden niet alleen dat 
de aanvallers van Hoofddorp geen 
kans kregen om gevaarlijk te wor-
den, maar waren ook de mannen 
die elke aanval van Hertha inleid-
den. Na zes minuten kreeg Hertha 
een corner, genomen door Daan en 
ingekopt door Mats, maar scheids-
rechter Postma had al gefloten voor 
wat duw-en-trekwerk voor de goal 
van beide kanten. Daan mocht in de 
herhaling en Mats wist, nog fraai-
er dan de afgekeurde eerste keer, 
in tweede instantie de bal weer bin-
nen te koppen. Binnen 10 minuten 
was het Mees die de wedstrijd al in 
een vroeg stadium wist te beslissen. 
Daan stuurde Mees diep, omspeel-
de de keeper en wist net voor de in-
glijdende verdediger van Hoofddorp 
de bal binnen te schieten voor 3-0.

Teambelang
Maar de drie goals vonden de Hert-
hanen nog niet voldoende, want in 
de 19e minuut wist Mats, combi-
nerend met Michel Passet, de zes-
tienmeter in te komen. De afgeme-

ten voorzet van Mats kwam bij spits 
Niels Schoonderbeek terecht en de 
goalgetter van beroep tikte bij de 
tweede paal de 4-0 binnen. Na 20 
minuten wordt er gewisseld en daar-
mee is meteen ook de kracht van 
Hertha genoemd: de breedte van de 
selectie is enorm en alle 14 spelers 
werken keihard voor het teambe-
lang. Invallers Nick Verweij, Hein Ot-
ting (tevens aanvoerder) en Cayden 
Hoekman komen het veld in en de 
Herthanen gaan rustig door met de 
bal spelen naar iemand in een wit t-
shirt. Aan de afronding ontbrak het 
in de laatste 10 minuten, maar het 
positiespel was nog steeds erg ver-
zorgd. Na de rust zakte de wedstrijd 

iets in, kwam Hoofddorp er nog en-
kele keren goed uit in de tegen-
aanval, maar was het telkens kee-
per Andy die sterk zijn doel schoon 
hield. De eindstand van 5-0 werd op 
het bord gezet door Kyan van Ga-
len. Nick stuurde Jay diep weg en 
die legde oog in oog met de kee-
per netjes opzij naar Kyan die sim-
pel kon binnentikken in een open 
goal. Na het fluitsignaal waren er 
bloemen en patat van de club, wat 
lekkers van de eerdergenoemde 
en aanwezige shirtsponsor, bekers 
van sponsor Student Experience 
en kampioensshirts van Evert Ber-
kelaar en kon het kampioensfeest 
gaan beginnen.

Pietenfeest bij CSW Wilnis - Via een brief hadden de 
sportpieten alle kinderen van de 
jo-9 (voorheen F jeugd) uitgeno-

digd voor een pietenfeest bij CSW. 
Op woensdag 30 november za-
ten de kinderen en leiders vol ver-
wachting te wachten op de komst 
van de sportpieten. Ineens werden 
zij opgeschrikt door paniekerig ge-
roep …. De muziekpiet was zijn col-
lega pieten kwijt! Hij vroeg de kin-
deren hem te helpen zoeken. Na-
tuurlijk wilden zij dit en dus storm-
den zij naar buiten op zoek naar de 
verdwenen pieten. Gelukkig werden 
de pieten snel gevonden en kon het 
feest écht beginnen. Samen met de 
pieten ging iedereen het veld op om 
te voetballen. Na het voetballen was 
er een echte pietendisco, waar de 
pieten hun dansmoves vertoonden, 
grappen uithaalden en samen met 
de kinderen polonaise liepen en 
dansjes deden. Na het uitzwaaien 
van de pieten had het keukenteam 
een lekkere maaltijd klaarstaan, 
waarna iedereen met een volle buik 
en een verrassingstas moe maar 
voldaan naar huis kon gaan

 
 7 december 2016  •  Nieuwe Meerbode    15




	49_ED2_PAG03
	49_ED2_PAG05
	49_ED2_PAG07
	49_ED2_PAG09
	49_ED2_PAG11
	49_ED2_PAG13
	49_ED2_PAG16



