
Wilnis - Zowel de fractie van de 
ChristenUnie-SGP als van het 
CDA zijn de afgelopen maanden 
aangesproken door inwoners in 
Wilnis over de grondtransporten 
over de Pastoor Kannelaan / Pie-
ter Joostenlaan ten behoeve van 
landophoging langs de dijk van 
de Heinoomsvaart. Beide fracties 
hebben hun zorgen in de com-
missies Ruimtelijke Zaken uitge-
sproken en willen nu van het col-
lege verdere opheldering. Zo-
wel eind 2017 als afgelopen zo-
mer waren er door het CDA en de 
ChristenUnie-SGP al vragen over 
deze kwestie gesteld onder ande-
re over de gevolgen van de trans-
porten op de wegen en op de 
kwaliteit van de grond. “We dach-
ten eerst dat het om een dijkver-
zwaring namens Waternet ging” 
geeft Ton van Sligtenhorst (frac-
tieassistent ChristenUnie-SGP) 
aan, temeer omdat in de beant-
woording gesproken werd van 
kadeverbreding, dempen van 
een watergang en het aanleg-
gen van een watergang en steun-
berm.” Coos Brouwer (raadslid 
CDA) vult aan: “Maar we komen 
er nu achter dat het hier vermoe-
delijk om een commerciële activi-
teit gaat, wat wel ten koste gaat 
van onze wegen.” Beide fracties 
hebben daar grote moeite, om-
dat het onderhouden en opknap-
pen van de betreff ende wegen de 
gemeente miljoenen euro’s kost.

Vragen
Daarom worden nu door beide 
fracties gezamenlijk aanvullende 

vragen gesteld, die meer inzicht 
moeten geven over de wijze van 
vergunningsverlening en in hoe-
verre de extra schade niet op de 
betreff ende partijen verhaald kan 
worden. Hoewel het college in de 
eerste beantwoording aangeeft 
dat kostenverhaal op basis van 
wet- en regelgeving niet moge-
lijk is, zijn beide fracties niet over-
tuigd. Zeker omdat het totaal aan 
vervoerde grond nu kennelijk 
veel meer is, dan in de oorspron-
kelijke vergunning is aangege-
ven. “Bij omgevingsvergunnin-
gen worden nog wel eens ante-
rieure overeenkomsten gesloten 
om bijkomende kosten van een 
bouwexploitatie te verhalen. Wij 
vragen ons af of zoiets hier ook 
niet mogelijk is”, aldus Van Slig-
tenhorst. Ook voor de milieukant 
vragen de fracties opnieuw aan-
dacht gezien de opmerkingen 
van omwonenden over avond-
transporten met tankwagens die 
ter plekke boorwater inbrengen.

Coos Brouwer CDA
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Ruim 50 inwoners kozen vorig jaar 
voor Nederlandse nationaliteit

Voor die bijeenkomst worden alle 
inwoners uitgenodigd die afgelo-
pen jaar de Nederlandse nationa-
liteit hebben ontvangen.  Het af-
gelopen jaar hebben ruim 50 in-
woners, volwassenen en kinde-
ren, het Nederlandse staatsbur-
gerschap ontvangen. Zij zijn af-
komstig uit landen verspreid over 
de hele wereld: Hongarije, Tur-
kije, Egypte, Thailand, Colombia, 
Bulgarije, Marokko, Groot Brittan-
nië, Maleisië, Taiwan, Canada, Pa-
kistan, Slowakije en Ghana en een 
aantal mensen dat geen papieren 

uit hun land van herkomst heeft, 
bijvoorbeeld uit Syrië. De reden 
van hun komst verschilt. Voor de 
een was dat de liefde, de ander is 
gevlucht voor oorlog en onder-
drukking.

Tolerantie, respect en 
ondernemerszin
Tijdens een informele bijeen-
komst sprak burgemeester Maar-
ten Divendal de genaturaliseer-
den toe en stond hij stil bij de 
rechten en plichten die bij het 
Nederlanderschap horen. Diven-

dal: ,,Nederland is een land waar-
op je trots kunt zijn, waarvan je 
heel erg kan houden en dat een 
rijke geschiedenis heeft waar-
in begrippen als tolerantie, res-
pect en ondernemerszin diep 
zijn geworteld. Door de eeuwen 
heen is Nederland een veilige ha-
ven geweest voor mensen die in 
hun eigen land niet werden ge-
tolereerd. Ik hoop van harte dat 
u zich net zo veilig in Nederland 
zult voelen als al die anderen die 
zich hier in de loop der eeuwen 
hebben gevestigd.’’

Als welkomstgeschenk ontvin-
gen de genaturaliseerden onder 
ander de complete Nederland-
se vlag.

De Ronde Venen - Burgemeester Maarten Divendal heeft maan-
dagmiddag 17 december ruim vijftig ‘nieuwe Nederlanders’ in de 
gemeente verwelkomd. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse natu-
ralisatieceremonie in het gemeentehuis. 
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Wij zijn op zoek naar algemene

ook 50+ van harte welkom

De afgelopen jaar genaturaliseerde inwoners, met in het midden burgemeester Divendal, poseren in de raad-
zaal van het gemeentehuis na afl oop van de ceremonie

Vragen over grondtransporten 
over Pastoor Kannelaan

Mijdrecht - Bij de halte Mijdrecht-
centrum zijn vanaf deze week 
makkelijk KeoBikes te huren. De 
deelfi etsen zijn bedoeld voor bus-
reizigers die uitstappen bij deze 
halte en die op het bedrijventer-
rein of in Mijdrecht moeten zijn. 
Er zijn in totaal 20 fi etsen beschik-
baar die via een app eenvoudig 
kunnen worden geleend. De fi et-
sen werden op 12 december of-
fi cieel in gebruik genomen door 
wethouder Alberta Schuurs (Mo-
biliteit) en Léon Raadschelders 
van de Vereniging Industriële Be-
langengemeenschap (VIB). Met 
het aanbieden van de leenfi et-
sen wil vervoerder Syntus Utrecht 
reizigers de mogelijkheid bieden 

makkelijker op hun eindbestem-
ming te komen. Alberta Schuurs: 
“We hebben bij provincie en Syn-
tus Utrecht aangedrongen op 
dit fi etsdeelsysteem. Het is voor-
al voor werknemers en bezoe-
kers van het bedrijventerrein nog 
een aardig eindje lopen naar hun 
bestemming. Daarnaast is bus-
lijn M2 is ook niet altijd direct be-
schikbaar. Daarom zijn de fi etsen 
een goede aanvulling. Die zijn van 
tevoren te reserveren, maar ook 
te huren op het moment dat je 
aankomt. Je kunt daarmee mak-
kelijk en snel naar je eindbestem-
ming rijden. Dit levert een bijdra-
ge aan het OV-gebruik en natuur-
lijk is fi etsen ook nog gezond.’’

Huren
De deelfi etsen van KeoBike zijn 
op elk willekeurig moment te hu-
ren. Met behulp van de smart-
phone kan eenvoudig een fi ets 
worden gereserveerd of direct 
worden opgehaald bij de carrou-
sel aan de Rondweg. Met de app 
kan het slot van de fi ets worden 
geopend. 
De fi ets kan per uur maar ook per 
dag worden gehuurd. Lenen voor 
een uur kost 1,50 euro per uur of 
3 euro per dag. De app van Keo-
Bike is te downloaden in de App 
store en de Play Store. Het ser-
viceteam van KeoBike zorgt dat 
de fi etsen in goede conditie zijn 
en blijven.

envoudig een fi ets uren 
bij alte ijdrec t centru

Wilnis - Op zaterdagavond 
22 december is er een Kerste-
vent in en rond de Hervorm-
de Kerk van Wilnis. Vanaf 18.30 
uur staan de kerkdeuren open, 
zingt het kinderkoor prachtige 
kerstliederen en wordt een in-
spirerend Kerstverhaal verteld. 
Daarna is er een uitdagend 
spellencircuit voor kinderen en 

een gezellig kerstcafé voor vol-
wassenen in de Roeping. We 
sluiten de avond rond 20.30 
uur af met een gezellig kamp-
vuur op het kerkplein. Kinde-
ren en volwassenen zijn allen 
van harte welkom! Het event is 
gratis en wordt georganiseerd 
door het team van de Vakantie-
BijbelWeek.

Bingo bij 
ert a

Vinkeveen - Op vrijdag 21 
december wordt er weer een 
gezellige bingoavond geor-
ganiseerd bij SV Hertha in 
Vinkeveen. In de sfeervolle 
kantine wordt er onder het 
genot van een hapje en een 
drankje om mooie prijzen 
gespeeld. De kantine is open 
vanaf 19.00 uur en starten 
om 20.00 uur. Graag tot dan!

Kerstevent in Wilnis Dorp

Oliebollen 
verkoop bij 
e orgenster

Vinkeveen - Op 28, 29 en 
31 december worden voor 
de 15e keer lekkere oliebol-
len gebakken door vrijwilli-
gers van De Morgenster. In 
het eerste jaar werden bij-
na 3000 oliebollen gebak-
ken en dat is gegroeid naar 
nu bijna 11.000 in drie da-
gen. Waarschijnlijk verko-
pen we zaterdag 29 decem-
ber de 100.000ste oliebol. 
De opbrengst van deze ac-
tie is ten baten van de kerk-
gemeenschap. Eerder dit jaar 
werd gebakken voor verwar-
ming van een kindertehuis in 
Roemenië. Dat bracht ruim 
€1500,- op. Bestellen van 
oliebollen kan via de website: 
www.oliebollenvinkeveen.
nl. De oliebollen kosten €0,80 
per stuk en de appelbeignets 
€1,25. Vanaf 40 stuks zijn 
er binnen De Ronde Venen 
geen bezorgkosten. De olie-
bollen zijn te koop bij de kerk 
aan de Herenweg 253 in Vin-
keveen of aan de kraam op 
het parkeerterrein van win-
kelcentrum Zuiderwaard.
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

STICHTING THUIS STERVEN DE 
RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 06-51451130.

TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy
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Het is winter. De natuur is  stil 
gevallen. De vogels zingen 
niet meer maar maken nog 
wel contactgeluidjes.  De da-
gen zijn kort, de nachten zijn 
lang.  Veel dieren gaan in win-
terslaap om zo min mogelijk 
energie te gebruiken. Amfibie-
en (kikkers, padden, salaman-
ders) kruipen weg in de mod-
der. Warmbloedige dieren zo-
als de egels, vleermuizen, mui-
zen verlagen hun lichaams-
temperatuur en gaan allemaal 
in de spaarstand. De bijen han-
gen in een tros in de kast, de 
koningin en haar jongen daar 
binnenin. De kast hebben ze 
afgedicht met een soort hars. 
De natuur staat op de winter-
stand. Sommige dieren leggen 
tevoren voedselvoorraden aan 
om de winter door te komen. 
Niet alleen eekhoorns maar 
ook hamsters, ratten, muizen 
en gaaien. Andere dieren leg-
gen in de zomer en herfst een 
flinke vetreserve aan. In de 
herfst kun je flink bunkeren 
met al die eikels, beukennoot-
jes en  eetbare paddenstoelen. 
Als het heeft gesneeuwd ver-
andert De Ronde Venen in 
sprookjesland. Betoverend 
mooi. De wereld lijkt schoon, 
vredig en stil. Geluiden wor-
den gedempt. Rust!
De wintergasten onder de vo-
gels zijn al een tijdje in ons 
land. Ganzen uit Siberië en het 
noorden van Rusland. De grau-

we gans is in de zomer in Ne-
derland met 35.000 exempla-
ren, in de winter met 450.000! 
De kolgans is in de winter 
hier met 800.000 exemplaren. 
Vooral op de Wadden.  Eind fe-
bruari vertrekken ze al weer. 
Zie vliegen boven ons gebied 
in prachtige V-formaties.  Op 
de Wadden vooral zie je  de 
zwart-witte brandgans.  Er zijn  
veel smienten in de winter, ook 
in De Ronde Venen. Ze zijn af-
komstig uit Noordwest Euro-
pa. Het is een prachtig eendje 
met een roodbruine kop met 
een gele vlek bovenop, een ro-
ze borst, grijze flanken en een 
witte buik. Je hoort ze vooral 
’s avonds groepsgewijs boven 
onze dorpen vliegen met een 
mooi fluitend contactgeluid. 
Bij helder winterweer kunnen 
we genieten van prachtige 
zonsondergangen.
En overdag  maken we natuur-
lijk een prachtige wandeling. 
Geniet ervan!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgids

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

Winter

Regio - Op vrijdag 21 decem-
ber organiseert Zorgboerderij 
Inner Art, Vuurlijk 36 in de Kwa-
kel,  een kerstavond.  Deze avond 
is vanaf 19:30u tot 22:00u. Het 
kerstverhaal zal verteld worden 
en daarna is er nog ruim de tijd 
om gezellig met elkaar te zijn on-
der genot van een hapje en een 
drankje. U bent van harte wel-
kom! Graag vooraf even laten 
weten of u komt en met hoeveel 
personen. Aanmelden kan telefo-
nisch (0297 563 753),
per mail (mijnesinner-art@out-
look.com) of u kunt dit persoon-
lijk aan ons melden.
Er zijn aan deze avond geen kos-
ten verbonden.

Gezellige 
Kerstavond 

op de 
Zorgboerderij!

Wilnis - Op maandag 24 decem-
ber a.s. wordt er in de hervormde 
gemeente van Wilnis een volks-
kerstzang gehouden. Het thema 
is dit jaar: “Amazing Grace” en de 
meditatie wordt verzorgd door 
Albert Jan Treur. De muzikale om-
lijsting zal verzorgd worden door 
het kinderkoor Ismaël o.l.v. Lies-
beth Nap en het Christelijk ge-
mengd koor Hiddai uit Wilnis. De 
avond begint om 19.00 uur. Allen 
heel hartelijk welkom om te ko-
men luisteren en vooral ook mee 
te zingen! Na afloop bent u/jij van 
harte welkom in De Roeping voor 
drinken en wat lekkers.

Volkskerst-
zang

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!
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Kerstavond bij “De Morgenster”
Vinkeveen - Op kerstavond 24 
december om 21.00 treedt de 
zangroep Soul Sound Choir op 
in de kerkzaal van de protestant-
se gemeente “De Morgenster”. 
Het optreden is aan de Heren-
weg 253 te Vinkeveen. Het koor 
Soul Sound Choir uit Duiven-
drecht was eerder dit jaar te gast 
en werd om het mooie optreden 
opnieuw gevraagd te komen. Het 
koor zingt gospel, soul en pop. De 
enthousiaste koor met soms aan-
grijpende presentatie heeft kwa-
liteit hoog in het vaandel. 
Van de teksten gaat vaak een po-

sitieve boodschap uit. Maar ze 
zijn bij voorkeur ook breed te 
interpreteren, zodat veel men-
sen zich bij het koor thuis kun-
nen voelen. Gelovig zijn is geen 
voorwaarde, geloven in wat je 
zingt op het moment dat je het 
zingt echter wel. Na de kerkdienst 
wordt er in de ontmoetingsruim-
te chocolademelk en glühwein 
geschonken. Alle tijd om even bij 
te praten.  De deur is open van-
af 20.30 uur. Entree is gratis, maar 
tijdens de dienst zijn er wel col-
lectes. Voorganger in deze dienst 
is ds. A.W. Aarnoutse.

Fototentoonstelling in Mijdrecht
Mijdrecht - Fotoworkshop De 
Ronde venen heeft dit maal een 
royale serie macrofoto’s tentoon-
gesteld vanaf 12 december a.s.  
in het Gezondheidscentrum aan 
de Croonstadtlaan 1 te Mijdrecht. 
Met macrofotografie kun je on-
der andere details zichtbaar ma-
ken die soms met het blote oog 
niet te zien zijn. De nerven in bla-
deren, stampers, meeldraden 
en stuifmeel in bloemen, facet-
ogen en bijzondere details van 
insecten maar bijvoorbeeld ook 
minuscule details op een print-
plaatje. Kleine dieren kunnen 
door een macrolens groot(s) wor-
den bekeken en weergegeven. 
Maar ook zonder macrolens kun 

je toch macrofoto’s maken. Dicht 
op je onderwerp, onscherpte 
en scherptediepte zijn een bijna 
vast gegeven binnen de macro-
fotografie, dat hiermee zowel een 
creatief als technisch thema is en 
ook dromerige beelden kan creë-
ren. Laat u meenemen in de ver-
rassende wereld van het zichtba-
re onzichtbare. (foto Marrie den 
Braber)

Jazz aan de Amstel Kerstspecial
Regio - Zondag 23 december 
zijn Marvin Timothy, Pip Alblas 
en Paul van der Feen speciaal te 
gast tijdens de kerstspecial van 
Jazz aan de Amstel. Onder leiding 
van singer/songwriter en presen-
tatrice Shyla Zoet kunt u luisteren 
naar bekende kerstsongs, aan-
gevuld met een bijzondere mix 
van jazz, soul, country en pop-
muziek. Ook deze keer zal het 
publiek niet worden teleurge-
steld, als zij worden meegesleept 
door de soepele stem van Mar-
vin Timothy. Hij zong in 2013 bij 
de Voice of Holland bij het team 
van Marco Borsato en kwam tot 
de 3e liveshow. Marvin heeft in 
de prestigieuze Abbey Road Stu-
dio in London de EP ‘The Road to 
Abbey’  met zijn eigen liedjes op-
genomen, waarvan hij zondag, 
naast andere ‘kippenvel’ liedjes 

van o.a. Donny Hathaway  en Mi-
chael Jackson, enkele ten gehore 
zal brengen.

Pip
Pip Alblas is een 20-jarige singer-
songwriter. Ze zong al voor ze 
kon praten en speelt daarbij ook 
al een aantal jaartjes gitaar. Het 
gitaar spelen ging al snel gepaard 
met liedjes schrijven. Haar gro-
te voorbeelden zijn Ed Sheeran 
en Taylor Swift. In het najaar van 
2014 deed Pip auditie bij The Voi-
ce of Holland. Met haar auditie-
nummer ‘Hurricane’ belandde 
ze in Team Ilse. Ze bracht in mei 
2015 haar eerste single ‘Some-
thing on the side’ uit. In novem-
ber 2015 kwam haar debuut EP 
‘Just the Intro’ uit. Op dit moment 
is ze druk bezig met het maken 
van haar eerste album. 

Paul van der Feen
Saxofonist Paul van der Feen 
sleepte met zijn eigen jazz kwar-
tet 2 Deloitte Jazz Awards bin-
nen. Paul is ook één van de so-
listen van het Metropole Orkest 

waarmee hij reeds met verschil-
lende wereldsterren zoals Chaka 
Khan, Elvis Costello en Al Jarreau 
speelde.

Gastvrouw
Uw gastvrouw, presentatrice en 
zangeres Shyla Zoet, onder an-
dere te horen in verschillende 
commercials op radio en televi-
sie, werkte reeds met vele natio-
nale en internationale artiesten 
samen. Onder haar eigen naam 
bracht zij het album ‘Come Lis-
ten to me’ uit en onder de naam 
Sweet & Co, de EP ‘Listen 2 me’. 
Aan de EP werkte onder ande-
re Amerikaanse toetsenist David 
Garfield en saxofonist Eric Ma-
rienthal mee. Zij schreef en pro-
duceerde dit album samen met 
Joos van Leeuwen. Van Leeuwen 
zal ook dit seizoen weer een aan-
tal keren te beluisteren zijn op de 
piano en is daarnaast bekend als 
producer en toetsenist van vele 
artiesten en tv programma’s, zo-
als Holland zing Hazes, It Takes 
Two, Dance, Dance, Dance, The 
Passion en vele andere. 

23 december bestaat de band uit 
Joos van Leeuwen (piano), Peter 
Bergman (bas), René van der Veer 
(drums), Paul van der Feen (sax), 
Pip Alblas (zang/gitaar), Marvin 
Timothy (zang/piano) en Shyla 
Zoet (zang/presentatie). 

Locatie: Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. Entree €4,-.









06 19 december 2018

Het Oude Parochiehuis
Sfeervol en druk 
bezocht kerstconcert
Mijdrecht - In een gezellig en 
goed gevuld Parochiehuis aan 
de Bozenhoven in Mijdrecht was 
afgelopen zondag 16 december 
een heel sfeervol kerstconcert te 
zien en te horen. Op initiatief van 
stichting Kunst Rond De Venen 
was er een mooi repertoire sa-
mengesteld met een mix van be-
kende en minder bekende kerst-
nummers en ook ander sfeer-
vol repertoire in zowel populair 
als klassieke genres. Het prach-
tige virtuoze samenspel van vio-
liste Eva Lohse en harpiste Aimee 
van Delden ging naadloos over 
in de gezellige optredens van De 
Bandbrouwerij, het leerlingen-
koor van Greetje de Haan, trom-
pet- en andere blaasinstrumen-
ten bespeeld door leerlingen van 
Dick Hesselink en diverse menge-
lingen van allerlei muzikanten bij 

diverse nummers. De presentatie 
was in handen van Claudia Pran-
ge van Taalhuis de Ronde Venen, 
zij praatte het hele programma 
lekker luchtig aan elkaar zodat er 
een mooi en onderhoudend ge-
heel ontstond. Meezingers als “All 
I want for Christmas is you” ver-
tolkt door Cathelijn Gelderloos 
en de Bandbrouwerij (een podi-
um vol) en ingetogen stukken als 
“Twinkle twinkle little star” door 
trompettiste Loïs Koot, slechts 
begeleid op piano; het kon alle 
kanten op en het verveelde geen 
moment. Het sfeervol ingerich-
te Oude Parochiehuis zorgde er-
voor dat alle bezoekers van hap-
je en drankje werden voorzien 
en hadden zelfs bij binnenkomst 
een tafel met warme chocolade-
melk en Gluhwijn voor de gasten 
klaar staan. Iedereen had er dui-

Kerstshow Golden Oldies
De Ronde Venen - Zondag 16 
december vond de Kerstshow 
´Golden Oldies’ plaats in de 
dorpskerk in Abcoude. De Stich-
ting Zorg voor Muziek uit Ab-
coude bood een gevarieerd pro-
gramma met zang en dans spe-
ciaal aan voor ouderen, alleen-
staanden en mantelzorgers uit 
Abcoude. Mindervaliden wer-
den vervoerd door de vele vrij-
willigers. Ondanks het winter-
weer was de kerk geheel vol. Vele 
ouderen genoten van de prach-
tige kerstliederen. Zangeres Ma-
rije Zwaard deed de presentatie. 
Wethouder Marja Becker (Seni-
orenpartij) sprak vooraf aan het 
concert en vroeg speciaal aan-

dacht voor de mantelzorgers, 
die zorg verlenen aan hun part-
ner, kind, buur of vriend. Zij doen 
dit geheel onzelfzuchtig. De wet-
houder bedankte de aanwezige 
mantelzorgers voor hun werk. 
Tevens vroeg zij aandacht voor 
de eenzame ouderen. Een kerst-
kaartje sturen aan iemand die al-
leen de feestdagen doorbrengt 
geeft hen het gevoel dat ze er bij 
horen. Ook iemand uitnodigen 
voor de kerst zorgt er voor dat 
ook eenzame mensen gezellige 
kerstdagen zullen hebben. Het 
was een vrolijke middag, waar ie-
dereen duidelijk van genoot. De-
ze middag werd mede mogelijk 
gemaakt door de vele sponsors.

Kerstverrassing van 
Lionsclub Vinkeveen!
Vinkeveen - Woensdag 12 de-
cember heeft de Lionsclub Vin-
keveen Waverveen kerstpakket-
ten vol lekkernijen uitgedeeld 
aan de Thuisbegeleiding van Ca-
reyn Zuwe Zorg. Deze kerstpak-
ketten worden door de collega’s 
van de thuisbegeleiding per-
soonlijk uitgedeeld aan speci-
aal geselecteerde gezinnen en 
alleenstaanden in De Ronde Ve-
nen. Ook de kinderen in deze ge-
zinnen worden getrakteerd op 
een cadeaubon om speelgoed 
uit te kiezen. Een mooie kerstver-
rassing voor diegenen die een 
beetje steun in deze tijd hard 

kunnen gebruiken. Volgens Ans 
van Es van de Thuisbegeleiding 
komt ze namelijk nog steeds bij-
zonder schrijnende gevallen te-
gen in onze gemeente. Naast 
schulden en psychische klachten 
is eenzaamheid ook een groot 
probleem wat de begeleiders te-
genkomen in het thuisbegelei-
dingswerk. De thuisbegeleider 
is vaak het enige bezoek in de 
week wat deze mensen ontvan-
gen. “Deze kerstpakketten ko-
men echt terecht op de plekken 
waar het zeer nodig is en zal ze-
ker een mooi kerstgeschenk zijn”, 
aldus Ans van Es.

Margit de Koning overhandigt namens de Lions club Vinkeveen de kerst-
pakketten aan Ans van Es, Thuisbegeleiding Careyn Zuwe Zorg.

Vanaf 2020 ook nieuwe beschoeiing op andere plaatsen
Eerste deel nieuwe oeverbescherming 
Vinkeveense Plassen opgeleverd
Vinkeveen - De houten oever-
bescherming van de Vinkeveen-
se Plassen is aan vervanging toe 
en afgelopen voorjaar is hiermee 
gestart. Woensdag 12 december 
stond Recreatie Midden-Neder-
land, samen met gemeente De 
Ronde Venen en aannemerscom-
binatie Van der Lee – Reimert, stil 

bij de oplevering van het eerste 
gedeelte van dit omvangrijke pro-
ject. Gedurende ruim een half jaar 
heeft de aannemer, onder directie 
van ingenieursbureau De Aqua-
noom, nieuwe oeverwanden en 
steigers langs de zandeilanden en 
legakkers geplaatst. In 2019 wordt 
het vervolg van het project voor-

bereid, waarna vanaf 2020 ook 
op andere plaatsen de oude hou-
ten beschoeiing, steigers en vlon-
ders worden vervangen. Voor de-
ze volgende fase gaat Recreatie 
Midden-Nederland samen met de 
gemeente onderzoeken of daar-
bij ook een natuurvriendelijke 
beschoeiing toegepast kan wor-

Laten we beginnen met te zeg-
gen dat we als voetbal liefheb-
bers blij zijn dat er scheidsrech-
ters zijn die wedstrijden wil-
len fl uiten in het amateur voet-
bal. Afgelopen zaterdag speel-
den Bloemendaal J.O 16. uitko-
mend in de topklasse de acht-
ste fi nale voor de beker tegen 
Hertha J.O.16 . spelend in de 
tweede klasse. Je zou verwach-
ten dat er een scheidsrechter 
wordt aangesteld voor zo,n be-
langrijke wedstrijd. De meneer 
die de wedstrijd ging leiden gaf 
beide teams vooraf instructies 
hoe zich te gedragen en ook 
de grensrechters werden daar-
bij betrokken. De wedstrijd be-
gon op een prettige manier en 
het eerste kwartier was er niet 
veel aan de hand. Echter de be-
treff ende arbiter had al een paar 
keer een ingooi van Bloemen-
daal die niet correct was door la-
ten gaan.
Een paar stevige overtredingen 
op Hertha spelers werden ook 
over het hoofd gezien. Toen de 
arbiter in de eerste helft ook nog 
twee strafschoppen aan Bloe-
mendaal gaf terwijl er niets aan 
de hand was begon de irritatie 
toe te nemen. De tweede helft 
was helemaal een aanfl uiting. 

De man stapelde fout op fout 
.Toen de aanvoerder van Hertha 
onderuit werd geschoff eld en hij 
op correcte wijze aan de scheids 
vroeg waarom er niet voor 
werd gefl oten kreeg hij een ge-
le kaart. Vijf minuten later na de 
zoveelste foute ingooi van Bloe-
mendaal de aanvoerder weder-
om vroeg waarom er niet werd 
gefl oten kreeg hij als dank de ro-
de kaart. Het zou de K.N.V.B. sie-
ren dat er voor dit soort wedstij-
den een onafhankelijke scheids-
rechter wordt aangesteld . Wij 
beweren niet dat de wedstrijd 
dat we wel even zouden win-
nen van een topklasse team 
maar door de enorme blunders 
van deze onbekwame scheids-
rechter is de eindstand wel dis-
cutabel. We zijn trots op onze 
jongens die tot het laatste fl uit-
signaal hun fatsoen hielden.
We memoreren nog wel even 
het mooiste doelpunt van de 
wedstrijd. Na een schitterende 
voorzet over links schoot Ryan 
de bal over de keeper heen in 
het doel. In de bittere kou waren 
alle Hertha supporters op slag 
weer warm. 

Supporter Hertha,
Rinus de Waartd

LEZERSPOST

Open brief aan de K.N.V.B.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Voordeel tot wel 4.000 euro!
Salon de Promotion bij 
Renault Nieuwendijk
Aalsmeer - Tot 6 januari is het 
weer Salon de Promotion en 
Renault Nieuwendijk pakt dit jaar 
groots uit! Tijdens deze actiepe-
riode profi teert de klant op alle 
modellen van veel voordeel. Kiest 
men in december voor een nieu-
we Renault uit voorraad welke 
dit jaar nog wordt geregistreerd? 
Dan ontvangt de klant bovenop 
het Salon de Promotion-voordeel 
nog eens 500 euro extra korting. 
Dat betekent dat de korting op 
kan lopen tot wel 4.000 euro!
“Dit is een zeer goed moment om 
een nieuwe Renault aan te schaf-
fen, wij bieden nu namelijk ex-
tra voordeel op alle personen-
auto’s van Renault. Ik ben ervan 
overtuigd dat wij iedereen een 
goed aanbod kunnen doen! Wie 
alvast wil weten hoeveel voor-
deel we bieden, kan het voordeel 

bekijken op onze website”, zegt 
Kees Nieuwendijk, directeur bij 
Renault Nieuwendijk. 

Gratis upgrate
Dacht u aan een nieuwe Renault 
Clio of Mégane Hatchback, maar 
ziet u een Mégane Estate ook wel 
zitten? Grijp dan nu uw kans en 
profi teer van de gratis upgrade 
van Hatchback naar Estate!

30 December extra open
Volgende week zondag 30 de-
cember zijn de Nieuwendijk-ves-
tigingen in Aalsmeer, Amstel-
veen, Amsterdam West, Hillegom 
én Lijnden extra geopend van 
11.00 tot 16.00 uur. Meer weten 
over deze actie? Kom langs in één 
van de showrooms van Nieuwen-
dijk of bezoek de website autobe-
drijf-nieuwendijk.nl.

delijk veel plezier in en dat leidde 
tot veelvuldig applaus uit de zaal 
waar een groot en gemêleerd pu-

bliek een heel gezellige middag 
heeft gehad. Zeker voor herha-
ling vatbaar!

den. Het project wordt gefi nan-
cierd vanuit het voormalig Recrea-
tieschap Vinkeveense Plassen, dat 
sinds 1 januari is opgegaan in Re-
creatieschap Stichtse Groenlan-
den. Gemeente Amsterdam, ge-
meente De Ronde Venen en Pro-
vincie Utrecht dragen ook fi nan-
cieel bij aan het project. Recreatie 
Midden-Nederland is verantwoor-
delijk voor de uitvoering van de 
projecten namens Recreatieschap 
Stichtse Groenlanden.

Recreatiegebied
Wethouder mevrouw Alberta 
Schuurs, van gemeente De Ronde 
Venen en bestuurslid en vicevoor-
zitter van Recreatieschap Stichtse 
Groenlanden, is tevreden over de 
uitvoering van het project tot nu 
toe. “Een goede oeververdediging 
is belangrijk voor dit unieke re-
creatiegebied. Het groeiend aan-
tal bezoekers aan de Vinkeveen-
se Plassen kan zo op een veilige 
manier blijven genieten van het 
gebied. De eilanden worden be-
houden en de toegankelijkheid 
en veiligheid van aanlegplaatsen 
verbeterd.” Ook Paul Kotvis, direc-
teur van Recreatie Midden-Neder-
land, is enthousiast over het uitge-
voerde werk. “We kunnen terug-
kijken op een geslaagde uitvoe-
ring van het eerste gedeelte. Het 
ziet er niet alleen goed uit, door 
het gebruik van duurzame materi-
alen gaat deze beschoeiing 50 jaar 
mee en is het een goed alterna-
tief voor de vroegere houten plan-
ken”. Meer informatie: www.wer-
kenaandevinkeveenseplassen.nl
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Bridgeuitslagen Bridge-
vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 10 decem-
ber is de zesde ronde van de win-
tercompetitie gespeeld.. In de 
A-lijn was team Delia Kenter de 
beste met 57,08. Op de twee-

de plaats eindigde team Daniel 
Aartse Tuijn met 55,42% en der-
de werd team Carla Steenhuis 
Geertsema met 53,75%. Bij een 
spel in deze lijn kon team. In de 

Argon Jo15-3 ongeslagen 
najaarskampioen
Mijdrecht - Een korte samenvat-
ting van de afgelopen maanden 
zou zijn dat het behaalde kampi-
oenschap een knappe prestatie 
is, maar het is veel meer dan dat. 
Het is buiten de kwaliteit van de-
ze spelers vooral plezier, een tac-
tisch plan en enorm veel team-
spirit wat bijdraagt aan dit grote 
succes.
Deze Argonauten strijden voor 
elke centimeter, zij komen om te 
winnen. De 15-3 beschikt over 
een geweldige top keep(st)er 
waardoor de verdediging geen 
vrees heeft mocht er een tegen-

stander doorbreken, wat über-
haupt al lastig is. De verdediging 
staat als een huis. Het midden-
veld verzet enorm veel werk en 
is de grote schakel tussen de ster-
ke verdediging en de zeer snelle 
voorhoede, die daardoor prach-
tige acties kan maken voor doel, 
wat resulteert in spectaculai-
re overwinningen. Deze analyse 
wordt onderbouwd met hun sal-
do; 72 doelpunten en slechts 5 
tegen in 10 wedstrijden. Dit team 
is met deze toppers zo sterk, zij 
gaan geen uitdaging meer uit de 
weg straks in de 2de klasse.

Argon geeft de punten 
weg aan AFC
Mijdrecht - De pupil van de week 
Finn Rijnbeek gaf nog wel het 
goede voorbeeld maar Argon 
nam dat voorbeeld maar gedeel-
telijk over. Na een 1-1 stand met 
de rust waar maar weinig echte 
doelkansen konden worden ge-
noteerd kreeg Argon de tweede 
helft alle gelegenheid om het af 
te maken. Maar toch scoorde AFC 
een kwartier voor tijd de 1-2. On-
danks de inzet van extra aanval-
lers was Argon niet in staat om 
alsnog een punt binnen te halen.

Voorspelling
Argon-trainer Ron van Niekerk 
vooraf in het AD: ‘Ik houd de 
stand niet eens bij. We moeten 
gewoon elke week winnen om 
te promoveren’. En over AFC: ‘Am-
sterdamse gasten met flair en wat 
arrogantie. Daar hebben we vaak 
moeite mee.’
De eerste mogelijkheid was al 
snel voor AFC en deed zich voor 
in de vierde minuut toen de snel-
le Mauritsio Helstone vanaf rechts 
de bal snoeihard over de krui-
sing joeg. Daar bleef het voorlo-
pig bij, het middenveld bleef het 
strijdtoneel en de uitvallen wa-
ren de eerste helft schaars. Wel 
werd er regelmatig op de aan-
val gespeeld maar de effectiviteit 
was nihil. Maar in een tijdsbestek 
van drie minuten zagen we toch 
goede acties. In minuut 22 kreeg 
AFC een hoekschop te nemen die 
door Thiery v.d. Kooye word ge-
kopt en vervolgens ongelukkig 
tegen het hoofd van Wouter Win-
ters caramboleerde en tegen het 
net vloog. 0-1. Echter in dezelf-
de minuut werd de stand weer 
gelijk. Na de aftrap kreeg Argon 

op rechts een vrije trap, Ian Re-
fos trok de bal voor het doel waar 
Bas Boelhouwer perfect inkop-
te 1-1. Vlak daarna kreeg AFC een 
identieke vrije trap maar de bal 
van Joey Singels werd een prooi 
voor Argondoelman Romero An-
tonioli.

Mogelijkheden
De eerste tien minuten na de her-
vatting was Argon flink in de aan-
val, een schot van Wouter Win-
ters werd een prooi voor doel-
man Gijs van Zetten. Vervolgens 
produceerde Latif een afzwaai-
er, en ging een uithaal van Jasper 
Werkhoven net naast. Ook Ra-
chad Madi zijn poging kon door 
de AFC doelman tot hoekschop 
worden verwerkt. Een mooie om-
haal van Bas Boelhouwer was te 
zacht. Daarmee was Argon wel 
zo’n beetje uitgeraasd en zagen 
we een omhaal van v.d. Kooye die 
door Antonioli in tweede instan-
tie kon worden gepakt. De snelle 
Helstone zorgde wel voor onrust 
in de defensie van Argon, de lan-
ge ballen naar voren waren las-
ting. Coach Van Niekerk zette ver-
volgens verse aanvallers in mid-
dels Jocelino de Sa en Epi Krae-
mer. Effect had dit niet echt om-
dat AFC na een hoekschop met 
nog ruim een kwartier te spelen 
op 1-2 kwam door invaller Mit-
chell Faerber. Argon kreeg nog 
wel mogelijkheden in de slotfa-
se maar het was allemaal net niet. 
Wel werd er in minuut 96 nog 
door Argon gescoord maar de as-
sistent constateerde buitenspel.
Het vervolg van kompetitie is op 
19 januari, dan gaat Argon op be-
zoek bij FC Breukelen.

AFC-keeper Gijs van Zetten aanvallers van Argon de baas. 
Foto Hans van Gelderen

Atalante dames 2 
behoudt de nul
Vinkeveen - Terwijl de competi-
tie al dertien weken oud is, stond 
afgelopen vrijdag pas de zeven-
de wedstrijd van het tweede da-
mesteam van Atalante op het 
programma. Te gast waren de 
speelsters van Smashing Velsen 
’96 D2. Dit team stond slechts 
een plekje onder dames 2, op de 
derde plaats. Onder luide aan-
moedigingen van het publiek 
pakten de dames hun zevende 
overwinning van dit seizoen en 
behielden zij de volledig onge-
slagen status. Deze competitie 
werd er nog geen set afgestaan. 
Toch staat het team al enige we-
ken op de tweede plek, omdat 
het simpelweg steeds minimaal 
een wedstrijd minder gespeeld 
heeft dan de huidige nummer 1. 
Het team gaat er alles aan doen 
om als winterkampioen 2019 in 
te gaan. Hiertoe zal aanstaande 
woensdag de directe concurrent 
verslagen moeten worden. Maar 
terug naar de wedstrijd van afge-
lopen vrijdag. De eerste vroege 
thuiswedstrijd van dit seizoen en 
direct ook de laatste was genoeg 
aanleiding om alle kinderen van 
de speelsters uit te nodigen om 
aan te komen moedigen en dus 
zat de hele tribune vol met man-
nen en kids. De eerste set waren 
de jonge kinderen nog niet afge-
leid en waren ze luid aan het aan-
moedigen. Dit gaf de thuisploeg 
natuurlijk extra vleugels. Met 
mooie passes, loepzuivere set-
ups, slimme aanvallen en boven-
al niet te stoppen services ging 
Atalante in sneltreinvaart op de 
winst in de set af. Met maar liefst 
25-7 ging set 1 naar Atalante.

Klad erin
De tweede set ging Atalante op 
hetzelfde niveau van start, maar 
helaas kwam er een beetje klad 
in het spel van de dames in het 
geel/groen. Door een wisseling 
aan de kant van Smashing Vel-
sen ging deze ploeg wel beter 
spelen, maar het was vooral de 
slordigheid van Atalante die er 
voor zorgde dat de teams onno-
dig lang gelijk opgingen. De ser-
vicedruk was vele malen minder 
dan de set ervoor en ook de pass 

liet te wensen over. Het was al-
lemaal zeker niet slecht, maar 
het miste net even de schwung 
van set 1. Toch ging ook deze set 
naar Atalante, met 25-17. De der-
de set kwam de thuisploeg, dat 
nu weer vlak voor haar eigen 
publiek speelde, wederom lek-
ker uit de startblokken. Het leek 
even een monsteroverwinning 
te worden in deze set, maar Ata-
lante kende tijdens een wissel 
op de serviceplek even een klei-
ne dip. Geen om van in paniek te 
raken, maar wel eentje die zorg-
de voor een iets kleiner verschil 
in de set. Gelukkig was Atalante 
op tijd weer bij de les en wist de 
ploeg met mooie aanvallen en 
goed verdedigen de set met 25-
15 binnen te halen.

Uitspelen
De vierde set was het zaak om de 
partij netjes uit te spelen. Sma-
shing Velsen gaf zich niet zomaar 
gewonnen, dus Atalante moest 
rustig blijven in het veld en het 
eigen spel blijven spelen. De ene 
keer lukte dit beter dan de ande-
re keer, maar de betere momen-
ten waren wel in de meerder-
heid. Prachtige aanvallen wer-
den afgewisseld met slordighe-
den, maar er werden wel minder 
fouten gemaakt. Smashing was 
erg taai, overal zat wel een hand-
je tegen, waardoor de bal op on-
gelooflijke wijze in de rally bleef. 
Atalante bleef rustig en geduldig 
in de aanval en de punten wa-
ren dan ook vaker voor de Vin-
keveense ploeg. Met 25-16 ging 
de vierde set naar Atalante en zo 
konden er wederom vijf punten 
bijgeschreven worden. Atalan-
te heeft op dit moment de maxi-
male score van 35 punten uit ze-
ven wedstrijden. Woensdag 19 
december wordt de laatste wed-
strijd van 2018 gespeeld tegen 
Spaarnestad D6. Dit team staat 
op dit moment eerste met 38 
punten uit acht wedstrijden. Ata-
lante zal met minimaal 1-3 moe-
ten winnen om winterkampi-
oen te kunnen worden. Het team 
gaat er uiteraard alles aan doen 
om de ongeslagen status en de 
nul te behouden.

Twirl voor Girls
Mijdrecht - Onder de bezielende 
leiding van Petra en Naomi moes-
ten de twirl meisjes een klein exa-
men afleggen om hun certificaat 
te halen. Een streng jurylid keek 
toe hoe de dames het er af brach-
ten. Vooraf een beetje zenuwach-
tig maar toen ze op de dansvloer 
stonden viel alle schroom van 
ze af. Een aantal oefeningen met 
mooie namen zoals forward r/h 
butterfly outside l/h en nog veel 
meer van die moeilijke namen 
passeerden de revue. Voor het pu-
bliek heel leuk om naar te kijken. 
Femke, Chelsey, Jedidja, Evy en 

Fenna deden hun uiterste best om 
met de baton allerlei mooie kunst-
jes te maken. En dan ook nog om 
je as draaien zonder de baton te 
laten vallen. Toen alle oefeningen 
gedaan waren trok de jury zich te-
rug en tijdens het wachten werd 
er nog een hele leuke show op-
gevoerd door de dames. Kort voor 
zes uur brak er een spannend mo-
ment aan. En jawel, alle dames 
hebben hun certificaat gehaald. 
De meneer van de jury had voor 
iedereen een groot compliment 
voor de geleverde prestaties. Op 
naar het volgende papiertje.

B-lijn scoorde team Greet Ver-
meij erg hoog met 63,75%. Team 
Thed Lambers haalde de tweede 
plaats met 59,17% en team Car-
la Bosman scoorde op de derde 
plaatsmet 55,83%. In de C-lijn 
behaalde team John van Diemen 
een mooie score van 58,85% 
en was daarmee team Trudy 
Morssink met 54,69 en team El-
len van der Toorn met 54,69 de 
baas. Donderdag 13 december 
is de eerste ronde van het twee-
de deel van de wintercompeti-
tie gespeeld. In de A-lijn sprong 
team Otto Hoogendijk er uit met 
60,42% , gevolgd door team Ri-

chard van Heese met 58,33%, en 
team Theo Lambers met 57,29% 
In de B-lijn zorgde team Ine-
ke Hollaardt met 58,33% voor 
een goede starten liet team Ben 
Gabriel op ruime afstand met 
52,92% ,gevolgd door team Cees 
Mulder met 51,67%. In de C-lijn 
nam team Geri Stappers een 
mooie voorsprong met 64,06%. 
Team Annie van Onna weer-
de zich goed met 58,75% ge-
volgd door team Ria Verlaan 
met 54,69%. De eerste klappen 
zijn uitgedeeld door de diver-
se teams en er wordt weer een 
spannende competitie verwacht.
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Zwemjubilarissen zwem-
vereniging DRV gehuldigd
De Ronde Venen - Veenweide-
bad in Mijdrecht was woens-
dagavond 12 december de loca-
tie waar de Zwemvereniging de 
Ronde Venen en de Reddingsbri-
gade Vinkeveense Plassen hun le-
den en kader , op gepaste wijze 
middels en hapje en een drankje, 
volop in de schijnwerpers werden 
gezet. Het was druk in de Bub-
bels de verenigingslocatie bo-
ven het grote Veenweidebad in 
Mijdrecht. Maar liefst 13 enthou-
siaste leden en kaderleden wer-
den in het zonnetje gezet. De ju-
bilarissen varieerden van 5 , 12,5 , 
25 en 35 jaar zwemlidmaatschap 
tot actief lid in een van de vele 
ZDRV/RVP bestuur/commissies.
Hans Verburg enthousiast ZDRV/
RVP voorzitter sprak de aanwezi-
ge leden toe en bedankte de ju-
bilarissen voor hun trouwe lid-
maatschap en vele kaderwerk-
zaamheden voor de zwemvereni-
ging ZDRV/RVP. Niet alle jubilaris-
sen waren door omstandigheden 
aanwezig maar 2 van de jubilaris-
sen sprongen er in het gemêleer-
de gezelschap er bovenuit: 

354 jaar
Bea de Jong en Annemieke Rij-
laarsdam, beide lid sinds 20 ju-
li 1983, vierden hun 35-jarig ju-
bileum. Bea en Annemieke start-
ten in zwembad Blijdrecht en ge-
noten toen ook van het buiten-
bad in Mijdrecht. Elke woens-
dagavond zijn ze nu te vinden in 
het Veenweidebad bij de groep 
Zwemmend Redden. Lekker 1x 
per week op de woensdagavond 
in conditie blijven is hun motto 
en vooral doorgaan. Op naar de 
40 zwemjaren bij de ZDRV/RVP, 

ze hebben het zichtbaar naar hun 
zin. Houden zo!

25 jaar
Peter Waal vierde zijn 25-jarig ju-
bileum, lid sinds 9 oktober 1993. 
Peter Waal heeft een lange en af-
wisselende carriere bij de zwem-
vereniging. Via Duiken en Snorke-
len waar hij ook actief was als in-
structeur naar Zwemmend Red-
den Vinkeveen. Daarnaast is hij 5 
jaar instructeur bij de afdeling Di-
ploma Zwemmen geweest. Was 
lid van de Evenementencom-
missie en Technisch Commissaris 
in het bestuur. Nu zwemt hij el-
ke woensdagavond en toont zijn 
zwemvaardigheden bij de afde-
ling Zwemmend Redden.
Maroeska van der Hoorn vierde 
haar 25 jarig jublieum en is sinds 
13 september 1993 actief lid bij 
de afdeling Zwemmend Redden, 
via hulpinstructeur naar gediplo-
meerd instructeur en thans mede 
afdelingshoofd Zwemmend Red-
den.

12.5 jaar
Daphe Ebbinge vierde haar 12,5 
jarig jubileum en is nu mede af-
delingshoofd Zwemmend Red-
den. Olivier van Schie viert zijn 5 
jarig jublieum actief bij de afde-
ling Varend Redden als mede af-
delingshoofd en sinds vorig jaar 
penningmeester bij de ZDRV/
RVP. Al met al een zeer geslaag-
de avond bij de zwemvereniging 
ZDRV/RVP in Bubbels de etage 
boven het Veenweidebad. Moch-
ten we je zwem-interesse gewekt 
hebben, kijk voor meer informa-
tie op onze website www.zdrv.nl 
daar vind je alle info.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 21 december 2018 om 
fraaie prijzen  in Café de Merel, 
Arkenpark MUR 43, Vinkeveen, 
tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl.
Er worden vier ronden van zes-
tien gi�es gespeeld en dan wor-
den de punten bij elkaar opge-
teld en is de winnaar of winnares 
bekend, aanvang 20.00 uur, aan-
wezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Hier volgen de da-
tums voor de nieuwe prijsklaver-

jascompetitie 2018/2019 in 2018  
21 december. Voor 2019, 4 en 18 
januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 
29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 
mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Alle da-
tums onder voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1.  Sjaan Kolenberg 6863 pnt
2.  Gerrit Elswijk 6832 pnt  
3.  Pleun Vis 6617 pnt
4.  Egbert Verkerk 6617 pnt
5.  Loes Verbruggen 6616 pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Greet van Scheppingen met 
5206 punten.

Elin Boersma wint 
kleurwedstrijd
De Ronde Venen - Bij de �nish 
van de Rabo GeZZinsloop ont-
vingen alle deelnemende kinde-
ren een rugtasje. Daarin een aan-
tal leuke cadeautjes als aanden-
ken voor hun sportieve presta-
tie. Optisport De Ronde Venen  
had voor de kinderen een creatie-
ve uitdaging in het tasje gestopt.  
Kleurpotloden en een kleurplaat 
met daarop een afbeelding van 
hun supporter Sed de haai. Een 
groot aantal kinderen zijn aan 
de slag gegaan en dit resulteer-

de in …ingeleverde kleurplaten.  
Een uitdaging voor het personeel 
van het Veenweide bad om hier-
uit de mooiste te kiezen.  Uitein-
delijk werden tien kleurplaten ge-
selecteerd en daaruit werd de al-
lermooiste uitgekozen. Een hele 
uitdaging voor de jury. De mooi-
ste inzending was va de 6-jarige, 
creatieve  Elin Boersma. Op 26 no-
vember werd haar prijs, 3 maan-
den gratis zwemles, overhandigd 
door  locatiemanger Séamus 
Tumpane.

Eerste bekers voor 
Juud’s Dance Centre
Mijdrecht - Afgelopen week  was 
het eindelijk zover, onze eer-
ste voorronde van ShellWeDan-
ce in Vught. Dat het al de twee-
de wedstrijd was voor de organi-
satie bleek wel uit het wedstrijd-
veld dat zich verdubbeld had ten 
opzichte van november. 
De�nition was als 6e aan de beurt 
met hun Happymix en na wat 
moderne zware nummers, brach-
ten zij met recht wat fun en ge-
zelligheid op het podium. Strak-
ke start, daarna verplaatsend 
over gehele podium met diver-
se wisselende formaties brachten 
zij technische hoogstandjes met 
een en al vrolijkheid en dat heeft 
de jury beloond met een twee-
de plaats en dus een mooie grote 
beker mocht mee naar Mijdrecht 
met De�nition! X-Treme Spi-
cey en Formation mochten in de 
tweede show optreden in respec-
tievelijk categorie 2 en 4. Voor 
heel wat meisjes uit crew X-Tre-
me Spicey was dit de allereerste 
wedstrijd ooit, dus met gezonde 
spanning betraden zij het podi-
um aangemoedigd door hun er-
varen teamgenootjes en Forma-
tion. Eenmaal op het toneel viel 
alle spanning weg en dansten de 
hele crew of dat ze nog nooit an-
ders hadden gedaan. Hun vrolij-
ke mix van de SpiceGirls spetter-
de met hun uitstraling en nieu-
we kostuums van het toneel, alles 
leek te kloppen. Iedereen stond 
op de juiste plek, alle bewegin-
gen werden goed uitgevoerd en 
de moeilijke dubbele draaien luk-
ten ook allemaal, maar ook de te-
genstanders, waaronder Dans-
studio Sietske dansten heel sterk 
hun nummers. Er zat niks anders 
op dan wachten tot de prijsuitrei-
king…… Maar eerst mocht For-

mation hun nieuwe remix van 
SeanPaul nog laten zien in een 
heel sterk wedstrijdveld, wat een 
goede deelnemers deden er mee 
deze editie. Helaas zaten er ook 
hier een aantal teams niet hele-
maal op hun plaats in de show-
categorie met hun ietwat moder-
ne nummers, maar goed dat is en 
blijft aan de jury. Formation was 
er klaar voor en zij dansten hun 
choreo beter dan ooit, met de 
juiste uitstraling en techniek pre-
senteerden zij hun nummer ge-
weldig. Dat was gezien de tegen-
standers ook echt wel nodig en 
nu moesten ook zij afwachten of 
het goed genoeg was voor een 
plek in de top drie. Na catego-
rie 4 volgde al snel de prijsuitrei-
king en bij categorie twee maak-
te de organisatie het heel span-
nend door te zeggen dat de der-
de plaats was gewonnen door 
een team uit Mijdrecht….al snel 
werd erbij gezegd dat dit voor 
Dansstudio Sietske was, gefelici-
teerd DSS Beatz! Gelukkig was de 
teleurstelling snel over toen ook 
de tweede plaats naar een team 
uit Mijdrecht ging: dit keer naar 
X-Treme Spicey van JDC! Dus ook 
voor hen een mooie beker. De 
concurrentie in categorie 4 was 
erg groot en de crews ontliepen 
elkaar maar weinig qua niveau, 
een zware taak voor de jury, he-
laas zat Formation dit keer niet bij 
de beste drie ondanks hun goede 
performance. Maar niet getreurd, 
er komen nog genoeg wedstrij-
den aan en dankzij onze spon-
sors: Gerrijn BV, VB fysiopraktijk 
Van Bruggen, Fluit Elektrotech-
nische Installaties BV en Beuving 
Lifestyle, kunnen alle groepen 
stralen in de mooiste kostuums, 
bedankt allemaal!

De Vinken geeft het 
weer weg
Vinkeveen - In de vierde zaal-
wedstrijd heeft het eerste acht-
tal van De Vinken net niet kunnen 
bereiken wat vooraf bedoeld was. 
Het bezoekende Fortissimo was 
duidelijk feller en brutaler dan 
de equipe van Dirk van der Vliet 
en nam na een rommelige, maar 
spannende wedstrijd de punten 
mee naar IJsselstein.

Vakwisseling
Het Suiteteam trad zaterdag aan 
in een gewijzigde opstelling. 
Naast Gideon Lee�ang, Rutger 
Woud en Annick Stokhof kwam 
Roosmarijn Mooij in de aanval. 
In de Vinkendefensie opereerden 
Jelle Mul, Jerom Stokhof, Fenne 
Claassen en Dorien Verbruggen. 
Het eerste kwart van de wedstrijd 
was, zoals wel vaker, volledig voor 
het thuisteam. Het was in de eer-
ste aanval al direct raak. Rond de 
vijftiende minuut kwamen de 
Vinkeveners helemaal goed op 
dreef en aangemoedigd door 
het team van de week, de pupil-
len D1, werd vlot scorend een 8-4 
tussenstand bereikt. Vijf minuten 
voor rust was het nog 11-8, maar 
daarna namen de bezoekers het 
initiatief over. De ruststand was 

11-11. Ondanks dat De Vinken na 
de rust als eerste de korf wist te 
vinden, leek daarna de juiste spi-
rit langzaam te verdwijnen. Di-
verse slordigheidjes leidden tot 
onderlinge frustratie. Het wa-
pen van een sterke paalbezetting 
door De Vinken werd door For-
tissimo met felheid bestreden. 
En ondanks diverse positiewisse-
lingen en het inbrengen van Eva 
Hemelaar kreeg de thuisploeg 
het lek niet meer boven.
Via 15-18 werd het tien minuten 
voor tijd 17-20. Nog tweemaal 
bevocht de thuisploeg de aan-
sluiting (19-20 en 20-21), maar 
het onrustige, lijfelijke spel en di-
verse valpartijen leverden niet de 
omstandigheden waar De Vinken 
in kan gedijen. 
In de laatste minuut mocht de 
thuisploeg nog driemaal aanval-
len, driemaal schieten maar even-
zoveel keren missen.
Teleurgesteld en gedesillusio-
neerd zocht De Vinken de kleed-
kamers op. Pas op 12 januari in 
het nieuwe jaar mogen de Vinke-
veners in Den Haag deze teleur-
stelling van zich af proberen te 
spelen tegen het nog puntloos 
onderaan staande Dubbel Zes.

Bekercompetitie Biljarten
De Ronde Venen - In de beker-
competitie spelen de teams uit 
beide divisies tegen elkaar en 
komt uiteindelijk het hoogst ge-
klasseerde 1e divisie team in de 
�nale uit tegen het hoogst ge-
klasseerde 2e divisie team. Na vijf 
van de negen speelrondes lijkt 
Lutis Ventilatietechniek/Spring-
bok nagenoeg zeker van een plek 
in de �nale. Ze hebben al 21 pun-
ten meer bij elkaar gestoten dan 
directe achtervolger Stieva/De 
Kuiper 1 en 28 punten meer dan 
nummer drie De Merel/Heeren-
lux 3. Veel spannender is het tus-
sen de 2e divisie teams onderling. 
Er staan zowaar 5 teams binnen 5 
punten van elkaar. Bar Adelhof 2 
leidt nu de dans met 186 match-
punten. ASM (184), The Peanut 
Bar 1 (183), De Merel/Heerenlux 
2 (181) en CenS (181) volgen vlak 
daarachter.

Verrassingen
Ook in deze bekerronde waren 
weer een paar verrassende uitsla-
gen te melden. Bar Adelhof 2 wist 
bijvoorbeeld in de uitwedstrijd 
met 10 punten verschil te win-
nen van De Merel/Heerenlux 1. 
The Peanut Bar 1 verliet ook met 
winst De Merel, namelijk 6 pun-
ten meer dan het team van Hee-
renlux 3. Stieva/De Kuiper 2 ver-
sloeg zeer verrassend Bar Adelhof 
1, des te meer omdat de thuis-
ploeg met 3 spelers aantrad. Het 
reglement schrijft dan voor dat 
de 3 spelers ieder 2 trappen hoger 
spelen. Ruud Breyaen wist deson-
danks zijn twee partijen winnend 
af te sluiten en ook Hans Mooijen 
won. Kopman Ton Bocxe moest 
het a�eggen tegen het hoge ni-
veau van Richard Schreurs, maar 
de eindstand van 42 tegen 37 was 
toch duidelijk in het voordeel van 
Stieva/De Kuiper 2. CenS viel een 
beetje door de mand tegen Stie-
va/De Kuiper 1. CenS was name-
lijk het best geklasseerde tweede 
divisie team, maar door het ver-
lies van 45-29 viel het team te-
rug naar plek 5. ASM nam de po-
sitie van CenS over door een ge-
degen overwinning tegen The 
Peanut Bar 2. Sophia Oostveen 
van ASM overtrof haarzelf door 
in 17 beurten uit te zijn en naast 
de 12 winstpunten ook de kortste 

partij uit deze speelronde te no-
teren. Doordat ook Hennie Ver-
sluis won en Miguel van Nieuw-
kerk gelijkspeelde haalde ASM 41 
punten binnen. Naast Sophia zijn 
er nog een paar dames actief in 
deze competitie, zoals nieuwko-
mers Roos Aarsman en Betty van 
der Mars bij DIO.
Zowel Roos als Betty hadden na 
4 wedstrijden meer dan 20% be-
ter gespeeld dan hun aanvangs-
moyenne. Chapeau, maar dit suc-
ces heeft een keerzijde, name-
lijk dat ook de eerder gespeelde 
wedstrijden met terugwerkende 
kracht worden bijgesteld.
DIO leverde punten in en te-
genstanders kregen er punten 
bij. Ook de uitslag van 39-42 op 
het wedstrijdformulier tegen De 
Kromme Mijdrecht 1 werd daar-
door later hersteld naar 41-38. 
De Springbok 1 verloor thuis van  
De Merel/Heerenlux 2 met 35-39. 
Ralph Dam had slechts 25 beur-
ten nodig, Gijs van der Vliet maar 
20 beurten om de partij winnend 
te beëindigen. Winnaar van de 
week werd echter Jim van Zwie-
ten van De Springbok. Niet door 
zijn aantal beurten van 25, wel 
door een fantastische serie van 
34 caramboles, met 37,78% de 
hoogste serie in deze bekerron-
de.
De winterstop is nabij. Nog twee 
inhaalpartijen te gaan. De com-
petitie wordt weer vervolgd op 
7 januari. Het bestuur van de bil-
jartfederatie wenst u prettige 
feestdagen. 

Uitslagen 5e bekerronde
De Merel/Heerenlux 1 –  
Bar Adelhof 2  33-43
De Merel/Heerenlux 3 – 
The Peanut Bar 1 38-44
De Springbok 1 – 
De Merel/Heerenlux 2 35-39
Lutis Ventilatietechniek – 
De Kromme Mijdrecht 2 44-36
Stieva/De Kuiper 1 – CenS 45-29
De Kromme Mijdrecht 1 –
DIO 41-38*
Stieva/De Kuiper 2 –
Bar Adelhof 1 42-37
De Biljartmakers – 
De Springbok 2 44-32
The Peanut Bar 2 – ASM 34-41
* aangepast i.v.m. moyenne-her-
ziening

Argon JO17-2 sluit 2018 af
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
15 december heeft de JO17-2 
van Argon het voetbaljaar 2018 
sportief afgesloten met een potje 

voetbal in The Beach! Mede mo-
gelijk gemaakt door familie Van 
Eijk/Onderhoudsbedrijf Ronald 
van Eijk.
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Gratis meetrainen bij 
honk- of softbal
Regio - Vanaf zaterdag 5 januari 
begint de honk- en softbalvereni-
ging Thamen weer aan een nieuw 
seizoen en dit is dus een ideaal 
moment om een aantal keren ge-
heel vrijblijvend mee te trainen.
Ben jij op school ook gek op slag-
bal? Of wil je gewoon goed le-
ren gooien, hard kunnen slaan en 
lekker kunnen rennen dan ben 
je van harte welkom. Wil je die 
handschoen weer van zolder ha-
len of ben je toe aan een nieuwe 
uitdaging. Dan zijn er bij Thamen 
vele mogelijkheden. Zij hebben 
jeugd (meisjes en jongens) en se-
niorenteams (dames en heren) in 
alle leeftijdsgroepen maar ook op 
vele niveaus en dus genoeg mo-
gelijkheden om in te stromen. 
Vanaf januari start de zaaltraining 
waarna wij half maart weer naar 
buiten gaan naar ons mooie com-
plex aan de Vuurlijn in De Kwakel.

Ook allerkleinste
Honkbal, softbal en beeball voor 
de allerkleinste zijn leuke team-
sporten waarbij iedereen zich 
ook heel goed individueel kan 
ontwikkelen.
Dus ben jij (bijna) 5 jaar of ou-
der kom dan lekker geheel gra-
tis 4 weken meetrainen in de zaal. 
Het enige wat je nodig hebt zijn 
binnengympen en een trainings-
broek. Zij zorgen voor alle andere 
materialen.
Twijfel je over je leeftijd en of het 
nog wel kan? Onze oudst spelen-
de leden zijn al ruim de 60 gepas-
seerd. 
Wil jij ook gratis en geheel vrij-
blijvend vier keer kennismaken 
met honkbal, softbal, beeball of 
mixed slowpitch stuur dan een e-
mail met je naam en leeftijd naar 
nieuweleden@thamen.info en zij 
nemen snel contact met je op.

Nu vier lijnen bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De groei van het aantal 
bridgers noopte tot het instel-
len van een D-lijn, zodat er nu 
op vier fronten gestreden kan 
worden. In de zo afgeslankte A-
lijn verrasten Wies Gloudemans 
& Gijs de Ruiter met een eerste 
plek van 57,92%. Janny Streng & 
Francis Terra deden het ook prima 
door met 54,25% tweede te wor-
den, hetgeen tevens geldt voor 
Nel & Adriaan Koeleman die met 
53,33% derde werden. Johan Le 
Febre & Wim Slijkoord haakten 
ook bij de trend van ambitieuze 
nieuwkomers in de lijn aan en eis-
ten met 52,67% de vierde plaats 
op. Jan Egbers & Frans Kaandorp 
eindigden als gerenommeerde 
A spelers met 52,08% als vijfde 
van de in totaal dertien paren. In 
de B-lijn ook dertien deelnemers, 
waarvan Lijnie Timmer & Marcel 
Dekker met 62,08% het voortouw 
namen. Op twee finishten Sonja 
& Hans Selman met 57,83% waar-
na, na een flink gaatje, Hannie & 
Hein van der Aat met 51,08% als 
derde doorkwamen. Op vier nes-
telden zich Heleen & Mees van 
der Roest met 51% precies en An 
van Schaick & Ria Verkerk sloten 
hier de top vijf af met 50,50%. In 
de uit twaalf paren bestaande nu 
wat opgewaardeerde C- lijn was 
de winst voor To van der Meer & 
Elly Belderink met 63,75%. 
Map Kleingeld & Jeanet Verme-
ij deden het ook uitstekend door 
met 60,83% tweede te worden. 

Op drie vonden Cora de Vor & Bep 
de Jong zich terug met 57,08%, 
waarop Maria Baas & Klaas Ver-
rips als vierde met 55,83% volg-
den. Bij de beste vijf voegden 
zich hier Anneke & Bram van der 
Zeeuw met 53,75%. In de nieu-
we D-lijn gooiden Mieneke Jong-
sma & Anneke Wijmans hoge 
ogen door met de hoogste sco-
re van allen van deze avond van 
65,63% eerste te worden. Greet 
van den Bovenkamp profiteerde 
uitstekend van de kennis en kun-
de van invalkracht Nan van den 
Berg en werd zo met 59,90% pri-
ma tweede. Erika Groenink & Loes 
Reinders deden ook goed mee als 
derde met 57,81% en Debora van 
Zantwijk & Wim Harding zetten 
hun bridgeopmars van de laatste 
weken voort met 53,13% als vier-
de paar. De top werd hier afgeslo-
ten door Marjan & Jan Wille die 
met 50% als vijfde nog net bij de 
bovenste helft van deze lijn ble-
ven. Volgende keer volgt als af-
sluiting van 2018 de Kerstdrive en 
in januari 2019 wordt deze ronde 
weer voortgezet. Wilt u ook aan-
haken, kom dan spelen bij Bride-
gclub De Legmeer, de lijnen kun-
nen weer een stukje groeien. In-
lichtingen bij het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker@live.nl, 
of telefonisch 06-83371540. Er 
wordt elke woensdagavond van-
af 19.45 uur gespeeld in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 13 december 
was de vrije ronde tussen twee  
cyclussen in.  Het is opvallend 
hoe een ieder dit voor zichzelf in-
vult. De meeste paren waren zoe-
kende, zoals het bravoure paar 
zoekende was naar hun bravoure.
Andere paren probeerde hun 
biedsysteem te verbeteren, zoals 
ons koningskoppel, dat 6 harten 
probeerde, maar zij kwamen van 
een koude kermis thuis. Ook was 
er een paar waar het kleinkind 
voorlopig niet welkom was, om-
dat zij altijd de krant doorzocht 
naar de uitslag van Oma. Maar al 
met al was het een genoeglijke 
ochtend waar vrijuit gebridged 
werd. De wedstrijdleiding had 
het plan opgevat om alle paren 
door elkaar te husselen, waarbij 
wel opviel, dat zij zelf in de mak-
kelijkste poule ingedeeld waren, 
al hielp dat voor een paar niet. 

Geen stilzit
Er werd op tien tafels gebridged, 
gelukkig geen stilzit ronde de-
ze week. In de Witte-lijn was de 
eerste plaats voor Corry en Greet 

met 60,94%, zal dit paar dan toch 
wel aardig kunnen bridgen, zij 
staan vaak in de uitslagen. De 
tweede plaats was voor Jany en 
Marja met 60,42%, dit paar kan 
waarschijnlijk niet tegen de span-
ning, met vrij bridgen konden zij 
vrijuit spelen en zie hier het resul-
taat. De derde plaats is voor het 
paar Henny en Lucas met 56,25%, 
dit paar bedoelde ik met de mak-
kelijkste poule. In de Rode-lijn 
was de eerste plaats voor Greet 
en Henk met 61,46%, dit ondanks 
de 6 sans die niet gehaald werd, 
maar dapper geprobeerd.
De tweede plaats is voor Ada en 
Roelie met 56,77%, dit paar kan 
zo goed bridgen, het kwam er dit 
keer ook uit , waarschijnlijk om-
dat er geen spanning op stond.
De derde plaats is voor het paar 
Ciny en Herman 56,25%, dit paar 
speelt pas kort met elkaar en dan 
al dit resultaat, ga zo door.
Deze week dus geen competi-
tie standen. Volgende week is er 
weer vrij bridgen, omdat span-
ning er bij iedereen nog niet he-
lemaal uit is.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - 11 December alweer en 
op deze dinsdagmiddag in Sport-
hal De Scheg spelen we de zesde 
en laatste zitting van de tweede 
paren-competitieronde.
Dat betekent promotie/degrada-
tie voor vier paren. Maar eerst de 
uitslag van de huidige zitting.
Met een schitterende score van 
65,48% eindigden in de A-lijn 
Guus Pielage & Renske Visser als 
eerste, op afstand gevolgd door 
de rest van de kopgroep. Op twee 
Froukje Kraaij & Anneke van der 
Zeeuw met 58,63%, derde wer-
den Refina van Meijgaarden & Ca-
thy Troost met 56,55, op vier en 
vijf respectievelijk Matty Overwa-
ter & Loes Wijland met 55,06% en 
Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-
kaar met 52,98%.
De B-lijn werd aangevoerd door 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger 
met 60,83%. Op twee Jany van 
der Ent & Loes Takes met 57,92%, 

drie werden Trudy Fernhout & 
Cisca Goudsmit met 55,42%. De 
vierde plaats werd ingenomen 
door Inge Dyrbye & Thea Stahl 
met 55% rond en Kokkie van den 
Kerkhoven & Corrie Smit sloten 
de top-vijf af met 53,33%.
Het uur der waarheid is aange-
broken: van de B- naar de A-lijn 
promoveren Ploon & Marja, Kok-
kie & Corrie, Trudy & Cisca en In-
ge & Thea. Goed gedaan dames, 
gefeliciteerd.
Voor hen gaan plaats maken: Atie 
& Hans, Willie & Ellen, Marian-
ne & Anneke en tenslotte Frou-
kje & Anneke. Tenslotte mogen 
de winnaars van deze ronde ook 
niet ontbreken: Guus & Renske op 
een, Janny & Sonja op twee en El-
ly & Jessie op drie.
Volgende week de kerstdrive en 
daarna zien we elkaar volgend 
jaar op 8 januari hopelijk weer te-
rug.

Overuren voor 
wedstrijdleider BVK
Regio - Geruime tijd nadat de 
meeste leden de zaal van Dorps-
huis de Quakel al lang en breed 
hadden verlaten was wedstrijd-
leider Joop den Blanken nog be-
zig correcties op de scores in te 
voeren. Dat had enerzijds te ma-
ken met wat strubbelingen in de 
computer, anderzijds met het 
niet goed invoeren van de ‘kas-
tjes’ en de controle daarop. De 
uitslag die ‘s avonds was voorge-
lezen was dus niet helemaal cor-
rect, op de site staat de juiste uit-
slag.
Een en ander had gelukkig geen 
invloed op de eindrangschikking 
in de totaalstanden, alleen de 
percentages waren hier en daar 
wat anders.

A-lijn
In de A-lijn was er weer eens een 
1e plaats voor Nelly Vork en And-
re Verhoef met 58,54%. Marion en 
Wim Noom werden met 58,13% 
2e en Margo Zuidema en Fran-
cis Terra met 54,08% 3e. Na cor-
recties van wat eerst als ‘contra-
zitting’(2x achter elkaar!) was in-
gevoerd eindigden Nico en Jan 
als 16e en laatste, waarmee hun 
tijd in de A lijn erop zat. Met hen 
doen Elisabeth en Nan een stapje 
terug, evenals Eefke en Marianne.
Zoals verwacht werd de cyclus 
winnend afgesloten door Christa 
Leuven en Rita Riten met 57,54% 
gemiddeld.

B-lijn
In de B-lijn weer eens succes voor 
die andere Verhoef met partner 

Jan v.d. Knaap met de topscore 
van de avond (65,03%.) Een prima 
2e plaats met 62,43% werd be-
haald door Rie Bezuyen en Ger-
brand van Nigtevegt met 62,43%. 
Joke en Jan Groeneveld deden 
met 59,79% eveneens goed mee. 
Het was goed voor de 3e plaats. 
Rees en Gerard sloten de rij.
Dat Adrie Voorn en Wim Röling 
zouden promoveren was geen 
verrassing meer. Een gemiddel-
de van 58,95% over 6 avonden 
rechtvaardigt die opgang naar de 
A-lijn volledig.
Ook Jan v.d. Knaap en Jaap Ver-
hoef mogen het weer eens gaan 
proberen in het Walhalla van de 
BVK. Ria Verkerk en Gerard de 
Kuijer hielden welgeteld 0,02% 
over t.o.v. Corrie en Ruud en zij 
mogen dus ook naar de A-lijn.
Onderin moesten 3 paren de B-
lijn verruilen voor de C-lijn. Dat 
ging om Toos en Annie, Emmy en 
Gerard en Marjan en Ben.

C-lijn
In de C-lijn was de lauwerkrans 
voor Atie Doeswijk en Huub 
Zandvliet met 61,25%. Kathy Ja-
netzky en Annet Roosendaal 
volgden hen als 2e met 58,75%, 
waardoor zij in de  totaalstand 
een gemiddelde noteerden van 
55,41%, wat alle andere paren te 
machtig was. Riet en Wim Beijer 
werden met 56,67% 3e, wat net 
niet genoeg was voor een terug-
keer naar de B-lijn. Met Kathy en 
Annet promoveren Marjo en Ger-
rit van Zijtveld, alsmede Janny 
Snabel en Ida Knaap.

ACC competitie nadert 
zijn eind, finale bij UWTC
Regio - Zondag 16 december is 
alweer de een na laatste wed-
strijd van de Amsterdamse Cross 
Competitie verreden. Zondag 6 
januari zal de finale wedstrijd bij 
UWTC worden verreden. Bij het 
krieken van de ochtend bleek Ne-
derland bedekt onder een dun 
laagje sneeuw. De smeltende 
sneeuw zorgde voor een glad-
de en modderige cross.  Weke-
lijks doen 15-20 UWTC leden mee 
aan de ACC, van jeugdwielrenner 
tot 50+-er. Maar ook bmx jeugd-
lid Morgan Hartveldt vindt het 
veldrijden erg leuk om te doen. 
En bij DTS reed Morgan een ster-
ke wedstrijd door 7e te worden in 
een startveld van ruim 20 jeugd-
renners.  
Bij de 40+ had Sjon vd Berg een 
zeer slechte start, hij werd com-
pleet van het parcours gereden 
door een ander en ging hierdoor 
als allerlaatste het veld in. Dus dat 
werd 75 man inhalen om eerste 
te worden. Sjon werd 49ste. Bij 
de 40- had Ian weer een hele goe-
de start. Het hele modderige en 
gladde parcours lag hem wel. 
Geen foutjes maken en blijven 
strijden lukte. Ian is uiteindelijk 
13e geworden en deed hiermee 
goede zaken voor het eindklas-
sement. Sven Buskermolen deed 
het ook prima. Hij pakte ook weer 
wat punten en finishte als 24ste. 
Sven reed regelmatig grote kerels 
voorbij die duidelijk moeite had-
den met de modder. 

Uitslagen UWTC leden:
jeugd A: 7 Morgan Hartveldt
jeugd B: 5 Rens Grömmel, 10 Lars 
Hopman, 13 Mike Derogee, 32 Ja-
ri Buskermolen
40-: 13 Ian vd Berg, 24 Sven Bus-
kermolen, 27 Gijs Eekhoff
40+: 14 Mark Touwen, 17 Peter 
v Capel, 25 Wilfred Zijerveld, 36 
Frank Jansen, 37 Wilfried Burg-
meijer, 38 Peter vd Aar, 45 Paul vd 
Aar, 49 Sjon vd Berg

Clubcross competitie (16 dec)
De renners streden vandaag voor 
de ‘pegels’, premiecross! Ook bij 
UWTC was het parcours glad en 

vandaag een paar lekke banden 
tijdens de wedstrijd! Vooral de 
kopmannen hadden hier last van. 
Frans van Heteren moest halver-
wege koers met een lekke band 
opgeven. Louis Oude Elferink 
reed de laatste ronde door op 
zijn lekke band, maar moest Mark 
Best laten passeren. Mark ging er 
dus met de winst vandoor. Op de 
streep wist Louis nog net de aan-
stormende Gerard de Veer voor 
te blijven. Bij de 40- ging de winst 
naar Lars Wiebes.
uitslag 40-: 1 Lars Wiebes, 2 Robin 
Leijgraaf
uitslag 40+: 1 Mark Best, 2 Louis 
Oude Elferink, 3 Gerard de Veer, 
4 Peter Wiebes, 5 Rene Wiebes, 6 
Robert Wiebes, 7 Marcel Versteeg, 
8 Gijs Kostman, dnf Frans v Hete-
ren

Veldrit Wierden
Een kleine delegatie van het 
UWTCX-team ging op zondag-
middag naar de nationale veld-
rit in Wierden. De amateurs reden 
samen met de elite/beloften ren-
ners hun wedstrijd. Tommy Oude 
Elferink werd in dit geweld 14e 
en was hiermee de 6e amateur 
die over de streep kwam. Menno 
van Capel werd 33e. Bij de dames 
werd Elleke Claessen 7e.  (foto’s: 
Hans Steekers)

Kerstdrive groot succes bij BVU
Regio - Deze week werd met 40 
paren in de feestelijke versierde 
barzaal de Kerstdrive gespeeld
De prachtige prijzentafel was 
zo groot dat iedere deelnemer 
met een prijs naar huis ging. De 
bridgedrive werd gewonnen 
door Marijke & Ger v Praag met 
66,17%. Op de 2”plaats eindigde 
verrassend Greet Rahn & Ploon 
Roelofsma met 63,47% en ook 
de 3”plaats was een verrassing 
Thea Slot & Mirjam Nieuwenhui-
zen met 60,82%. De evenemen-
tencommissie omsierde het he-
le gebeuren met warme en kou-
de hapjes grote klasse. Het is de 

BVU er veel aan gelegen om zo-
veel mogelijk instroom te krijgen 
van nieuwe bridgers. Zo geven 
we regelmatig bridgelessen. Bent 
u een beginnend bridgepaar (of 
thuisbridgers) dat ook het vereni-
gingsleven wil leren kennen, dan 
kunt u zich bij de BVU opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar 
keer mee te spelen op de maan-
dagavond  en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de B.V.U. kunt u con-
tact opnemen met onze secreta-
ris Mevrouw Wies Gloudemans 
tel. 06-20393309 of via de mail 
w.gloudemans@caiway.nl 

Vlakke spellen grote 
verschillen bij Sans Rancune
Regio - Anders dan vorige week, 
toen het ene na het andere slem 
sneuvelde op een extreme ver-
deling, zijn de verdelingen van-
daag vooral vlak.  Dat ligt niet ie-
dereen even goed.  Sommigen le-
vert het juist uitstekende resulta-
ten.  Anders dan in het viertallen 
betekent vlak niet dat de uitslag 
dat ook is.  Het enige is dat veel 
kleinere verschillen in punten be-
palend zijn voor dezelfde uitslag.  
Erg goed oppassen dus, en voor-
al je de kaas niet van het brood la-
ten eten. 
Vaak helpt alleen ervaring, en ver-
der een portie geluk.
Ervaring is in dit veld voldoen-
de aanwezig.  Moet ik 2 Harten 
spelen, of toch liever 1 Sans.  Het 
eerste levert 110 punten op, het 
tweede 90 of 120, al gelang er 
een overslag inzit.  Je krijgt de-
zelfde uitslag wanneer het gaat 
om 3 Harten +3 (230), 4 Harten +2 
(480) of 6 Harten Contract (980), 
alleen gaat het dan ergens over.  
In de A blijven de hoogst eindi-
gende paren dicht bij elkaar met 

ieder ongeveer 60%. Eerste Ellie 
en Els, tweede Jan en Marcel, der-
de Ad en Gerard.  Geen slems dit 
keer.

B-lijn
In de B-lijn is er beter geschud.  
Een paar zg. swings (spellen 
waarop er voor beide paren een 
contract inzit) geven de uitslag 
een spectaculair uiterlijk.  Aan de 
percentages is het amper af te le-
zen.  Ook hier een drietal met on-
geveer 60% en de rest op gepaste 
afstand.  1. Ingeborg en Truus. 2. 
Co en An, 3. Nel en Tom.  

Wie de sfeer op dinsdagmiddag 
in de Schutse eens wil proeven, 
kan het best eerst even bellen 
met Lijnie Timmer, (0297)561126.  
Ook als u dichtbij woont, en be-
reid bent op het laatste moment 
in te vallen horen we dat graag.  
Idealiter als paar, maar soms ook 
alleen.  U voorkomt dat zes paren 
een hele tafel niet kunnen spelen 
wat men meestal veel erger vindt 
dan verliezen.








