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Eenzijdig
ongeval

Abcoude – Vorige week donderdagmiddag is In Abcoude
een auto over de kop geslagen, waarbij de bestuurder
gewond raakte. Het ongeluk
gebeurde op De Weert. De
bestuurder raakte vermoedelijk de stoeprand en raakte
bij het corrigeren de macht
over het stuur kwijt. Reed
tegen een straatlantaarn en
vloog hierna over de kop. De
bestuurder, een man op leeftijd, kon nog zelfstandig uit
zijn auto komen, maar werd
naar onderzoek wel overgebracht naar een ziekenhuis.
De Weert was lange tijd afgesloten.

Ernstig
gewond
Abcoude – Zondagmiddag vond in Abcoude op de
Nieuwe Amsterdamsestraatweg een ongeval plaats tussen een motorrijder en een
fietster, waarbij de fietster
ernstig gewond raakte. Ook
de motorrijder raakte hierbij gewond. De motorrijder
reed het dorp uit toen twee
fietsers de weg over wilde
steken. De motorrijder wilde remmen, maar zijn de
remmen blokkeerden en
hij kwam hierdoor ten val
en gleed over het wegdek.
De vrouw op de fiets schrok
hiervan en kwam lelijk ten
val. Zij raakte ernstig gewond. Beide slachtoffers zijn
met een ambulance naar het
ziekenhuis gebracht.
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22 Kinderen ontvingen een jeugdlintje

Eerste uitreiking Rondeveense
Toppers, groot succes!
De Ronde Venen - Woensdag was het eindelijk zover: de allereerste Rondeveense Toppers werden uitgereikt. Onder luid applaus
van familie, vrienden en andere genodigden ontvingen 22 kinderen hun welverdiende jeugdlintje. Alle kinderen vormen door
hun maatschappelijke inzet een inspirerend voorbeeld voor anderen. Gemeente De Ronde Venen vindt het daarom belangrijk
dat deze kinderen in het zonnetje worden gezet. Zó kwam het
idee van De Rondeveense Toppers tot stand.

De Rondeveense Toppers werden
uitgereikt onder leiding van burgemeester Maarten Divendal samen met kinderburgemeesters
Fabriz Kalse en Dorinthe van der
Kraats. In hun laatste activiteit als
kinderburgemeesters, werden zij
extra verrast door zelf ook een
jeugdlintje te ontvangen. Dorinthe en Fabriz hebben in het afgelopen jaar veel nagedacht over
zaken in de gemeente die kinderen belangrijk vinden. Zo is Fabriz geïnteresseerd in het milieu
en heeft hij in Baambrugge meegedaan aan een duurzaamheidsbijeenkomst. Dorinthe heeft op
haar beurt samen met haar klas
en Tympaan-De Baat een ouderenmiddag georganiseerd.
Enorme opbrengst
Een groep van 16 kinderen werd
beloond voor een grote bijdrage aan de Voedselbank. Met hun
club For You zijn de kinderen in
Wilnis langs de deuren gegaan
met het spel ‘een appel en een ei’.

te doneren aan de Stichting Dierenambulance De Ronde Venen/
Amstelland. Toen er een dierenambulance in de brand was gestoken, twijfelde hij geen seconde en doneerde geld uit zijn eigen spaarpot. Dankzij de inzamelingsactie was er al na twee dagen genoeg geld voor een nieuDit spel begint met het ruilen van we ambulance.
een ei voor iets anders dat meer
waarde heeft. Door steeds meer Tot slot verzamelt Julian zwerfop te halen en de spullen uitein- afval. Hij controleert afvalbakken
delijk te veilen, konden de kin- en verzamelt metalen voor de
deren met een opbrengst van metaalhandel. Daarnaast spaart
€830,15 naar de Voedselbank.
hij doppen voor de aanschaf van
blindengeleidehonden. Door zijn
Opvallende acties
acties maakt hij zijn omgeving erDaarnaast vielen er nog meer van bewust om afval op de juiste
Rondeveense Toppers op door manier te sorteren.
hun opvallende acties. Een voorbeeld daarvan is Nikkie. In het Eén groot succes
kader van de Vreedzame School, Dankzij de geweldige inzet van
heeft zij geholpen met het ‘pest- alle kinderen werd de eerste ediproject’. Zodra er op school ruzie tie van de Rondeveense Toppers
was of iemand werd gepest, dan een groot succes. De middag
werd Nikkie ingeschakeld als ‘be- werd compleet door enthousiasmiddelaar’. Diana woont pas 3 te familie en vrienden, een warm
jaar in Nederland en zet zich in als onthaal over de rode loper en divrijwilliger bij het NME-centrum verse lekkernijen. Na afloop konDe Woudreus. Ze is onder andere den de kinderen nog nagenieverantwoordelijk voor het beden- ten en dansen bij de kinder-dj.
ken en aanbieden van de spel- Volgend jaar worden weer nieuletjes voor het programma Mo- we Rondeveense Toppers in het
ve Mates. Dit zijn activiteiten met zonnetje gezet! Houd onze webgroen in het Speelwoud in Wilnis. site in de gaten voor alle informaGijs kwam in actie door 30 euro tie rondom nominaties.
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Jozefschool
Vinkeveen - De Jozefschool in
Vinkeveen is het nieuwe jaar gestart onder leiding van een nieuwe, ondernemende directeur:
Paulien Burgering. Na 3,5 jaar
krachtig leiding te hebben gegeven op basisschool De Windroos in Mijdrecht, gaat zij nu ‘zorgen, dat de toekomst is geborgen,
van de kinderen van morgen. Geboren in Leiden werd Paulien omringd door 2 zussen, 3 broers en
ondernemende ouders en grootouders. “Van niets iets maken. Pionieren, enthousiasmeren. Hutten
bouwen, kleding maken, koken
en bakken, mee naar de moestuin, en elke dag voorlezen.
Al jong gaf ze leiding aan clubjes
kinderen en vanaf de basisschool
wist ze dat ze juf wilde worden

en een eigen school bouwen. Na
de middelbare school in Utrecht
en de pedagogische academie in
Zeist te hebben doorlopen, stond
ze dan ook de dag na haar eindexamen onmiddellijk voor de klas.
“Ik heb op dorpsscholen lesgegeven maar ook op grote scholen in
Amsterdam en Den Haag. Gedurende mijn eerste lesgevende jaren in Nieuwegein, waarbij de directeuren steeds overspannen
raakten, en we met weinig collega’s een school moesten draaien,
stond ik wel eens met 100 kinderen te dansen om ze bezig te houden. In die tijd besloot ik dat ik beter zelf leiding kon gaan geven.”
vertelt Paulien bescheiden. Ze is
groepsleerkracht, remedial teacher, intern begeleider, bestuur-

der en onderwijsadviseur geweest. Paulien is opgeleid in Dalton, Montessori en ontwikkelingsgericht onderwijs en heeft een
Vrije School bestuurd. Ze woont in
Zaandam en heeft een zoon van
18. Samen met haar man heeft ze
een stuk grond gekocht in Guinea
Conakry, want “daar gaan we een
school bouwen”. In haar vrije tijd
houdt ze van koken en danst ze in
een Indiase Kathakgroep. Vol enthousiasme en met een ontembare energie staat Paulien aan het
begin van de schooldag bij de Jozefschool-deur. “Ik geniet van kinderen en ben blij dat ik een bijdrage mag gaan leveren aan het
doorontwikkelen van de Jozefschool,” vertelt ze, bruisend van
creatieve plannen.

Geef een glimlach cadeau
Mijdrecht - ‘Goede verzorging
van jezelf maakt dat je je beter voelt.’ Dit geldt zeker ook
als je ziek bent. Daarom organiseert stichting Look Good Feel
Better samen met bijna 450
schoonheidsspecialisten in februari opnieuw de landelijke actie ‘Geef een glimlach cadeau’.
Vanaf Wereldkankerdag, 4 februari, geven schoonheidsspecialisten door het hele land gratis ontspanningsmomenten aan
mensen met kanker. Deze actie
duurt de hele maand februari.
“Uiterlijke verzorging bij kanker is
veel belangrijker dan de meeste
mensen denken.” Kathy ten Boer
vertelt over hoe zij de behandeling bij de schoonheidsspecialist heeft ervaren. “Toen ik borstkanker had, ging ik door een intensieve periode met behandelingen. Ik zat de hele tijd in spanning. Dat kostte best veel energie. Een bezoek aan de schoonheidsspecialist was echt een moment voor mijzelf. Even niet ziek
zijn, maar een moment van rust
en ontspanning. De behandeling
had wel de hele dag mogen duren...”

Geef een glimlach cadeau
NZURI schoonheidssalon doet
graag mee met de actie van Look
Good Feel Better: “Mensen met
kanker worden vaak onzeker door
de uiterlijke veranderingen als gevolg van de behandelingen. Het
mooie van dit ontspanningsmoment is dat je tijdens de behandeling het vertrouwen ziet groeien.
Soms zijn een paar tips al genoeg
om ze weer te laten stralen. Dat is
precies waarom NZURI graag meedoet met ‘Geef een glimlach cadeau’.” In de maand februari geeft
NZURI schoonheidssalon 5 mensen met kanker een gratis ontspanningsmoment. De verwenmomenten van de actie Geef Een Glimlach
Cadeau zijn bedoeld voor vrouwen/mannen met kanker waarvan de laatste medische behandeling niet langer dan 6 maanden
geleden is. Aanmelden voor deze actie kan eenvoudig door een
mail te sturen naar info@nzuriplaza.nl. Dit kan tot uiterlijk 27 januari.
Ken jij iemand met kanker? Attendeer haar/hem dan op deze actie
of stuur zelf een mail en geef haar/
hem een glimlach cadeau. Wees er
snel bij want vol is vol!

bij SV Hertha in Vinkeveen. In de
sfeervolle kantine wordt er onder het genot van een hapje en
een drankje om mooie prijzen geVinkeveen - Op vrijdag 24 ja- speeld. De kantine is open vanaf
nuari wordt er weer een gezel- 19.00 uur en ze starten om 20.00
lige bingoavond georganiseerd uur.

Bingo bij Hertha
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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
Hofland 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.
Wilnis-Dorp Medisch Centrum
Dorpsstraat 65 Wilnis,
0297-441044. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Zuiderwaard Medisch Centrum
Plevierenlaan 23 Vinkeveen
0297-441144. Open : ma. t/m vr.
8.00-17.30u., za. 10.00-13.00u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57 Vinkeveen,
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.

Geslaagde cultuurdag Vakcollege Thamen

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht,
0297-293939.

een broodplank van steigerhout.
Veel belangstelling was er ook
voor de workshop Escaperoom.
Daar werd de groep in tweeën
gesplitst en gingen de leerlingen
onder begeleiding van twee professionals aan de slag met allerlei
materialen om een escaperoom
te bouwen, waarna de ene groep
uit de escaperoom van de ander

ontdekken. De Cultuurdag was
wederom een groot succes, dankzij de inzet van iedereen die er
aan meegeholpen heeft: leerlingen, workshopleiders/leidsters,
docenten, ondersteunend personeel en managementteam. Op
Thamen werd het met de cultuurdag weer duidelijk: je leert zeker
door doen !

mocht proberen te ontsnappen.
Van handletteren tot American
bbq, van grime tot dance, er waren talloze mogelijkheden voor
de leerlingen om hun talenten te

COLOFON

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

Regio - Vrijdag 17 januari was er
weer de jaarlijkse Cultuurdag op
Thamen in het kader van het vak
CKV, Culturele Kunstzinnige Vorming. Alle leerlingen van klas 3
konden kiezen uit wel vijftien verschillende workshops. Zo konden
ze in de grote keuken bij Multicultureel koken leren. In het rui-

me Skills Lab was er gelegenheid
om Popart te maken, of een auto te verfraaien met Car Graffiti;
ook kon je Model tekenen of een
workshop Braziliaans drummen
volgen.
In andere lokalen was er onder
andere yoga, Scrapheap challenge, Archery Tag, of het maken van

Verschijnt woensdag
EDITIE 2
DE RONDE VENEN,
MIJDRECHT, WILNIS,
AMSTELHOEK, DE HOEF,
VINKEVEEN, WAVERVEEN

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69 Vinkeveen. Bezoekadres:
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl
SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400.
Politie 0900-8844.

“De motor loopt op
Vakcollege Thamen”

Regio - Sinds vorige week heeft
Vakcollege Thamen te Uithoorn
er een nieuwe aanwinst bij: een
complete motor van Yamaha.
Maar, hoe krijg je zo’n prachtig
apparaat in je bezit? Gevonden?
Gekocht?
Wessel Catshoek, leerling in klas
4 Mobiliteit & Transport op Thamen, heeft stage gelopen bij de
werkplaats van Yamaha Nederland te Schiphol. Daar werken ze
met veel modellen die na verloop van tijd niet meer worden
verkocht en uiteindelijk worden
vernietigd. De mentor van Wessel, Emile Albert de la Bruhèze,
raakte tijdens het stagebezoek
in gesprek met de stagebegeleider van Wessel. Of het niet een
leuk idee zou zijn als de leerlinRegio - 32 teams speelden vrij- Alle teams hadden weer zeer lu- gen van Thamen aan zo’n motor
dagavond 17 januari mee aan de dieke namen.
zouden kunnen sleutelen, aanvierde editie van de ‘Rick FM Quiz De Quiz bestond dit jaar weer uit gezien de motoren toch vernieNight’. Het was weer druk en ge- 8 rondes met totaal 82 vragen. tigd worden. Yamaha Nederland,
zellig in het Dorpshuis de Quakel. Vragen over uiteenlopende the- in de persoon van Jesse KnobDe teams waren weer zeer gevari- ma’s, zoals; logo’s, sport, 200 jaar bout, heeft zich toen bereid geeerd, familie- sportclub- en vrien- Uithoorn & De Kwakel, muziek, toond een motor te schenken,
denteams en ook de lokale poli- actualiteiten 2019, film & tv en vi- zodat leerlingen zich nog meer
tieke partij Gemeentebelangen deoclips, afkortingen en geschieUithoorn - De Kwakel deed mee. denis & aardrijkskunde. De teams
deden goed mee en in de zaal
was er regelmatig discussie en
twijfel, ook werd er veel gelachen
en meegezongen. De hele avond
was het gezellig met drankjes en
bitterballen. Team de AmstelhoeWilnis - Zaterdag, 25 januari is kertjes eindigde als laatste en
weer de verzamelaarsmarkt in De team Oldies but Goodies kreeg
Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 de poedelprijs.
te Wilnis. Van 9.30 tot 13.00 bent De eerste drie plaatsen van dit
u van harte welkom. Er zijn post- jaar; Nr. 3 Kwakelse Rayonhoofzegels in stuiverboeken en mun- den, Nr.2 De Jong Ones en het
ten. Voor inlichtingen tel 0297- team op de foto, Buitenkantje
289322 en onze site www.verza- Rechts, eindigde als eerste.
melaarsrondevenen.nl
(Foto; Dolly Pieterson van Dolfina
Toegang gratis.
Photography).

kunnen bekwamen op het gebied van gemotoriseerde tweewielers. “Een uitgelezen kans voor
onze school om onze leerlingen
nóg beter op te leiden binnen het
vakgebied van Mobiliteit & Transport”, aldus Albert de la Bruhèze
“Naast alle auto’s die we al hebben in onze werkplaats op school,
hebben wij nu dus ook een echte, grote, mooie motor. Een goed

voorbeeld van de leef- en werkwereld van de leerlingen binnen
de school halen en de samenwerking tussen Vakcollege Thamen
en het bedrijfsleven. En zeg nou
zelf: wie wil er nou niet sleutelen
aan een prachtige Yamaha motor?” De motor is, samen met heel
veel andere mooie dingen, te bewonderen op de Open Dag op
woensdag 29 januari a.s.

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Goede Doelen Bingo
Veenweidebad

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Vierde editie Rick FM Quiz
Night weer groot succes

Verzamelaarsmarkt

Nieuwe Meerbode

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
133e jaargang
Oplage: 16.400

Mijdrecht – Bij het Veenwejdebad in Mijdrecht wordt elke
maand een bingo georganiseerd
waarbij de opbrengst naar een
goed doel gaat. In november en
december was dit voor de Voedselbank. Buiten de bingo werd in
december ook nog een inzamelingsactie gehouden in het bad
en bij elkaar bracht dit het totaalbedrag op van € 790,00. Op bijgaande foto wordt het bedrag
overhandigd aan de voorzitter
van de Voedselbank. 29 Januari is
er weer een goede doelen bingo.
De opbrengst van deze bingo
komt ten goede van “Huize Kakelbond”.
Hier worden kinderen die om verschillende omstandigheden niet
meer thuis kunnen wonen opgevangen.
De zaal gaat open om 19.00 uur
en ze beginnen om 19.30 uur.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.meerbode.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSCMix papier van verantwoorde herkomst.

WWW.MEERBODE.NL
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Zorg om stijging van
online fraude

De Ronde Venen - De criminaliteitscijfers 2019 van de gemeente De Ronde Venen laten twee tegengestelde trends zien: een flinke daling van woninginbraken en
autokraken gecombineerd met
een opvallende stijging van online fraude. In totaal is het aantal
geregistreerde misdrijven in 2019
in De Ronde Venen met 4 procent
gestegen ten opzichte van 2018.
Opvallende dalers in De Ronde Venen zijn woninginbraken
(-29%) en autokraken (-39%). Woninginbraken en autokraak zijn
inmiddels op het laagste niveau
sinds 2016. Vooral in de tweede
helft van 2019 is autokraak fors
gedaald. Burgemeester Maarten Divendal: “Deze cijfers laten
zien dat onze aanpak werkt. Daar
ben ik best trots op. Samenwer-

king met inwoners blijft daarin
erg belangrijk. Denk daarbij aan
Burgernet of buurtwhatsapp. Dat
loopt in onze gemeente heel erg
goed. Momenteel is ruim 16 procent van de inwoners van De Ronde Venen deelnemer van Burgernet. Daarmee hebben we relatief
de meeste deelnemers in de hele politieregio. Maar dat betekent
niet dat we achterover kunnen
gaan leunen; we blijven permanent campagne voeren voor actieve deelname aan Burgernet en
buurtwhatsapp. Het is juist dankzij deze samenwerking dat braak
en kraak in onze gemeente blijven dalen. Zo zijn in december in
Abcoude twee woninginbrekers
aangehouden dankzij alerte inwoners die actief informatie delen en zo samenwerken met de

politie. We zetten daarom in 2020
onverminderd in op deze samenwerking.”
Online handel
Tegenover deze daling van de
‘traditionele’ criminaliteit staat
een stijging van fraude, met online handel (+53%) als de grootste stijger. Internetoplichting is
heel breed, van online verkopers
die na betaling producten niet leveren, nepproducten of kapotte producten leveren. Maar denk
ook aan zaken als phishing waarbij slachtoffers bijvoorbeeld naar
een valse website worden gelokt
waar ze vervolgens hun bank- of
andere inloggegevens prijsgeven. Of ze maken geld over naar
een fraudeur die zich voordoet
als familielid. De stijging van de

online criminaliteit baart burgemeester Divendal zorgen. Het is
een landelijke trend die ook in
onze gemeente zichtbaar is.”
“Het meeste resultaat bereiken
we door inwoners, maar ook bedrijven weerbaarder te maken
tegen dit soort fraude”, meldt
teamchef Van Heumen. “Dit hebben we als gemeente ook opgenomen als prioriteit in ons Integraal Veiligheidsplan 2019-2022”,
vult Divendal aan. “Dit willen we
oppakken met organisaties die
contact hebben met potentiële slachtoffers. Denk aan ouderenbonden of andere verenigingen waar relatief veel oudere inwoners bij zijn aangesloten. Ook
daar kunnen we echte slagen maken als we dit samen doen: met
politie, inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.”
Denkt u dat u slachtoffer bent geworden van internetoplichting,
dan kunt u op meerdere manieren aangifte doen: via internet
(www.politie.nl), telefonisch (via
0900-8844) of op een politiebureau.”

Atlantis 2 laat punten
liggen in Lelystad
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag speelde het door Van Walraven gesponsorde Atlantis 2 tegen Exakwa 2 in Lelystad. In een
lang gelijk opgaande wedstrijd
waarbij beiden teams elkaars fouten genadeloos afstrafte trok Atlantis op het laatste moment aan
het kortste eind met een eindstand van 19-17. Exakwa was voor
Atlantis opnieuw een onbekende tegenstander binnen deze verassende poule, maar met de nodige videoanalyse werd er door
coach Mark Goverse een gericht
plan uitgedacht. Kijkend naar de
stand in de poule stonden beiden
teams nagenoeg gelijk dus vooraf was het duidelijk dat het spannende wedstrijd zou worden en
dat de winnaar een goeie stap
richting het kampioenschap zou
kunnen zetten. In de eerste aanval begonnen Sharon Moen, Natasja Korver, Jelle van Wermeskerken en Jeroen Korver. De eerste verdediging bestond uit Melissa van de Stap, Amy Loman, Rick
Kuylenburg en Mark Kruiswijk.
In de eerste helft werd strak verdedigd, maar wilde het afronden

van de steeds beter opgebouwde kansen niet zo vaak lukken wat
resulteerde in een ruststand van
7-9. In de rust werd door coach
Mark duidelijk gemaakt dat we
het sterke verdedigen vooral vol
moesten houden, geen onnodige overtredingen maken en vooral de gecreëerde kansen afmaken.
De start van de tweede helft was
wat minder voor Atlantis. Exakwa
maakte in moordend tempo het
scoreverschil na de eerste helft
goed en wist zelf de voorsprong
te pakken. Gelukkig wist Atlantis tot vlak voor het einde op gelijk hoogte te blijven door mee te
blijven scoren. In de laatste minuten wist Exakwa toch een voorsprong van 2 punten te pakken
en er werd aan de kant van Atlantis nog een aantal wissels ingezet maar dit mocht niet meer baten. Met een eindstand van 19-17
bleven de punten achter in Lelystad. Er was tot het laatste fluitsignaal hard gevochten om de punten dus er konden toch nog positieve punten meegenomen worden richting de wedstrijd voor komende week.

Filatelisten Vereniging
Uithoorn
Regio - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn en wordt gehouden op zaterdag 1 februari, U
bent van harte welkom. Het bestuur zoekt nog iemand, die onze
secretaris zou willen helpen. Heeft
U nog wat tijd om als vrijwilliger
te helpen en ook postzegels verzameld, kom dan even langs. En er
zijn altijd leden van de Filatelisten
Vereniging aanwezig, bij wie U in-

formatie kunt inwinnen over het
verzamelen van postzegels. De
vertrouwde handelaren zijn weer
aanwezig, waarbij U de benodigde postzegels kunt aanschaffen.
Ook zijn er de stuiverboeken, dat
zijn insteekboeken met postzegels, waar U zegels uit mag nemen voor 1 stuiver per stuk. De
ruilbeurs is open van 10.00 uur tot
14.00 uur.. Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn

Áart Staartjes (81) is vorige week aan de gevolgen van een verkeersongeval om het leven gekomen. Jong en oud waren een
beetje verdrietig. ‘Meneer Aart’ is niet meer. Maar wat maakte
Meneer Aart zo bijzonder dat we allemaal een beetje van hem
hielden.
Brommobiel
Toen ik las dat Meneer Aart in zijn brommobiel zat toen hij
zijn dodelijk ongeluk kreeg bekroop mij de gekke gedachte dat dit eigenlijk wel toepasselijk was. Meneer Aart was in
mijn beleving namelijk in Sesamstraat toch wel vaak een ouwe bromtol. Meneer Aart deed helemaal niet aardig en was
lange tijd de boze buurman, die niets wilde, die niet aardig
was en alle vrolijkheid in één keer teniet kon doen.
Gekke stratemaker op zee
Maar mijn generatie kent Meneer Aart ook als de gekke Stratemaker op zee uit de Stratemakeropzeeshow. In dit kinderprogramma ging het allemaal een beetje anders dan normaal. Voor het eerst werd ik geconfronteerd met afwijkend
gedrag wat niet gelijk veroordeeld werd. Zo was daar Wieteke
van Dort als Deftige Dame die regelmatig een harde scheet
liet. Erik Engerd, een lelijke vent die iedereen bang probeerde te maken. Het ging vaak over poep en pies, met liedjes
over hondendrollen en woorden als ‘oetlul’ werden zonder
schaamte de ether ingegooid. Ik vond dat super leuk en mijn
ouders waarschijnlijk niet.

Inspiratie Avond

Natuurbeleving Voor
Ouders
De Ronde Venen - Donderdag 30
januari aanstaande organiseert
Ouders Lokaal in samenwerking
met het NME een inspiratieavond
voor ouders over buiten spelen en
natuurbeleving voor (jonge) kinderen... Allerlei onderzoeken wijzen uit hoe belangrijk buiten spelen en natuurervaringen opdoen
zijn voor het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Daarom
kun je er niet vroeg genoeg mee
beginnen om kinderen in contact te brengen met de natuur en
te laten ervaren dat buiten zijn en
spelen fijn is. Maar het blijkt dat
er steeds minder kinderen buiten spelen. Vaak hebben ouders
het te druk of ze weten niet wat
ze precies buiten met hun kinderen kunnen doen. Tijdens deze inspiratieavond zal Ineke ingaan
op het belang van natuur en buiten spelen. Ook komt aan de orde hoe je het beste met eventuele risico’s om kunt gaan. Er zullen

verder veel praktische en leuke
tips gegeven worden. Voor deze
avond is Ineke Bams uitgenodigd
die jarenlange ervaring heeft met
natuurbeleving en groene kinderopvang.
Deelname en aanmelding
Deelname is gratis na aanmelding
en is mogelijk dankzij een bijdrage vanuit het provinciale project
‘Groen doet goed’. Je dient je wel
even van tevoren aan te melden
via de website deronddevenen.
ouderslokaal.nl. De inspiratieavond vindt plaats op 30 januari
(van 20:00-21:30 uur) in NME-centrum De Woudreus te Wilnis.
Ouders gezocht!
Ouders Lokaal is op zoek naar
moeders die het team van Mama
Lokaal Abcoude willen versterken. Mail info@ouderslokaal.nl als
je geïnteresseerd bent. Ook ideeen zijn welkom!

Laddercompetitie
Hartenvrouw

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.

Meneer Aart bedankt!

Regio - Dinsdag 14 januari werd
de vierde ronde van de laddercompetitie gespeeld bij Hartenvrouw/heer.
In de A lijn kampten de spelers
met vreemde verdelingen. Niet
iedereen kon hier even goed mee
omgaan. De paren die het beste
hebben gemaakt van deze spellen zijn op 1 Gerda en Nel met
62,08%, op 2 An en Ria met 58,75
en gedeeld op de derde plaats
Janny met invaller Kees en Cobie en Ada met 56,67%. In de B
lijn dansten Arna en Fien op tafel
met de beste score van deze middag 65,83%. Proficiat dames. Niet
onverdienstelijk op 2 het combi
paar Joke en Jany 58,75% en op
3 Jeanette en Lenie 53,75%. Onze barman Edwin liep na een knie

operatie op krukken maar door
hand- en span diensten van diverse dames kwam iedereen toch
aan een drankje. We hopen echter dat hij snel weer op twee benen loopt. De laddercompetitie
wordt geleid door Sonja en Janny, daarna Cobie en Ada, Gerda en Nel, An en Ria en op 5 Elly
en Jessie. In maart nog twee keer
kans om de positie te behouden
of te versterken. Volgende week
gaan we verder met de competitie.
Heeft u ook zin om te bridgen op
dinsdagmiddag? Meldt u aan bij
hartenvrouw2015@gmail.com
of bel 0297569957 om een keer
een middagje sfeer te proeven
en mee te spelen bij onze gezellige club.

Anders dan gewoon
Het was allemaal een beetje anders dan gewoon zonder dat
het burgerlijke ongehoorzaamheid was. Misschien besefte ik, maar ook mijn ouders, dat je ook anders kon en mocht
zijn dan de grote meute. Dat was misschien ook wel gelijk de
kracht van Aart Staartjes. Want als Meneer Aart in de rol van
boze buurman in Sesamstraat durfde hij anders te zijn en nee
te zeggen. Vaak niet aardig, maar hij was wel eerlijk naar zichzelf. Hij leerde ons dat je niet altijd maar een Ja-knikker hoefde te zijn. Je mocht dus ook anders zijn dan de rest.
Het leven is niet altijd leuk
Misschien wilde Meneer Aart ons ook wel vertellen dat het leven niet altijd even leuk is. Vooral als je op wat oudere leeftijd komt. Maar aan al die negatieve inslag zat volgens Aart
Staartjes ook een voordeel, want zo zei hij: ‘Het voordeel van
pessimisten is dat ze uitgaan van het slechte en dan valt het
altijd mee.’ Hij geloofde er stellig in dat er na de duisternis en
dwarsheid altijd wel weer een weg naar boven was waar het
beter zou worden. Misschien zou het daarna wel beter worden dan voorheen. Soms is er gewoon een beetje dwarsheid
nodig om zaken te veranderen. Een wijze les die wij in deze
tijd waar het systeem lijkt vast te lopen misschien wel heel
goed kunnen gebruiken.
Een roep om verandering
Maar waarom hielden we dan toch allemaal van Meneer
Aart terwijl wij hem hier toch vooral beschrijven als een ouwe bromtol. Ik denk dat we heel veel van Meneer Aart wel
een beetje in ons zelf herkennen. We willen allemaal wel een
beetje mopperen op alles en nog wat. Dat doen we dan wel
omdat we het graag beter en leuker willen dan het is. Een
roep om verandering. Meneer Aart is/was eigenlijk ons grote voorbeeld.
Lieve leuke Opa
Meneer Aart veranderde met de jaren in Sesamstraat van Boze Buurman in de lieve leuke Opa. Er kwam steeds meer een
lach op zijn gezicht en hij zei steeds minder NEE. Alsof hij wilde zeggen: ‘Het is goed zo, ik heb genoeg tegengas gegeven.
Nu is het tijd voor de generatie na mij om zo nu en dan tegenwerking te geven.’ Met als doel om het allemaal beter te maken dan het is
.
Het leven is wel leuk
Laten we Meneer Aart dan ook vooral als die lieve leuke Opa
blijven herinneren die de wereld gewoon een beetje beter
wilde maken door niet altijd maar te doen wat ons wordt opgedragen.
IVI zal de inwoners van De Ronde Venen zo af en toe ook oproepen om eens tegen de stroom in te bewegen. Met als doel
om het een stukje beter en leuker te maken in De Ronde Venen. Dus niet klagen om het klagen, maar om te kantelen.
Rust zacht lieve leuke Meneer Aart

ALTIJD PARAAT VOOR
TRAMLIJN 22

Stefan Petersen is vanaf het begin bij de nieuwe lijn betrokken.
Samen met zijn collega’s doet hij ook onderhoudswerk.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden:

Sinds 16 december rijden er trams op de nieuwe lijn
22 tussen Utrecht CS en het Science Park. Dagelijks
maken meer dan 20.000 reizigers hiervan gebruik.
De komst van de trams betekent het begin van een
nieuw tijdperk, zonder de overvolle buslijn 12.
De provincie Utrecht is als beheerder van de lijn aan
zet om het tramsysteem goed te laten draaien.
Een tramlijn vraagt om
intensief onderhoud en
wanneer een storing
optreedt, kan het gehele
systeem uitvallen. Daarom
staan de monteurs van
aannemer Strukton Rail in
de startblokken. Binnen
een half uur zijn ze ter
plaatse om een probleem
op te lossen.

hier snel uitrukken. Als
het druk is gebruiken we
daarvoor scooters. Sinds
het einde van de bouw
ben ik bij de nieuwe lijn

Stefan Petersen heeft
vanaf het eindpunt van
de lijn direct zicht op de
trams. “We kunnen vanaf

betrokken. Je wilt met z’n
allen iets moois neerzetten.
De voorbereiding ging
vanzelf, uit liefde voor

het vak. Onder tijdsdruk
problemen oplossen, dat
geeft me veel voldoening.
Tramlijn 22 is uitgebreid
op de proef gesteld.”
Toch kunnen er nog kinderziektes zijn. “De technische
systemen hebben tijd nodig
om op elkaar ingespeeld
te raken. Afgelopen zomer
was het snikheet en hadden
we nogal wat technische

Monteurs zijn binnen een
half uur ter plaatse om
problemen op te lossen
problemen. Dat waren
lange dagen. Maar ook heel
leerzaam en voor mij de
krenten in de pap.”

Stefan en collega’s doen
ook onderhoudswerk.
Omdat overdag het openbaar vervoer rijdt, werken
ze meestal ’s nachts.
De waterafvoer op de
trambaan hebben zij
verbeterd. De groeven in
de rails moeten regelmatig
worden schoongemaakt.
De onderhoudsploeg
slijpt bovendien het spoor
en strooit zout voor de
gladheidsbestrijding, want
behalve trams maken ook
bussen gebruik van de
nieuwe lijn.

N224 Renswoude: werkzaamheden riolering
(t/m 3 februari) en vernieuwen waterleiding
Vitens (tot voorjaar 2020)
N224 Woudenberg: realiseren toegang Hoevelaar,
div. werkzaamheden tot juni 2020
N420 Nieuwerbrug/Waarder: graven proefsleuven
rotonde Waarder, 13-25 januari 2020
Div. provinciale wegen: inspectie riolering tot en
met april 2020 (N210, N225, N227, N228 en N229)

Meer weten over het werk
aan lijn 22? Ga dan naar
regiotramutrecht.nl/
tram22

Officielebekendmakingen.nl

De aanpak van stikstof
De landelijke problematiek
rondom stikstofuitstoot
raakt ook de provincie
Utrecht. De provincie is verantwoordelijk voor herstel en
behoud van stikstofgevoelige
beschermde natuurgebieden
én verleent vergunningen.
Om stikstof te reduceren,
werken we samen met onze

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vind je op:
provincie-utrecht.nl/wegen. Volg ons twitteraccount
@werkaandewegutr. Bel voor spoedeisende zaken
zoals storingen aan de verkeerslichten,
wegversperringen en olie op de weg met het
Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Voor officiële bekendmakingen kun je terecht op
officielebekendmakingen.nl en op mijnoverheid.nl.
Via mijnoverheid.nl krijg je automatisch bericht bij
publicaties over een locatie bij jou in de buurt.
Wil je toch een geprinte versie van een provinciale
verordening, beleidsregel of kennisgeving, die
betrekking heeft op jouw directe leefomgeving?
Bel dan (030) 258 9111.

Vergaderingen Provinciale Staten

partners, andere provincies
en het Rijk. Met als resultaat
nieuwe beleidsregels. Deze
gelden bij vergunningen
voor activiteiten die stikstofschade kunnen toebrengen
aan een beschermd natuurgebied. Meer informatie en
helpdesk: provincie-utrecht.
nl/aanpakstikstof

22 januari, 19.30 uur: Vakcommissie Bestuur,
Economie en Middelen
29 januari, 10.30 uur: Provinciale Staten
12 februari, 09.30 uur Vakcommissie Ruimte,
Groen en Water
12 februari, 19.30 uur: Vakcommissie Bestuur,
Economie en Middelen

Prijsvraag Het Fietspad
van de Toekomst
Heb jij ideeën om het fietsen
nog leuker en aantrekkelijker te maken? Doe dan
mee met de prijsvraag ‘Het
Fietspad van de Toekomst’.
Daarmee willen we iedereen
– bedrijven en particulieren - uitdagen na te denken
over oplossingen om fietsen
nog sneller, comfortabeler
én veiliger te maken. Je
kunt je idee tot en met
3 februari 2020 inzenden via

fietspadvdtoekomst.nl.
Een onafhankelijke jury
beoordeelt de inzendingen.
Je maakt kans op mooie
prijzen én de beste ideeën
worden uitgevoerd in de
vorm van een pilot! De
winnende plannen krijgen
een plek op Het Fietspad
van de Toekomst langs
de N225, tussen Utrecht
Science Park en
Wageningen.

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele
informatie op: provincie-utrecht.nl/psutrecht.

Foto’s WO 2

De selectie van de 50 meest aansprekende Tweede Wereldoorlog
foto's voor de provincie Utrecht is bekend. De foto’s maken deel
uit van de lustrumviering 75 jaar Vrijheid, en zijn de komende
maanden onder meer te zien in het Utrechts Archief en het
Rietveld Paviljoen in Amersfoort. in100fotos.nl/utrecht.

Meer informatie? Kijk op onze website: provincie-utrecht.nl of volg ons op Facebook.com/provincieutrecht en Twitter: @ProvUtrecht | @PSUtrecht
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Eddy de robot
van OBS
De Eendracht
maakt kennis
met groep 7!
Mijdrecht - In groep 7 zijn de
leerlingen druk in de weer met
Eddy Eendracht, de geliefde
schoolrobot. Regelmatig staat
dit onderdeel op het lesprogramma van diverse groepen
van de school! Eddy stelt zichzelf nog even voor want het is al
weer even geleden dat ze met Eddy konden werken. Hij wandelde
zelfs een stukje met een paar leerlingen. Eddy kan dansen en kleine verhaaltjes vertellen: de kinderen gaan in kleine groepjes leren programmeren om op deze
manier Eddy aan te sturen. Een
vorm van eigentijds onderwijs
aangeboden door de Eendracht:
kinderen leren door zelf te ontdekken en fouten te maken hoe
ze de robot kunnen gebruiken

als hulpmiddel om zelfbedachte lessen vorm te geven. In kleine
groepjes werken ze aan projecten
waarbij Eddy kan ondersteunen,
slaan zelfs korte geluidsfragmenten op en maken gebruik van het
feit dat Eddy ‘spraakherkenning’
heeft. Het vraagt van de leerlingen om probleemoplossend en
analytisch te denken, naast creativiteit en communicatie onderling. De ‘skills’ die nodig zijn in het
onderwijs dat OBS De Eendracht
voor ogen heeft! Na groep 7 zijn
ook weer andere groepen aan
de beurt. De kennis van robotica
wordt via groep 7 en 8 doorgegeven aan de lagere groepen en zo
blijft Eddy een geliefd en boeiend
onderdeel van het onderwijsprogramma.
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Biljartteams onder de 40

Hertha is op zoek naar
35+ leden
Vinkeveen - Ook komend voorjaar gaan de 35+ teams van Hertha weer actief spelen op vrijdagavond. Om de teams aan te vullen
zijn we op zoek naar enkele sportieve spelers die ouder zijn dan
35 jaar en die nog graag een balletje willen trappen. Je speelt dan
op vrijdagavond 3 april, 17 april, 8
mei en 22 mei 2020 een voetbaltoernooi tegen drie tegenstanders op een half veld 7 tegen 7.

Om je alvast het juiste gevoel te
geven ben je van harte welkom
om een keer mee te trainen op
woensdagavond vanaf 20.30 uur
bij Hertha. Heb je interesse neem
dan contact op met Frank Vousten (frankvousten@hertha.nl) of
bel of app met 06-51978366. Ook
als je interesse hebt voor de 45+
ben je van harte welkom bij de
leukste voetbalvereniging uit de
regio.

Koppeldriebanden toernooi

Spannend verloop
Regio - Het Hans van Eijk koppeldriebanden toernooi, dat afgelopen vrijdag en zaterdag werd
gehouden in gemeenschapshuis
De Springbok te De Hoef, is in alle opzichten geslaagd en kende een spannend en geanimeerd
verloop met wisselende kansen.
Vooral op zaterdag verliep het
toernooi onder overweldigende
publieke belangstelling.
Uiteindelijk ging het Kwakelse
duo John van Dam/Hennie van
Doorn met de eer strijken door in
de finale hun dorpsgenoten Gerard Koeleman/Jan Voorn overtuigend te verslaan. Dit kampioenspaar was het gehele toernooi in bloedvorm met alleen
maar eclatante overwinningen.
Bovendien etaleerden deze spelers zeer fraaie staaltjes van techniek en precisie om je vingers bij
af te likken.
Opnieuw is gebleken dat dit biljartevenement in het centrum
van de belangstelling staat en
een onmisbare plaats heeft ingenomen in de regio. Ieder jaar
weer is het toernooi volledig volgeboekt met zeer prominente
driebandenspelers.
Er werd op drie tafels gespeeld in
een poule van vier koppels, waarvan de indeling vooraf bij loting
werd vastgesteld. De zes poulewinnaars plaatsten zich voor de
kwartfinale, die op zaterdag later
in de middag werd afgewerkt.

ting de volgende ontmoetingen
tot stand: John van Dam/Hennie
van Doorn tegen Hans/Michel
Bak; Gerard Koeleman/Jan Voorn
tegen Theo Valentijn/Henk Doornekamp en Bert Loogman/Kees
de Zwart tegen Desmond/Evert
Driehuis. Eerstgenoemde koppels hadden relatief niet zoveel
moeite om zich te verzekeren van
een plaats in de halve finale.
Het duo Driehuis maakte als beste verliezer eveneens zijn opwachting in de halve finale.
Het lot wees uit dat de rivalen
Van Dam/Van Doorn en Koeleman/Voorn elkaar ontliepen en
het moesten opnemen tegen respectievelijk Desmond/Evert Driehuis en Loogman/De Zwart. In
beide gevallen was aanvankelijk
sprake van een gelijk opgaande
strijd, doch uiteindelijk beschikten beide Kwakelse formaties
over de langste adem met een finaleplaats tot gevolg.
In deze finale had het duo Koeleman/Voorn blijkbaar alle krijt verschoten, waardoor het koppel
Van Dam/Van Doorn probleemloos de kampioenstitel en daarmee de wisselbokaal in de wacht
wist te slepen. Bekers en bloemen voor de prijswinnaars werden overhandigd door Conny
van Eijk.
Dit koppeldriebanden toernooi
werd mede mogelijk gemaakt
door sponsoring van Dé Biljartmakers Portengensebrug, DenB
Finalewedstrijden
Diensten Vinkeveen en KwaliIn de kwartfinale kwamen via lo- teitsslagerij Eijk & Veld De Kwakel.

Kansen waarnemen bij
Sans Rancune
Regio - Deze week een heel verschil met de tegeltjeswijsheden
van de vorige. De eerste plaatsen vallen toe aan uitstekende
bridgers, die daar soms dwars tegen in gaan. En dat is ook het leuke van Bridge: De regeltjes van
de tegeltjes doen niet altijd opgeld. Ze beloven een beste kans,
maar ook niet meer dan dat. Vandaag hebben we een aantal grillige verdelingen, in een enkel geval zit er zelfs voor beide kanten
een manche in, waarbij het moment waarop je moet passen
moeilijk uit één hand is af te leiden. Veel manches, geen slems,
al probeert iemand het nog wel.
Degene met het beste oog voor
bijzondere kansen wint verdiend.
Corry en Jos gaan met de eer strijken met 57,92%. Tweede worden Wies en Ad, die steeds beter
op elkaar raken ingespeeld, met
56,67%. In de B-lijn gaat het bie-

den van de manche steeds beter. Maar het lukt niet altijd, zoals Grace en Jeannette tot hun
schrik ontdekken. Ze nemen een
4 Schoppen, niet kwetsbaar tegen wel, goed uit met 5 Ruiten,
gaan gedoubleerd 3 down voor
-500, om tot hun schrik te ontdekken dat anderen op hun tafel zelden de manche bieden, zodat ze in plaats van de gedroomde 100% slechts 20% op dat spel
scoren. Domme pech. Winnaar
zijn hier Riet en Thijs, die gestaag
werken aan hun terugkeer naar
de A, met de knappe score van
66,25%. Tweede worden runnersup Kitty en Els, nog niet zo lang
lid, met een mooie 57,33%. Neen,
zij hebben op genoemd spel de
manche niet gemist.
Als u dinsdagmiddag tijd en zin
hebt met ons mee te spelen, kunt
U zich melden bij Lijnie Timmer,
(0297)561126.

Podium
Podiumplaatsen waren er namens Nooit Gedacht Voor Daan
Koot en Mariël Mur. Mariël Mur
stond bij de meisjes pupillen C
ruim aan kop in klassement. Ook
in de finale wist zij de 500 meter
en 300 meter te winnen, waardoor haar eerste plaats niet in ge-

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 –
De Kromme Mijdrecht 1
De Merel/Heerenlux 3 –
De Biljartmakers
De Merel/Heerenlux 1 –
De Springbok 1
Stieva/De Kuiper 1 – DIO

39-30
37-36
31-39
36-34

Stuivertje wisselen
In tegenstelling tot de uitslagen
van de 1e divisie scoorden bij de
2e divisie juist heel veel teams
meer dan 40 punten. In de onderlinge strijd tussen De Springbok 2
en The Peanut Bar 1 zelfs allebei
de teams. Bij elke partij was het
spannend en scoorden de verliezers ook 8 of 9 punten. The Peanut
Bar 1 hield met 42 punten net een
vaar kwam. Een knappe eerste
punt meer over dan De Springbok
plaats dus voor deze jonge Nooit
2. Cens was veel sterker dan De
Gedachter.
Kromme Mijdrecht 2 gezien de 42Daan Koot stond ook voor aan28 uitslag. Kopman Joop Luthart
vang van de finale aan kop van
was de enige die de winst moest
het klassement van de jongens
overlaten aan zijn tegenstander,
pupillen B, echter de concurrenin dit geval Jos Vermeij. De Merel/
tie zat hem vlak op de hielen.
Heerenlux 2 haalde ook 42 punDoor een klein griepje eerder deten, maar tegenstander Stieva/De
ze week, kon Daan niet voor een
Kuiper 2 bleef met 38 punten in de
topprestatie zorgen, die nodig
buurt. De slotpartij tussen D.B. en
was op de eerste plaats vast te
Piet Best was een thriller die einhouden. Hij eindigde uiteindelijk
digde in een gelijkspel, waar beiop een tweede plaats in het klasde spelers tevreden mee waren.
sement, wat nog steeds een hele
Dit is deels gelukt. Ze wonnen ASM boekte de grootste overwinmooie prestatie is.
met 36-34, maar met moeite. Mi- ning door in en tegen Bar Adelchael de Kuiper en Nico Koster hof 2 met 43-26 te winnen. De tiTop 10
De andere Nooit Gedachters wonnen met gedegen spel, Lu- telstrijd blijft hierdoor ongemeen
eindigde zo gezegd allemaal in cia Burger verloor van Cees de spannend.
de top 10. Sander van Dijk wist Jong (DIO). Tot slot ging kopman
een mooie vierde plaats te ha- Kees de Zwart ten onder tegen Uitslagen 2e divisie
–
len bij de jongens pupillen B. Bij een ontketende Ray Kramer, die De Springbok 2
41-42
de meisjes pupillen A was er een met 16 beurten de kortste par- The Peanut Bar 1
zevende plaats voor Julia Clerc tij van de week speelde. Rang- Cens –
42-28
en een achtste plaats voor Lotte lijstaanvoerder Lutis was vrij de- De Kromme Mijdrecht 2
Moerman. Bij de jongens pupillen ze speelronde, maar zal tevreden Stieva/De Kuiper 2 –
38-42
B eindigde Philip Wolvers als ze- zijn over deze uitslagen waardoor De Merel/Heerenlux 2
Bar Adelhof 2 – ASM
26-43
vende en Mikai Kentrop als tien- niemand dichterbij is gekomen.
de. Meike van Blokland werd negende bij de meisjes pupillen B
en Lisa van Dijk was vijfde bij de
meisjes pupillen C
De komende weken staan er nog
diverse wedstrijden op het programma, op zowel de langebaan
als de marathon. Naast de pupillen zullen ook veel junioren van
IJsclub Nooit Gedacht hierbij aan
de start staan.

Podiumplaatsen voor
Pupillen Nooit Gedacht
Mijdrecht - Afgelopen zondagochtend stond de finale van de
Portengencup op het programma voor de pupillen van IJsclub
Nooit Gedacht . De cup gaat over
een competitie van een meerdere schaatswedstrijden op de Jaap
Edenbaan in Amsterdam waar alleen pupillen aan mee mogen
doen. Bij iedere wedstrijd viel er
punten te verdienen en in de finale waren dat zelfs dubbele punten. Alleen de tien besten van het
klassement per categorie mochten deze finale rijden en van ijsclub Nooit Gedacht waren dat
maar liefst negen pupillen.
De weersomstandigheden waren deze ochtend goed. De temperatuur lag net iets boven nul
en conditie van het ijs was prima
op orde. Het was alleen niet helemaal windstil, anders waren de
condities zelfs perfect te noemen!
Dat was toch ook wel terug te
zien in het aantal persoonlijke records, die werden deze ochtend
niet zo veel gereden. Erg was dat
ook weer niet, het ging immers
om een goede klassering.

De Ronde Venen - Wellicht vraagt
u zich af wat er met bovenstaande titel bedoeld wordt? Dit heeft
te maken met een denkbeeldige
grens die aangeeft hoe goed een
team heeft gepresteerd. Met een
maximum van 48 punten is meer
dan 40 punten scoren prima.
Geen enkel team is dat afgelopen
speelronde gelukt. Althans in de
1e divisie. Bar Adelhof 1 kwam
nog dichtbij met 39 punten tegen De Kromme Mijdrecht 1.
Drie solide overwinningen brachten al 36 punten binnen. Richard
Schreurs maakte de hoogste serie
van de week (28 uit 100 = 28%).
Alleen Richard van Kolck was niet
op dreef en voegde er nog slechts
3 punten aan toe. Willem van der
Graaf had slechts 19 beurten nodig om hem te verslaan. De Merel/Heerenlux 1 verloor van De
Springbok 1, die ook 39 punten
behaalde. De Merel/Heerenlux
3 won met 1 punt verschil van
De Biljartmakers, mede door de
overwinning van Caty Jansen op
Nick van de Veerdonk, die maar 3
punten bijeenstootte.
Stieva/De Kuiper 1 wilde na de
sof tegen Lutis iets rechtzetten
tegen DIO.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - Maandag 13januari werd de tweede sessie van de
derde ronde gespeeld. In de A-lijn
zetten Daniel Aartse Tuijn & Carla
Euwe de toon met 63,75%. Chris
van der Wilt & Carla Steenhuis
speelden een solide 55,83% bijeen. Joke & Eric Schiphorst haakten aan met 55,00%. Gerda Ruigrok & Agnes Kroes toonden hun
vorm door een mooi 4hartencontract met 2upslagen te maken. Een ander paar deed dit ook.
Het bod van de avond kwam van
Chris van der Wilt & Carla steenhuis, een 6schoppencontract gedoubleerd gemaakt. De overige paren speelden merendeels
4schoppen met 2 upslagen.
In de B-lijn pakten Dies Bouterse
& Ans Bruggeman met 59,50% de
koppositie. Paul & Delia Kenter.
Deden goede zaken met 56,50%.
Jaap Schutte & Gerben Wiersma
zaten er net achter met 55,00%.
Nienke Hesselink & Trudy Morssink boden als enigen een 4hartencontract en maakten het. De
overige paren bleven hangen in
1hartencontract met 3upslgen.
Dies Bouterse & Ans Bruggeman
maakten een heel mooi 3sanscontract. Jan Breedijk & Corrie
van der Wilt wisten 3sans met een
upslag te maken, terwijl de overige paren in 5ruiten en 6sans en
7harten gedoubleerd nagenoeg
allen down gingen.

Cees Mulder maakten een zeer
mooi 4schoppencontract.& Ben
Ockhuizen hun lol niet op met
63,02%. Maria baas & Ted Koens
deden het goed met 59,90%. Carla de Goede & Tineke Venhuizen
waren blij verrast met 58,85%. Diverse slempogingen werden ondernomen. Een enkele lukte, het,
zoals Otto Hoogendijk & Ben Ockhuizen en Gerda van Duren & Tiny
Zwebe, door 6schoppen te bieden en te halen. Maria Baas &
Ted Koene haalden 4schoppen
met 3upslagen binnen. Ria Matthiessen & Ruud pfeiffer wisten
een 4hartencontract met 3upslagen binnen te halen. In de Clijn deden Annemarie Pierrot &
Ria Versteeg goede zaken met
64,74%. Diny de Haas & Marion
van Nieuwkerk scoorden 62,03%
en Lenny van Diemen & Hermien
Elmoudni volgenden goed met
58,80%. Ook in deze lijn werd
fors geboden. Lenny van Diemen
& Hermine Elmoudni scoorden
een super 4hartencontract met
3upslagen. Diny de haas & Marion van Nieuwkerk deden dat in
een ander spel ook. Ben Gabriel &
Jan Mur maakten een heel mooi
4hartencontract met 2 upslagen.
En in de lage kleuren kan je ook
scoren wat Corrie van der Veer
& Bea Verlaan aantoonden door
3klaveren met 1upslag te maken.

Donderdag
Donderdag 16 januari werd de
vierde ronde gespeeld. In de Alijn scoorden Riet & Gerard van
der Meer 67,92%. Cees Houmes
& Kiki Lutz deden prima mee met
60%. Ook Pieter Koopmans & Ton
Verlaan bleven bij met 59,17%.
In de B-lijn kunnen Otto Hoogendijk Het spel van deze middag
werd gemaakt door Riet & Gerard van Meer door 6sans te bieden en te maken. Tiny Tijssen &

Klaverjassen
Vinkeveen - Vrijdagmiddag 24
januari organiseren Koos & Joop
een gezellige klaverjasmiddag in
dorpshuis “de Boei” Kerklaan 32 in
Vinkeveen. De grote zaal is open
om 13.00 uur en het kaarten begint om 13.30 uur precies. Het is
een gezellig evenement met heel
veel leuke prijzen, dus voor iedere kaarter van harte aanbevolen.

Kinderen maken kennis
met tennis bij TV Wilnis
Wilnis - Half februari start Tennisvereniging Wilnis met de bekende puppy training voor de jeugd
vanaf 6 jaar. In 4 lessen krijgen de
kinderen onder deskundige leiding van een ervaren trainer les
in balvaardigheid en tennis. Dit
is een leuke manier om te kijken
of tennis iets is voor uw kind. Tennis vereniging Wilnis is een Tenniskids vereniging waarbij de kin-

deren op allerlei niveaus kunnen
spelen. Voorop staat dat de kinderen plezier in het spelletje hebben en lekker veel balletjes slaan.
De vereniging zorgt voor een racket. Kosten zijn €30,00 voor 4 lessen.
Opgeven kan bij de jeugdcommissie, Isabel Hemelaar T. 06 22
22 2 365 of via de mail jeugdcommissie@tvwilnis.nl

Rustig middagje BVU
Regio - Maandag werd met 34
paren de 2e zitting van de 4e ronde door Bridgevereniging Uithoorn gespeeld. In de A-lijn was
de 1e plaats voor Monique Verberkmoes & Jan v. Beurden met
61,25% op de 2e plaats eindigde
Tineke v/d Sluijs & Henk Stolwijk
met 58,33% die na een stroef begin en aanpassingen. In hun systeem elkaar steeds beter begrijpen op de 3e plaats werd beslag
gelegd door de constant spelende Bep de Jong & Herman v. Beek
met 57,29%. In de B-lijn werd de
1e plaats opgeeist door Ans Breggeman & Henk v. Dijke met 63,58
%, op de 2e plaats eindigde de in
vorm zijnde Ludy Bonhof & Anneke Buskermolen met 56,67%
en op de 3e plaats eindigde Nelly Jansen & Jaap Bark met 55,65%.
In de C-lijn was de 1e plaats met
de hoogste score van de avond

voor Cor de Bok & Tom v. Meijgaarden met 65,57%, Jeanette
Das & Joop de Haas waren ook in
goede vorm met 58,44% en op de
3e plaats eindigde de solide spelende Anneke & Wim Braam met
50,94%. Het is de BVU er veel aan
gelegen om zoveel mogelijk instroom te krijgen van nieuwe
bridgers. Zo geven we regelmatig bridgelessen. Bent u een beginnend bridgepaar (of thuisbridgers) dat ook het verenigingsleven wil leren kennen, dan kunt u
zich bij de BVU opgeven om geheel vrijblijvend een paar keer
mee te spelen op de maandagavond en de sfeer te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid
worden van de BVU kunt u contact opnemen met onze secretaris, Kees Visser tel: 06-53175165 of
via de e-mail kees.visser55@kpnplanet.nl
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Viertallen beslist bij
Bridgeclub De Legmeer

Clean sweep voor Boule
Union Thamen
Regio - Speeldag negen van de
NPC was voor het team van Boule Union Thamen de return tegen
Grand Cru ’82 uit Leidschendam.
Het was voor ons team een uitwedstrijd en de spelers en speelsters waren uit op een goed resultaat. Immers als je tegen de nummer laatst in de tussenstand met
slecht een wedstrijdpunt en dat
punt hebben ze tegen jou gescoord (gelijkspel in oktober),
dan heb je een soort schaamte,
die je teniet wilt doen. Het was de
eerste keer dat het team een reservespeler meenam om een tegenvallende vorm van een speler
op te kunnen vangen. In de eerste speelronde bleek al gauw dat
de vechtlust van het team optimaal was. De equipe Niels v Diemen/Ruud Vaessen pakten hun
tegenstander helemaal in en
wonnen met 13-0 hun partij. De
twee andere doubletten hadden
wat meer tegenstand, wonnen
beide hun partij. Joan v Rekum/
Harry vd Dungen met 13-9 en Ina
Hoekstra/Wilma Buchner met 137.
Met een 3-0 voorsprong de triplettenronde ingaan geeft de
burger moed. Het werd echter een echt gevecht. De tri-

plette Niels/Harry/Ruud kwam
al snel op een 7-0 achterstand,
maar vochten zich terug en wonnen met 13-11. Ook Ina/Joan en
Wilma moesten alle zeilen bijzetten, Dat deden ze prima en
wonnen met het kleinst mogelijke verschil (13-12) Dit betekende
een 5-0 voorsprong en de zekerheid dat de ontmoeting gewonnen was. Maar de strijdlust was
nog niet op. Niels en Ruud wonnen hun partij met 13-3. Een uitslag, die ook bereikt werd door
de equipe Ina Hoekstra/Henk van
Rekum. Joan en Harry moesten
de tegenstander iets meer punten toestaan, maar sloten de ontmoeting af met een 13-6 overwinning. Een 8-0 overwinning in
partijen en 53 punten meer gescoord dan de equipes van Grand
Cru ’82 samen. Een mooi resultaat
en dat geeft weer moed voor de
volgende speeldag. Deze is op 1
februari. Het team van Boule Union Thamen speelt dan de uitwedstrijd tegen De Boel de Boule in Roelofarendsveen. Helaas
moet het team dan Zowel Niels
als Ruud, goed voor negenmaal
winst op rij, missen wegens werkzaamheden. Gelukkig kan het
team rekenen op capabele reserves.

Regio - Het nieuwe jaar werd ook
ingeluid met de laatste avond van
de eerste ronde Viertallen. In de
A- lijn haalde team de Vroom met
17 punten de winst binnen gevolgd door team Egbers met 14.
In de eindstand gaat team Egbers
fier aan kop met 45 en staat team
de Vroom nu tweede met 33 punten. In de B- lijn een sterk optreden van team Ludwig dat 18 punten verzamelde. Team Bruine de
Bruin pikte nu de tweede plek in
met 12 punten waardoor team
Quelle nog maar net met 38 punten bovenaan bleef staan, maar
de teams van Ludwig en B de B
hen met respectievelijk 37 en 35
punten nog bijna inhaalden . De
C- lijn is het domein van team Visser dat ook nu weer eerste werd
met 15 punten. Ze behielden zo
met afstand de eerste plaats met
44 punten totaal. Team Udema
profiteerde van een doublet en
passeerde zo team Breggeman
net met 11 om 9 punten. Laatstgenoemde bleef echter wel tweede met opgeteld 37 punten. In de
D- lijn hield team Kamp als eerste 13 en team Bijlsma als tweede
11 punten over aan deze avond.
Team van Schaick bleef hier toch,
onbedreigd, totaal op één met

45 punten gevolgd door team
Kamp met 35. Ook in de E- lijn
zien we een dominant team. Van
Praag werd eerste met 17 waarna
team Bakker keurig met 13 punten op twee door kwam. Team
van Praag leidde hier de dans met
44 en de teams van Wille en Bakker volgen hen met 34 en 32 punten. De F – lijn tenslotte werd deze keer een prooi van team Buskermolen dat met 15 punten aan
het langste eind trok. Team Langendonk volgde met 11 punten,
waardoor in de eindstand team
Buskermolen nu een totaal van
141 en dat van Langendonk 132
punten heeft. Volgende keer worden nogmaals de viertallen degens gekruist, maar nu voor de
tweede ronde, waarbij de als eerste geëindigde teams, behalve
de A, het een lijntje hoger mogen gaan waarmaken. Wilt u dat
ooit ook ondergaan, kom dan
kaarten bij Bridgeclub De Legmeer. Elke woensdagavond vanaf 19.45 uur in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl, telefoon
06-83371540.

Groots regionaal Driebandentoernooi 2020
Regio - Biljartclub D.I.O. en Café “De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende Driebandentoernooi. De opzet van het toernooi is ongewijzigd. Dus de nummers 1 en 2 van
elke pool (van 4) plaatsen zich direct voor de kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinalepool plaatsen zich voor de halve finale en uiteindelijk wordt er
met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning.
Hoofdprijs t.w.v. ongeveer €200,-.
De bedoeling is om de kampioen
van vorig jaar Richard van Kolck
te verslaan, wat echt niet mee zal
vallen. Dit toernooi zal mede gesponsord worden door Restaurant De Haven, Herenweg 276,
3645 DX Vinkeveen, tel. 0297265308. Heeft u een voorkeur
voor bepaalde data, maak dit dan
telefonisch of per mail kenbaar.
Voorronden: zaterdagen 1-8-1522-29 en de zondagen 2-9-23 februari, aanvang14.00 uur. Zondag

1, zaterdag 7 en zondag 8 maart,
aanvang 14.00 uur.
Finales
Indien u bij de eerste twee van
de pool eindigt, dan dient u er
rekening mee te houden, dat de
kwartfinales worden gespeeld
op zaterdag 21 maart, zondag 22
maart, zaterdag 28 maart en zondag 29 maart de aanvang is om
14.00 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag 4 april
en zondag 5 april aanvang 14.00
uur. En de finale vindt plaats op
zaterdag 18 april en zondag 19
april, aanvang 14.00 uur, direct
gevolgd door de prijsuitreiking.
De kosten van deelname bedragen €15,- per persoon. Daarvoor
speelt u minimaal 3 partijen in
elke ronde. Heeft u nog vragen,
neem dan kontakt op met Café “De Merel”, Arkenpark Mur 43,
Vinkeveen, Tel. 0297-263562 of
0297-264159, mailen kan ook cafè de merel thcw@xs4all.

Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 16 januari was de tweede ronde van de
derde zitting in het nieuwe jaar.
Het was weer gezellig druk, mede omdat twee ”oude leden” weer
op het oude nest waren terug gekeerd, want zij zijn nog jong van
hart en geest. Er werd op elf tafels
gebridged, een record, geen stilzit deze keer.

firmament, de toekomst zal het
uit wijzen. De gedeelde tweede
en derde plaats was voor het gelegenheidspaar Thea en Henk en
Greet en Dieny met 56,25%, voor
beide paren een uitstekend resultaat. Wat wel op valt is dat de
uitslag van vandaag zo veel verschild met de uitslag van vorige
week.

A-lijn.
Hier was de eerste plaats weer
voor het paar Els en Alice met
65,10%, ik zal het na moeten kijken, maar ook een record voor
dit paar. De tweede plaats was
voor het paar Ada en Roelie met
59,90%, dit paar speelt zeer behoudend, hetgeen zich de ene
keer beter uit betaald dan de andere keer. De derde plaats was
voor het paar Greet en Ria met
55,21%, het blijft een ijzersterk
duo deze twee dames. Vorige
week stonden de eerste drie paren zeer dicht op elkaar, deze
week zijn de verschillen beduidend groter.

Klein Slem
In deze ronde werd er maar liefst
zes keer klein slem geboden, allen
in de A-Lijn. Drie keer 6 schoppen in spel 24, helaas alle drie
twee down, een zelfs gedubbeld.
Twee maal 6 SA in spel 22, beide
gehaald plus een en een maal zes
harten in spel 5 helaas drie down.
Men begint het nieuwe jaar met
meer optimisme in het eigen spel
dan het afgelopen jaar.

B-lijn
De eerste plaats was voor het
paar Ria en Lia met 62,08%, is dit
een nieuw sterren paar aan het

De competitie stand
De competitie stand is geheel
door elkaar gegooid, maar dat
maakt het wel spannender.
Als U interesse heeft in bridge,
kom dan eens langs in de Scheg
om kennis te maken met het zo
edele maar moeilijke spel, dan
kan U een aanmeldings- formulier meenemen..

Nieuwjaarsbridgedrive
voor een KanjerKraal
Regio - Traditiegetrouw organiseerde de Soroptimistclub Uithoorn /De Ronde Venen ook dit
jaar een Nieuwjaarsbridgedrive.
Onze 9e Nieuwjaarsbridgedrive
werd op 10 januari goed bezocht.
Ruim honderd deelnemers gingen
In Dorpshuis De Quakel (in De
Kwakel) met elkaar de strijd aan.
De wedstrijd werd afgesloten
met een verloting. De mooie prijzen zijn beschikbaar gesteld door

bedrijven en winkeliers uit de hele omgeving. Het resultaat mocht
er zijn. De opbrengst bedraagt
€1900 en de cheque zal binnenkort worden overhandigd aan de
oudervereniging KanjerKralen.
Kinderen krijgen een kraal na een
behandeling.
Bij elk blokje Dexamethason
krijgt een kind een blauwe kraal
met het gele gezichtje. De Soroptimisten sponsoren deze blauwe kraal.

UWTC Open Kampioenschap van Uithoorn
Regio - Zondag 19 januari zijn de
cyclocross wedstrijden bij UWTC
afgesloten met het open Kampioenschap van Uithoorn. Deze wedstrijd is nu voor de derde keer verreden en in plaats gekomen voor de befaamde fortcross. Stralend weer, een prima
parkoers, maar helaas geen grote deelnemersvelden. Er was natuurlijk concurrentie van de topcompetitie wedstrijd in Huijbergen, maar mogelijk zijn er door
de zachte winter ook al weer veel
renners die de wegfiets tevoorschijn hebben getoverd.
Het maakte de aanwezige deelnemers niet zoveel uit, zij hebben
zich prima vermaakt.
Bij de jongste jeugd ging de winst
naar thuisrenster Jytte Timmermans. Jytte heeft deze winter ook
zeer constant gereden bij de ACC
en heeft nu ook aan enkele nationale veldritten meegedaan. Volgend weekend gaat ze haar geluk beproeven bij het NK veldrijden voor de jeugd in Moergestel
en dat zal ongetwijfeld weer een
hele ervaring voor haar zijn. Op
de tweede plaats eindigde Lars
van Assema van DTS, derde werd
Semme Weber van Olympia en
vierde Sophie van Mastenbroek.
Bij de oudste jeugd ging de winst
naar Ties van Roode. Ties gaat komend seizoen de KNWU wedstrijden voor UWTC rijden, maar
hij blijft ook lid bij zijn ‘oude’ vereniging Olympia. Ties heeft deze
winter veel geleerd bij de UWTC
trainingen in het veld en we zijn
dan ook heel benieuwd hoe hij
het volgende week op het NK
gaat doen.
Sterke jongen
Tweede werd UWTC lid Sem
Amelink, ook al zo’n sterke jongen die vooral nog veel ervaring moet opdoen. En de derde plaats werd opgeëist door Tijmen de Jong van Avanti. Jari Buskermolen was hard onderuit gegaan en enigszins pijnlijk reed hij
de wedstrijd uit, 7e. Een mooi debuut was er voor kersvers UWTC
lid Sven Ozinga.
Een klein deelnemersveld bij de
nieuwelingen/dames. De zege bij
de nieuwelingen ging naar Julian Vergouw van de Amstel. Julian
wist beide UWTC deelnemers van
zich af te schudden. Rens Grömmel werd tweede en Lars Hopman derde.
En enige dame Femke Reemeijer
ging er met een gevulde prijzen
envelop vandoor.
Bij de 40+ was er een leuke strijd
tussen Rinus Cerfontain van Ulysses en UWTC lid Gerben van de
Knaap. Gerben moest het uiteindelijk toch afleggen tegen de 20
jaar oudere Rinus. Op de derde
plaats eindigde UWTC-er Wilfred

Zijerveld, die nog redelijk dicht
bij Gerben in de buurt kwam.
Onbedreigd
De winst bij de 40- ging onbedreigd naar Tristan Geleijn van
de Amstel. Volgens Tristan voelde het wel weer vertrouwd om
Kampioen van Uithoorn te zijn,
tenslotte is hij op zijn 7e jaar gestart bij UWTC met wielrennen.
De tweede plaats was voor Tim
Wagena die clubgenoot Wilco
van Dorp op de derde plaats zag
eindigen. Jim van Vliet heeft de
meeste wedstrijden van de clubcrosscompetitie gereden en deed
het hier ook prima, vierde. Marco Koole werd 6e en Lars Wiebes
7e. De rij werd gesloten door bmx
kampioen Bart van Bemmelen
die zijn motorcross vrienden Rene de Jong en Davey Nieuwenhuizen had meegenomen.
Topcompetitie Huijbergen
Huijbergen, een prachtig parcours met mooie zandbeklimmingen en afdalingen. En dit jaar
onderdeel van de topcompetitie.
Bij de dames sloeg UWTCX lid Elleke Claessen in de laatste ronde
in de laatste meters van de afdaling nog lelijk over de kop, maar
ondanks een bloedneus en blauwe heup reed zij een sterke wedstrijd en werd hiermee tweede bij de dames op maar zes tellen van de winnares. Bas de Bruin
was tijdens het parcours verkennen ook al op dezelfde afdaling
gevallen en hierbij zijn stuur gebroken. Voor Bas was het dus
nog snel het stuur van zijn reserve fiets overzetten naar zijn wedstrijd fiets.
De amateurs reden weer tegelijk
met de elite renners. Tommy Oude Elferink en Bart de Veer hebben ondertussen de KNWU aan
het werk gezet om de licentie te
wijzigen van amateur naar elite.
Zij gaan komend seizoen dus op
het hoogste niveau rijden. Bart
deed dit niet verkeerd en werd
netjes zesde. Door deze mooie
uitslag werd het nog bijna spannend in de eindstand van de topcompetitie, maar hij kwam net 1
punt tekort om de vijfde plaats op
te eisen. Zesde in de daguitslag
en zesde in de eindstand van de
topcompetitie. Een mooi einde
van een zeer sterk seizoen. Tommy had in de eerste ronde materiaalpech. Jammer, want ook Tommy heeft een sterk seizoen gereden en liet ook vandaag weer
mooie dingen zien. Tommy werd
14e bij de elite.
Bas de Bruin reed naar de 4e
plaats bij de amateurs, Menno
van Capel 9e, Ian vd Berg 20e en
Sven Buskermolen 21e. Voor Sven
was dit zijn debuut bij de amateurs.

