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Een kleurrijke loting. Zo noemde bonds-
coach Louis van Gaal groep A van het WK 
2022 in Qatar. Daarmee refereerde hij aan 
de verschillende continenten van de landen 
uit de poule: Europa, Azië, Afrika en Zuid-
Amerika. Wat hij ook had kunnen zeggen: 
een gigantisch mazzeltje. Want met 
Senegal, Ecuador en Qatar heeft Nederland 
uitermate gunstig geloot. “Het is niet zo 
makkelijk als iedereen denkt”, protesteerde 
Van Gaal nog toen hij werd geconfronteerd 
met de opmerking dat groep A niet bepaald 
een poule des doods is. Maar kom op Louis, 
met de nummers 18, 44 en 50 van de FIFA 
wereldranglijst heb je bepaald niet te 
klagen. Onze oosterburen, de Duitsers, 
tre� en bijvoorbeeld in de poulefase (groep 
E) Spanje. De exotische groep A mag dus 
geen probleem zijn. Wat wel een probleem 
is, althans voor de tv-kijkers, zijn de 
aanvangstijden. De avondspits zal vroeger 
op gang komen dan ooit, want Oranje 
speelt al zijn groepswedstrijden in de late 
namiddag. En dat zal even wennen zijn, 
zeker in combinatie met de herfst-/
winteromstandigheden in Nederland. Een 

EK en WK associeer je met lange zomer-
dagen, met zon, met grote schermen in de 
buitenlucht. Niet met vallende bladeren, 
wind, kou en donkerte. Maar Oranje kan 
gaan zorgen voor licht in die duisternis, om 
te beginnen met drie klinkende overwin-
ningen in de poule.

21 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Senegal
Dat is dan wel weer prettig, dat we starten 
met de op het oog lastigste tegenstander. 
Want: nummer 18 op de wereldranglijst en 
de kampioen van Afrika. In februari won 
Senegal de Afrika Cup door een overwin-
ning op Egypte. Overigens niet door 
oogverblindend voetbal, maar wel mede 
dankzij de oogverblindende laserpennen 
van de Senegalese supporters. Toch is het 
een prestatie van formaat. Voeg daarbij het 
feit dat Senegal met Sadio Mané (Bayern 
München) een echte topspeler heeft en dat 
Oranje doorgaans wat moeite heeft om op 
gang te komen op eindtoernooien, en je 
weet dat dit wel eens een lastige horde kan 
worden. Gedachtes gaan terug naar een ver 

verleden, toen Nederland tegen gelijkaar-
dige tegenstanders als Senegal met horten 
en stoten tot een resultaat kwam. In 1990 
openden we tegen Egypte en dat werd een 
afzichtelijke 1-1, vier jaar later wonnen we 
ternauwernood van Saoedi-Arabië in het 
openingsduel (2-1). Tegen Senegal 
verwachten we een vergelijkbaar potje: 
tergend moeizaam, en met een late geluks-
tre� er die de drie punten brengt.
Prognose: 2-1 (Bergwijn, Gakpo)

25 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Ecuador
Caicedo. Nee, dat is niet de naam van een 
nieuw Latijns-Amerikaans restaurant bij u in 
de buurt, maar wellicht de bekendste speler 
van Ecuador. Deze middenvelder baart 
meer dan opzien in de Premier League, 
waar hij uitkomt voor Brighton & Hove 
Albion. Voor de rest heeft Ecuador voor de 
doorsnee voetbalkijker louter minder 
bekende namen. Wat valt echter op als je de 
prestaties van het Zuid-Amerikaanse land 
onder een vergrootglas legt? Dat ze niet op 
een geel kaartje meer of minder kijken, dat 
sowieso, maar los daarvan ook dat het een 
taaie tegenstander kan zijn. Ecuador scoort 
niet gemakkelijk, maar krijgt ook relatief 
weinig doelpunten tegen. Bewijs? Hun 
laatste vijf interlands eindigden in 1-0, 0-0, 
1-0, 0-0 en 0-0. Gaap. In de kwali� catie 
eindigden ze als vierde van Zuid-Amerika, 
overigens op respectabele afstand van 
Brazilië en Argentinië. Over die topfavo-
rieten van het WK gesproken, Ecuador hield 
ze in de kwali� catiereeks thuis allebei keurig 
op 1-1. Een geconcentreerd Oranje moet 

zich al bij al betrekkelijk soepel langs de 
Zuid-Amerikanen kunnen spelen.
Prognose: 2-0 (Depay, Van Dijk)

29 november 2022 – 16.00 uur 
Nederland-Qatar
Je leert het terecht al bij de laagste jeug-
delftallen in elke sport: respect hebben voor 
de tegenstander. Dus ook voor het voetbal-
land Qatar is respect op zijn plaats. Maar dat 
was het dan ook wel. De slotwedstrijd uit de 
poule gaat namelijk gewoon een ‘eitje’ 
worden voor Oranje. Ongetwijfeld zal er een 
Qatarese bus worden geparkeerd, maar als 
zelfs Ierland en Servië eind vorig jaar in 
oefenwedstrijden met 4-0 over het land uit 
het Midden-Oosten konden walsen, hoe 
moet dat dan met een ontketend Oranje? 
Tenzij Nederland vóór deze wedstrijd al 
geplaatst is voor de volgende ronde en wat 
rustiger aan kan doen – en daar heeft het 
op voorhand wel alle schijn van – ligt een 
monsterzege in het verschiet. Want Qatar 
kan best leuk combinatievoetbal spelen, 
maar tactisch, en met name verdedigend 
laat de kwaliteit op zijn zachtst gezegd te 
wensen over. Dat is ook niet zo gek als je 
bedenkt dat de spelers van Qatar fysiek 
tekortkomen: ze zijn niet erg lang, breed en 
sterk. Dus voor koppers als De Ligt, Van Dijk, 
De Vrij en Klaassen wordt dit duel als een 
oase in de woestijn van Doha. Lang verhaal 
kort, op 29 november rond 17.45 uur kan 
Nederland zich gaan opmaken voor het 
échte werk: de achtste � nales (en verder) 
van het WK 2022.
Prognose: 4-0 (Bergwijn, Depay, Gakpo en 
Klaassen)

Analyse pouletegenstanders Nederland:

Zorgeloze WK-start Oranje 
dankzij ‘poule des levens’ 
Over lotingen voor eindtoernooien heeft het Nederlands elftal de laatste jaren niet te klagen. Voor het EK in 2021 werd Oranje gekoppeld aan de niemendalletjes Noord-
Macedonië, Oostenrijk en Oekraïne. Voor het WK 2022 is de route naar de achtste 
� nale minstens zo eenvoudig. Senegal, Ecuador en Qatar vormen een aantrekkelijke 
warming-up richting de laatste zestien.

Foto: Pro Shots / Niels Boersema

Uitgangpunten Kindcentrum
Het nieuwe uitgangspunt voor het 
Kindcentrum is een gebouw te 

ontwikkelen voor een toekomstig 
aantal van 400 leerlingen, waar de 
kinderen kunnen groeien en ontwik-

kelen. Er wordt ruimte geboden aan 
twee basisscholen Ho� and en 
Eendracht, ruimte voor taalklassen 
en ruimtes voor kinderopvang van 
Kind & Co. Het wordt een gebouw 
dat is voorbereid op interne en 
externe groei en passend is in de 
omgeving. Met een logische infra-
structuur, buitenpleinen, groen en 
een doorkijk naar toekomstige 

Mijdrecht – Het nieuwbouwproject Kindcentrum Ho� and & de Eendracht 
begint steeds meer vorm te krijgen. De besturen van onderwijsinstel-
lingen KPO Antonius en AURO hebben de regie genomen over de herstart 
van dit project, nadat de gemeente van Ronde Venen in mei 2022 had 
besloten om geen extra � nanciële middelen beschikbaar te stellen voor 
de toenmalige ontwikkeling van het Kindcentrum.

Plannen Kindcentrum in 
Mijdrecht krijgen vorm

Op zoek naar
een professionele 

Sinterklaas en 3 Pieten
zaterdag 3 of zondag 4 december

in de Regio Uithoorn en 
De Ronde Venen? 

Reserveer nu een huisbezoek. tel: 0644948200

Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.

Vrijdag 25 november gaan wij weer 
open met spectaculaire aanbiedingen.

WIJ ZIJN WEGENS

VERBOUWING GESLOTEN

Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.

VERBOUWING GESLOTENVERBOUWING GESLOTEN

van 21 t/m 24 november

Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.

Vrijdag 25 november gaan wij weer 

Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.
Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.

gaan wij weer 
met spectaculaire aanbiedingen.

Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.

gaan wij weer 

Ons assortiment voor hond en kat wordt nóg groter.

Wiegerbruinlaan 83, Uithoorn  I  Grootschalige dierenwinkel  I  vantoldierxl.nl

Regio - Van vrijdagavond 18 
november 20.00 uur tot en met 
maandagochtend 21 november 05.00 
uur is de N201 afgesloten voor alle 

verkeer tussen de N521 (Zijdelweg) 
en de N231 (Legmeerdijk). Tijdens dit 
weekend vinden er werkzaamheden 
plaats voor de aanleg van de 

Uithoornlijn (tramlijn 25). Weggebrui-
kers krijgen te maken met omlei-
dingen. Voor geïnteresseerden is er 
een uitkijklocatie ingericht op zater-

N201 weekend lang afgesloten in 
verband werkzaamheden Uithoornlijn

dagochtend 19 november, online is 
meekijken via de webcam mogelijk.

Bouw viaduct over N201
Al ruim een jaar werkt Dura Vermeer 
in opdracht van de Vervoerregio 
Amsterdam aan de aanleg van de 
Uithoornlijn: een nieuwe tramverbin-
ding tussen Amstelveen Westwijk en 
het centrum van Uithoorn. Vanaf de 
zomer van 2024 rijdt de tram volgens 
dienstregeling en steekt de N201 over 
middels een viaduct. Op dit moment 
is het viaduct in aanbouw: van vrij-
dagavond 18 november tot en met 
maandagochtend 21 november hijst 
de aannemer de betonnen liggers 
voor het viaduct met drie grote hijs-
kranen op zijn plek boven de N201.

N201 afgesloten
Vanwege de veiligheid van wegge-
bruikers is de N201 gedurende het 
weekend volledig afgesloten tussen 
de N521 (Zijdelweg) en N231 
(Legmeerdijk). Weggebruikers volgen 
de omleiding via de A2, de A9 en de 
N232. Weggebruikers die in Uithoorn 
moeten zijn, of vanuit Uithoorn 
komen, maken gebruik van de N196 
(Koningin Maximalaan). Houdt reke-

ning met extra reistijd door werk-
zaamheden op de Zijdelweg in 
Uithoorn.

Uitkijklocatie
Op zaterdag 19 november van 8.00-
12.00 uur staat er een tribune naast 
de N201, vanwaar de werkzaam-
heden te volgen zijn (vrije inloop). 
Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom om aanwezig te zijn. Het 
bouwterrein is toegankelijk via de 
Randweg in Uithoorn (per � ets en te 
voet, er is geen parkeerruimte). Via 
een webcam zijn de werkzaamheden 
het hele weekend live te volgen.

Meer informatie
Meer informatie over de omlei-
dingen, werkzaamheden en de 
webcam is te vinden op www.
uithoornlijn.nl/n201. Op www.
uithoornlijn.nl is meer informatie te 
vinden over de aanleg van de tram. 
Het project is ook te volgen via de 
BouwApp en Facebook. Bij slechte 
weersomstandigheden worden de 
hijswerkzaamheden uitgesteld naar 
het volgende weekend (25-28 
november), dit wordt via de website 
en BouwApp gecommuniceerd.

ontwikkelingen na realisatie van het 
Kindcentrum.

Gebouwontwerp
Studio 110 uit Vinkeveen heeft deze 
nieuwe uitgangspunten vertaald 
naar een gebouwontwerp. Doordat 
alle partijen een enorme inspanning 
hebben geleverd binnen een kort 
tijdsbestek is er nu al een gedragen 
gebouwontwerp. Er wordt gestreefd 
om in november inloopavonden te 
organiseren voor omwonenden en 
ouders, waarna de verwachting is dat 
de aanvraag voor een omgevingsver-

gunning in december ingediend kan 
worden. Aansluitend volgt de 
verdere uitwerking van het ontwerp 
en wordt er geschat dat de bouw 
vanaf de zomer van 2023 kan gaan 
starten.

Verder informatie
De gemeente zal op basis van het 
nieuwe ontwerp van het Kindcen-
trum, de plannen voor de woning-
bouw, na sloop van de huidige 
schoolgebouwen, weer oppakken. 
Als daar meer duidelijkheid over is 
dan wordt u door hen geïnformeerd.
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Regio - Afgelopen zondag heeft
het Amstel Blazers Collectief, samen
met Pete Bog’s Bigband en Soulkoor 
D-F!ne een spetterend concert 
gegeven in De Schutse in Uithoorn.
En wat een succes! Een uitverkochte 
Schutse met een enthousiast publiek.

‘Cheers’ heette dit bijzonder leuke 
concert, dat gepresenteerd werd door 
Jan-Willem Dienske. Naast dat elk 
onderdeel eigen stukken ten gehore 
bracht, werden er ook gezamenlijke 
muziekstukken gespeeld. Voor deze 
gelegenheid waren er unieke arrange-

menten gemaakt. Zo werd ‘Stairway
to Heaven’ van Led Zeppelin, geïnspi-
reerd op de uitvoering van de zusters 
Ann en Nancy Wilson (Heart), speciaal 
gearrangeerd voor orkest, bigband en 
koor. Het begint klein met gitaar, 
trombone en euphonium en wordt 
steeds verder uitgebouwd met meer-
dere instrumenten en zang. In het 

slotstuk wordt er uitgepakt met de 
volledige bezetting van het orkest, 
bigband en koor. Daarnaast werden
er ook andere nummers gebracht in 
diverse combinaties.
Het ensemble, de bigband en het koor 
lieten ook nummers uit eigen reper-
toire horen. Zo speelde Pete Bog’s 
Bigband, o.l.v. Gerard Kleijn, mooie 
jazz songs, zoals Splanky. D-F!ine,
o.l.v. Annemieke van Beek, bracht 
swingende soulnummers, zoals ‘It’s 
raining men’. En het Amstel Blazers 
Collectief, o.l.v. Judith Glasbeek, 
speelde onder andere het prachtige 
‘Per Amore’ van Ennio Morricone.
Het Amstel Blazers Collectief kijkt 
terug op een zeer geslaagd concert en 
bedankt de muzikanten van Pete Bog’s 
Bigband en soulkoor D-F!ne voor kun 
muzikale inbreng op deze dag. Het 
concert werd mede mogelijk gemaakt 
door Stichting Promotie Uithoorn & 
De Kwakel en het Initiatievenfonds 
Uithoorn & De Kwakel.
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COLUMN

Elke veertien dagen vind u hier 
een column van IVN, afdeling de 
Ronde Venen & Uithoorn.
IVN richt zich op natuureducatie.
Voor meer informatie: kijk op
onze website www.ivn-drvu.nl.

Het zweeft
Het is niet de bedoeling dat ik nu 
een zweverige column ga schrijven 
en tóch: het zweeft. En het nodigt 
dichters en romantici uit tot 
verhalen en gedichten en titels van 
boeken. En je hebt het zelf ook vast 
wel eens gevoeld als je in deze tijd 
buiten bent op een mooie droge 
herfstdag. En het is haast onzicht-
baar in de lucht: rag�jn is het. Zo 
dun als zijde. Pas nog, op een 

wandeling rond Botshol voelde ik 
ze: alsof zachte vingers langs je 
gezicht en handen zweven. Ik heb 
het over herfstdraden. En ze 
plakken ook nog een beetje. Herfst-
draden zijn zeer dunne draden 
spinrag.
Uit een enkel spinnenbroedsel 
komen vaak vele honderden spin-
netjes. Als ze uit het ei zijn gekropen 
zitten ze dicht tegen elkaar in een 
bol. Pas na enige dagen verlaten ze 
elkaar. Als je een eens de tijd hebt 
om goed op te letten tijdens een 
wandeling zie je hoe die kleine spin-
netjes zich een weg banen naar de 
top van grasstengels en andere 
planten. Met hun achterlijf omhoog 
scheiden ze een stroom zijden 
draadjes af. Als de draden lang 

genoeg zijn zal de spin loslaten en 
wordt hij aan de draden omhoog 
meegetrokken; de draden worden 
als vlieger gebruikt. Op deze manier 
verspreiden veel soorten spinnen 
zich, zoals de kruisspin.
Ook de hangmatspin, een kleine en 
lichte spin, verspreidt zich op deze 
manier. Deze hangmatspin ver-
spreidt zich hierdoor veel sneller 
dan andere spinnensoorten en is 
daarmee een belangrijke pioniers-
soort. Dat er zoveel hangmat-
spinnen zijn is dus geen toeval. Ze 
kunnen zo grote afstanden a�eggen 
en door opstijgende warme lucht 
tot wel kilometers hoog de lucht in 
geblazen worden!
Men heeft zwevende spinnetjes 
aangetro�en tot op 3.000 meter 

hoogte en tot op 360 km uit de kust 
boven zee.
Je kunt nu soms planten en struiken 
en grasvelden vol zien hangen met 
die dunne draden. Zeker als de zon 
erop schijnt of er druppels aan 
hangen. Dat zijn dus geen mislukte 
webben.
Het is zo heerlijk om in deze tijd van 
het jaar te gaan wandelen. Er is 
zoveel te zien te voelen en te horen. 
De kleuren, de typische herfst-
geuren van vochtige aarde en 
verdorrende bladeren. De rijpende 
vruchten in veel mooie, warme 
kleuren. Talloze paddenstoelen. Voel 
de herfstdraden in je gezicht en de 
frisse herfstwind door je haren. 
Hoor de smienten in de polder, de 
roep van een wulp.

Elza Vis
IVN-natuurgids
http://ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn.

Daverend succes concert Cheers

Regio - Rondom het thema ‘Jacht’ 
heeft het Dostojevski Quartet een 
afwisselend programma samen-

gesteld van vier strijkkwartetten. De 
vier strijkers openen met het eerste 
strijkkwartet van Haydn, bijgenaamd 

‘La Chasse’ (De Jacht). Daarna ont-
ketenen zij met het vierde strijk-
kwartet van Bartok de oerkrachten 
van de natuur. Na de pauze komt het 
zeventiende strijkkwartet van Mozart 
KV 458 ‘Jacht’ tot klinken, gevolgd 
door een swingende uitsmijter: 
‘Wood Works’ – Noorse volksmuziek, 
gearrangeerd voor strijkkwartet.

Dostojevski Quartet
Met haar eerlijke en bevlogen 
samenspel zoekt het Dostojevski 
Quartet naar verbinding, met elkaar, 
met het publiek en met de muziek. 
Het kwartet werd in 2014 opgericht 
en bestaat uit violisten Ele Bienzobas 
en Julia Kleinsmann, altvioliste
Francesca Wiersma en celliste Emma 
Kroon. In 2020 ontvingen zij het 
prestigieuze strijkkwartet stipendium 
van het Kersjesfonds. In Nederland 

speelde het Dostojevski Quartet
op de grote concertpodia zoals het 
Concertgebouw in Amsterdam en
De Doelen in Rotterdam.

Nadere informatie en kaartverkoop
Organisator: SCAU (Stichting Cultu-
rele Activiteiten Uithoorn). Datum: 20 
november 2022. Locatie: De Schutse, 
Uithoorn. Aanvangstijd: 14.30 uur.
De deuren van de zaal gaan om 14.00 
uur open. Op de website www.scau.
nl zijn online abonnementen en losse 
kaarten te bestellen. Klik op ‘Tickets’ 
en ‘Kaarten bestellen’ en volg de 
instructies. Losse kaarten à € 15,– 
(jongeren onder de 16 jaar à € 7,50) 
zijn ook verkrijgbaar bij de Read 
Shop (Zijdelwaardplein) en Bruna 
(Amstelplein) of vanaf een half uur 
voor aanvang aan de zaal.

‘Op jacht’ met het
Dostojevski Quartet

Vinkeveen - Op maandagochtend 21 
november a.s. is er in Sociaal Cultureel 
Centrum de Boei, Kerklaan 32 te 
Vinkeveen van 09.30 tot 12.30 uur 
weer het Repair Café Vinkeveen.
Bij het Repair Café zijn vrijwilligers 
aanwezig die de door u meege-
brachte kapotte spullen of kleding 
gratis voor u repareren. Het Repair 
Café wil laten zien dat repareren
leuk is en vaak heel makkelijk. En 
weggooien is niet altijd de enige 
oplossing! Repareren kan in veel 

gevallen en het is natuurlijk ook
veel beter voor het milieu! Bij het 
Repair Café kunt u terecht voor allerlei 
reparaties zoals kleding, kleine elektri-
sche apparaten, computerapparatuur, 
(niet al te grote) stoelen en krukjes, 
houten speelgoed, porselein, aarde-
werk of wat u verder thuis tegenkomt 
dat kapot is en u eigenlijk nog graag 
gerepareerd zou willen hebben. Ze 
helpen u graag op maandagochtend 
21 november a.s. met uw kapotte 
spullen. U bent van harte welkom.

Repair Café in Vinkeveen
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Uithoorn - Donderdagavond 24 
november is Harriette (Jetty) Weels, 
Mai Tai lid van het eerste uur, te gast 
bij Happy Hour, 21.00 - 23.00 uur. 
Presentator Jomaro gaat samen met 
haar, stapsgewijs haar leven door-
lopen, afgewisseld met muziek van 
haar keuze en natuurlijk enkele Mai 
Tai hits.
Ooit begonnen als popduo Sacha & 
Paul met Paul Ellis midden jaren 70, 
later lid van o.a. de groepen 
Rockaway Boulevard, American 
Gypsy én Fruitcake waar ze samen 
met Caroline de Windt in zong.
In 1983 begint Jetty Weels samen met 
Caroline de Windt en Mildred 
Douglas de groep Mai Tai en na het 
opbreken van de groep eind jaren 80, 
gaat ze een tijdje solo onder de naam 
Oscare. Sinds 1994 heeft Jetty samen 
met Caroline de groep Mai Tai weer 
nieuw leven ingeblazen.
De meidengroep Mai Tai brak door in 
het midden van de jaren 80 met een 
reeks aanstekelijke en erg succesvolle 
dance-pop hits waaronder ‘History’, 

‘Female Intuition’ en ‘Body and Soul’.
De groep bestond oorspronkelijk uit 
Jetty (Harriette) Weels, Mildred 
Douglas en Carolien de Windt, allen 
geboren in Suriname, Antillen. Na een 
paar jaar opnemen en optreden in 
Nederland met lokaal succes, kreeg 
hun single ‘History’ uit 1984 een 
impuls onder dj’s in de club-wereld 
en radio-circuit. De track trok het oor 
van Richard Branson, hoofd van Virgin 
Records, die de track en de dames 
tekende aan zijn immens populaire 
internationale label. Het duurde niet 
lang voordat het nummer een 
enorme hit werd in het VK, het 
bereiken van de Top 10 van de pop-
hitlijst van het land, de Top 40 in heel 
Europa en een nummer drie positie in 
de Amerikaanse Billboard Dancelijst 
van 1985. De krachtige opvolger 
‘Female Intuition’ was bijna net zo 
groot, en de daaropvolgende singles 
hielden de meisjes populair en zeer 
gewild in heel Europa voor de rest 
van het decennium. 
Nadat ze eind jaren 80 uit elkaar 

gingen, hervormden Carolien en 
Jetty Mai Tai voor een publiek van de 
eenentwintigste eeuw. Uitgebreid 
toerend in heel Europa, het Midden-
Oosten en Zuid-Amerika. In 2014 
kwam de hitsingle ‘Baby I Want You 
Back’ uit en het jaar daarop ‘One Nite 
Man’. Als één van de meest populaire 
vrouwelijke groepen van de jaren 80, 
blijft Mai Tai hun onvergelijkbare 
kenmerkende energie en stijl leveren 
in elk optreden.
Happy Hour met Jomaro is iedere 
donderdagavond op Rick FM te 
beluisteren via https://www.rickfm.nl/
frequenties/content/page?993.

Uithoorn - Glimmende oogjes en 
verwachtingsvolle gezichten bij de 
kinderen zaterdagochtend op de kade 
voor de aankomst van Sinterklaas met 
zijn boot vol Pieten. Het wachten 
duurde niet lang omdat het publiek 
vermaakt werd met vrolijke muziek 
van DJ Piet en het zingen van Sinter-
klaasliedjes. Ook het zonnige weer op 
deze prachtige novemberdag werkte 
geweldig mee, waardoor enorm veel 
mensen naar de aankomst waren 
komen kijken. De hele kade stond vol 
met zwaaiende jongens en meisjes. 

Veel kinderen waren zelf verkleed als 
Sint of Pietje. Sommigen hadden geen 
oog dicht gedaan vanwege het schok-
kende nieuws op het Sinterklaas-
journaal, maar Sinterklaas arriveerde 
gelukkig toch met de boot over de 
Amstel en ook de pakjesboot legde in 
Uithoorn aan. Het leven in Spanje had 
de Sint goed gedaan; hij zag eruit om 
door een ringetje te halen en ook de 
Pieten waren enthousiast om weer 
voet aan wal te zetten.
Burgemeester Heiliegers heette 
Sinterklaas en zijn gevolg hartelijk 

welkom in Uithoorn. Hij overhandigde 
hem de sleutel van het gemeentehuis, 
zodat hij wat extra ruimte had om alle 
cadeautjes te bewaren. Na het 
welkom liep Sinterklaas vanaf de 
steiger zwaaiend en handenschud-
dend langs enkele kinderen naar
zijn klaarstaande kar om daarop
te stappen en weg te rijden. Veel 
kinderen die langs de kade stonden 
bleven beduusd achter. Ze hadden 
amper een glimp opgevangen van de 
Goedheiligman en hadden ook geen 
handje pepernoten van de Pieten 
gehad. Vanwege alle wegafsluitingen 
was er geen wandeltocht door het 
dorp of bezoek aan winkelcentrum 
Amstelplein. Sinterklaas reed met een 
paar Pieten achter de kar met muziek 
aan via de Stationsstraat en de 
Amsterdamseweg naar Winkel-
centrum Zijdelwaard. Overal langs de 
weg stonden mensen te zwaaien. De 
Sint sloeg De Kwakel niet over. Na zijn 
bezoek aan Zijdelwaard vertrok hij via 
de Boterdijk om begin van de middag 
te eindigen bij de Evenementenlaan. 
Met deze feestelijke intocht is Sinter-
klaas weer in ons land aangekomen 
en is voor de kinderen weer een span-
nende tijd begonnen.

RICK FM
Zondag 20 november, Sport & Co, 11.00-
13.00 uur. Met nu ook live-verslag van de 
FC Aalsmeer wedstrijd door verslaggever 
Rob Springintveld.
Donderdag 24 november is Harriëtte 
Weels van Mai Tai te gast in de studio
bij Happy Hour, 21.00-23.00 uur.

Rick FM weekoverzicht Radio programma’s:
Maandag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek

06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland 
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Blikopener, Muziek & Info (1x in de twee weken) 
19:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma
21:00 - Pop Reünie, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Dinsdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Reggae Festival, Muziekprogramma
21:00 - Laterrr!, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Woensdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma (H)
19:00 - Goedenavond Amstelland, Muziekprogramma
21:00 - Amstelland Op Weg Naar Morgen, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Donderdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
18:00 - Door de Mangel, Talkshow i.s.m. Radio Aalsmeer
19:00 - Soul� les, Muziekprogramma
21:00 - Happy Hour, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Vrijdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek
06:00 - De Ontbijttafel, Radio Noord-Holland
09:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziek & Info 
11:00 - Historische Top 40, Muziekprogramma
12:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
14:00 - Tim voor 3, Muziekprogramma
15:00 - Amstelland Top 30, Muziekprogramma (H)
17:00 - Goedemiddag Amstelland, Non-Stop Muziek
19:00 - Moes Draait Door, Muziekprogramma
21:00 - Pre Party, Muziekprogramma
22:00 - Apenkooien, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zaterdag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Muziekprogramma 
10:00 - Hit Museum, Muziekprogramma
12:00 - Terug Blikken, Muziekprogramma 
14:00 - Wie kent Sjors, Muziekprogramma
16:00 - Het Tussendoortje, Muziekprogramma
17:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
18:00 - 60’s en 70’s, Muziekprogramma
20:00 - The Connection I Feel Free, Muziekprogramma 
22:00 - Tracks, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Zondag 00:00 - De Muzieknacht, Non-Stop Muziek 
07:00 - Goedemorgen Amstelland, Non-Stop Muziek
09:00 - The Good Guys, Muziekprogramma
10:00 - Uit de Kunst, Cultuurprogramma
11:00 - Sport & Co, Sport & verenigingsnieuws
13:00 - Rood Wit Blauw, NL Muziekprogramma
14:00 - Het Tussendoortje, Live Sportprogramma
17:00 - Back to the Seventies, Muziekprogramma
19:00 - Country Roads, Muziekprogramma
20:00 - Nerdalert, Muziekprogramma
22:00 - ‘t Marjolijstje, Muziekprogramma
23:00 - De Dag Voorbij, Non-Stop Muziek

Complete programma informatie en actueel nieuws over de programma’s 
met o.a. interviews en gasten op de website www.rickfm.nl, Facebook en 
Twitter. De radioprogramma’s zijn 14 dagen na de uitzending ook terug te 
luisteren via uitzending gemist; https://www.rickfm.nl/radiogemist/overzicht

Zie ginds komt Sinterklaas

Harriette Weels studiogast bij 
Happy Hour op Rick FM

Uithoorn - Woensdag 26 november 
is er GEEN reparatie-activiteit van-
wege de o�  ciële opening van de 
nieuwe Scheg. Tot aan het nieuwe 
jaar zijn ze op de volgende dagen 
wèl aanwezig: 7 en 21 december in 
de Scheg en 14 december in Ponde-
rosa, steeds van 13.00 tot 16.00 uur.

Ze zitten met ongeveer acht vrijwil-
ligers klaar om te kijken of ze uw 
spullen kunnen herstellen, even-
tueel onderdelen vervangen, 
enzovoort.
Electrische apparaten, elektronica 
(dvd, cd, enz.), naaimachines, 
� etsen... Ze noteren de klachten, 
doen wat ze kunnen, en dat lukt 
heel vaak wel. Zij doen dat graag, 

onder het motto: “Weggooien? Mooi 
niet!” en vragen van u alleen een 
vrijwillige bijdrage, met de leus: 
“Wat is onze activiteit waard?“
Hier wordt de huur en ko�  e voor
de medewerkers van betaald.
Heeft u vragen of wilt u meedoen?
Via deze email is dat het makke-
lijkste te doen: repaircafeuithoorn@
gmail.com.

Repair Café
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De Ronde Venen - Petri Hofste 
ontving op woensdag 9 november 
een koninklijke onderscheiding. De 
inwoner van De Hoef is benoemd tot 
O�  cier in de Orde van Oranje-Nassau 
vanwege haar jarenlange inzet voor 
meer diversiteit en inclusiviteit in de 
top van het Nederlandse bedrijfs-
leven. De versierselen werden haar 
opgespeld door burgemeester 
Maarten Divendal. De uitreiking vond 
plaats bij Nyenrode, Business Univer-
siteit in Breukelen tijdens het seminar 
‘Corporate Governance en Diversiteit 
& Inclusiviteit’, waarbij Hofste key-
notespreker was.

Rolmodel voor vele vrouwen
Vanuit verschillende posities is Petri 

Hofste al vele jaren een rolmodel voor 
vele vrouwen en vervult een belang-
rijke rol in het realiseren van diversi-
teit en kwaliteit in de boardroom.
Zij heeft zich de afgelopen jaren op 
bijzondere wijze ingezet voor het 
thema ‘gender diversiteit’. Ze heeft 
regelmatig aangegeven dit net zo 
belangrijk te vinden als elk ander 
punt op de bestuur agenda van 
bedrijven. Door haar inzet en vast-
beradenheid is deze urgentie tot
heel veel bestuur agenda’s doorge-
drongen. Naast alle drukke werk-
zaamheden verricht zij eveneens
een scala aan vrijwilligerswerk op het 
gebied van cultuur, educatie en lokaal 
bestuur. Ook hier staat vaak haar inzet 
voor vrouwen centraal. Vanuit al deze 

posities is zij al vele jaren een 
rolmodel voor vele vrouwen.

‘Gender diversiteit’ op de kaart 
Hofste wordt een van de invloed-
rijkste vrouwelijke commissarissen 
genoemd. Ook voerde ze in 2019 de 
lijst van 100 machtigste commissa-
rissen aan van Management Scope. 
Ditzelfde magazine riep haar onlangs 
voor het derde jaar op rij uit tot 
invloedrijkste vrouw in het Neder-
landse bedrijfsleven. Ze wordt 
beschouwd als de voorvechter van 
het vrouwenquotum en grondlegger 
van de Topvrouwen database. Burge-
meester Maarten Divendal is enorm 
trots dat Hofste als maatschappelijk 
betrokken, bevlogen maar ook 
bescheiden topvrouw zich nu O�  cier 
in de Orde van Oranje Nassau mag 
noemen. “Door de inbreng van haar 
idealen, maatschappelijke positie en 
haar netwerk levert zij een enorm 
belangrijke bijdrage aan onze 
gemeente.”
Ook maakte Petri Hofste de
afgelopen 10 jaar deel uit van
het Dorpscomité van De Hoef.
Om als klein dorp gezond te blijven
is het van groot belang dat er vol-
doende voorzieningen beschikbaar 
zijn en blijven. Het is één van de 
belangrijkste taken van het Dorps-
comité om daarop te letten en daar 
in samenwerking met de gemeente 
voor te strijden. “Dat heeft zij al die 
jaren met kracht gedaan”, aldus 
Divendal.

UITZENDSCHEMA

TELEVISIE 
Ziggo Abcoude/Baambrugge kanaal 36 
andere kernen kanaal 41 en KPN en overige providers kanaal 1368
Lokale tv-programma’s deze week 
Hele week vanaf 00.00 uur: Nieuwsronde. Wekelijks lokaal nieuws- en 
actualiteitenprogramma met daarin lokale onderwerpen (herhaling op 
ieder even uur)
Overige TV-programma’s 
Maandag t/m zaterdag: 10.30 / 11.30 / 14.30 en 15.30 uur: 
BlijFFit. Bewegingsprogramma voor senioren.
Lekker thuis bewegen o.l.v. Sportcoaches Joke en Jos. 
In het weekend: Het lokale weerbericht met Mees Weststrate.
Kabelkrant
De Kabelkrant loopt tussen de tv-uitzendingen door met daarin 
geschreven lokaal nieuws, aankondigingen van activiteiten in de 
gemeente en het weerbericht.

RADIO
105.6 FM en internetstream
Dagelijkse reguliere programmering 
00.00 - 07.00 uur Nacht van De Ronde Venen
07.00 - 12.00 uur Ochtendronde
12.00 - 14.00 uur Tussen Twaalf en Twee
14.00 - 18.00 uur Middag Venen
18.00 - 00.00 uur Avond Venen
Lokale Radioprogramma’s deze week:
Woensdag 20.00 - 22.00 uur Herrieschoppers
  22.00 - 23.00 uur Boundless
Donderdag  19.00 - 21.00 uur Eindeloos
Zaterdag 10.00 - 12.00 uur Amigos da Musica
Zondag 10.00 - 12.00 uur Zondag met Zorg
  12.00 - 14.00 uur Amigos da Musica (herhaling)
  14.00 - 16.00 uur UpstairsAtErics

Onze tv en radioprogramma’s zijn natuurlijk ook terug te kijken via onze 
website www.rtvrondevenen.nl via uitzending gemist en op ons Youtube 
kanaal www.youtube.com/user/RTVRondeVenen

Zelf ook radio maken, � lmen, interviewen of monteren? 
Meewerken in de redactie? Dat kan bij RTV Ronde Venen. Maak eens 
een afspraak in onze studio om te kijken en te zien wat er mogelijk is. 
E-mailadres: peter@rtvrondevenen.nl

Koninklijke onderscheiding 
voor Petri Hofste

De Ronde Venen - Vanaf 11 
december verandert het openbaar 
vervoer in De Ronde Venen. Het 
grote voordeel van de nieuwe dienst-
regeling zijn snellere verbindingen 
met belangrijke OV-knooppunten, 
waardoor inwoners sneller in 
Amsterdam Bijlmer/Arena, Breukelen 
en Uithoorn zijn.

Belangrijkste wijzigingen 
op een rijtje
De buslijnen 126 (Mijdrecht-
Amsterdam-Bijlmer/Arena en 130 
(Uithoorn Busstation-Breukelen NS) 
gaan vanaf halte Mijdrecht-Centrum 
via de Industrieweg en Mijdrechtse 
Dwarsweg naar Vinkeveen rijden. 
Deze buslijnen rijden dan niet meer 
via de Bozenhoven, Burgemeester 
Padmosweg en de Pastoor Kann-
elaan. Reizigers vanuit Wilnis kunnen 
richting Uithoorn reizen met lijn 123 
die voortaan de hele dag door gaat 
rijden. Richting Utrecht kan ook via 
Woerden gereisd worden. Reizigers 
naar Amsterdam Bijlmer/Arena 
kunnen in Vinkeveen overstappen 
van lijnen 121 en 526 op lijn 126. Er 
kan ook opgestapt worden op de 
nieuwe halte bij de rotonde Maric-

kenlaan/Mijdrechtse Dwarsweg of 
Mijdrecht Energieweg. Daarvoor 
worden de haltes uitgerust met extra 
� etsenstallingen en bushokjes. 

Snellere verbinding OV 
knooppunten
Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): 
“De gemeenteraad heeft in 2020 
nagedacht over wensen voor het 
openbaar vervoer. De gemeenteraad 
wilde niet langer afwachten wat 
provincie en vervoerder zouden 
bedenken. Snellere verbindingen 
naar de belangrijkste OV-knoop-
punten en behoud van een � exibel 
systeem in de kernen is daarvan het 
resultaat. Dit zorgt voor kortere reis-
tijden voor een groot deel van de 
inwoners en minder overlast voor 
bijvoorbeeld de bewoners van de 
Burgemeester Padmosweg.” De 
wethouder vervolgt: “Ik realiseer me 
ook dat de afstanden voor bewoners 
van Wilnis en van bijvoorbeeld de 
wijk Molenland naar de haltes groter 
worden. Er blijven wel bussen via de 
Burgemeester Padmosweg en 
Pastoor Kannelaan rijden, namelijk 
de lijnen 121 en 123. En Syntus Flex 
en lijn 526 zijn ook alternatieven. 

Nieuwe OV dienstregeling 
Syntus vanaf 11 december 2022

Alles afwegende denken we echter 
toch dat dit toch een verbetering is.” 

Proef
Voor de inwoners van Loenersloot, 
Baambrugge en Abcoude is er goed 
nieuws. Vanaf december is er een jaar 
lang een proef met buslijn 120 die 
langs het station van Abcoude rijdt. 
Hierdoor kan er al in Abcoude op de 
trein gestapt worden richting 
Amsterdam of kan men voor het 
Sporthuis uitstappen bij het station. 
Om de extra rijtijd te compenseren 
vervalt de lus via station Holend-
recht. Het blijft wel mogelijk om bij 
het AMC uit te stappen. De 
wethouder sluit af: “Op dit moment 
zijn er veel meldingen over de uitval 
van bussen. Dit zorgt voor heel 
vervelende situaties en een verlies 
aan vertrouwen in de OV-bereikbaar-
heid van de gemeente. Syntus geeft 
aan dat dit komt door een perso-
neelstekort. Wij dringen bij provincie 
en Syntus aan alles in het werk te 
stellen om de situatie zo snel moge-
lijk te verbeteren.” 

Nieuwe dienstregeling
Vanaf 11 december doen reizigers er 
verstandig aan hun reis te plannen 
via 9292.nl. Op de website van www.
syntus.nl staat een samenvatting van 
de wijzigingen.  

De Ronde Venen - Meer verbinding 
met de buren, elkaar (her)kennen en 
op straat zo nu en dan een praatje 
maken. ‘Samen in de buurt’ is een 
thema waaraan in veel wijken 
gewerkt wordt. Ook de bewoners en 
medewerkers van Zideris Proostdij-
straat in Mijdrecht willen met deze 
uitdaging aan de slag. Zideris is een 
kleinschalige zorgorganisatie die 
persoonlijke begeleiding en onder-
steuning biedt aan mensen met een 
verstandelijke beperking. Een van de 
woonlocaties in Mij-drecht, Zideris 
Proostdijstraat, doet mee aan een 
experimenteertraject van de VGN 
(Vereniging Gehandicaptenzorg 
Nederland). Samen met bewoners 
zijn zij op zoek naar manieren om 
meer verbinding te maken met 
inwoners van Mijdrecht. Maar om 
echt verbinding te maken, is het 
nodig om te onderzoeken op welke 
manier dat het best past. Hiervoor 
nodigt Zideris Mijdrecht haar buurt- 
en dorpsgenoten uit om op 21 
november naar de Windmolen 75 in 
Mijdrecht te komen. Op deze maan-
dagavond organiseert de Ideeën-
werkplaats een Netwerk-bijeen-
komst voor alle inwoners uit De 
Ronde Venen. De Ideeënwerkplaats 
is een platform voor het samen 
ontwikkelen van ideeën die Mijd-
recht een beetje mooier, levendiger 
en gezelliger maken. Van alles is 
mogelijk. De ideeën kunnen gelijk 
voorgelegd worden aan ervarings-
deskundigen, medewerkers van 
diverse maatschappelijke organisa-
ties en medewerkers van de 
gemeente die deze avond aanwezig 
zijn.

Iedereen welkom
Iedereen is welkom, ook als u alleen 
wilt luisteren naar de ideeën van 
anderen. De bewoners van Zideris 
Proostdijstraat hebben in ieder geval 
alvast met elkaar nagedacht over wat 
zij kunnen betekenen voor de buurt 
en voor een ander. Bent u nieuws-
gierig naar hun mooie ideeën, heeft 
u zelf leuke ideeën en woont u in De 
Ronde Venen? Dan hopen de bewo-
ners en medewerkers van Zideris 
Proostdijstraat u 21 november te 
ontmoeten! De Ideeënwerkplaats 
vindt plaats op de Windmolen 75, 
start om 19.30 uur (inloop vanaf 
19.15 uur) en eindigt om 21.15 uur. 
Vooraf aanmelden wordt gewaar-
deerd, maar is niet verplicht. Dit kan 
door het sturen van een e-mail naar 
info@ideeenwerkplaatsdrv.nl. Meer 
informatie vindt u op www.ideeen-
werkplaatsdrv.nl. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Marijke 
Alleman van Zideris op 06-41710972.

Zideris Mijdrecht zoekt buurt op

Hoofdprijswinnaar dolblij met 
laptop
Mijdrecht - Het was weer ontzettend druk bij de maandelijkse 
buurtbingo in de wijk Proosdij in Mijdrecht. Iedere maand kunnen 
(meestal zijn het 55-plussers) zich vermaken met een gezellig 
middagje bingo spelen waarbij ook nog eens prachtige prijzen te 
winnen zijn. De bingo wordt sinds kort gehouden in gebouw De 
Rank aan de Prins Bernardlaan 2 in Mijdrecht. Afgelopen week was er 
een extra hoofdprijs, aangeboden door Multi Media Mijdrecht: een 
prachtige laptop. De winnaar was er dolblij mee. Op bijgaande foto 
krijgt zij de prachtige prijs aangeboden door Multi Media Mijdrecht.
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Uithoorn - Ria en André de Graaf
uit Uithoorn vierden onlangs hun 

60-jarig huwelijk. Dat wilde burge-
meester Pieter Heiliegers niet 

zomaar voorbij laten gaan en 
bezocht het diamanten paar om
hen te feliciteren. Ze waren best 
gespannen voor de komst van de 
burgemeester, glimlacht de bruid, 
Ria de Graaf-Bom. “Maar het was 
grandioos. Onze dochter, zoon en 
schoondochter waren er ook bij.
We hebben een heerlijke ochtend 
gehad!”
Het echtpaar kreeg een prachtige 
bos bloemen. Ria: “Niet alleen van 
de burgemeester, hoor. Van heel 
veel mensen; het lijkt hier net een 
bloemenwinkel!”
Het paar leerde elkaar kennen op 
een Amsterdamse dansvereniging. 
Of de vonk direct oversloeg? “Niet 
gelijk,” geeft Ria toe, “maar ik vond 
hem er wel lekker uitzien.” Tot slot 
heeft het diamanten paar nog een 
goed advies: “Leef het leven nu.”

Uithoorn - Slapeloze nachten heeft 
Watze de Vries gehad nadat hij het 
bericht in de Nieuwe Meerbode las 
dat er woningen gebouwd gaan 
worden op de locatie van de vroe-
gere Cindu. “Ze kunnen niet bouwen 
op die vergiftigde plekken”, zegt hij 
stellig. 
Drs. Watze de Vries (bioloog, bioche-
micus en destijds wetenschappelijk 
milieuonderzoeker bij het Zuivering-
schap Amstel- en Gooiland) maakt 
zich grote zorgen voor de toekom-
stige bewoners. Vanaf midden jaren 
zeventig is de bioloog al bezig om de 
vervuiling van de Uithoornse teer-

fabriek aan de orde te stellen. “Op 
een dag stond er een voor mij onbe-
kende man op de stoep met een 
potje teer en de vraag of ik dat wilde 
onderzoeken.” De uitkomst schokte 
hem en daarna kon hij zijn ogen er 
niet meer voor sluiten. “Er zaten 
potentieel kankerverwekkende 
sto�en in, onder andere PAK-verbin-
dingen.” De man bleek Arie Schriek, 
fervent tegenstander van de Cindu. 
Schriek werd de spreekbuis en Watze 
voorzag hem als adviseur van weten-
schappelijk bewijs. Er ontstond een 
actiegroep: Cindroom. “Later stonden 
er mensen voor de deur met een ei of 

een halve kip, of ik dat wilde onder-
zoeken.” Onder leiding van Schriek 
ging Watze van sloot tot sloot en de 
hele polder bleek vervuild.
“Het gif zat zelfs in de koeien en in
de melk, en in hoge concentratie in 
de boerenkool.” Het kostte hen veel 
geld en leverde hen weinig op. Watze 
werd gevreesd en gehaat. “Ik ben 
bedreigd en zelfs fysiek aangevallen.” 
Ruim veertig jaar later heeft hij een 
archief met ordners vol rapporten, 
krantenberichten en foto’s en zelfs 
een boek van alle ontwikkelingen 
van Cindroom. Hij kan er uren over 
vertellen, want een belangrijk deel 
van zijn leven is hij bezig geweest om 
de vervuiling een halt toe te roepen.

Boos
Door het bericht dat er woningen 
gebouwd gaan worden in de Amstel-
zone, kwamen alle herinneringen 
weer boven. Het maakt hem boos.
“Er is geen heden zonder verleden. 
Het hele gebied is verontreinigd en 
ze kunnen dat niet veranderen door 
er een lee�aag van een meter over-
heen te gooien.” Als voorbeeld geeft 
hij dat een grootvader zijn kleinkind 
een appelboompje geeft. De wortels 
van dat boompje groeien door het 
aangebrachte worteldoek en later eet 
dat kleinkind een vergiftigde appel. 
“Ze denken dat het geen kwaad kan, 
maar dit is niet te saneren. Saneren 
betekent het verwijderen van de 
zwaar vervuilde grond; die vervuiling 
zit tot wel vijfentwintig meter diep.” 
Hij verdenkt sommige raadsleden 
van geheugenverduistering en
stoort zich aan de arrogantie van
de domheid. “De raadsleden hebben 
niet door wat er gebeurd, maar ze 
vragen er ook niet naar. Ze gaan 
voorbij aan de kennis die er is bij
de inwoners. Het is ingewikkelde 
materie. Wethouder Hazen kan het 
mooi vertellen, maar ik heb weten-
schappelijke bewijzen van wat daar 
in de grond zit.” Voor Watze is dit een 
levenszaak. “Je huis is je kasteel, daar 
ben je thuis. Ik maak me ernstig 
zorgen om de mensen die daar
gaan wonen. Dit is het verdriet
van Uithoorn.”

Op 7 december is het de Nationale 
Vrijwilligersdag. Hoog tijd om 
aandacht te schenken aan het vele 
vrijwilligerswerk van Uithoorn voor 
Elkaar!

Vrijwilligers van Uithoorn voor Elkaar 
bieden inwoners hulp en ondersteu-
ning op verschillende gebieden. Het 
brengt hen veel voldoening iets voor 
een ander te betekenen. De vrijwil-
ligers worden hierbij ondersteund 
en begeleid door de professionals 
van Uithoorn voor Elkaar. Heb je 
interesse om vrijwilligerswerk te doen, 
maar weet je nog niet precies wat 
je leuk vindt? Hieronder kun je lezen 
wat Uithoorn voor Elkaar allemaal 
te bieden heeft op het gebied van 
vrijwilligerswerk. Ook kun je eens op 
de vrijwilligers vacaturebank kijken 
van Uithoorn voor Elkaar. Hier vind 
je diverse vrijwilligersvacatures van 
maatschappelijke organisaties in 
Uithoorn: www.steunpuntvrijwilligers-
werkuithoorn.nl

Mantelzorgvrijwilliger
Als mantelzorgvrijwilliger ondersteun 
je mantelzorgers. Mantelzorgers geven 
meer dan gemiddelde zorg aan hun 
naaste vanwege ziekte, een handicap 
of ouderdomsklachten. Omdat man-
telzorgers vaak 24 uur per dag voor 
hun naaste zorgen, hebben ze weinig 
tijd voor zichzelf. Jij kunt als vrijwilliger 
het verschil maken door bijvoorbeeld 
een paar gezellige uren door te bren-
gen bij iemand met een chronische 
ziekte of een beperking, maar je kunt 
ook een (wandel)maatje worden.

Vrijwilliger ANWB Automaatje
Vrijwilligers van ANWB Automaatje 
brengen minder mobiele inwoners in 
Uithoorn naar diverse bestemmingen. 
Denk aan een ziekenhuisbezoek, de 
kapper, of de kaartclub. Hierdoor 
wordt hun leefwereld groter, hebben 
ze meer sociaal contact en voelen ze 
zich meer verbonden met hun omge-
ving wat zorgt voor meer levensgeluk.

Vrijwilligers financiële 
ondersteuning
Door stijgende kosten in levensonder-
houd komen steeds meer inwoners 
in de knel. Als vrijwilliger kun je bij 
Uithoorn voor Elkaar het verschil ma-
ken door inwoners te helpen met hun 
financiën. Bijvoorbeeld bij het openen 
van administratieve post, het in kaart 
brengen van betalingsachterstanden, 
betalingsregelingen tre�en of het in-
vullen van belastingpapieren. Je kunt 
zowel in een 1 op 1 situatie gekoppeld 
worden aan een inwoner of samen 
met andere vrijwilligers helpen in het 
financieel café onder leiding van een 
professional.

Vrijwilligers ontmoetingsgroepen 
Bilderdijkhof
Boodschappen doen, ko�e of thee 
zetten, lunch voorbereiden of wande-
len. Vrijwilligers van de ontmoetings-
groepen in de Bilderdijkhof onder-
steunen ouderen met geheugen- of 
andere cognitieve klachten. Met een 
activiteitenprogramma helpen zij om 
hun belevingswereld te vergroten. De 
vrijwilligers zijn vrij om te bepalen hoe 
vaak zij willen helpen en hoeveel tijd 
ze hier aan willen besteden.

Vrijwilligers in De Kuyper
In de Kuyper kunnen inwoners op 
dinsdagochtend gezellig een half 
uurtje bewegen op muziek. Vrijwil-
ligers ondersteunen hierbij en na 
afloop krijgen de deelnemers een 
lekker kopje ko�e of thee met een 
lekkernij aangeboden. Ook organise-
ren de vrijwilligers spelletjesmiddagen, 
ko�eochtenden of bloemschikken. 
Bovendien helpen de vrijwilligers mee 
met de organisatie van de kerstbor-
rel op vrijdag 16 december voor de 
inwoners in Uithoorn.

0297-303044
info@uithoornvoorelkaar.nu
www.uithoornvoorelkaar.nu

Alle vrijwilligers in Uithoorn zijn van harte welkom 
om op deze borrel langs te komen!

Woningen op voormalig Cindu-
terrein: ‘Het verdriet van Uithoorn’

Watze kan er niet van slapen.

Uithoorn - ‘Groen’ is een van de 
kenmerken van het nieuwe centrum 
van Uithoorn. In deze fase van de 
werkzaamheden werken alle 
betrokken partijen echt toe naar het 
eindresultaat van het verkeersplan. 
Eind vorige week zijn ook de bomen 
in de middenbermen geplant.
Binnenkort worden ook de bloem-
bollen in de middenberm gepoot 
en wordt er gras gezaaid. De bollen 
komen in het voorjaar op en kleuren 
dan de middenbermen. Omdat het 
in het najaar vaak te koud is, zal het 
gras nu nog niet helemaal tot een 

grasmat uitgroeien. Het gras wordt 
in het voorjaar bij gezaaid. 
In de weken 47 en 48, vanaf 21 
november, wordt het natuursteen 
op de rotonde aangebracht. De 
rotonde wordt hiervoor deels 
afgezet. Op woensdag 23 november 
wordt de grote rode beuk geplant. 
Deze beuk heeft een stamomtrek 
van 100 tot 120 centimeter en is 
onderdeel van het kunstwerk 
‘Uithoorn 200 jaar’. Met het planten 
van het groen krijgt het nieuwe 
centrum van Uithoorn steeds meer 
een gezicht.

Uithoorn krijgt weer een gezicht

Ria en André 60 jaar getrouwd

Uithoorn - Op vrijdag 11 november 
zijn er op verschillende plekken in 
Uithoorn door het politiebasisteam 
Aalsmeer-Uithoorn verkeerscon-
troles gehouden. Er zijn meerdere 
personenauto’s, werkbussen,
scooters en �etsers gecontroleerd. 

Er zijn diverse bekeuringen uitge-
schreven, waarvan de meesten, 
negen stuks, voor niet werkende 
�etsverlichting. Ook zijn proces-
verbalen opgemaakt voor niet 
werkende autoverlichting, niet 
tonen van een rijbewijs, rijden 

zonder rijbewijs, bellen achter het 
stuur, rijden zonder helm en te 
hoge snelheid scooter. Er zijn 
tevens meerdere waarschuwingen 
uitgedeeld. Daarnaast zijn er �ets-
lampjes uitgedeeld. In de aan-
komende maanden zullen nog 
meer controles volgen in Uithoorn 
en in Aalsmeer.

Geen erlic tin   fiets: eke rin
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De Ronde Venen – Het openbaar 
vervoer, de trein en busverbindingen, 
het blijft een ramp. Al maanden krijgt 
onze redactie mailtjes van passagiers 
die nu en dan geen kant op kunnen. 
Wij ontvingen ook een brief van 
verontruste ouders van een jongen 
met een beperking uit Vinkeveen. Zij 
schreven: “ Sinds de start van dit 
schooljaar loopt onze zoon twee 
dagen in de week, te weten de 
donderdag en vrijdag stage in 
Abcoude. Onze zoon heeft een licht 
verstandelijke en fysieke beperking, 
wat maakt dat veranderingen voor 
hem lastig zijn. Hij heeft hiervoor 
met zijn PGB-er OV-training gedaan 
en dat was ook goed te doen om met 
de bus 126 van Vinkeveen Viaduct 
naar Carpoolplaats A2, Abcoude te 
reizen en vandaar uit verder te lopen 
naar zijn stage-adres, ongeveer tien 
minuten. Zij hebben dit in de zomer-
vakantie geoefend en ook al twee 
keer voor de zomervakantie en toen 
ging het nog prima. Echter, sinds 
september is het drama en dan 
vooral terug. Hij werkt tot 14.00 uur 
en is dan rond 14.12 uur
bij de carpoolplaats. Hij wacht daar 
rustig af, maar regelmatig verschijnt 
er dan het bericht dat de eerstvol-
gende busrit is komen te vervallen. 
Aangezien op donderdagmiddag
om 15.00 uur de PGB-er op de stoep 
staat, ga ik hem dan vervolgens maar 
weer ophalen omdat hij anders niet 
op tijd terug is. We hadden al erva-
ringsverhalen van jongeren vanuit 
Vinkeveen die tussen 08.00 en 09.00 
uur de buslijn 126 moesten hebben 
richting Amsterdam Bijlmer Arena en 
dat zij stonden te wachten en de bus 
gewoon niet kwam, of vol zat en 
gewoon doorreed. Om deze reden 
heb ik hem eerst maar ook zelf naar 
zijn stage-adres. Immers, onze zoon 
kan niet zo maar schakelen dat als 
zijn bus niet rijdt of komt, dat hij dan 
gewoon even buslijn 130 richting 
Breukelen moet pakken en dan daar 
op de trein kan stappen. Dat is te 
ingewikkeld.

Gewoon niet stoppen
Enkele weken geleden was het hele-
maal fraai, buslijn 126 komt voor-
rijden. Inmiddels stond al in OV 9292 
dat de busdienst was komen te 
vervallen van Vinkeveen naar 
Abcoude, normaliter vertrekkend om 
08.05 uur bij het viaduct Vinkeveen 
en aankomst om 08.16 uur bij A2, 
Abcoude. Echter, daarna stond een 
ander reisadvies, namelijk met buslijn 
126 om 08.05 uur, dan uitstappen bij 
halte Laarderhoogtweg, Amsterdam. 
Vervolgens instappen op buslijn 126 
richting Mijdrecht, die dan kennelijk 
wel zou stoppen bij A2, Abcoude 

carpoolstrook, waar hij dan om
08.45 uur zou aankomen. Wij snapten 
er even niets meer van en checkten 
het bij de chau�eur, immers op de 
bus zelf staat ook de aankondiging 
bus 126 Amsterdam Arena, via 
Abcoude A2. In samenspraak met de 
chau�eur, die contact opnam met de 
planning van de route bleek dat hij 
inderdaad niet zou stoppen bij A2, 
Abcoude en direct door moest naar 
halte Laarderhoogt-weg in 
Amsterdam. Waarom dit was, wist 
niemand, maar was voor mij 
voldoende om te beslissen dat onze 
zoon niet met de bus zou meereizen, 
maar dat ik het zelf wel weer zou 
oplossen. Toen ik hem die middag op 
ging halen en even stopte bij de 
Carpoolstrook Abcoude om te zien 
wanneer de eerstvolgende bus 126 
richting Vinkeveen zou komen, zal 
het u niet verbazen dat ik opnieuw 
op de halte zag staan dat de busrit 
van 14.28 uur was komen te ver-
vallen.

OV trainingen
Dit is kennelijk hoe het OV momen-
teel werkt in Nederland. Aangezien 
het leerlingenvervoer ook al niet 
geheel vlekkeloos verliep, hebben 
wij vorig jaar ingezet op OV-training 
maar met de onzekerheden in het OV 
zit er niets anders op om maar zelf 
stand-by te zijn en rijd ik maar weer 
op en neer Amsterdam. Want terug-
reizen vanaf school kan hij van uit 
Amsterdam Bijlmer Arena, het zou 
alleen wel heel �jn zijn als de bussen 
ook daadwerkelijk rijden en er niet 
steeds allerlei ritten in de middag 
uitvallen. Dat zou al helpen om ook 
het OV naar school en terug naar 
huis te nemen en haalt weer wat 
druk af van het leerlingenvervoer, 
maar door de onbetrouwbaarheid 
van het OV zijn wij genoodzaakt door 
de beperking van onze zoon om niet 
zomaar om te kunnen schakelen en 
weten hoe je een alternatieve reis-
route zoekt, toch vooral veel zelf op 
te lossen. Hoe het vervoer nu met 
Syntus OV verloopt is absoluut 
onwenselijk voor iedereen, naast dat 
het reizen met OV ook niet heel 
goedkoop is, maar daarnaast voor 
iemand met een beperking een 
enorme tegenvaller. Het beperkt 
hem in het uitbreiden van zijn zelf-
standigheid en dat vinden wij als 
ouders enorm jammer!!”, aldus de 
eerste reactie.

Alternatieven werken niet
Plots een goed bericht: de busverbin-
dingen zijn aangepast en moet een 
enorme verbetering zijn. Maar helaas 
zeker niet voor iedereen en... wijzi-
gingen wil nog niet zeggen dat die 

bussen ook rijden. De ouders uit 
Vinkeveen reageerde direct: “ N.a.v. 
het artikel van afgelopen week met 
daarin de reactie van mevrouw van 
Vijsselaar van de VVD heb ik ook nog 
even uitgezocht of haar gegeven 
adviezen voor Tijn helpend zouden 
zijn. De buurtbus 526 rijdt helaas de 
route van Breukelen naar Uithoorn 
en is dus voor Tijn geen alternatief, 
aangezien zijn school in Amsterdam
Zuidoost is en zijn stage-adres in 
Abcoude. Die tip gaat voor Tijn prak-
tisch dus niets helpen. Een ander 
alternatief door haar genoemd was 
ANWB Automaatjes en daar heb ik 
ook informatie over in gewonnen en 
kwam daar voor gemeente De Ronde 
Venen uit bij het Servicepunt-
Tympaan de Baat. Heb daar ‘brutaal’ 
de vraag gesteld of dit bedoeld is 
voor een structurele basis maar dat is 
geenszins het geval. Sterker nog, 
Metta van het Servicepunt had het 
artikel ook in de krant van afgelopen 
week gezien en gelezen en gaf aa te 
zijn geschrokken hiervan omdat 
ANWB automaatjes hiervoor abso-
luut NIET bedoeld is, wat ik ook 
begrijp.

Lijkt mooi
Dus het lijken mooie adviezen maar 
niet concreet van toepassing en 
helpend in deze. Echter, zij geeft
ook terecht in het artikel aan dat de 
gemeente niet de bestuurlijke partij 
is in deze, maar dat dat bij de 
Provincie ligt. Op bestuurlijk niveau 
heeft zij daarin ook helemaal gelijk, 
echter de input bij de provincie 
moet komen vanuit de gemeentes 
behorend tot die provincie en ik 
weet niet in hoeverre onze gemeen-
tepolitiek het OV-probleem heel erg 
onder de aandacht brengt bij de 
provincie. Daarom lijkt het ons een 
goed idee om in aansluiting op het 
artikel van afgelopen week onze 
reactie van onze zoon met een 
beperking en zijn reiservaringen met 
OV op dit moment te plaatsen in 
jullie krant. Wij zijn namelijk erg 
benieuwd naar reacties van mede-
ouders die hiermee te maken 
hebben. Ik ben benieuwd naar 
reactie van andere ouders met dit 
soort problemen. Zij kunnen hun 
reacties sturen naar: redactiemijd-
recht@meerbode.nl. Zij zorgen 
ervoor dat wij het binnenkrijgen en 
kunnen we met elkaar misschien een 
vuist maken. Tevens is ook het leer-
lingenvervoer dramatisch geregeld 
en komt onze zoon standaard, als we 
hem met leerlingenvervoer laten 
reizen 1 uur en 15 minuten te laat op 
school, omdat er een chau�eurste-
kort is. Daarin lijkt het leerlingenver-
voer weinig te verschillen van het 
huidige OV en voelen wij ons 
genoodzaakt om het vervoer weer in 
eigen hand te nemen en zelf te 
regelen.

Wijzigingen busverbindingen 
nog lang geen oplossing

Mijdrecht - Het was duidelijk te zien 
dat de coronatijd veel heeft gedaan 
met de gezelligheid rond Sinterklaas. 
De beste oude man moest helaas een 
paar keer verstek laten gaan maar nu 
was hij er weer en dat iedereen hem 
gemist had was te merken. Hij had heel 

veel roetveegpieten meegebracht. Het 
Raadhuisplein in Mijdrecht, waar de 
Sint en zijn Pieten werden verwelkomt, 
was te klein. Honderden kinderen, hun 
ouders, hun grootouders of noem 
maar op, waren gekomen en zorgden 
voor een warm welkom.

Sinterklaas warm onthaald
Foto’s:  L.C.

Mijdrecht - Afgelopen week was
het alweer de laatste bijeenkomst 
‘afvallen in groepsverband’. De meest 
gehoorde reden om voor afvallen in 
groepsverband te kiezen is steun aan 
elkaar, wat weer resulteert in extra 
motivatie. Jong, oud, man of vrouw 
iedereen kan meedoen! Tien bijeen-
komsten en elke week een ander 
thema door middel van een professio-
nele presentatie en �lmpjes maakt de 
cursus heel uitgebreid. Janneke uit 
Wilnis ging als eerste naar huis met de 
beker. Zij verloor tijdens de cursus 7 
kilo. Layla (foto) uit Mijdrecht verloor 
10 kilo. Wil jij je opgeven of meer infor-
matie voor de volgende cursus die op 
woensdag 11 en donderdag 12 januari 
van start gaat? Dit kan via de website, 
maar je kunt ook langskomen op de 
open dag zaterdag 7 januari tussen 
09.00 en 13.00 uur. Op donderdag-
avond wordt de cursus ‘Eerste Hulp Bij 
Terugval’ gegeven. Speciaal voor 
diegene die al eerder bij Slimness zijn 
geweest. Daar gaan we het hebben 
over de reden van de terugval en hoe 

voorkom je dat de volgende keer? Indi-
vidueel afvallen of samen met je zus, 
vriendin, vrouw, man, collega, zoon of 
dochter is ook mogelijk. Wil je dit jaar 
nog starten of kennismaken stuur dan 
een mail naar info@slimness.nl of vul 
het contactformulier in op de website 
slimness.nl en we plannen zo snel 
mogelijk een gratis en vrijblijvend 
intakegesprek in. Slimness aangesloten 
bij de BGN. Dit houdt in dat de kosten 
van deze cursussen door meerdere 
zorgverzekeraars vergoed worden, in 
de aanvullende pakketten.
Slimness, Bozenhoven 19a, Mijdrecht. 
Telefoon 06 - 1090 3050. Email: info@
slimness.nl. Website: slimness.nl.

Succesvol afvallen
doe je bij Slimness

Mijdrecht - Hoe een reformatorisch 
boerenmeisje uit Mijdrecht dominee 
werd in een villadorp aan zee. Daar-
over gaat het boek dat Marijke van 
Selm schreef, op verzoek van haar 
zoon die het als verjaardagscadeau 
vroeg. Het gaat over opgroeien op 
een boerderij aan de Kerkvaart, over 
schaatsen in de winter en logeren in 
de zomer. Het gaat over worstelen 
met een dreigende God en uiteinde-
lijk geloof vinden in een genadige 

God. Het gaat over weggaan en thuis-
komen. Op zondagmiddag 20 
november om 15.00 uur wordt dit 
boek gepresenteerd tijdens een fees-
telijke bijeenkomst in De Rank, Pr. 
Bernhardlaan 2, Mijdrecht, waarbij 
Marijke vertelt over en voorleest uit 
haar boek, muzikaal afgewisseld door 
Anita en Mirjam Vos op respectieve-
lijk piano en viool. Na a�oop zijn er 
hapjes en drankjes. De toegang is 
gratis en iedereen is hartelijk welkom!

Boekpresentatie ‘Niet vergeten 
te genieten’ van Marijke van Selm
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Uithoorn - De Kwakel is weer een 
stapje dichterbij een grotere super-
markt en daarmee een nieuw dorps-
centrum gekomen. Al vanaf 2015 zijn 
er gesprekken tussen initiatiefnemer 
Rob Rehorst, eigenaar van de huidige 
supermarkt De Quakel, en het college 
van B & W. In het dorp is behoefte aan 
een grotere supermarkt. Daarom 
werd voor de locatie van het leeg-
staande pand van de voormalige 
Rabobank een bouwplan gemaakt. 
Ook het cafetaria wordt daarbij 
betrokken. Boven de nieuwe super-
markt komen tien appartementen 
van twee etages. 
Wethouder Jan Hazen is tevreden met 
de afspraken die nu gemaakt zijn en 
vastliggen in de anterieure overeen-
komst. “Het is een ingewikkeld traject 
geweest”, zegt hij vorige week woens-
dagavond tijdens de commissieverga-

dering Wonen en Werken. Petra van 
Leeuwen (GB) is blij dat het ontwerp 
past in het dorpse karakter. Namens 
de Kwakelaars vraagt ze of het pin-
apparaat terugkomt, maar daar gaat 
de exploitant over. Daan Noordanus 
(VVD) maakt zich druk over het 
parkeerprobleem en de overlast 
tijdens het bouwen. Op dit moment 
zijn er twintig parkeerplaatsen en 
daar komen er nog zeventien bij, legt 
de wethouder uit. Marga Moeijes 
informeert naar de overlast van het 
laden en lossen. In eerdere plannen 
zou dat in de winkel plaatsvinden, 
maar vanwege de kosten is dat nu 
aan de zuidzijde van het gebouw. Het 
laad- en losdeck wordt afgeschermd 
met een haag. Extra geluidsoverlast 
wordt niet verwacht. 
De entree van de appartementen 
komt aan de noordzijde van het 

gebouw. De tien appartementen
zijn nodig om de uitbreiding van
de supermarkt mogelijk te maken.
De kosten voor de appartementen 
komen boven de vier ton uit en dat 
vindt Corry Feitsma (GB) erg hoog 
voor starters. De wethouder geeft toe 
dat het een stevig bedrag is, maar er 
zijn ouderen die hun eigen woning 
achterlaten en uit eerdere ervaring
is de verwachting dat de apparte-
menten snel verkocht zullen zijn.
De woningen zijn makkelijk aan te 
passen voor senioren en liggen 
dichtbij voorzieningen. Ingezet gaat 
worden op lokale toewijzing, maar 
daar gaat de initiatiefnemer over en 
dat kan niet verplicht worden. Wat er 
met het leegstaande pand van de 
huidige supermarkt gaat gebeuren is 
nog niet duidelijk. Komende tijd moet 
het bestemmingsplan worden aange-
past en volgt er nog een informatie-
avond voor belanghebbenden. De 
verwachting is dat er midden volgend 
jaar gebouwd kan gaan worden.

Uithoorn - Vier ondernemers uit de 
gemeente Uithoorn hebben hun 
krachten gebundeld en een plan 
bedacht om te zorgen voor goede 
huisvesting voor de internationale 
medewerkers die op hun kwekerij 
werken. Bij monde van Karel van Rijn 
werden hun ideeën afgelopen 
woensdagavond gepresenteerd 
tijdens de commissievergadering 
Wonen en Werken.
Hedera Plant, Heemskerk Plant, HPD 
Potplanten en Van Rijn Roses zijn 
ondernemingen die al generaties 
hun bedrijf in het glastuingebied van 
de gemeente Uithoorn hebben. Er 
werken ongeveer 240 internationale 
medewerkers op deze kwekerijen.
De ondernemers zijn van mening
dat als je goede arbeidskrachten wilt 
inhuren, dat je dan goede huisves-
ting nodig hebt. In eerste instantie 
hadden de ondernemers individueel 
een aanvraag ingediend, maar juist 
de gemeente moedigde hen aan om 
te kiezen voor één grote huisvesting. 
Een eis van de provincie en de Glas-
tuinbouw Nederland was dat die 
locatie dan aan de rand van het 
gebied moest komen. De vier onder-
nemers kochten een perceel aan de 
Dwarsweg en lieten een schets 
maken voor honderd appartementen 
voor twee personen. Ze keken 
daarbij naar passende architectuur, 
duurzaamheid en betaalbaarheid.
Er is gekozen voor verschillende losse 
gebouwen van drie woonlagen tot 
negen meter hoog met groen en 
looproutes ertussen. Karel van Rijn 
hoopt dat de procedure voor een 
bestemmingsplan in 2023 gestart 
kan worden.

Tegen grootschaligheid
Ook Bart in ’t Veld hield een presen-
tatie, namens vijftig bewoners 
verenigt in Boven de Banken. Zij zijn 
niet zo blij met de grootschalige 
opvang en voelen zich absoluut niet 
gehoord door de gemeente Uithoorn. 
Zij vinden het beoogde perceel te 
klein voor tweehonderd arbeids-
migranten. In meer dan vijftig procent 
van de woningen in het gebied 
wonen al arbeidsmigranten. Ze 
pleiten ervoor het vooral kleinschalig 
te houden op het terrein van de 
kwekers zelf. Volgens hen heeft de 
gemeente al voldaan aan de verplich-
ting om arbeidsmigranten op te 
vangen, dus hoeft er helemaal geen 
nieuwe locatie te komen. Bovendien 
ligt het perceel aan een smalle, dood-
lopende weg. Door de grootschalig-
heid van de opvang zal het waar-
schijnlijk een regionale functie 
krijgen. Arbeiders worden dan met 
busjes naar bijvoorbeeld Schiphol 
vervoerd en daardoor is de verwach-
ting dat de verkeersdrukte zal 

toenemen. In ’t Veld verwijt de 
gemeente Uithoorn dat er erg weinig 
is vastgelegd over de gang van zaken 
en dat er informatie wordt achter-
gehouden. De afspraken die gemaakt 
zijn over kaders en beleid, zijn 
volgens hem niet duidelijk. Hij neemt 
zelfs het woord achterkamertjes-
politiek in de mond.

Reactie 
Daan Noordanus (VVD) haast zich om 
te zeggen dat de bewoners bij deze 
gehoord zijn en dat er nog niets 
besloten is. Diverse raadsleden stellen 
verduidelijkende vragen over bijvoor-
beeld de afhankelijk tussen werk-
nemers en werkgevers, over de keuze 
voor tweehonderd arbeidsmigranten 
en over de handhaving. Pim Boswijk 
(GB) wijst nog op het vlakbij gelegen 
Natura 2000 gebied en vraagt hoe 
haalbaar het is in verband met de stik-
stofkwestie om daar te bouwen, maar 
daarover kan de inspreker niets 
zeggen. Wel zijn er drie andere moge-
lijke locaties, maar die zijn niet in het 
bezit van de initiatiefnemers. Els 
Gasseling (PvdA) wil graag weten of 
de nieuwe locatie alleen is voor werk-
nemers van de bedrijven van de vier 
eigenaren. Wethouder Hazen zegt dat 
dit zou kunnen worden vastgelegd en 
dat als er plekken vrijkomen de 
nieuwe bewoners ook werkzaam 
moeten zijn in het nabije glastuinge-
bied. Hij vindt de locatie aan de rand 
van het gebied juist goed gekozen, 
want als er overal plekken gecreëerd 
worden, ontneem je de mogelijkheid 
van schaalvergroting. Ook zal er een 
verkeersonderzoek gedaan worden 
en bij problemen kunnen er afspraken 
gemaakt worden om die op te lossen. 
Hazen wijst erop dat we een gezonde 
sierteeltsector hebben en dat het 
goed is om dan voor fatsoenlijke huis-
vesting te zorgen.

Opvang voor tweehonderd 
arbeidsmigranten

LEZERSPOST

Wonen in de Spotvogel is een feestje. In deze nieuwe straat wordt van 
alles georganiseerd. Van buurt-BBQ tot paaseieren zoeken. Deze straat kan 
rekenen op een aantal enthousiaste bewoners die deze activiteiten met 
veel liefde organiseren. Zo ook tijdens de komende wintermaanden. Op 
de laatste buurt-BBQ kwam het onderwerp ‘verlichting’ ter sprake. Hoe 
leuk zou het zijn als in onze straat alle huizen dezelfde verlichting hebben? 
Zo geschiedde. Een aantal bewoners hebben, na grondig en democratisch 
overleg over de kleur en type verlichting, alles wat nodig is gekocht en 
geregeld. Dit zorgde ervoor dat afgelopen zaterdag in alle vroegte een 
hoogwerker met bijbehorende expert alle huizen heeft voorzien van 
prachtige lampjes. Op zondagavond is er met de bewoners uit de straat 
geproost met warme chocomel, eigen gebakken taart en champagne op 
de gezellige lichtjes. Er was zelfs een heus aftelmoment. Laat de winter-
maanden maar komen. Ook is er al een voorzichtig doel uitgesproken. Elk 
jaar iets nieuws aanscha�en zodat de Spotvogel een straat wordt waar je 
altijd even een kijkje gaat nemen tijdens de donkere avonden.
Marjolein Lakerveld

Wonen in de Spotvogel is een feest

Uithoorn - De SP Amstelveen/Amstel-
land organiseert in Uithoorn op 
vrijdag 18 november een bijeenkomst 
in de Scheg over de steeds verder
stijgende kosten en achterblijvende 
inkomens. SP-Kamerlid Bart van Kent 
zal aanwezig zijn om te praten over 
de volkspetitie ‘Verlaag de kosten, 
nationaliseer onze energie’. Deze 
volkspetitie is ondertussen al ruim 
60.000 keer getekend. De bijeen-
komst in Uithoorn is een van de 
dertig bijeenkomsten in het hele land. 
Met de volkspetitie wil de partij met 
zoveel mogelijk mensen druk uit-
oefenen om de kosten voor energie
te verlagen en de energievoorziening 
in eigen handen te nemen.
SP-voorzitter Amstelveen/Amstelland 
Marina Casadei: “De energierekening 
moet omlaag, zo simpel is het. Maar 
omdat onze energievoorziening is 
geprivatiseerd, hebben we er nu niets 

meer over te zeggen. Commerciële 
bedrijven verhogen onze energie-
rekeningen en worden lachend rijk, 
terwijl wij in de kou zitten. Dit moet 
anders. Daarom gaan we onze energie 
weer zelf organiseren. Dat lukt alleen 
als we samen de druk op het kabinet 
Rutte/Kaag opvoeren. Dit is daarin de 
volgende stap “. Met verschillende 
sprekers uit de regio Amstelland en 
van de SP wil de partij tijdens de 
avond in Uithoorn met mensen 
bespreken wat het verlagen van
de energierekening voor hen zou 
betekenen en plannen maken om
de petitie een succes te maken. 
Iedereen die wil meepraten over hoe 
we ervoor gaan zorgen dat de kosten 
van de energie en andere belangrijke 
levensbehoeften kunnen verlagen is 
op 18 november van harte welkom in 
De Scheg, Arthur van Schendellaan 
100a, Uithoorn. Aanvang: 19.30 uur.

De energierekening moet omlaag

Uitbreiding supermarkt
De Quakel Uithoorn - KK United is goed op 

stoom met de voorbereidingen voor 
hun Wereld Kerstconcert op maan-
dag 12 december in kerkgebouw
De Schutse aan de Merodelaan 1 in 
Uithoorn. De muzikale leiding is in de 
vertrouwde handen van dirigent/
pianist Rob van Dijk. Het concert 
begint om 20.00 uur en het koor zal 
toepasselijke liedjes in verschillende 
talen zingen. Gegarandeerd dat het 
een onvergetelijke avond zal worden. 
De toegang is gratis. Wel kan de 
bezoeker als blijk van waardering na 

a�oop een vrijwillige bijdrage doen. 
Door de capaciteit van de kerk is het 
aantal beschikbare plaatsen helaas 
beperkt. Daarom het advies van de 
organisatie: wees er snel bij want op 
= op! Naast de schare fans van de 
koorleden, mogen ook liefhebbers uit 
de regio zeker niet ontbreken. Vanaf 
dinsdag 22 november is reservering 
van kaartjes mogelijk via de website 
www.koor-united.nl. Ook is dit moge-
lijk door het scannen van de QR-code 
op de aankondiging die op diverse 
plekken in de regio komt te hangen.

Wereld Kerstconcert koor United
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Mijdrecht – In een persbericht laat 
de fractie van de VVD weten erg blij 
te zijn. Zij stellen in hun persbericht: 
“Na jaren video’s maken, persbe-
richten schrijven, gesprekken 
voeren en politiek bedrijven is het 
eindelijk zo ver. Gedeputeerde 
Staten van Utrecht heeft hun voor-
keur uitgesproken voor de strekking 
van de bocht bij Mijdrecht op de 
N201. VVD De Ronde Venen is erg 
blij met dit nieuws. Zij vonden de 
strekking van de bocht altijd al 
noodzakelijk. De N201 is de drukste 
provinciale weg van Nederland. Dit 
vraagt om een goede en veilige 
inrichting van de weg. Ook in De 
Ronde Venen. De provincie is al 
jaren bezig met het bedenken van 
een oplossing voor de bocht bij 
Mijdrecht. Nu lijkt deze oplossing na 
meer dan 40 jaar eindelijk te komen.
“De strekking van de bocht is de 
beste oplossing voor de bereikbaar-
heid, leefbaarheid en veiligheid. We 
zijn blij dat de provincie dit nu ook 
inziet. Na jaren actief contact ziet 
het er nu naar uit dat het echt gaat 
gebeuren” aldus VVD- woord-
voerder mobiliteit Timo Brockho�.
Bart Richter, fractievoorzitter VVD 
De Ronde Venen vult aan: “In de 
vorige raadsperiode heeft voor-
malig VVD- raadslid Rob Evers zich 
volop ingezet voor het strekken van 
deze bocht, dit in samenwerking 
met Bob de Jager van de VVD in 
Provinciale Staten. De VVD is hier 
deze raadsperiode mee doorgegaan 
en blijft zich inzetten voor een 
veilige en goed bereikbare 
gemeente. Het is fantastisch voor 

inwoners en ondernemers dat er nu 
een doorbraak lijkt te zijn”.

Prioriteit
In het coalitieakkoord ‘in het Hart’ 
tussen Ronde Venen Belang, VVD en 
D66 is de strekking van de bocht 
ook als prioriteit opgenomen. Dit is 
volgens het akkoord niet alleen 
goed voor de doorstroming maar 
ook voor de mogelijkheden tot 
uitbreiding van het bedrijventerrein 
en woningbouw. De VVD- fractie 
van De Ronde Venen geeft aan dat 
het goed is om te zien dat de colle-
giale samenwerking in het college 
en de inzet van wethouder Vijselaar 
als portefeuillehouder mobiliteit 
alweer vruchten afwerpt. Nu Gede-
puteerde Staten hun voorkeur heeft 
uitgesproken voor het strekken van 
de bocht wordt het plan voorgelegd 
aan Provinciale Staten. Zij beslissen 
op
14 december over het voorstel. 
Daarnaast zal er een raadsvoorstel 
door het college worden voorge-
legd aan de gemeenteraad van De 
Ronde Venen die op 20 december in 
de raad zal worden behandeld. In 
dat voorstel zal de raad worden 
gevraagd om in te stemmen met de 
door het college overeengekomen 
uitgangspunten. Dit betreft onder 
andere het beschikbaar stellen van 
reeds in het bezit zijnde gronden, 
een �nanciële bijdrage en de over-
name van de ‘oude bocht’ na 
realisatie.

Op de site van de provincie Utrecht 
gaan ze wat dieper in over het hoe 

en wat: Het doorgaande verkeer 
wordt om de bebouwing langs de 
bestaande N201 heen geleid door 
de bocht te strekken tussen de 
Veenweg en brandstofverkooppunt 
Shell. Hiervoor is grondaankoop 
nodig, maar er hoeven geen 
woningen voor gesloopt te worden. 
Er zal wel één bedrijfspand 
(kantine) van een bedrijf moeten 
worden verplaatst. Mijdrecht wordt 
op de N201 ontsloten door middel 
van een nieuw kruispunt ter hoogte 
van Veenweg. Ter hoogte van het 
brandstofverkooppunt komt er 
voor (vracht)autoverkeer geen 
aansluiting richting Mijdrecht. Voor 
lijnbussen komt er wel een aanslui-
ting middels een verkeersregelin-
stallatie voor busverkeer tussen 
Mijdrecht en Uithoorn en een 
uitvoeger voor het busverkeer van 
Uithoorn naar Mijdrecht. Aan de 
noordzijde van de gestrekte N201 
wordt een parallelweg aangelegd. 
Hierop wordt het Waverveensepad 
aangesloten. De parallelweg wordt 
aangesloten op de N201 ter plaatse 
van de Veenweg en Tienboerenweg. 
Op twee locaties zijn geluidreduce-
rende maatregelen langs de nieuwe 
N201 voorzien. Het huidige met 
verkeerslichten geregelde kruis-
punt N201-Ho�and wordt gerecon-
strueerd tot een voorrangskruis-
punt, waarbij de verbinding 
Ho�and/Oude tracé N201 de voor-
rangsweg wordt en de noordelijke 
tak daarop aansluit.

Faciliteren
De huidige N201 ter hoogte van 
Mijdrecht wordt afgewaardeerd en 
blijft beschikbaar voor het bestem-
mingsverkeer om de bestaande 
woningen en bedrijven te 
ontsluiten en het verkeer richting 
Ho�and te faciliteren. Het door-
gaande verkeer op de N201 rijdt 
over het nieuwe tracé. De 
woningen en het restaurant aan de 
oostzijde van de N201 blijven 
gehandhaafd en de percelen die nu 
rechtstreeks op de N201 ontsluiten 
(zoals het hotel) houden een 
aansluiting op de bestaande weg. 
De inrit van de betonfabriek kan op 
de huidige locatie blijven liggen. 
Het brandstofverkooppunt van 
Shell wordt eveneens ontsloten op 
de bestaande, afgewaardeerde 
N201 en verliest zijn aansluiting op 
de nieuwe, gestrekte, doorgaande 
N201. Ook wordt een bus-door-
steek aangebracht die aansluit op 
de N201, zodat de bus niet hoeft 
om te rijden via de Veenweg.

Weer stapje verder naar 
strekking bocht N201

VVD-woordvoerder mobiliteit Timo Brockho� staat bij de bocht op de N201 in 
Mijdrecht.

LEZERSPOST

Oudejaarsdag is vroeg dit jaar. Al sinds weken worden we in de Burg. van 
Trichtlaan (Wilnis) getrakteerd op heftig knalvuurwerk. Dat wij onze kat 
rond Oud en Nieuw binnen moeten houden is geen probleem, maar naar 
nu blijkt hadden we hem al vanaf oktober binnen moeten houden. Onze 
kat is nu dood. Hij was 12 jaar oud, niets wees erop dat hij opeens dood 
gevonden zou worden achter bij ons op de parkeerplaats. Het was een 
raadsel waaraan hij gegaan is. Tot een week geleden. We kregen te horen 
dat onze kat aan het begin van een avond totaal verward uit een vuilcon-
tainer kwam lopen, toen de eigenaar van die container gemiauw hoorde. 
En, er was een rotje afgegaan in die container. Donderdagmiddag, in de 
herfstvakantie, is hij dood gevonden. Is hij de bewuste jongelui weer 
tegengekomen? Hebben ze weer iets gedaan? Of heeft hij gevochten
met een agressieve kat? We weten het niet. Zijn halsbandje lag tien meter 
verderop. Waar we wel van overtuigd zijn is dat door deze gebeurtenissen 
de stress hem de baas is geworden en zijn hart het begeven heeft. Hij had 
geen uitwendige verwondingen.
We hopen dat de jongelui die hem met een rotje in de container gestopt 
hebben, dit lezen, of anders hun ouders. We willen namelijk dat jullie 
weten wat een paar minuten sadistische lol bij ons teweeg gebracht 
heeft. Mijn dochter kreeg deze kat als kitten toen ze tien jaar werd. Ze 
was stapeldol op hem. Die kat en zij: twee handen op één buik. Kun je je 
voorstellen hoeveel verdriet zijn zinloos overlijden bij haar en bij ons 
geeft? Wij allemaal waren aan hem gehecht en missen hem.
Ouders, let op uw kinderen, weet wat ze doen! Bescherm hen tegen
zichzelf, dieren tegen leed en hun baasjes tegen verdriet.
L.J. van Zanten.

Vuurwerk en katten

Regio - Vrijdag 25 november organi-
seert Day to Day uitvaartbegeleiding 
na twee jaar van online herdenken 
weer een herdenkingsavond waarbij 
we elkaar kunnen ontmoeten. Je 
bent vanaf 19.00 uur uitgenodigd bij 
Gasterij de Kwakel aan Vuurlijn 78 in 
De Kwakel. Om 19.30 uur is er een 
programma met gedichten, verhalen 
en muziek. Ook worden de na(a)
m(en) van overledenen genoemd, 
waarbij een kaarsje wordt aange-
stoken. Mocht je het �jn vinden dat 
we de naam van je dierbare(n) 
noemen, dan kun je dat tot uiterlijk 
woensdag 23 november aangeven 
middels een mail naar info@
daytodayuitvaart.nl. Vind je het daar-
naast ook �jn dat er tijdens het 
aansteken van het kaarsje een foto 
van diegene wordt getoond, dan kun 
je ook een foto meesturen.
Tot 20.15 uur is dan het formele 
gedeelte, waarna tot 21.00 uur
gelegenheid is om na te praten.
Onder voorbehoud (in afwachting 
van goedkeuring om de begraaf-
plaats die dag later te sluiten) is er 
vanaf 20.15 uur ook gelegenheid om 

op de Algemene Begraafplaats in 
Uithoorn een kaarsje te branden bij 
het graf van uw dierbare, de urnen-
muur of bij het strooiveld. Je kunt 
zelf een kaarsje meenemen of een 
kaarsje kopen bij de Gasterij of op
de begraafplaats.

Herdenkingsavond
‘een lichtje voor jou’

NATUUR DICHT BIJ HUIS

‘Optiefen!’

Als er in de vogelwereld een 
Rijdende Rechter zou bestaan (of
een Vliegende) zou die de handen 
vol hebben aan erfgrensgeschillen 
van roodborstjes. Je verwacht het 
misschien niet, maar achter dat 
schattige vogeltje met die grote 
donkere ogen en dat parelende, 
ietwat weifelend gezongen liedje 
verschuilt zich een vastberaden
individualist. De meeste vogels 
verdedigen alleen in de broedtijd 
een territorium, maar het rood-
borstje eist het hele jaar een eigen 
erf. Niet alleen het mannetje, ook
het vrouwtje claimt een gebiedje 
voor zichzelf. Dat doen lang niet
alle vogelvrouwen. Zingen doet 

mevrouw ook, meestal doet bij 
vogels alleen meneer dat, maar ook 
zij moet immers haar grenzen 
aangeven.

Bij gebrek aan kadaster zetten vogels 
andere middelen in en zingen is daar 
één van. Met dat in onze oren aarze-
lend klinkende liedje zeggen rood-
borstjes in feite ‘sodemieter op! Hier 
zit ik! Dit is van mij! Optiefen!’ Als een 
rivaal zich daar niets van aantrekt, 
zetten ze dreigend hun rode borst 
op, intussen een heftig tikkend 
geluid voortbrengend. Nog steeds 
niet onder de indruk? Ten aanval! 
Waar andere vogelsoorten door-
gaans genoeg hebben aan achter-
volgingen en wat gesnavel over en 
weer, ontaardt het bij het rood-

borstje relatief vaak in zwaar geweld. 
Uitgerukte veren, stuk gepikte ogen, 
doorboorde schedels, dat werk. 
Jonge roodborstjes zijn de eerste 
maanden kleurloos, want een rode 
borst zou wel eens als rode lap op 
hun ouders kunnen werken.

Maar voor de voortplanting moeten 
roodborstjes toch echt een territo-
rium delen. Mevrouw bouwt een 
nest, meneer mag doen of hij 
meehelpt, zolang hij maar uit de 
buurt blijft. Pas als het nest klaar is 
palmt zij hem in met lieve geluidjes. 
Paren gebeurt niet overenthousiast, 
zoals je misschien bij zo’n tempera-
mentvol vogeltje zou verwachten, 
dat doen ze een beetje tussen de 
bedrijven door. Samen verzorgen ze 

de jongen en zodra die zijn uitge-
vlogen valt hun huwelijk uiteen, tot 
ze het volgende voorjaar weer op 
dezelfde plek afspreken.

Alhier overwinterende roodborstjes 
krijgen gezelschap van soortgenoten 
uit koudere streken en ja, die willen 
ook een territorium, mannetjes én 
vrouwtjes. Dus opnieuw zingen, 
tikken, borst opzetten en geweld. 
Het territorium is de roodborst-
oplossing om hun hoofdvoedsel – 
insecten, spinnetjes en ander klein 
grut – veilig te stellen, voedsel dat in 
de winter bovendien steeds 
schaarser wordt. De meeste zang-
vogels houden ’s winters hun snavel, 
maar als je in de winter een vogel 
hoort zingen is de kans erg groot dat 

dit een roodborst is. Die zingt dan 
niet uit vreugde, die roept: 
‘OPTIEFEN!’
Jaap Kranenborg
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De Kwakel - De tuin bij de parochie-
kerk met de mooie vijver is de blik-
vanger van de dorpskern van De 
Kwakel. De vijver ligt er al vele jaren en 
heeft inmiddels dringend groot onder-
houd nodig. Het vijverfolie begint lek 
te raken waardoor water uit de vijver 
stroomt op plekken waar dit niet de 

bedoeling is. Het ver-nieuwen van de 
vijver is een grote klus die zonder 
professionele hulp niet geklaard kan 
worden en daar is meer geld voor 
nodig dan aanvankelijk werd gedacht. 
Het is de bedoeling deze klus over niet 
al te lange termijn te klaren. O�ertes 
zijn opgevraagd en een groep enthou-

siaste vrijwilligers staat klaar om de 
nodige hand- en spandiensten te 
verlenen. De renovatie van de vijver 
kost echter veel meer geld dan eerder 
was ingeschat. Alleen al de vijverfolie 
is een enorme kostenpost. Alles wordt 
in het werk gesteld om de nodige 
�nanciën bij elkaar te krijgen. Er is al 
een donatie ontvangen van € 1.500,– 
vanuit Buurtbeheer De Kwakel en ook 
zijn er een aantal particuliere giften 
ontvangen. Maar er is veel meer nodig. 
Het parochieteam is daarom actief 
fondsen aan het benaderen om een 
aanvraag te doen.

Help
Wie mee wil helpen de vervanging 
van de vijver mogelijk te maken kan 
een donatie doen via de betaallink 
op de website van de parochie met 
de volgende link: 
https://rkparochiedekwakel.nl.
Rechtstreeks overmaken kan ook:
NL50 RABO 0378 555 235 t.n.v.
RK Parochie St. Jans Geboorte De 
Kwakel o.v.v. donatie voor renovatie 
kerkvijver.

Lekkende vijver in fraaie 
kerktuin in De Kwakel

Uithoorn – Om de overlast bij het 
Zijdelwaardplein en winkelcentrum 
Zijdelwaard aan te pakken gaat de 
gemeente extra veiligheidsmaat-
regelen nemen. Zo zullen er op het 
Zijdelwaardplein beveiligingscame-
ra’s worden opgehangen die zicht 
geven op het plein. Op nadrukkelijk 
verzoek van de winkeliersvereniging 
worden de camera’s zo opgehangen 
dat de camera’s ook zicht geven op 
de ingang van het winkelcentrum. 
Door lange levertijden van de came-
ra’s is het nu nog niet duidelijk 
wanneer deze worden geplaatst. In 
het meest gunstige geval, kunnen de 
camera’s medio december worden 
opgehangen. Het is de tweede 
locatie binnen de gemeente waar 
cameratoezicht van kracht is. Twee 
jaar geleden zijn er al camera’s 
geplaatst bij het busstation van 
Uithoorn.

Adviespunt
Naast cameratoezicht is er op
9 november in het winkelcentrum 

Zijdelwaardplein een Info- en Advies-
punt geopend. Hierin zijn partners 
vanuit het jeugdnetwerk aanwezig, 
waardoor ook de jeugd welkom is. 
Verder kunnen handhaving, politie en 
het jongerenwerk gebruikmaken van 
het Info- en Adviespunt. Doel is om 
(informeel) toezicht te hebben vanuit 
het winkelcentrum. Omwonenden en 
bezoekers van het winkelcentrum 
kunnen er ook zonder afspraak 
binnenlopen. Bijvoorbeeld als 
iemand vragen heeft en/of ideeën. 
Het Info- en Adviespunt is elke week 
geopend op de woensdagen en 
donderdagen van
10.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 
17.00 uur en op vrijdag van 13.30 tot 
17.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur.

Alcoholgebruik
Hoewel alcoholgebruik niet het 
grootste probleem is rondom jeugd-
overlast, gaat het wel regelmatig 
gepaard met alcoholconsumptie. 
Daarom is ook het Zijdelwaardplein 
nu aangewezen als gebied waarvoor 

een alcoholverbod geldt. Eerder is er 
al een alcoholverbod ingesteld in het 
centrum van Uithoorn. Verder 
worden het jongerenwerk, handha-
ving en politie gericht ingezet op de 
momenten dat er overlast wordt 
ervaren. Dit betreft in het geval van 
het Zijdelwaardplein de sluitings-
tijden van de winkels en in het 
bijzonder de vrijdagavond.

Overlast
Burgemeester Pieter Heiliegers 
(Openbare Orde en Veiligheid): “Het 
Zijdelwaardplein en het winkelcen-
trum zijn bekende locaties voor jeugd 
om te ontmoeten. Veelal gaan deze 
ontmoetingen zonder problemen. 
Desondanks wordt op deze locaties 
ook regelmatig overlast ervaren van 
jongeren. Niet alleen door omwo-
nenden; we horen dit ook terug van 
winkeliers. De onder-nemers hebben 
ons nadrukkelijk gevraagd maatre-
gelen te nemen, zoals cameratoe-
zicht. Dit signaal nemen we uiterst 
serieus. De locaties nemen dan ook 
een prominente plaats in op de zoge-
noemde hot-spotlijst van jeugdover-
last die de gemeente, politie en 
jongerenwerk heeft opgesteld.”

Extra veiligheidsmaatregelen 
Zijdelwaardplein en winkelcentrum

GOED GESCHOTEN

Deze mooie paddenstoelen op een oude boomstronk vond ik in het 
Libellebos.
Frans Ravesteijn

Herftsverrassing 

In de Nieuwe Meerbode van woensdag 9 november heeft de redactie per 
abuis een verkeerde kop geplaatst boven de twee-wekelijkse column van 
burgemeester Pieter Heiliegers. De column ging over het feit dat de raad 
heeft ingestemd met het voornemen van het college om ’t Buurtnest 
beschikbaar te stellen voor opvang van maximaal 30 asielzoekers. Boven 
aan de column stond ‘Nieuwe college geïnstalleerd’. Dit klopt uiteraard niet. 
Onze excuses.

Burgemeester 
bezoekt 
101-jarige
Uithoorn - Burgemeester Pieter 
Heiliegers ging onlangs op bezoek 
bij mevrouw De Vries-Groeneweg in 
het Hoge Heem. En niet zonder 
reden: zij is 101 jaar geworden. De 
burgemeester was voor de tweede 
keer bij de jarige op bezoek. Vorig 
jaar, toen zij de mooie leeftijd van 
100 bereikte, kwam hij ook langs 
met een cadeautje. “Het was enorm 
gezellig. En de burgemeester nam 
een prachtig boeket bloemen mee,” 
laat de familie enthousiast weten.
De 101-jarige en de burgervader 
spraken over het leven in Gouda, 
waar mevrouw De Vries-Groeneweg 
vandaan komt. Ook vroeg hij haar 
om tips om zo oud te worden. En 
die heeft de jarige zeker: “Gewoon 
vrolijk blijven!”

Rectificatie van: Vraag het de burgemeester

Uithoorn - Muziekvereniging KnA 
startte in 2017 het project Middel-
bare Muziek Meesters. Een project 
om volwassenen te inspireren om 
een muziekinstrument te leren 
bespelen of dit opnieuw op te 
pakken. Nu komt er een nieuwe 
mogelijkheid om in te schrijven. KnA 
biedt de mogelijkheid om, tegen een 
gereduceerd bedrag, gedurende zes 
maanden lessen te volgen op een 
instrument naar keuze. Eventueel 
kan er een instrument van de vereni-
ging worden gehuurd. Deze proefpe-
riode wordt afgesloten met een 
concert dat door alle leerlingen, 
samen met het huidige orkest van 
KnA, wordt gegeven. Op deze manier 
kunt u ervaren hoe leuk het is om in 
een orkest te spelen. Heeft u inte-

resse? Kom dan op zondag 11 
december tussen 14:00 en 16:00 uur 
naar het Legmeerplein 49 in 
Uithoorn. Hier kunt u kennismaken 
met orkestleden van KnA en hun 
instrumenten. Tevens is er gelegen-
heid om in te schrijven. Voor infor-
matie kunt u mailen naar KnA.secre-
tariaat@gmail.com

Kerstbingo in de Scheg
Uithoorn - Woensdag 23 november 
is er een kerstbingo in de Buurtkamer 

van De Scheg. Ze beginnen om 13.30 
uur (Zaal open om !3.00 uur) tot ca 
16.30 uur. Vrij entree, bingokaartjes 
0,50 cent.

KnA start opnieuw project 
Middelbare Muziek Meesters op

Regio - IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn start in het voorjaar 2023 met 
een Natuurgidsenopleiding. Vooraf-
gaand organiseren ze twee informatie-
avonden. Op 23 november in Wilnis 
(NME-Centrum) en 30 november in 
Uithoorn (de Scheg), aanvang 19.30 
uur. De IVN Natuur-gidsenopleiding 
(NGO) is er voor de natuurliefhebber 
die serieus aan de slag wil met kennis-
overdracht en natuurbeleving. Deze 
opleiding is bedoeld voor mensen die 
zich actief willen inzetten als IVN 
Natuurgids of als IVN vrijwilliger. 

Opleiding tot Natuurgids
Tijdens de Natuurgidsenopleiding, die 
anderhalf jaar duurt, doe je vaardig-
heden op om groene activiteiten te 
organiseren en te begeleiden, zoals het 

opzetten en leiden van excursies, het 
ontwikkelen van wandelroutes, het 
begeleiden van kinderen met natuur-
beleving en meer. Bovendien leer je je 
eigen regio goed kennen, met zijn 
eigen natuur- en cultuurhistorische 
kenmerken en waarden. Je leert over 
de natuur, planten, dieren, het land-
schap en er wordt aandacht besteed 
aan het ontwikkelen van gidsvaardig-
heden en aan het onderwerp duur-
zaamheid.Voor meer informatie kom je 
naar een van de informatieavonden. 
Daar hoor je alles over deze uitdagende 
opleiding en kun je alle vragen die je 
hebt stellen aan het opleidingsteam en 
oud-deelnemers. Meld u aan via de 
website van IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn of stuur een e-mail met uw 
gegevens naar: ngo@ivn-drvu.nl.

Natuurgidsenopleiding
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. De Nieuwe Meerbode vindt inwoners belangrijk omdat zij grotendeels de lezers zijn van ons weekblad. De lokale nieuws-
feiten en berichtgeving is dan ook gericht op de inwoners van De Ronde Venen. In samenwerking met IVI (Inwoner Voor Inwoners) willen wij die inwoners dan ook een stem geven. De IVI-pagina is dan ook een podium waar inwoners van zich kun-
nen laten horen. IVI is een onafhankelijke inwonersbeweging en voor de inwoners. IVI zal net als de Nieuwe Meerbode geen standpunt innemen over geplaatste artikelen. Op deze IVI-pagina plaatsen wij ingezonden stukken van inwoners waar-
bij de inwoner zelf verantwoordelijk blijft voor de inhoud van de door hem/haar ingestuurde en geplaatste tekst. IVI en de Nieuwe Meerbode zijn dan ook geen enkele manier verantwoordelijke voor de inhoud van de artikelen op de IVI-pagina.

De IVI pagina

Inwoners kunnen een mooi initiatief, een leuke activiteit, een klacht, een idee, een oproep, een ergenis, een vraag of gewoon een mooi 
verhaal wat ze willen delen met de inwoners van De Ronde Venen naar de redactie van IVI sturen. De copy voor deze IVI pagina kan 
men sturen naar info@inwonersvoorinwoners.nl en moeten aangeleverd worden met een word document. De copy mag maximaal 
250 tekens (inclusief spaties) bevatten en geen onbehoorlijk taalgebruik hebben om voor plaatsing in aanmerking te komen.

info@inwonersvoorinwoners.nl
www.inwonersvoorinwoners.nl

Wilt u als inwoner iets kwijt?
Laat het IVI weten.

Met name waren wij benieuwd hoe 
het ging met de regeling van de 
gemeente die eind 2020 met de 
mogelijkheid kwam om zitbankjes te 
adopteren en/of te sponsoren. Dit 
zou ervoor zorgen van de bankjes die 
door de gemeente en krijgen inwo-
ners en bedrijven de mogelijkheid 
een bankje te adopteren of te spon-
soren. In ruil kon men een naam-
plaatje op de bank plaatsen. Het idee 
was om zo meer en mooiere bankjes 
te plaatsen. We kregen een aantal 
reacties binnen. 

Hoeveel aanvragen zijn erbinnen?
Een inwoner wilde graag weten 
hoeveel aanvragen erbinnen zijn 
gekomen bij de gemeente en 
hoeveel bankjes er daadwerkelijk zijn 

geplaatst in de 2 jaar dat het project 
loopt. IVI kan daar uiteraard geen 
antwoord op geven, maar wellicht 
een mooie kans voor de gemeente 
om hierop te reageren? 

Zo kan het ook! 
We kregen ook een foto van een 
bankje zonder dat daar iets bij was 
geschreven door de inzender. Tja… 
de foto spreekt voor zich. Zo kan je 
natuurlijk ook een naamplaatje op 
een bankje zetten met je eigen 
spuitbus en viltstift. Maar dan heb je 
het niet helemaal begrepen wat de 
bedoeling van de gemeente was met 
het adopteren van een bankje. En ook 
hadden deze inwoners niet goed 
begrepen dat het de bedoeling was 
om het wat mooier te maken dan het 

was. Dat begint namelijk met je eigen 
afval in een afvalbak te gooien. Dat is 
hier niet helemaal gelukt!

Dat kan beter! 
Van weer iemand anders kregen we 
deze foto van een bankje dat nog niet 
vervangen is en waarschijnlijk wil ook 
niemand het bankje in deze staat 
adopteren en zijn naam aan 
verbinden. Hier is duidelijk iets te 
zeggen over het onderhoud van dit 
bankje en we zijn het helemaal met 
de inzender eens die kort maar 
krachtig de tekst bij de foto schreef 
“Dat kan beter”. Dat denken wij ook! 
Zoals Wethouder Maarten van der 
Greft op social media liet weten heeft 
de gemeente ‘een hart voor groen’ en 
dat goed beheer en onderhoud 
belangrijk is. Hij gaf daarbij aan dat 

In onze rubriek ‘U mag het schrijven’ plaatsen wij vorige week een foto 
van een zitbankje en vroegen wij de lezers om daar een reactie op te 
geven en/of tekst bij te schrijven.

Reacties op rubriek ‘U mag het 
schrijven’ over zitbankjes

Op de IVI-pagina komen allerlei 
thema’s aan de orde. Cultuur is wat 
ons betreft zeker een thema wat 
aandacht verdiend. Cultuur brengt 
mensen samen, zorgt voor sociale 
cohesie en geeft ruimte aan de 
ontwikkeling van talent en identiteit. 
Het stimuleert creativiteit, innovatie-
kracht en productiviteit. Daarnaast 
heeft cultuur een positief e� ect op 
het welzijn en welbevinden van de 
inwoners. 

Cultuur brengt inwoners bij elkaar
In De Ronde Venen hebben een we 

een ruime keuze aan activiteiten op 
het gebied van dans, theater, muziek 
of zang. Dat is mooi want cultuur 
draagt bij aan het zelfvertrouwen en 
het welbevinden van inwoners. Het 
maakt hen gelukkig. Bovendien 
brengt amateurkunst inwoners van 
verschillende achtergronden bij 
elkaar. Samen toneelspelen, dansen 
of musiceren bevordert de saamho-
righeid, versterkt empathische 
vermogens en helpt tegen eenzaam-
heid. Kortom cultuur is gewoon heel 
goed en nog heel leuk ook.

Een feestje van verbinding
Afgelopen zaterdag konden de inwo-
ners bij de tweede editie van de 

Cultuur brengt inwoners samen

Cultuurparade, georganiseerd door 
Cultuurpunt Ronde Venen, in De Boei 
in Vinkeveen weer aan den lijve 
ondervinden hoe leuk het is om de 
zorgen van alle dag even aan de kant 
te zetten en cultuur te proeven! 
Gewoon samen muziek maken of 
ernaar luisteren. Maar ook waren er 
dansvoorstellingen en een aantal 
workshops te bezoeken. Of een 
bezoek aan de Silent Disco! Aan de 
kleintjes uit de gemeente was ook 
gedacht: zij konden geschminkt 
worden en zelf creatief bezig zijn. Net 

zoals vorig jaar was deze Cultuurpa-
rade een soort minifestival, waarbij 
op meerdere podia optredens waren 
van diverse Rondeveense culturele 
verenigingen en groepen. Deze dag 
liet ook voor een groot deel het 
cultuuraanbod in De Ronde Venen 
zien. Het was weer een feestje van de 
verbinding. 

Cultuur belangrijk voor het welzijn
Deze dag liet weer zien hoe belang-
rijk cultuur is. Het brengt mensen 
samen, zorgt voor sociale cohesie en 

geeft ruimte aan de ontwikkeling van 
talent en identiteit. Het is daarom 
ook van belang dat het ruime 
aanbod binnen onze gemeente er 
moet blijven. Daar is natuurlijk ook 
geld voor nodig. Het komt nogal 
eens voor dat er gemakshalve snel 
gesneden wordt in in de subsidie 
voor culturele activiteiten. Voor wie 
afgelopen zaterdag aanwezig waren 
bij de cultuurparade zal duidelijk zijn 
dat dit geen goed idee is. Gelukkig 
waren de burgemeester en 
wethouder aanwezig en hopen wij 
dat het cultuuraanbod in De Ronde 
Venen nog heel lang op een goed 
niveau zal blijven.

hiervoor extra geld nodig is en de 
gemeenteraad in november hierover 
een besluit neemt. Laten we hopen 
dat dit gaat gebeuren en dat dit 
groene bankje dan ook in aanmer-
king komt voor beter onderhoud. 

Regenboogbankje
Een inwoonster viel het ook op dat er 
tegenwoordig heel veel verschillende 
bankjes te zien zijn in allerlei kleuren. 
Ze vroeg zich af of er misschien ook 
een regenboogbankje kon komen?

Van wie is dit bankje? 
Een inwoonster stuurde ons deze 
foto’s met de tekst: “Dit bankje staat 
in Vinkeveen aan de Oude Spoorbaan 
vanaf de Demmerik richting Nieuwer 
ter Aa na ongeveer 500m aan de 
linkerkant. Mooi aan het water. Maar 
in het pad ernaartoe zitten allemaal 
kuilen. Je moet echt uitkijken dat je je 
nek niet breekt. En de kade voor het 
bankje kalft steeds meer af. Je hangt 
nu al met je voeten boven het water. 
Het duurt niet lang meer of het hele 

bankje ligt in het water. Wie gaat hier 
wat aan doen? Het is een prachtig 
plekje om even te gaan zitten en van 
de mooie omgeving te genieten.”
Een goede vraag. En wij twijfelen er 
eerlijk gezegd aan of dit bankje wel 
eigendom is van de gemeente. 
Vandaar dat wij er maar even de 
vraag boven hebben gezet ‘van wie is 
dit bankje?’ want daar zijn we dan wel 
weer nieuwsgierig naar. Niet alleen 
om de vraag van de inwoonster “Wie 
gaat hier wat aan doen?” te kunnen 
beantwoorden, maar wij zijn ook 
nieuwsgierig achter het verhaal wat 
schuilgaat achter de tekst die is 
geplaatst op het bankje. Is dit een 
mooi liefdesverhaal? Als iemand hier 
wellicht iets meer over weet te 
vertellen horen we het graag. En 
natuurlijk willen wij niet dat dit 
bankje met verhaal in het water valt 
en horen we dus ook graag wie de 
eigenaar is en wie dit bankje gaat 
redden van de verdrinkingsdood? 
Laat het ons weten via 
info@inwonersvoorinwoners.nl 
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De Ronde Venen - Bij de biljart-
competitie in De Ronde Venen 
wordt het met de week spannender 
welk team zich winterkampioen 
mag gaan noemen. Huidige 
koploper Bar Adelhof 1 – althans
op basis van het gemiddeld aantal 
wedstrijdpunten per speelronde – 
deelde afgelopen week met een 
uitslag van 39-39 de punten met
de concurrent uit eigen huis, Bar 
Adelhof 2. Namens het eerste team 
won Eric Verlaan en met enige 
moeite Richard van Kolck beiden 
hun partij, voor team 2 won Yoeri 
Veeken voor de zesde keer op rij 
zijn partij. Jim van Zwieten eindige 
net als vorige week met een 
moyenne van 4 zijn partij af, dit keer 
met winst tegen Richard Scheurs, 
en met slechts 20 beurten tevens 
de kortste partij van de week. Cens 
maakt ook nog kans op het winter-

kampioenschap, maar na het 38-38 
gelijke spel tegen De Kromme Mij-
drecht 1 kwam het team geen punt 
dichterbij. Eric v/d Bosch (3 keer) en 
Arjan Gortemulder (6 keer) verloren 
dit seizoen nog steeds niet, Evert en 
Desmond Driehuis moesten wel 
hun meerdere erkennen in respec-
tievelijk Toon de Kwant en herin-
treder Bernhard Schuurman. Grote 
winnaar van deze speelronde werd 
De Merel/Richard’s 1 die 45-30 
wonnen van De Springbok 2/Feka. 
Walter van Kouwen, Bert Fokker en 
John Vrielink pakten de volle winst, 
Kees Gri�oen miste net zijn laatste 
carambole en moest daardoor de 
winst aan Bart Dirks laten, die met 
13 uit 41 (31,71%) de hoogste serie 
van de week maakte.

De achterstand
De achterstand bedraagt nu nog 

slechts 3 punten op Bar Adelhof 1. 
Ook De Merel/Richard’s 2 pres-
teerde goed door 44-37 te winnen 
in de onderlinge strijd tegen team 
3. Roos Aarsman lukte het niet om 
Caty Jansen te verslaan, maar haar 
drie medespelers Gijs v/d Vliet, 
Gerard Röling en Piet Best sleepten 
de overige punten binnen. De 
tegenstander van Gerard, Peter 
Driehuis, ondervond wel enige last 
had van een arbitrale misser. De 
Kromme Mijdrecht 2 hadden ook 
een succesvolle avond gezien de 
43-32 uitslag tegen hekkensluiter 
Springbok 1. Ger Versteeg, Jos 
Vermeij en David Schild wonnen, 
alleen Frans Versteeg moest zijn 
meerdere erkennen in Nico de Boer. 
Tot slot pakten Stieva/De Biljart-
vrienden net een punt meer dan 
DenB Diensten, het werd 41-40, 
waarbij het vooral spannend was in 
de partij tussen Nico Koster en John 
Beets. Nico had er 30 beurten voor 
nodig, John kwam van zijn 110 te 
maken caramboles er vijf tekort.

Abcoude - Voetbalicoon Matthijs
de Ligt heeft in aanwezigheid van 
familie, vrienden en veel enthousi-
aste kinderen zijn eigen Cruy� Court 
geopend. Matthijs won in 2018, toen 
hij nog bij AFC Ajax speelde de ‘Johan 
Cruij� Prijs voor Talent van het Jaar’. 
De prijs was een Cruy� Court op 
locatie naar keuze. Hij koos voor 
Abcoude, de woonplaats waar hij 
opgroeide. Als klein jongetje voet-

balde Matthijs na school met zijn 
vriendjes op het grasveld schuin 
tegenover zijn ouderlijk huis. Hier 
heeft hij leren voetballen. Nu is deze 
plek, aan het Van Voorthuijsenhof in 
Abcoude, omgetoverd tot Cruy� 
Court. “Geweldig dat mijn Cruy� 
Court hier ligt, want ik heb dierbare 
herinneringen aan deze plek. Ik hoop 
dat er veel kinderen plezier van gaan 
hebben”, aldus Matthijs de Ligt.

Feestelijke opening met een potje 
voetbal
De gemeente is blij met de nieuwe 
sportlocatie. Burgemeester Maarten 
Divendal, wethouder Maarten van 
der Greft en kinderburgemeesters 
Brian Brocx en Lisa Rood waren erbij 
om de opening te vieren. Het Cruy� 
Court werd geopend met een potje 
voetbal. Het team van Ajax onder 9 
speelde een wedstrijd tegen FC 
Abcoude onder 9, de club waar 
Matthijs de Ligt als jonge voetballer 
begonnen is. Matthijs moedigde de 
teams vol enthousiasme aan. Na de 
wedstrijd werd het naambord ont-
huld: ‘Cruy� Court Matthijs de Ligt’.

De 14 regels van Johan Cruij�
Het Cruy� Court heeft als doel om 
kinderen en jongeren te stimuleren 
meer aan sport en beweging te 
doen. Johan Cruij� geloofde in de 
kracht van sport als middel voor 
persoonlijke, mentale en sociale 
groei. Hierbij spelen thema’s als 
respect, samen spelen, sociale 
cohesie en (persoonlijke) ontwikke-
ling een belangrijke rol. Deze 
thema’s komen op het veld tot 
uiting met de 14 regels van Johan 
Cruij�.

Cruyff Court Matthijs de Ligt 
geopend

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag was 
de minidag van de jongste volleybal-
lertjes van Atalante in Amstelveen. 
Vier Atalante teams met in totaal
25 kinderen kleurden de Nieuwe 
Bankras geel/groen. Het was een 
beetje zoeken in het begin, maar
het team kwam er lekker in. Mooie 
services (soms ook lekker hard 
bovenhands), lekker duiken naar 
ballen, maar soms ook een beetje 
afgeleid. Alles kwam voorbij. Na 
wedstrijd 3 kon teruggekeken 
worden op mooie potjes, met 
wellicht niet altijd het gewenste en 
verdiende resultaat, maar wel lekker 
gebald.
In de rust van Atalante Power, kwam 
Atalante Tiktok de zaal binnenlopen. 
Asya, Isabella, Liv, Lotte Lynn en Rikki 
hadden er zin in. Waar soms de start 
wat moeizaam was, werd er nu vanaf 
het begin lekker gebald. Mooie 
passes, een stabiele service; het was 
een genot om naar te kijken. De rust 
werd goed bewaard en er werd ook 
heel goed gekeken waar er gespeeld 
moest worden. Het team mag nu nog 
leren om iets blijer te zijn met een 
mooi punt, want het is nog een 
beetje timide. Maar als dat alles is, 
staat ons nog veel moois te wachten 
van deze meiden.
Als derde waren de Atalante Mini-
stars aan de beurt. Het team begon 
met vijf (zij draaien elke keer als de 

bal over het net is door, inclusief 
wisselspelers), maar waren vanaf 
wedstrijd 2 met acht! Een grote chaos 
met doordraaien en soms draaiden 
Aeneas, Amy, Elise, Evelien, Jill, Mila, 
Nina en Suze door zonder een bal 
geraakt te hebben, maar ze bleven 
knap spelen. Ook dit team maakt een 
grote progressie door, waardoor het 
een kwestie van tijd is voordat er een 
niveau hoger gespeeld gaat worden.
Last but not least, de Atalante Vinke-
toppers. Zij trainen, net als Tiktok, 
onder leiding van Inge en Anouk en 
leren steeds nieuwe dingen bij. Goed 
te zien was dat er nu veel geoefend 
was op de prikbal. De bovenhandse 
service gaat steeds beter lopen en 
dat resulteerde in veel directe 
punten. Op dit niveau moet er mini-
maal in twee keer gespeeld worden, 
maar de Vinketoppers spelen al regel-
matig netjes in drieën. Ontzettend 
leuk om te zien. Hun goede prestaties 
in de wedstrijden werden gevierd 
met een etentje bij Kwalitaria in 
Vinkeveen. Superleuk ook hoe Demy, 
Eleana, Hannah, Maud, Noa en Roos 
zo’n hecht team vormen.
De komende weken gaan trainers 
Inge, Nancy en Pim samen met assis-
tenten Anouk, Daan, Martin, Nathalie 
en Tisa er weer volle bak tegenaan 
om de teams klaar te stomen voor de 
volgende minidag op 10 december in 
IJmuiden.

Atalante mini’s kleuren sporthal 
geel/groen

Mijdrecht - Daar stonden ze dan 
hoor, drie maanden geleden, wat 
onwennig op het sportcomplex van 
SV Argon, 14 jonge jochies, klaar 
voor de allereerste training van het 
seizoen. Voor de meesten (11) was 
het zelfs de eerste kennismaking
met voetbal in club/team verband. 
Als een stel jonge koeien in de wei 
begonnen ze aan de eerste training, 
daar moest nog een hoop aan 
gebeuren en dat hebben we gedaan. 
Twee keer in de week trainen we met 
de hele groep, door weer en wind. 
Elke week staan ze er allemaal 
opnieuw, sommige al ruim van te 
voren op het Cruij� court om te 
werken aan hun voetbalskills.
En dat al het trainen, met bloed, 
zweet en tranen, zijn vruchten begint 
af te werpen hebben we vandaag 
mogen zien. In de eerste fase van de 
competitie speelden we de aller-
eerste wedstrijd gelijk tegen de 
tegenstander van vandaag 
(Abcoude). Daarna volgde een reeks 

van nederlagen, sommige zeer groot, 
sommige in de laatste minuut. Maar 
nooit heeft dit team opgegeven, elke 
week kwamen ze weer met zijn allen 
trainen, en toen was het zover... De 
tweede wedstrijd van de tweede fase 
van de competitie, weer uit naar 
Abcoude en dat hebben ze geweten 
daar. De eerste overwinning is een 
feit. Ruststand 0-5, eindstand 0-8. En 
dat is een resultaat waar de jongens 
trots op mogen zijn. En niet alleen 
trots omdat ze nu gewonnen 
hebben, maar ook op wat ze laten 
zien op de trainingen. Op de eerste 
plaats spelvreugde, maar daarnaast 
ook het steeds beter wordende 
samenspel, de verbeterde conditie 
en de groeiende balbeheersing. Het 
is echt een dag en nacht verschil met 
drie maanden geleden. Wat trainen 
dus al niet met je kan doen.
Jongens, blijf zo door gaan! Elke 
week lekker trainen en voetballen 
met z’n allen, dan gaan er vast en 
zeker nog veel meer punten volgen!

Argon JO12-3, een team apart

Mijdrecht   Op bezoek in Zuidoost-
beemster heeft Argon opnieuw geen 
kans gezien om het de tegenstander 
moeilijk te maken. In de eerste helft 
zagen we een tamme wedstrijd 
waarin ZOB meer aanvallende 
bedoelingen had dan Argon. In de 
tiende minuut was er een schot van 
Robin Stevens dat de lat teisterde en 
een minuut later Stefan van 
Wonderen die dezelfde truck 
uithaalde, al zat er wel de hand bij 
van Argondoelman Sam de Haan. 
Het was een voorteken en Argon 
moest gewaarschuwd zijn. Na een 
klein half uur zagen we de eerste 
doelpoging van Argon, een inzet van 
Siep Keulemans werd uit de kruising 
door keeper Tim van Duuren getikt 
en leverde vervolgens een hoek-
schop op. Daar bleef het in aanval-
lend opzicht bij in de eerste helft.
Wel zagen we verschillende 
pogingen van de thuisploeg, een 

schot van Baal ging naast en bij een 
poging van Colin Koenderman greep 
doelman Sam de Haan goed in. 
Zeven minuten voor het rustsignaal 
viel dan toch de eerste tegentre�er, 
een schot vanaf de zijkant werd door 
Yannick van Doorn doorgekopt, 
echter hij raakte de bal verkeerd en 
leverde zo onbedoeld een assist, 
Robin Stevens zei dankjewel en 
kopte hard in 1 0. Zonder verdere 
schade werd de rust gehaald.
De tweede helft had Argon meer 
aanvallende bedoelingen, maar die 
leverden vooralsnog niets op. ZOB 
kreeg al snel een vrije trap te nemen 
maar Kevin Hijlkema was zo vriende-
lijk de bal hoog over te schieten. 
Vervolgens kreeg Argon een ingooi 
net op de helft van de thuisclub, 
echter Argon liet zich de bal door Kid 
Ronday ontfutselen die vervolgens 
de de bal afgaf op de vrijstaande 
Raphaelleo Baal, in de draai 

passeerde hij Sam de Haan 2 0. 
Daarna zagen we een kansje voor 
Argon, Robin Voorend bracht Max 
Oliemans in stelling maar doelman 
Tim van Duuren liet zich niet 
verschalken. Aan de andere kant 
moest Sam de Haan een inzet van 
opnieuw Baal wegwerken. Vervol-
gens drie wissels bij Argon, Max Olie-
mans, Bas Boelhouwer en Yannick 
van Doorn maakten plaats voor Tim 
Waning, Martijn Plug en Cas Jansen. 
Maar echte kansen leverden dat niet 
op, Mika Keizers probeerde het nog 
met schot ineens maar de goede 
richting ontbrak. Met nog een kwar-
tier te gaan kwam er de�nitief een 
einde aan de hoop van Argon om 
nog een puntje aan ZOB te ontfrut-
selen. Een pasje van Jerrold van de 
Eeckhout op Kid Ronday werd door 
laatstgenoemde in de draai afgerond 
3 0. Met Joseph Akutei in de laatste 
tien munten zagen we nog een 
poging van Mika Keizers maar zijn 
schot werd geblokt.
Zaterdag komt BOL bij Argon op 
bezoek.

Argon staat opnieuw
met lege handen

De Merel/Richard’s 1
sluipt dichterbij



Een kleurrijke loting. Zo noemde bonds-
coach Louis van Gaal groep A van het WK 
2022 in Qatar. Daarmee refereerde hij aan 
de verschillende continenten van de landen 
uit de poule: Europa, Azië, Afrika en Zuid-
Amerika. Wat hij ook had kunnen zeggen: 
een gigantisch mazzeltje. Want met 
Senegal, Ecuador en Qatar heeft Nederland 
uitermate gunstig geloot. “Het is niet zo 
makkelijk als iedereen denkt”, protesteerde 
Van Gaal nog toen hij werd geconfronteerd 
met de opmerking dat groep A niet bepaald 
een poule des doods is. Maar kom op Louis, 
met de nummers 18, 44 en 50 van de FIFA 
wereldranglijst heb je bepaald niet te 
klagen. Onze oosterburen, de Duitsers, 
tre� en bijvoorbeeld in de poulefase (groep 
E) Spanje. De exotische groep A mag dus 
geen probleem zijn. Wat wel een probleem 
is, althans voor de tv-kijkers, zijn de 
aanvangstijden. De avondspits zal vroeger 
op gang komen dan ooit, want Oranje 
speelt al zijn groepswedstrijden in de late 
namiddag. En dat zal even wennen zijn, 
zeker in combinatie met de herfst-/
winteromstandigheden in Nederland. Een 

EK en WK associeer je met lange zomer-
dagen, met zon, met grote schermen in de 
buitenlucht. Niet met vallende bladeren, 
wind, kou en donkerte. Maar Oranje kan 
gaan zorgen voor licht in die duisternis, om 
te beginnen met drie klinkende overwin-
ningen in de poule.

21 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Senegal
Dat is dan wel weer prettig, dat we starten 
met de op het oog lastigste tegenstander. 
Want: nummer 18 op de wereldranglijst en 
de kampioen van Afrika. In februari won 
Senegal de Afrika Cup door een overwin-
ning op Egypte. Overigens niet door 
oogverblindend voetbal, maar wel mede 
dankzij de oogverblindende laserpennen 
van de Senegalese supporters. Toch is het 
een prestatie van formaat. Voeg daarbij het 
feit dat Senegal met Sadio Mané (Bayern 
München) een echte topspeler heeft en dat 
Oranje doorgaans wat moeite heeft om op 
gang te komen op eindtoernooien, en je 
weet dat dit wel eens een lastige horde kan 
worden. Gedachtes gaan terug naar een ver 

verleden, toen Nederland tegen gelijkaar-
dige tegenstanders als Senegal met horten 
en stoten tot een resultaat kwam. In 1990 
openden we tegen Egypte en dat werd een 
afzichtelijke 1-1, vier jaar later wonnen we 
ternauwernood van Saoedi-Arabië in het 
openingsduel (2-1). Tegen Senegal 
verwachten we een vergelijkbaar potje: 
tergend moeizaam, en met een late geluks-
tre� er die de drie punten brengt.
Prognose: 2-1 (Bergwijn, Gakpo)

25 november 2022 – 17.00 uur 
Nederland-Ecuador
Caicedo. Nee, dat is niet de naam van een 
nieuw Latijns-Amerikaans restaurant bij u in 
de buurt, maar wellicht de bekendste speler 
van Ecuador. Deze middenvelder baart 
meer dan opzien in de Premier League, 
waar hij uitkomt voor Brighton & Hove 
Albion. Voor de rest heeft Ecuador voor de 
doorsnee voetbalkijker louter minder 
bekende namen. Wat valt echter op als je de 
prestaties van het Zuid-Amerikaanse land 
onder een vergrootglas legt? Dat ze niet op 
een geel kaartje meer of minder kijken, dat 
sowieso, maar los daarvan ook dat het een 
taaie tegenstander kan zijn. Ecuador scoort 
niet gemakkelijk, maar krijgt ook relatief 
weinig doelpunten tegen. Bewijs? Hun 
laatste vijf interlands eindigden in 1-0, 0-0, 
1-0, 0-0 en 0-0. Gaap. In de kwali� catie 
eindigden ze als vierde van Zuid-Amerika, 
overigens op respectabele afstand van 
Brazilië en Argentinië. Over die topfavo-
rieten van het WK gesproken, Ecuador hield 
ze in de kwali� catiereeks thuis allebei keurig 
op 1-1. Een geconcentreerd Oranje moet 

zich al bij al betrekkelijk soepel langs de 
Zuid-Amerikanen kunnen spelen.
Prognose: 2-0 (Depay, Van Dijk)

29 november 2022 – 16.00 uur 
Nederland-Qatar
Je leert het terecht al bij de laagste jeug-
delftallen in elke sport: respect hebben voor 
de tegenstander. Dus ook voor het voetbal-
land Qatar is respect op zijn plaats. Maar dat 
was het dan ook wel. De slotwedstrijd uit de 
poule gaat namelijk gewoon een ‘eitje’ 
worden voor Oranje. Ongetwijfeld zal er een 
Qatarese bus worden geparkeerd, maar als 
zelfs Ierland en Servië eind vorig jaar in 
oefenwedstrijden met 4-0 over het land uit 
het Midden-Oosten konden walsen, hoe 
moet dat dan met een ontketend Oranje? 
Tenzij Nederland vóór deze wedstrijd al 
geplaatst is voor de volgende ronde en wat 
rustiger aan kan doen – en daar heeft het 
op voorhand wel alle schijn van – ligt een 
monsterzege in het verschiet. Want Qatar 
kan best leuk combinatievoetbal spelen, 
maar tactisch, en met name verdedigend 
laat de kwaliteit op zijn zachtst gezegd te 
wensen over. Dat is ook niet zo gek als je 
bedenkt dat de spelers van Qatar fysiek 
tekortkomen: ze zijn niet erg lang, breed en 
sterk. Dus voor koppers als De Ligt, Van Dijk, 
De Vrij en Klaassen wordt dit duel als een 
oase in de woestijn van Doha. Lang verhaal 
kort, op 29 november rond 17.45 uur kan 
Nederland zich gaan opmaken voor het 
échte werk: de achtste � nales (en verder) 
van het WK 2022.
Prognose: 4-0 (Bergwijn, Depay, Gakpo en 
Klaassen)

Analyse pouletegenstanders Nederland:

Zorgeloze WK-start Oranje 
dankzij ‘poule des levens’ 
Over lotingen voor eindtoernooien heeft het Nederlands elftal de laatste jaren niet te 
klagen. Voor het EK in 2021 werd Oranje gekoppeld aan de niemendalletjes Noord-
Macedonië, Oostenrijk en Oekraïne. Voor het WK 2022 is de route naar de achtste 
� nale minstens zo eenvoudig. Senegal, Ecuador en Qatar vormen een aantrekkelijke 
warming-up richting de laatste zestien.

Foto: Pro Shots / Niels Boersema







Zondag 20 november 2022 17.00  Qatar-Ecuador A Al Bayt

Maandag 21 november 2022 14.00  Engeland-Iran B Khalifa Int.
Maandag 21 november 2022 17.00  Senegal-Nederland A Al Thumama
Maandag 21 november 2022  20.00  Verenigde Staten-Wales B Ahmad Bin Ali

Dinsdag 22 november 2022 11.00  Argentinië-Saudi-Arabië C Lusail 
Dinsdag 22 november 2022 14.00  Denemarken-Tunesië D Education City 
Dinsdag 22 november 2022 17.00  Mexico-Polen C Stadium 974
Dinsdag 22 november 2022 20.00  Frankrijk-Australië D Al Janoub

Woensdag 23 november 2022 11.00  Marokko-Kroatië F Al Bayt 
Woensdag 23 november 2022 14.00  Duitsland-Japan E Khalifa Int.
Woensdag 23 november 2022 17.00  Spanje-Costa Rica E Al Thumama
Woensdag 23 november 2022 20.00  België-Canada F Ahmad Bin Ali

Donderdag 24 november 2022 11.00  Zwitserland-Kameroen G Al Janoub
Donderdag 24 november 2022 14.00  Uruguay-Zuid-Korea H Education City 
Donderdag 24 november 2022 17.00  Portugal-Ghana H Stadium 974
Donderdag 24 november 2022 20.00  Brazilië-Servië G Lusail 

Vrijdag 25 november 2022 11.00  Wales-Iran B Ahmad Bin Ali 
Vrijdag 25 november 2022 14.00  Qatar-Senegal A Al Thumama
Vrijdag 25 november 2022 17.00  Nederland-Ecuador A Khalifa Int.
Vrijdag 25 november 2022 20.00  Engeland-Verenigde Staten B Al Bayt 

Zaterdag 26 november 2022 11.00  Tunesië-Australië D Al Janoub
Zaterdag 26 november 2022 14.00  Polen-Saudi-Arabië C Education City 
Zaterdag 26 november 2022 17.00  Frankrijk-Denemarken D Stadium 974
Zaterdag 26 november 2022 20.00  Argentinië-Mexico C Lusail 
Zondag 27 november 2022 11.00  Japan-Costa Rica E Ahmad Bin Ali

Zondag 27 november 2022 14.00  België-Marokko F Al Thumama
Zondag 27 november 2022 17.00  Kroatië-Canada F Khalifa Int.
Zondag 27 november 2022 20.00  Spanje-Duitsland E Al Bayt 

Maandag 28 november 2022 11.00  Kameroen-Servië G Al Janoub
Maandag 28 november 2022 14.00  Zuid-Korea-Ghana H Education City 
Maandag 28 november 2022 17.00  Brazilië-Zwitserland G Stadium 974
Maandag 28 november 2022 20.00  Portugal-Uruguay H Lusail 

Dinsdag 29 november 2022 16.00  Ecuador-Senegal A Khalifa Int.
Dinsdag 29 november 2022 16.00  Nederland-Qatar A Al Bayt 
Dinsdag 29 november 2022 20.00  Wales-Engeland B Ahmad Bin Ali 
Dinsdag 29 november 2022 20.00  Iran-Verenigde Staten B Al Thumama

Woensdag 30 november 2022 16.00  Australië-Denemarken D Al Janoub
Woensdag 30 november 2022 16.00  Tunesië-Frankrijk D Education City
Woensdag 30 november 2022 20.00  Polen-Argentinië C Stadium 974
Woensdag 30 november 2022 20.00  Saudi-Arabië-Mexico C Lusail 

Donderdag 1 december 2022 16.00  Kroatië-België F Ahmad Bin Ali 
Donderdag 1 december 2022 16.00  Canada-Marokko F Al Thumama
Donderdag 1 december 2022 20.00  Japan-Spanje E Khalifa Int.
Donderdag 1 december 2022 20.00  Costa Rica-Duitsland E Al Bayt 

Vrijdag 2 december 2022 16.00  Ghana-Uruguay H Al Janoub
Vrijdag 2 december 2022 16.00  Zuid-Korea-Portugal H Education City
Vrijdag 2 december 2022 20.00  Servië-Zwitserland G Stadium 974
Vrijdag 2 december 2022 20.00  Kameroen-Brazilië G Lusail

Achtste Finales
Zaterdag 3 december 2022 16.00 1A-2B 49  Khalifa Int.
Zaterdag 3 december 2022 20.00 1C-2D 50 Ahmed Bin Ali 
Zondag 4 december 2022 16.00 1D-2C 52  Al Thumama 
Zondag 4 december 2022 20.00 1B-2A 51  Al Bayt 
Maandag 5 december 2022 16.00 1E-2F 53  Al Janoub 
Maandag 5 december 2022 20.00 1G-2H  54  Stadium 974
Dinsdag 6 december 2022 16.00 1F-2E 55  Education City 
Dinsdag 6 december 2022 20.00 1H-2G 56  Lusail 

Kwart� nales
Vrijdag 9 december 2022 16.00 W53-W54 58  Education City 
Vrijdag 9 december 2022 20.00 W49-W50 57  Lusail
Zaterdag 10 december 2022 16.00 W55-W56 60  Al Thumama 
Zaterdag 10 december 2022 20.00 W51-W52 59  Al Bayt 

Halve � nales
Dinsdag 13 december 2022 20.00 W57-W58 61  Lusail 
Woensdag 14 december 2022 20.00 W59-W60 62  Al Bayt 

Wedstrijd om de derde plaats
Zaterdag 17 december 2022 16.00 V61-V62  Khalifa Int.

Finale
Zondag 18 december 2022 16.00 W61-W62  Lusail 

De stadions en speelsteden:
Khalifa International Stadion, Al Rayyan 
Ahmed Bin Ali Stadion, Al Rayyan  
Al Thumama Stadion, Doha 
Al Bayt Stadion, Al Khor 
Al Janoub Stadion, Al Wakrah  
Stadium 974, Doha 
Education City Stadion, Al Rayyan  
Lusail Iconic Stadion, Lusail

Speelschema

Verdedigers
Nathan Aké Manchester City
Daley Blind Ajax
Virgil van Dijk Liverpool
Denzel Dumfries Internazionale
Jeremie Frimpong Bayer 04 Leverkusen
Matthijs de Ligt Bayern München
Tyrell Malacia Manchester United
Jurriën Timber Ajax
Stefan de Vrij Internazionale

Middenvelders
Steven Berghuis Ajax 
Frenkie de Jong FC Barcelona
Davy Klaassen Ajax
Teun Koopmeiners Atalanta
Marten de Roon Atalanta
Xavi Simons PSV
Kenneth Taylor Ajax

Aanvallers
Steven Bergwijn Ajax
Memphis Depay FC Barcelona
Cody Gakpo PSV
Vincent Janssen Royal Antwerp FC
Luuk de Jong PSV
Noa Lang Club Brugge
Wout Weghorst Beşiktaş JK

Keepers
Justin Bijlow Feyenoord
Andries Noppert sc Heerenveen
Remko Pasveer Ajax

Technische staf
Louis van Gaal Bondscoach
Danny Blind Assistent-bondscoach
Edgar Davids Assistent-bondscoach
Frans Hoek Keeperstrainer

De WK-selectie van het Nederlands 
elftal voor Qatar

Bas Muijs
Wie zijn socials in de gaten houdt, ziet 
dat Bas Muijs behalve een bekend acteur 
ook een enorme sportliefhebber is. Een 
die zijn voorliefde voor PSV, ADO Den 
Haag én Oranje niet onder stoelen of 
banken steekt. Hoe denkt hij over het WK 
2022?

Het WK in Qatar is misschien wel het 
meest discutabele wereldkampioenschap 
voetbal ooit. Wat vind je ervan dat het 
WK uitgerekend in zo’n land wordt 
gehouden?
“Verschrikkelijk. Omkoping om het WK te 
mogen organiseren en vervolgens bouw-
vakkers behandelen als beesten met vele 

duizenden doden tot gevolg. Als de grote 
voetballanden zich verenigd hadden en 
hadden gezegd ‘Wij gaan niet, we organi-
seren een alternatief WK’, dan was er 
misschien wat veranderd. Of als grote spon-
sors hadden gezegd ‘Hier doen wij niet 
meer aan mee’. Helaas is dat niet gebeurd. 
Door deze zaken leeft het WK naar mijn idee 
ook veel minder dan anders.”

Het deelnemersveld oogt ijzersterk. Wat 
zijn in jouw ogen de grote favorieten dit 
WK, en waarom?
“We zijn er weer bij en dat is prima! 
Nederland behoort tot de kanshebbers, 
maar is volgens mij niet de uitgesproken 
favoriet. Italië is er niet bij, Engeland, 
Frankrijk en Duitsland zijn niet in topvorm 

op dit moment, maar zullen toch ver 
komen. Spanje en Portugal halen de kwart-
� nales wel, maar de topfavorieten moeten 
we naar mijn idee in Zuid-Amerika zoeken. 
Met Brazilië op één en Argentinië op twee.”

Tot slot een blik op de mogelijkheden 
van Oranje. Wat denk je van de kansen 
van het huidige Nederlands elftal?
“Nederland zou de kwart� nales moeten 
kunnen halen. Met Van Gaal aan het roer 
hebben we eerder op een WK bewezen 
(2014) met een elftal zonder wereldsterren 
ver te kunnen komen (3e). Als we weer in de 
halve � nale komen, is dat een wereldpres-
tatie. Maar dan moeten Depay, Van Dijk en 
Frenkie de Jong wel in topvorm zijn. Dat zijn 
de uitblinkers en daaromheen bouwt Van 

Gaal zijn elftal. Ik verwacht een beter Oranje 
dan op het laatste EK.”

Bas Muijs. Foto: Arnold Koeling









1. Kylian Mbappé
Het kan bijna niet anders of de aanvaller 
van Paris Saint-Germain gaat dé vedette in 
Qatar worden. Zijn geduchte concurrenten 
zijn ofwel afwezig (Haaland), ofwel bezig 
met hun laatste kunstje (Messi en Ronaldo). 
Mbappé is de nieuwe grote ster aan het 
� rmament. De pijlsnelle voorhoedespeler 
met de onnavolgbare dribbels is bovendien 
in bloedvorm. En spelers die in topvorm aan 
een EK- of WK-toernooi beginnen, spelen 
doorgaans ook een goede eindronde. 
Bewijzen voor zijn vorm? In seizoen 2022-
2023 loopt Mbappé meer dan 1-op-1 in de 
Champions League. Lees: zes wedstrijden, 
zeven goals. In de Franse competitie kopi-
eert hij dat kunstje bijna met elf doelpunten 
in twaalf duels. Daar komt bij dat Frankrijk 
in niet de meest complexe poule is inge-
deeld. Tegen pakweg Australië en Tunesië 
moet Mbappé zich naar hartenlust kunnen 
uitleven. Hij wordt volgens ons dan ook dé 
speler van het WK 2022.

2. Kevin de Bruyne
Evenepoel of Van Aert, Van Aert of Van der 
Poel, Messi of Ronaldo, Cruy�  of Maradona, 
Federer of Nadal. Discussies over de 
grootste sporters der aarde zijn altijd leuk. 
Wie was de beste? De Belgische aanvallende 
middenvelder Kevin de Bruyne lijkt een van 
die discussies langzaam maar zeker in zijn 
voordeel te beslechten. Namelijk over de 
vraag wie de beste Belgische speler aller 
tijden is. De speler van Manchester City 
doet een enorme gooi naar die titel. Vrijwel 
wekelijks neemt hij met � uwelen balbehan-
delingen, zelden vertoonde steekpasses en 
geniale wreeftrappen ‘The Citizens’ op 
sleeptouw. De passes die De Bruyne 
verstuurt, zijn niet alleen om de vingers bij 
af te likken, maar ook dodelijk e� ectief. Hele 
verdedigingen worden opengereten door 

de maatwerkballetjes van de blonde Belg. 
Dat doet het ergste vrezen voor de arme 
Canadezen en Marokkanen, tegen wie de 
Belgen het in de groepsfase van het WK 
moeten opnemen. 

3. Karim Benzema
Wat moet deze, overigens al 34-jarige, spits 
in zijn vuistje hebben gelachen half oktober, 
toen hij enigszins verrassend de Ballon d’Or 
won, de prijs voor de beste voetballer van 
een seizoen. Vaak is hij in het verleden 
verguisd, als hij weer eens de dozen om zijn 
voetbalschoenen leek te hebben. Maar wat 
een seizoen heeft de Fransman achter de 
rug, met meer dan veertig doelpunten voor 
zijn club Real Madrid en voor Frankrijk, nog 
los van de vele assists. Daarnaast won hij 
met de Madrilenen de Champions League 
en het Spaanse kampioenschap, en de 
Nations League met de Fransen. Het is dan 
ook niet voor niets dat de Franse grootheid 
Zidane Benzema beschouwt als de beste 
Franse centrumspits aller tijden. Kijken naar 
Frankrijk straks in Qatar wordt dus likken-
baarden, alleen al door die attractieve 
aanvalslinie met Mbappé en Benzema.

4. Lionel Messi
Wie vrijwel vergelijkbare stats als Mbappé 
kan overleggen is de Argentijn Messi, 
anders gezegd: misschien wel de beste 
voetballer aller tijden. Hij schoot bij 
Barcelona werkelijk elk denkbaar record 
volledig aan � arden. In 778 wedstrijden wist 
hij het duizelingwekkende aantal van 672 
doelpunten te maken. Nu bij Paris Saint-
Germain doet Messi het niet veel minder. 
De Argentijnse wervelwind wordt in Qatar 
omringd door de stormrammen Otamendi 
en Paredes, en de verkoelend lichte briesjes 
Di María (mits � t) en Correa. Allemaal 
toppers, in een ijzersterk Argentijns team. 

Feitelijk het enige wat de Zuid-Amerikaanse 
kunstenaar tegen zich heeft, is zijn leeftijd. 
Wat kun je van een 35-jarige nog 
verwachten? Wij denken veel. Het is met 
aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
de laatste keer dat Messi te bewonderen is 
op een groot toernooi. Dat vooruitzicht 
moet de dartele aanvaller prikkelen en 
stuwen naar grootse hoogten.

5. Christiano Ronaldo
Vroeger bekend als de irritante buitenspeler 
van twaalf scharen, dertien schwalbes. 
Daarna raakte de immer goedgeknipte 
meester van de korte kapbewegingen in 
een continue strijd verwikkeld met Messi 
om de titel Beste ter Wereld. De ultra-e� ec-
tieve Portugees nam zijn ploegen 

(Manchester United, Real Madrid, Juventus) 
en zijn eigen land wekelijks bij de hand en 
scoorde er lustig op los. Niemand kan erom-
heen dat intussen het beste er wel vanaf is 
bij Ronaldo. Onder Ten Hag is hij terug bij 
United nauwelijks nog een schim van zich-
zelf. Wat voor Messi geldt, geldt voor 
eeuwige rivaal Ronaldo echter precies zo: 
het perspectief van zijn laatste toernooi, zijn 
laatste kunstje, zal hem nog één keer laten 
vlammen. We hebben toch wat twijfels, 
vandaar die bescheiden vijfde plaats in deze 
verwachting. Waarmee hij overigens de 
ietwat gehypete Braziliaan Neymar, de 
Engelse lopendebandscorer Kane, het 
Belgische beest Lukaku en de Poolse omni-
voor Lewandowski buiten deze top vijf weet 
te houden. 

Wat hebben Manchester City-ster Erling Haaland, Liverpool-topschutter Mohamed 
Salah en regerend wereldkampioen N’Golo Kanté met elkaar gemeen? De Noor, 
Egyptenaar en Fransman zijn drie topvoetballers die het WK 2022 helaas moeten 
missen. Door zich niet te plaatsen, of door een blessure. Het rijtje sterren dat niet 
actief is op het WK is nog veel verder uit te breiden, denk alleen maar aan de Italianen 
die in Qatar ontbreken. Wie gaan de pijn van de voetballiefhebbers verzachten?

De verwachte sterren van het WK 2022

Kylian Mbappé. Foto: Pro Shots / SIPA USA

Kranten zijn erover volgeschreven, talk-
shows gaan nergens anders meer over, op 
social media woeden de hevigste discussies. 
Want waarom vindt er in vredesnaam een 
WK voetbal in Qatar plaats? En waarom 
overweegt het Nederlandse kabinet zelfs 
om Koning Willem-Alexander naar het olie-
staatje te sturen? Zoals zo vaak tegen-
woordig omarmen feit en � ctie in dergelijke 
discussies elkaar innig. Dat maakt het voor 
een buitenstaander soms heel lastig om te 
bepalen wat waar en wat niet waar is. 
Buiten kijf staat dat Qatar een land is dat 
vrijwel niets met voetbal heeft, of althans: 
hád. Dat zou op zichzelf al reden kunnen 
zijn om het grootste voetbalfeest ter wereld 
aan een ander land toe te wijzen. Zeker als 

je bedenkt dat de klimatologische omstan-
digheden voor een doorsnee voetballer 
verre van ideaal zijn. In het woestijnklimaat 
van de Arabische emiraat is spelen in de 
zomer ondoenlijk, vandaar dat het toernooi 
verplaatst is naar de winter. Ook alweer een 
keuze waarover je een boom kunt opzetten, 
voor zover dat mogelijk is in een woestijn. 
Want is het voordelig voor de kwaliteit van 
het mondiale voetbal wanneer je alle 
topcompetities een lange tijd stil legt voor 
een midden-in-het-seizoen-eindtoernooi? 
Wat doet dat met blessures, zeker gezien de 
beperkte voorbereidingsmogelijkheden?

Boycot?
Winter in Qatar of niet, de temperaturen zijn 

nog altijd van hoogzomers niveau voor de 
gemiddelde Nederlander. Daar heeft de 
organisatie echter iets op bedacht. De acht 
open stadions zijn stuk voor stuk voorzien 
van loeiende en energieslurpende airco’s. 
Nu we het toch over die stadions hebben, 
die zijn gebouwd door arbeidsmigranten. 
Rechteloze, uitgebuite Aziaten en Afrikanen, 
die in de enorme hitte en in een hoge lucht-
vochtigheid veel zware uren moesten 
maken om de bouw te realiseren. Velen van 
hen overleefden dit niet. Zo is er nog veel 
meer te zeggen en te vinden: wat gebeurt 
er met al die stadions na het WK? Hoe 
geloofwaardig is het toernooi in klimaatop-
zicht met een hoofdsponsor zoals grootver-
vuiler Qatar Airways? Tegelijkertijd, en dat is 
de andere kant: wat moet je? Je kunt je 
terecht boos maken over het feit dat de FIFA 
het toernooi aan Qatar heeft toebedeeld, 
maar daar is niets meer aan te doen. Een 
boycot als voetbalteam is een optie, maar 
het is tekenend dat zelfs mensenrechtenor-
ganisatie Amnesty daartoe niet oproept. 
‘Wij geloven dat de aandacht voor het WK 

kan zorgen voor druk op de overheid om de 
beloofde arbeidshervormingen door te 
voeren en de situatie van arbeidsmigranten 
te verbeteren’ is Amnesty’s letterlijke state-
ment. Het schijnt dat de KNVB én het 
Nederlands Elftal met een actie of eigen 
statement gaan zorgen voor die aandacht. 
Het is te hopen dat ook het Nederlandse 
kabinet daaraan een bijdrage levert. Maar 
met de twijfel om de koning te laten 
afreizen, toont het kabinet vooralsnog 
eerder dat het economische belangen 
hoger acht dan mensenrechten. Het is 
afwachten of en hoe alle landen en bonden 
voor die aandacht in Qatar gaan zorgen. In 
die zin is het daarnaar even reikhalzend 
uitkijken als naar het voetbaltoernooi zélf. 
De meest passende actie tot dusver lijkt die 
van Amnesty. Met een petitie roepen ze 
Qatar en de FIFA op om de arbeidsmi-
granten te compenseren die het WK moge-
lijk maakten. 

Tekenen kan op https://www.amnesty.nl/
forms/petitie-qatar-migranten-fb

Wat doen we als voetbalwereld in 
vredesnaam in Qatar?
Onzes inziens kan een kleine kritische noot over het WK in Qatar niet ontbreken. Want 
hoe blij moeten we zijn met een wereldkampioenschap in een non-voetballand dat 
het bovendien op het gebied van mensenrechten en klimaat niet al te nauw neemt?









Het was een gekke gewaarwording, niet 
lang geleden, toen tijdens een training van 
Manchester City WFC op de City Football 
Academy de gelauwerde toptrainer Pep 
Guardiola ineens aandachtig stond te kijken 
naar Kerstin Casparij en haar City-collega’s. 
“Eerst had ik het niet eens door,” zegt 
Casparij, “maar toen mijn Spaanse teamge-
noten naar hem toe liepen wist ik genoeg.” 
Slechts enkele maanden eerder speelde 
Casparij nog in de Eredivisie Vrouwen, 
formeel op amateurniveau. Het kan snel 
gaan, erkent de 22-jarige verdediger. “Pas 
zeven jaar geleden, op mijn vijftiende, 
debuteerde ik voor sc Heerenveen. Na een 
uitstapje naar VV Alkmaar en nog twee 
seizoenen sc Heerenveen belandde ik bij FC 
Twente. Daar heb ik de mooiste seizoenen 
uit mijn loopbaan beleefd. Niet alleen heb ik 
me als voetbalster enorm ontwikkeld, maar 
ook zijn we met FC Twente twee keer op rij 
kampioen geworden van de Eredivisie, een 
unieke prestatie.”

Moderne back
Als beloning voor die stormachtige 
progressie van Casparij volgde een verleide-
lijk aanbod van de Engelse topclub 

Manchester City WFC, een van de beste 
teams in de FA Women’s Super League. Het 
is een match made in heaven, en dat heeft 
alles te maken met de speelstijl van Casparij 
én City. Ze omschrijft zichzelf als een 
moderne back. “Technisch, snel, sterk, erg 
aanvallend ingesteld. Ik heb graag de bal. 
Mijn favoriete positie is rechtsback, hoewel 
ik bij het Nederlands Elftal ook als linksback 
word gebruikt.” Overigens is Casparij pas 
sinds enkele seizoenen in de verdediging te 
vinden. “Ooit ben ik als buitenspeler 
begonnen, daarna – eigenlijk tot anderhalf 
jaar geleden – heb ik voornamelijk op het 
middenveld gespeeld, als ‘8’ of als ‘10’. Voor 
die posities haalde Twente-trainer Tommy 
Stroot me destijds ook naar Enschede. Hij 
heeft me echter overtuigd van mijn kwali-
teiten als back. Ik heb me er om eerlijk te 
zijn wel even tegen verzet, maar langzaam 
maar zeker ben ik echt van de backpositie 
gaan houden.”

Aanvallende speelstijl
Door haar drang naar voren heeft ze zich in 
het Nederlands team gespeeld – intussen 
heeft ze al zestien interlands op haar naam 
– en in de basis van The Citizens. “In principe 
willen we met het vrouwenteam van City 
dezelfde speelstijl hanteren als de mannen. 
De ultra-aanvallende manier van spelen van 
Guardiola dus. Wíllen voetballen, de bal snel 
rond laten gaan, dat is ideaal voor mij. 
Sowieso zijn het mannen- en vrouwenteam 
bij Manchester City erg verweven met 
elkaar, dat is wel echt uniek. We worden als 
vrouwen duidelijk serieus genomen, trainen 
op hetzelfde complex als de mannen en 
gaan als het even kan bij elkaar kijken.” Ook 
buiten het voetbal heeft Casparij het enorm 
naar haar zin in Manchester, de stad waar ze 
inmiddels woont. “In Manchester zijn 

genoeg leuke dingen te doen, zo zijn er 
volop gezellige eettentjes. Regelmatig gaan 
we met de meiden van het team eropuit.” 
Door deze mooie transfer naar Engeland, 
maar ook door de kwali� catie voor het WK 
met de OranjeLeeuwinnen, kan Casparij al 
enkele van haar carrièredoelen afvinken. 
Toch heeft ze nog meer dan voldoende te 
wensen over. “Dit seizoen wil ik vooral � t 
blijven, een prijs winnen met City én in de 
zomer meegaan naar het WK Vrouwen in 
Australië en Nieuw-Zeeland. En ooit wil ik 
de Champions League winnen met 
Manchester City, en een EK of WK met 
Oranje. Je ziet, ik wil vooral winnen!”

Genieten van topteams
Winnen hoopt ze uiteraard ook het 
Nederlands mannenteam te zien doen, 
straks op het WK in Qatar. Casparij gaat 
Oranje in elk geval op de voet volgen. 
“Laatst heb ik een VPN gekocht, zodat ik 
nog meer voetbal kan kijken dan ik al deed. 
Dus ja, ook de wedstrijden in Qatar ga ik 
zeker volgen. Ik ben vooral heel benieuwd 
hoe de verschillende teams omgaan met 
zo’n groot toernooi midden in het seizoen. 
Normaal gesproken is een EK of WK in de 

zomer, en dat is toch anders. De voorberei-
ding is nu een stuk korter, het is afwachten 
hoe spelers daarop reageren. Het 
Nederlands team doet het de laatste tijd erg 
goed. Vanuit mijn trots voor Nederland zeg 
ik dat we wereldkampioen worden, maar als 
ik wat realistischer ben, denk ik dat we zeker 
de kwart� nale gaan halen. Al wordt dat 
lastig genoeg, met toplanden als Brazilië, 
Argentinië, Engeland, Duitsland en 
Frankrijk. Ik word nu al vrolijk van de 
gedachte dat ik deze teams in actie ga zien 
de komende weken, terwijl het buiten 
herfst is en ik lekker binnen of in de pub zit.”

Casparij’s ogen zullen gericht zijn op haar 
Manchester City-collega’s. “Het is echt 
jammer dat Haaland er niet bij is. Maar 
Bernardo Silva en Cancelo spelen hopelijk 
wel namens Portugal, en natuurlijk De 
Bruyne met België.” Maar vooral kijkt ze uit 
naar de verrichtingen van Oranje, in het 
bijzonder die van haar positiegenoten. “En 
dan weer speciaal naar Denzel Dumfries. 
Zoals hij laatst met Internazionale in de 
Champions League tegen Barcelona 
speelde, dat was geweldig. Ik vind Dumfries 
echt een legend, een beast.”

Van winderige amateurveldjes in Friesland via de prachtige volksclub FC Twente naar 
Oranje en Manchester City. OranjeLeeuwin Kerstin Casparij heeft een bliksemcarrière. 
Ze ‘leeft voetbal’, en dus zit Casparij ook tijdens het WK 2022 in Qatar aan de buis 
gekluisterd. “Als ik realistisch ben, zie ik Oranje de kwart� nale halen.”

OranjeLeeuwin Kerstin Casparij kijkt uit naar de verrichtingen van Oranje in Qatar

“Denzel Dumfries is echt een beast”

Kerstin Casparij. Foto: Pro Shots / SIPA USA

Kerstin Casparij. 
Foto: Pro Shots / Remko Kool

De eerste klap die een daalder waard zou 
moeten zijn: Turkije-Nederland 4-2
24 maart 2021, Istanbul, coronatijd, leeg 
stadion, Frank de Boer als bondscoach, gure 
wind, drie goals van de huidige spits van 
Fortuna Sittard Burak Yilmaz, 4-2 nederlaag, 
blamage. Veel ellendiger had een 
WK-kwali� catiereeks eigenlijk niet kunnen 
starten. ‘Oranje begint dramatisch’, ‘Oranje 
blameert zich’, ‘Teleurstellende avond voor 
Nederland’: zomaar wat koppen in de 
media die boekdelen spraken. Wat was er 
veel chagrijn na die onthutsende avond in 
Turkije. Een verdiende nederlaag tegen een 
B-land, wat zou dat gaan betekenen voor 
het EK dat in die zomer van 2021 zou 
plaatshebben? En voor de kwali� catie voor 
het WK in 2022? Over het EK kunnen we 

kort zijn: dat werd een even groot debacle 
als die voorjaarsavond in Istanbul, met 
ontslag voor Frank de Boer tot gevolg. Met 
de WK-kwali� catie zou gelukkig alles wél 
goed komen.

De mooiste/de belangrijkste/wraak: 
Nederland-Turkije 6-1
Dat in het voetbal zomaar alles weer anders 
kan zijn, bewees speelronde 6 in de kwali� -
catiereeks. 7 september 2021 (dus slechts 
een slordige vijf maanden na de klap van 
Istanbul), Amsterdam, nog altijd coronatijd 
maar toch weer een halfvol stadion, Louis 
van Gaal aan het roer, drie goals van 
Memphis Depay, glansrijke 6-1 overwin-
ning, iedereen blij. Zoek de verschillen... 
Ook die in de media trouwens. ‘Nederland 

overklast Turkije’ is slechts één voorbeeld 
van hoe de media oordeelden over de 
wervelende show tegen het ineens povere 
Turkije. Het kan verkeren. Maar liefst zes 
doelpunten kregen de dolenthousiaste 
toeschouwers te zien, waarbij het ene nog 
fraaier was dan het andere. Buiten de doel-
punten liet Oranje snel, swingend en dwin-
gend voetbal zien. By far de beste wedstrijd 
in de kwali� catiereeks. Mooi bijkomend 
voordeel: met zijn drie doelpunten steeg 
Depay verder en verder op de ranglijst van 
topscorers aller tijden bij Oranje, waarop hij 
inmiddels op een fraaie tweede plek prijkt.

De laatste: Nederland-Noorwegen 2-0
De rest van de kwali� catiereeks kwam 
Oranje nauwelijks in de problemen. 
Toegegeven, er waren wat kleine hape-
ringen uit bij Noorwegen (1-1) en 
Montenegro (2-2), maar verder werden 
Letland, Gibraltar en ook Montenegro-thuis 
uiterst eenvoudig aan de kant geschoven. 
Plaatsing kon een feit worden op een kille 
novemberavond in 2021, ongeveer een jaar 
voor de start van het WK 2022. Noorwegen, 
overigens zonder vedette Haaland, was de 

tegenstander. Het werd geen bijster 
gedenkwaardige wedstrijd in de 
Rotterdamse Kuip, of het moet de positie 
van de bondscoach zijn. Louis van Gaal 
bekeek de wedstrijd vanwege een 
gebroken heup in een rolstoel in de skybox. 
Vanaf die plek kon hij tweemaal juichen, al 
gebeurde dat relatief laat. Pas in de abso-
lute slotfase nam Oranje afstand van de 
Scandinaviërs door doelpunten van 
Bergwijn en Depay. Daarmee was plaatsing 
voor Qatar een feit. Met zeven gewonnen 
wedstrijden, twee gelijke spelen en één 
nederlaag, gecombineerd met een doel-
saldo van 25 doelpunten in de plus, mag 
Nederland redelijk tevreden terugkijken op 
deze kwali� catiereeks. Oranje zelf vierde 
feest in de Kuip, met Van Gaal in zijn 
rolstoel met gebalde vuisten als lichtend 
middelpunt. Maar ook als symbool van 
Oranjes kwetsbaarheid in de kwali� catie-
reeks, want het kostte allemaal meer 
moeite dan gedacht. Uiteindelijk is het 
grotendeels aan Van Gaal te danken dat het 
Nederlands elftal zich heeft opgericht, en 
komende maand in het Midden-Oosten tot 
de schaduwfavorieten behoort.

Nee, bepaald soepel ging het niet, het WK-kwali� catietraject van het Nederlands Elftal. 
Pas nadat Louis van Gaal de bondscoachstok van Frank de Boer overnam, begon het 
langzaam maar zeker te draaien. Louis gaf de bleke en bleue ploeg vertrouwen, duide-
lijkheid en kleur op de wangen. Gevolg: we zijn er weer bij, straks in Qatar, met een 
geoliede machine. Maar de weg naar het Midden-Oosten was een lange...

WK-kwalifi catie Oranje: Van Gaal was key
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Vinkeveen - Net als vorig jaar spelen 
de damesteams 2 en 3 van Atalante 
beide in de tweede klasse en daar-
naast ook nog eens in dezelfde 
poule. Vrijdag 11 november stond
de onderlinge confrontatie op het 
programma. Dames 2 is een gecom-
bineerd team van jonge talenten met 
meer ervaren spelers. Dames 3 is een 
meer seniorenteam die het leuk vindt 
om nog een balletjes te spelen, maar 
daarnaast nog best fanatiek is. De 
eerste set ging gelijk op. Beide teams 
hadden een goed wapen middels de 

serve, waarmee veel punten binnen 
gesprokkeld werden. Daarnaast 
werden er ook veel ballen gered aan 
beide kanten. Pittige aanvallen van 
Dames 2 van onder andere Tay-Ishja 
en Tineke maakten het het derde 
damesteam best wel moeilijk, maar 
naarmate de set vorderde kwam daar 
steeds beter een antwoord op. In 
combinatie met lekkere aanvallen 
van onder andere Nancy en Joke viel 
het muntje steeds meer de kant op 
van het derde damesteam. Zij 
haalden de set met 25-18 binnen. 

Tweede bedrijf
Het tweede bedrijf verliep nage-
noeg gelijk, maar naar verloop van 
de set bleek Tineke helemaal haar 
middenpositie gevonden te 
hebben en wist veel te scoren. 
Coach Hetty van Dames 3 
probeerde met wissels het tij nog 
wel te keren. Maar dit keer was het 
Dames 2 die met een goede aanval 
en sterke serve op het eind de set 
naar zicht toe te trekken met 20-25. 
Daarna zette het derde team orde 
op zaken. Geconcentreerd, veel 
reddingen en met rake klappen van 
Mirjam, Carin en Silvia werd de 
derde set puntje voor puntje 
binnengehaald. De serve was de 
kers op de taart waarmee de set 
toch nog wel overtuigend 
gewonnen werd. 25-14. De vierde 
en laatste set was het oudere 
ervaren derde team dat heer en 
meester was en het stevende af op 
een overtuigende winst partij. Maar 
in de tweede helft van de set kwam 
de verenigingsopponent nog sterk 
terug met hard werken van Daan en 
de sterke aanvallers Marjan en Zoe. 
Voordat het nog een spannende 
eindstrijd zou worden, maakte het 
derde damesteam tijdig het 25e 
punt en werd het een 3-1 winst 
voor Dames 3. Met nog wel wat 
minder gespeelde wedstrijden 
bezetten zij een derde plek, dus 
lonken zeker naar positie 2 en 1.

Onderlinge derby bij Atalante

Mijdrecht – Vorige week maandag 
werd de derde ronde gespeeld met 
de volgende uitslag: 1. Gerard & Janny 
Telling 65,00%, 2. Ineke & John van 
Diemen 60,00% en 3. Jaap Schutte & 
Gerben Wiersma 58,07%. Wat opviel 
was dat er vrolijk werd gedoubleerd 
wat verrassende uitkomsten gaf. Want 
soms werd het gedoubleerde bod 
toch gemaakt. Dit overkwam paar 
Richard Morssink in een 5ruiten 
contract, dat bijna door alle paren 
werd gemaakt. Paar Henk van der 
Laan speelde een gedoubleerd 
4schoppencontract met 1upslag. Dus 
een top. Andere paren bleven steken 
op 3schoppen met 3upslagen. In een 
spel bood iedereen 2of3klaveren met 
upslagen, maar paar Elly Degenaars 
sloeg toe met (2+) 4upslagen. In een 
spel werd aan beide kanten 1SA 
gespeeld, met eenzelfde soort resul-
taat. Het werd gemaakt met upslagen 
en het ging ook down. In een ander 
spel speelde ieder paar harten, maar 
paar Nel Leeuwerik deed 4harten met 
1upslag. Af en toe zijn er scores zoals 
deze, n.l. 1SA-contract dat scoorde 
met 2upslagen en ook 2down ging. 
Ook zijn spelers wel eens enthousiast 
in een 3SA-contract, dat helaas 
5down ging, hoewel een enkel paar 
het contract wel maakte en ook nog 
met upslagen. Al met al een mooie 
speelavond met lastige puzzels.
Donderdagmiddag 10 november 
waren de uitslagen van de vijfde 
ronde als volgt: A-lijn: 1. Rene de Jong 
& Tineke Schreurs 68,40%, 2. Elisabeth 
& Nan van den Berg 61,11% en 3. 
Richard van Heese & hans Leeuwerik 
56,25%. Een mooi 3SA-contract met 
1upslag werd gemaakt door paar 
Anneke Wortel & Jan Broeckmans. In 
een spel ging 6SA 1down, maar 5SA 
werd gemaakt, net als 3SA met 
2upslagen. Paar Maryka Romeijn 
scoorde een 4schoppen gedoubleerd 
spel, waar andere paren ook vier-

schoppen haalden. In een spel kon 
Noord 3harten spelen maar het lukt 
Oost-paar Tineke Schreurs om met 
1SA toch de volle score te pakken aan 
hun kant. Overmoedigheid en 
miscommunicatie kostte een paar een 
6SAcontract Het ging 3down, hoewel 
met veel moeite 3SA gemaakt kon 
worden. In een ander spel probeerden 
2paren 6schoppen te maken, maar 
helaas het was net te hoog. 
5schoppen kon probleemloos 
gemaakt worden. In een spel waar 
4schoppen al dan niet gedoubleerd - 
paar jan Bronkhorst - zonder 
problemen kon worden gemaakt 
waren twee paren – Ineke Siegers en 
Nan van den Berg met een gedurfd 
uitneembod van 4harten toch ook 
mooi beloond.
In de B-lijn was een superscore door 
1. Lenny van Diemen & Hermine 
Elmoudni 72,50%, 2. Annemarie van 
Lookeren & John Willems 65,00% en
3. Carla de Goede & Tineke Venhuizen 
60,00%. Een spel met 4harten ging bij 
alle paren down van 1 tot min 4. Paar 
Trees Versteeg deed mee in een 
6harten bieding en werd gedou-
bleerd, maar tot ieders verrassing 
werd het spel gemaakt. Paar Anton 
Berkelaar wist een mooi 3schop-
penbod met 4upslagen te maken. 
Ook paar Gerda van Buren wist een 
gedoubleerd 5hartencontract te 
maken. Paar Hermine Elmoudni 
maakten in een spel met allerlei 
biedingen een prima 3SA-contract 
met 2upslagen. Paar John Willems 
speelde een 3SAcontract, met 
1upslag waar andere paren in een 
5ruiten contract aanlegden. Paar Tiny 
Zwebe bood en maakte als enig paar 
de 4harten manche in een spel waar 
de andere paren wel 4 maakten maar 
niet boden.
Dat samen bridgen gezellig is toont 
bovenstaande foto. Kom ook eens op 
de maandag of donderdag meedoen!

Doublet feestje Bridgevereniging

Vinkeveen - Bij Amstelveen Heem-
raad moest Hertha aan de bak. Om 
bovenin te blijven meedraaien moest 
er gewonnen worden. Dat pakte heel 
anders uit als vooraf gedacht werd. 
Een stroef draaiend Hertha was totaal 
niet opgewassen tegen een goed 
voetballend Heemraad. Bij heel veel 
duels werden Hertha spelers als kegel-
tjes omvergelopen. Fysiek waren ze 
niet instaat om daar wat aan te doen. 
Helaas vergiste de scheidsrechter zich 
verschillende in spelsituaties. Een 
handsbal, waarbij toch echt de armen 
en handen strak langs het lichaam 
hingen werd bestraft met een pingel. 
Toen even later een normale schou-
derduw van een Heemraadspeler 
leidde tot een gele kaart werd het

irritatiepeil erg hoog. Beide teams 
voegden de scheids enkele ver-
velende opmerkingen toe die op een 
voetbalveld niet thuishoren. Gelukkig 
gedroegen de teams zich na de pauze 
wel netjes en werd het toch nog een 
aardige wedstrijd. Heemraad maakte 
het karwei af en stuurde Hertha met 
een 4-1 nederlaag terug naar Vinke-
veen. Op basis van het wedstrijdver-
loop hier nog een tip voor Hertha 4. 
Ga vrijdag avond niet stappen tot diep 
in de nacht maar ga met z’n allen een 
uurtje naar de sportschool. Daarna om 
tien uur naar bed zodat je op zaterdag 
fris aan een wedstrijd kunt beginnen. 
Dan ben je fysiek veel beter opge-
wassen tegen wat steviger tegen-
standers.

Hertha 4 fors onderuit

Wilnis - Na de geslaagde bridgedrive 
op 23 oktober organiseert Bridgever-
eniging De Ronde Venen ook deze 
maand weer een open bridgedrive. 
Op zondagmiddag 20 november
om 13.30 uur is het mogelijk om te 
komen bridgen in de Willisstee in 
Wilnis. Iedereen die graag een 
gezellig partijtje bridge wil spelen is 
van harte welkom. Ook mensen die 

geen lid zijn een bridgeclub en die 
alleen thuis bridgen ontvangen wij 
graag.
U kunt zich aanmelden door een 
e-mail te sturen naar bridge.drv@
mail.com onder vermelding van 
(beider) naam, e-mailadres en tele-
foonnummer. Ook graag vermelden 
of u een A of B speler bent.
U ontvangt een bevestiging van de 

inschrijving. Alleen inschrijven is ook 
mogelijk. Er wordt dan een passende 
partner voor u gezocht.
De deelnamekosten zijn 5 euro per 
persoon, te voldoen bij binnenkomst.
Er worden zes rondes van vier spellen 
gespeeld. De zaal is open om 13.00 
uur. Aanmelden kan tot en met 
vrijdag 18 november.
Organisatie: Bridgevereniging De 
Ronde Venen, telefoonnummer: 
06 - 1542 2255.

Wilnis - Maandag hoefde het biljart-
team van Veenland niet te spelen in 
de Ronde Venen competitie. Daarom 
werd besloten om een extra club-
avond te organiseren. Om er een 
speciaal tintje aan te geven werd een 
toernooi gehouden. Normaal 
gesproken zou een 8-kamp (28 
wedstrijden) nooit op één avond 
gespeeld kunnen worden, daarom 
werden partijen van slechts 10 
beurten gespeeld. Dat betekent dat 

men snel van start moest, want voor 
je het weet was de partij alweer afge-
lopen. Het tempo zat er dus de hele 
avond goed in. Iedereen had wel 
partijen die ruim boven moyenne 
werden gespeeld, maar uitschieters 
naar beneden waren er ook bij. Eén 
speler had zelfs de pech om 0 caram-
boles in een partij te scoren. 
Aan het eind van de avond waren er 
twee winnaars. Paul had 5 van de 7 
partijen gewonnen. Daarnaast 

eindigde het kersverse lid Jos met 
een moyenne percentage van net 
geen 105 %. Alle deelnemers vonden 
dit toernooi voor herhaling vatbaar.
Bij Veenland biljarten is er nog 
voldoende ruimte voor nieuwe 
spelers. Op elke donderdagavond 
wordt er in de foyer van Willisstee, 
wedstrijden gespeeld voor de regu-
liere interne- en laddercompetitie. 
Eventueel kunnen beginnende biljar-
ters ook op dinsdagavond les krijgen. 
Daarnaast heeft Veenland op dit 
momenteel één team dat in de 
Ronde Venen competitie meespeelt 
onder de clubnaam ‘Veenland’.

Bridgen op zondagmiddag

Eerste 10-beurten toernooi 
Veenland biljarten

Regio - Afgelopen zondag werd in 
Den Haag het Adidas internationaal 
residentie toernooi gehouden voor 
de judoka’s tot 18 jaar.
De 15-jarige Xanne wist haar eerste 
ronde overtuigend met een ippon 
(vol punt) te winnen van haar Duitse 
tegenstandster. Ook de kwart- en 
halve �nale wist Xanne met een 
ippon in haar voordeel te beslissen. 
In de �nale moest Xanne tegen haar 
teamgenoot Kiki Jacobs. Bij Topjudo 
Amsterdam trainen de meiden al 
jaren met elkaar dus ze kennen
elkaar door en door. Na de reguliere 
tijd was er nog geen winnaar.
Xanne wist de wedstrijd uiteindelijk 
te winnen doordat Kiki haar derde 
straf kreeg in de extra tijd.

Xanne van Lijf wint 
internationaal judotoernooi

Mijdrecht - Op 18 november is er 
weer de maandelijkse bingo van de 
lijnkijkers in de kantine van Argon.

De zaal gaat open om 19.30 uur en 
de eerste ko�e of thee is gratis.
De hoofdprijs deze maand is een 
envelop trekken met € 100,–,
€ 125,–, € 150,– of € 175,–.

Bingo bij Argon
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Uithoorn - Afgelopen zondag was het 
alweer de laatste hockeytraining voor 
de Stokstaartjes (kinderen van 4, 5 en 
6 jaar oud) van dit najaarsblok.
Wat hebben ze het allemaal goed 
gedaan en wat was het genieten om 
alle Stokstaartjes de afgelopen weken 
met zoveel plezier op het veld te zien 
staan.
De laatste training stond in het teken 
van een Pietentraining. De kinderen, 
velen verkleed als Piet of Sinterklaas, 
deden allerlei hockeyoefeningen in 

pietenstyle waarbij ze bijvoorbeeld 
met de stick pakjes via het dak in
de schoorsteen moesten gooien of 
slalommend moesten hockeyen
langs een heleboel pietenzakken.
Naast alle Stokstaartjes zijn ook alle 
jeugdtrainers van de zondagochtend 
(Kyan, Manou, Nessa, Jesse, Bas, Nikay 
en Benthe) in het zonnetje gezet want 
zonder jeugdtrainers zijn er geen 
Stokstaartjestrainingen. Qui Vive is 
ontzettend blij met alle jeugdtrainers 
die zich, naast alle vaste trainers, in 

het weekend en/of door de weeks
zo inzetten om de jeugd te leren 
hockeyen.
Bij de Stokstaartjes had Qui Vive de 
afgelopen jaren twee vaste hoofd-
trainers: Angad en Lisette. Ook zij 
werden door de club enorm bedankt 
voor hun inzet van de afgelopen jaren 
gezien dit helaas hun laatste blok was. 
Hun zoon hockeyt nu op woensdag 
en zaterdag bij de leeftijdscategorie 
onder 8 waarvoor zij nu zijn team 
gaan helpen. Qui Vive gaat nu op zoek 
naar een nieuwe Stokstaartjescoördi-
nator zodat het geplande voorjaars-
blok na de voorjaarsvakantie (begin/
half maart) weer van start kan gaan.

Diploma voor alle Stokstaartjes 
van hockeyvereniging Qui Vive

Uithoorn - Legmeervogels heeft in 
een boeiende en gelijk opgaande 
wedstrijd uit tegen ASC in Oegst-
geest een zure en onverdiende 1-0 
nederlaag geleden. In de Warming 
Up moest Dylan Nieuwendijk gebles-
seerd afhaken en werd vervangen 
door Derk Streefkerk. In de openings-
fase van de eerste helft openden 
beiden ploegen onbevangen, wat 
leidde tot een goede mogelijkheid 
voor Legmeervogels via Jasper 
Burgers. Aan de andere kant had 
Legmeervogels het geluk dat een 
kopbal uit een cornerbal van ASC op 
de paal belandde. In de eerste helft 
lukte het Legmeervogels op het 
moeilijk bespeelbare natuurgras om 
steeds meer grip te krijgen op de 
wedstrijd. De ploeg werkte keihard 
en creëerde bij vlagen goede moge-
lijkheden om via Stan Vincken en 
Jordy Nieuwendijk op voorsprong
te komen. 
Zonder wissels in de ploeg begon 
Legmeervogels aan de tweede helft. 
De wedstrijd bleef boeiend en beide 
ploegen gaven elkaar geen duim-
breed toe. Legmeervogels kwam een 

aantal keren via de vleugels goed 
door waar Jasper Burgers liet zien
de verdediging van ASC handenvol 
werk te bezorgen. Met een aantal 
verse wissels probeerde het trainers-
trio van Legmeervogels de wedstrijd 
naar zich toe te trekken. Erwin Smajic 
verving Derk Streefkerk waar eerder 
in de tweede helft Tom Tiekstra zich 
noodgedwongen had moeten laten 
vervangen door Kenneth van der 
Nolk van Gogh. Doordat Legmeer-
vogels op zoek ging naar de 0-1 
ontstond er aan de andere kant 
ruimte voor ASC. In de counter-
mogelijkheden die ontstonden hield 
Anthony Acda met een aantal fraaie 
reddingen Legmeervogels op de 
been. Waar de wedstrijd in een 0-0 
gelijkspel leek te eindigen sloeg in
de 93e minuut het noodlot voor 
Legmeervogels toe. Een twijfelachtig 
gegeven hoekschop voor ASC werd 
bij de tweede paal ingekopt. De tijd 
voor Legmeervogels om daarna nog 
wat terug te doen was te kort.
De teleurstelling na a�oop bij de 
spelers was groot. Waar een punt 
meer dan verdiend was geweest en 

de verhoudingen in het veld het 
beste weer had gegeven was de 
nederlaag zuur en onverdiend. 
Ondanks de nederlaag heeft het
trainerstrio van Legmeervogels 
meerdere winstpunten gezien.
De ploeg kwam tegen ASC zeer 
gedreven voor de dag, het werkte 
kei- en keihard en liet zien over een 
prima collectieve wedstrijdmentali-
teit te beschikken. Hijman: “In het 
voetbal krijg je niet altijd waar je 
recht op hebt en het scorebord kent 
geen genade. Maar zoals de ploeg 
zich vandaag gepresenteerd heeft, 
de collectieve passie en hoe de 
spelers met elkaar de zaken voetbal-
inhoudelijk hebben ingevuld geeft 
veel vertrouwen voor de komende 
wedstrijden”.
Aanstaande zaterdag 19 november 
2022 speelt Legmeervogel om 15.00 
uur thuis tegen Alphia. Alphia dat bij 
winst op Legmeervogels in het bezit 
komt van de eerste periode. Bij
een gelijkspel wordt het rekenen 
geblazen want de nummer twee
in de stand, RCL staat twee punten 
achter Alphia. RCL gaat zaterdag op 
bezoek bij Foreholte.
Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten 
beslist het doelsaldo. Op dit moment 
heeft Alphia +9 en RCL +5.

Zure nederlaag voor 
Legmeervogels

Regio - Dinsdag 8 november 2022 en 
het was op deze dag 40 jaar geleden 
dat Bridgeclub Hartenvrouw werd 
opgericht als afsplitsing van de 
Nederlandse Vereniging van Huis-
vrouwen. Het was dus toen een echte 
damesclub maar dat is al lang niet 
meer het geval. Er is inmiddels een 
aantal mannen aangeschoven en 
natuurlijk staat de club open voor 
alle genders van de regenboog. Leuk 
om te vermelden dat er nog negen 
vrouwen lid zijn die er vanaf het 
begin bij waren. Zij werden natuurlijk 
in de bloemetjes gezet. Het jubileum 
werd gevierd met een lunch en 
aansluitend een feestelijke bridge-
drive bij Het Rechthuis aan de 
Amstel. Om de saamhorigheid bij de 
club te benadrukken was er een mix 
gemaakt van paren uit de A- en B-lijn. 
Leuk en verrassend om ook tegen 

paren te bridgen die je anders wel 
tegenkomt maar dan alleen terloops 
tijdens het wisselen. De uitslag deed 
er eigenlijk niet zoveel toe, het was 
de gezelligheid die deze week 
voorop stond. Vermeldenswaard is 
wel dat de twee leden van de feest-
commissie in de A-lijn eerste werden. 
Petje af voor Marja en Sandra voor
de vlekkeloze organisatie van dit 
robijnen jubileum! Wat het aller-
leukste was? De nazit onder het 
genot van een al dan niet alcoholi-
sche versnapering. Er is geen betere 
manier om de dinsdagmiddag door 
te brengen. Wilt u een keertje komen 
om de sfeer te proeven? Harten-
vrouw/heer speelt iedere dinsdag-
middag in Sporthal De Scheg in 
Uithoorn. Voor informatie graag een 
e-mail naar hartenvrouw2015@
gmail.com.

Bridgeclub Hartenvrouw/heer

Regio - Na twee weken viertallen 
werd doorgegaan met de eerste 
avond van de tweede ronde paren-
competitie. In de A-lijn namen Francis 
Terra & Jaap Ludwig duidelijk het voor 
touw door met 60,83% het beste paar 
te zijn. Het achtervolgende peloton 
zat daar bijna acht procent achter 
maar bleven wel erg dicht bij elkaar. 
Jan Egbers & Ben Remmers wonnen 
die eindsprint met 52,92% met een 
banddikte als derde Joop van Delft & 
Ruud Lesmeister, die op 52,08% 
uitkwamen. Geke Ludwig & Margo 
Zuidema daar weer vlak achter als 
vierde met 51,25%, net voor de close 
�nish van de rest. Die bestond zelfs uit 
drie paren: Hannie & Hein van der Aat, 
Ben ten Brink & Marcel Dekker en 
Elisabeth van den Berg & Jan Bronk-
horst, die allen precies op 50% 

uitkwamen. In de B-lijn verrasten 
Hans Elias & Rob Fasten ‘vriend en 
vijand’ door met zelfs de beste score 
van deze avond, 62,15%, eerste te 
worden. Annemieke & Floor Hesselink 
volgden met 58,33% als tweede en 
Marianne & Huub Kamp werden 
derde met 56,94%. Nipt er achter 
Marijke & Ger van Praag met 56,25% 
waarna Joyce Udema & Ria Verkerk de 
rij der toppers afsloten met 52,78% als 
vijfde. Zoals u ziet ontloopt de sterkte 
van de paren elkaar niet veel. Wilt u 
ook eens de krachten meten, stap dan 
in bij Bridgeclub De Legmeer. Elke 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
sporthal De Scheg aan de Arthur van 
Schendellaan in Uithoorn. Voor alle 
inlichtingen het secretariaat: e-mail 
gerdaschavemaker@live.nl, telefoon 
06 - 8337 1540.

Bridgeclub De Legmeer

Uithoorn - Vrijdagavond op de
11e van de 11e was het bijzonder 
gezellig in de kantine van Legmeer-
vogels. Alle deelnemers kwamen 
met volle zaken snoep de kantine 
binnen. Zij waren eerst even langs 
de huizen gegaan met het oog op 
Sint Maarten. Dit heeft dus vele 
zaken snoep opgeleverd. Maar alle 
deelnemers deelden het snoep
met alle aanwezigen. Snoep en
een kopje ko�e was een uitstekend 
begin van deze klaverjasavond;
het kon niet beter.
Om klokslag 20.00 uur geeft Gerrit 
Vink het startsein voor de eerste 
ronde. Na een vlot gespeelde eerste 
ronde volgen al snel de tweede, 
derde en de vierde ronde. Aan het 
eind van deze vierde ronde wordt 
de stand opgemaakt en de prijzen 

verdeeld. Zo is de pechvogelsprijs 
voor Thijs vd Jacht met 5006 
punten. Ineke Ykema ontving met 
6937 punten de vierde prijs. De 
derde prijs is deze avond gegaan 
met 6978 punten naar Gerard 
Compier. Dan ging deze avond de 
tweede en de eerste prijs richting 
De Kwakel. De tweede prijs is in 
handen gekomen van Kees de 
Kuiper met 7115 punten. Zijn echt-
genote Gonnie de Kuiper speelde 
deze avond 109 punten meer bij 
elkaar dan Kees. Gonnie de Kuiper 
is winnaar geworden van deze 
klaverjasavond met het totaal van 
7224 punten.
De volgende klaverjasavond bij 
Legmeervogels is op vrijdagavond 
25 november 2022. Aanvang 20.00 
uur.

Legmeervogels klaverjasavond
Regio - Op deze mooie herfstmorgen 
zijn 14 paren in de Scheg de strijd met 
elkaar aangegaan en dat resulteerde 
in de volgende uitslag: De eerste 
plaats was met een prachtige score en 
goed bridge voor het gelegenheids-
koppel Leny van Noort en Greet van 
Zelst met de hoogste score van de 
ochtend, te weten 65,63%. De tweede 
plek ging naar het altijd stabiel 
spelende paar en dat lieten ze deze 
morgen ook weer zien: Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey, zij gingen 
met een mooie score, van 63,54%
die ze weliswaar moesten delen met 
het paar wat hieronder zal worden 
genoemd voldaan naar huis.
Ja, dat paar Madelon van Vessem en 
Arnold van Dijk namen zoals hier-
boven genoemd een gedeelde 
tweede plaats mee naar huis en 

verlosten zich daarmee van hun 
herfstdip waar ze in zaten. Na dit 
geweld, van al die prachtige scores in 
het gebied van de 60%, kwamen Wies 
Gloudemans en & Henk Stolwijk met 
een score van 54,38% toch nog aardig 
op de 4e plaats terecht. Al met al een 
gezellige bridgeochtend waar 6 
harten + 1 het hoogste contract was.
Bent u een beginnend bridgepaar of 
individueel thuisbridger, die ook 
graag het verenigingsleven wil leren 
kennen, of speelt u al langer en wilt u 
graag uw krachten met ons meten 
dan kunt u zich bij de ABC opgeven 
om geheel vrijblijvend een paar keer 
op de donderdagmorgen (9.00 uur) in 
het MFA De Scheg in Uithoorn mee te 
spelen. Voor nadere informatie en/of 
lid worden van de ABC kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter Willy 
Schoemaker, tel. 06 - 4622 7773 of via 
de mail w.schoemaker@live.nl.

ABC bridgenieuws

Vinkeveen - Op vrijdag 18 
november 2022 is er prijsklaver-
jassen voor iedereen in Café 
Biljart de Merel in Vinkeveen. Er 
worden vier ronden van zestien 
gi�es gespeeld, dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is 
de winnaar of winnares bekend. 
Afgelopen vrijdag was Martien 
de Kuijer de beste kaarter met 
7207 punten. Tweede werd 
Corensa Rijnders met 7178 
punten en derde Sjaan Kolen-
berg met 6971 punten. De 
poedel was voor Wim Hofsteat-
ter met 5009 punten. De 
volgende prijsklaverjasavond zal 
dus zijn op vrijdag 18 november 
2022 om 20.00 uur.

Klaverjassen






