
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

Geen krant?
0297-581698

TEL: 0297-581698 3EDITIE: UITHOORN, DE KWAKEL 3

 DE KRANT DIE 
JE

 A
L 1

27
 JA

AR PAKT!

SINDS 1888

J !

SINDS 1888

127
WWW.MEERBODE.NL 11 FEBRUARI 2015

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopUITHooRN@
 mEERboDE.Nl

Uw kostbaarheden 
zijn goud waard!

Inkoop   Verkoop   Veiling
Verpanden   Beleggen

Parkeerplaats Potgieterplein
Potgieterplein, Uithoorn

Elke zaterdag 10:00 - 16:30 uur

www.goudwisselkantoor.nl

H. Heyermanslaan 2 - Uithoorn

We zijn
weer (even)
bereikbaar!

Maandag  t/m vrijdag 
is het hek open na 18.00 uur
Zaterdag en zondag 
is het hek open

AVIA Zijdelwaard

Johan Enschedeweg 17
1422 DR Uithoorn
Tel: 0297-513070

E: uithoorn@asnmail.nl

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

IJzersterk in
schadeherstelwerk

Karsten 
espresso

automaten
Amsterdamseweg 13d 

Uithoorn
Tel. 0297-561119

Jura SpecialiSt
Met eigen 

Service werkplaatS

www.kopkoffie.nl

Regio. Hoewel de reorganisatie 
bij Blokker er in het land hart in-
hakt, 440 medewerkers raken hun 
baan kwijt, lijkt het in de eigen re-
gio mee te vallen al hoewel niemand 
in de toekomst kan kijken natuurlijk. 
Want waar niemand voor het gemak 
aan denkt is dat Blokker in De Ron-
de Venen al vele jaren geworteld is 
met en enorm magazijn aan de In-
dustrieweg van waaruit nagenoeg 
alle winkels in heel Nederland wor-
den bevoorraad. En over het perso-
neelsbestand daar komt nog niets 
naar buiten. Maar vallen daar ook 
ontslagen of betreft het uitsluitend 
de winkels? Je moet er niet aan den-
ken dat het magazijn om fi nanciële 
redenen naar elders zou verhuizen 
omdat de locatie daar goedkoper 
zou zijn, of dat Blokker zelf ter ziele 
zou gaan. Dan is het daar ook afge-
lopen. Maar gelukkig ziet het er daar 
vooralsnog niet naar uit. Een ‘rond-
je Blokkerwinkels’ met verzoek om 
enige informatie werd alleen bij de 
vestiging op het Amstelplein geho-
noreerd. Bij de andere Blokkerwin-
kels op het Zijdelwaardplein in Uit-
hoorn, de Dorpsstraat in Mijdrecht 

en in winkelcentrum Zuiderwaard, 
bleek het personeel stilzwijgen te 
zijn opgelegd. Bekend is wel dat 
minstens één personeelslid in de re-
gio ontslag wordt aangezegd. Wie 
dat is schijnt eind maart pas bekend 
te zijn. Dat worden stellig onzekere 
weken voor het personeel! En daar 
laten we het dan maar bij.

Echte Blokker-mensen
Bij de Blokkerwinkel op het Am-
stelplein blijft het ‘team’ zoals het 
is. Dus geen ontslagen. Maar dit 
is dan ook een franchise vestiging 
waar Cherry en Victor Arts onder de 
naam Blokker de winkel exploiteren. 
“Blokker was al jaren van binnenuit 
aan het reorganiseren met het doel 
om als een volwaardige keten door 
te kunnen gaan. En bij elke reorga-
nisatie kost dat banen, hoe spijtig 
dat ook is,” vertelt Cherry. “Wij zijn 
echte Blokker-mensen en weten uit 
ervaring dat er soms genoeg op de 
vloer rondloopt wat er niet hoort op 
bepaalde tijden. Wij zijn als franchi-
sers een tijd terug al begonnen om 
tijden voor het personeel anders in 
te delen. Het vaste team van mede-

werkers dat er al jaren is maakt al-
le uren volledig vol. Niemand is hier 
overbodig. Wij konden dat al eer-
der doen en nu is Blokker er zelf 
al vijf jaar mee bezig. Daar is nooit 
met een woord over gerept, maar nu 
komt de reorganisatie in de publi-
citeit wat natuurlijk hard aankomt. 
Het is spijtig dat zoveel mensen op 
straat komen te staan en wij heb-
ben daar echt mee te doen. Wij heb-
ben klanten die bezorgd zijn om de-
ze situatie, want ze willen dit niet. 
Blokker is een vertrouwde naam, 
het hoort als puur Hollands bedrijf 
bij het gezin. Het kan niet zo zijn dat 
het verdwijnt. Op het Amstelplein 
zeker niet. Wij blijven wie we zijn 
en gaan still going strong door. Wij 
hebben begrip voor Blokker in wat 
ze nu doen, hoe naar sommige be-
slissingen voor de medewerkers ook 
uitvallen. Maar wij zien dat als een 
noodzakelijk kwaad wil men het be-
drijf ook de komende jaren nog als 
een gezond retailbedrijf kunnen blij-
ven runnen. Anders zou het hele-
maal over en sluiten zijn en komen 
er nog veel meer mensen op straat 
te staan.” Aldus Cherry Arts.

Ontslagen bij Blokker in 
de regio vallen (nog) mee

Uithoorn - Veel mensen die regel-
matig boodschappen doen in win-
kelcentrum Zijdelwaard worden nu 
ook geconfronteerd met de verbou-
wing aan de binnenkant vlak voor 
de winkels. Vooral bij de hoofdin-
gang is de komende weken raak. 
Bouwstellingen staan in de passa-
ge ter hoogte van Trekpleister, Es-
prit De Boet en Stoop. Dat komt om-
dat het dak wordt aangepast. Dat is 
buiten ook te zien en al met al doet 
het wat rommelig aan. Niettemin 
blijven de winkels goed bereikbaar. 
Toch hoor je stilaan dat er meer ge-
mopperd wordt over de renovatie. 

Voornamelijk omdat klanten op 
drukke momenten de auto ook niet 
meer zo snel kwijt kunnen. Helaas, 

men ontkomt er nu even niet aan. 
Toch gaat het snel want de weers-
omstandigheden zijn de aannemer 
tot nu toe gunstig gezind. Er is geen 
vorstverlet en dus kan er worden 
doorgewerkt. Aan de achterkant zit 
bij de nieuwe Jumbo het dak er al 
op. “Ach het zijn maar een paar we-
ken dat er binnen wat overlast is 
omdat er bouwstellingen staan. Die 
nemen wat ruimte in beslag maar 
alle winkels blijven goed bereik-
baar. Natuurlijk horen wij ook dat 
er bezoekers zijn die de verbouwing 
maar hinderlijk vinden, maar in mijn 
beleving kan je overal probleemloos 
komen in het winkelcentrum”, aldus 
bestuurslid Joep Szejnoga van de 
winkeliersvereniging en eigenaar 
van kapsalon Joepsze. “Het me-

rendeel van de mensen toont ech-
ter gelukkig begrip voor de situatie. 
Als het straks allemaal klaar is zijn 
diezelfde mopperaars enthousiaster 
dan ooit en zullen ze blij zijn met de 
vernieuwde opzet. Als eigenaar Del-
ta Lloyd zou hebben gekozen voor 
een noodwinkelcentrum verderop 
om hier ongestoord te kunnen wer-
ken, zou er veel meer overlast zijn 
geweest en waren de klanten mas-
saal weggebleven. Wij zijn als win-
keliers blij dat het op deze manier 
kan en dat de mensen blijven ko-
men. Met elkaar rekening houden 
en een beetje inschikkelijk zijn helpt 
al veel. Sommige winkelruimten 
ontkomen ook niet aan de verbou-
wing en dat is voor de winkeliers net 
zo lastig.” Aldus Szejnoga.

Mopperen over verbouwing 
in winkelcentrum

Uithoorn - Het bestuur van de ge-
meente Uithoorn is soms grillig in 
haar doen en laten. Zo was er in 
september vorig jaar een hele hei-
sa over het clubhuis van de Postdui-
venvereniging Rond de Amstel. Dat 
stond (en staat er nog steeds) aan 
de Amsterdamseweg naast Hogen-
doorn Banden en Velgen. En het ziet 
er nog altijd netjes uit; het is geen 
bouwval. De vereniging moest het 
van de gemeente om allerlei duis-
tere redenen snel ontruimen anders 
zouden maatregelen volgen. Sterker 
nog, er werd zelfs een rechtszaak 
aangespannen tegen de vereniging 
want het zou worden gesloopt. Uit 
nadere informatie bij de gemeente 
bleek dat de inrit van het naastge-
legen parkeerterreintje een ‘gevaar’ 
zou zijn voor het verkeer op de Am-
sterdamseweg, zo werd toen door 
een woordvoerder van de gemeen-
te gezegd. Want stel je voor dat daar 
vrachtwagens zouden gaan draai-
en, dat zou gevaarlijk zijn voor het 
(drukke?) verkeer op die locatie. 
Een kulverhaal van de eerste orde. 

De in-/uitrit is zeer overzichtelijk en 
wordt nauwelijks gebruikt. Maar er 
zal wel een andere reden zijn waar-
om de gemeente ineens haast had 
om het clubhuis te laten ontrui-
men en te slopen. Misschien om-
dat de grond ‘onbebouwd’ meer op-
levert bij verkoop aan buurman Ho-
gendoorn?... Want die was als eer-
ste koper geïnteresseerd, maar had 
aangegeven geen last van het club-
huis te hebben. Al met al zijn we bij-
na vier maanden verder en het club-
huis staat er nog steeds. De vraag 
rijst waarom de vereniging er dan 
zo snel uit moest. De grond nog 
steeds niet verkocht? Ineens geen 
haast meer met slopen? Het zijn 
toch vaak vreemde besluiten die het 
bestuur neemt. Zeggen wat je gaat 
doen is makkelijk. Maar ook doen 
wat je zegt schijnt een stuk moeilij-
ker te zijn. Voor inwoners een reden 
te meer om het doen en laten van 
deze lokale overheid met de nodi-
ge reserve – en misschien wel wan-
trouwen - aan te zien zodra het hen 
aangaat.

Hoezo doen wat je zegt?

Uithoorn - Toneelgroep Maske-
rade doet mee aan de alternatie-
ve Man Bijt Hond Oscaruitreikin-
gen. Vijf toneelverenigingen spe-
len een fi lmfragment van één mi-
nuut zo nauwkeurig mogelijk na om 
tenminste één van de felbegeerde 
Oscars te winnen uit de categorie-
en: Kostuums en Decor, Beste Ac-
teur, Beste Actrice en Beste Scè-
ne. Maskerade kan enkel winnen 
met uw stem. U kunt stemmen van-
af 9 t/m 19 februari via www.man-
bijthond.nl. Op 17 december begaf 
Maskerade zich naar theater Tu-
schinski in Amsterdam om te horen 
welke vijf fi lms en welke fragmen-
ten uitgekozen waren door de re-
dactie van Man Bijt Hond. Ging het 
vorig jaar om internationaal beken-
de fi lms als Titanic en Pirates of the 
Caribbean, dit keer zijn vijf Neder-
landse fi lms verkozen: Zwartboek, 
Amsterdamned, Alles is Liefde, Si-
mon en New Kids Turbo. Na de lo-

ting was duidelijk dat Maskera-
de haar tanden mocht gaan zetten 
in Alles is Liefde. Op zondagoch-
tend 25 januari is Maskerade’s ver-
tolking van Alles is Liefde opgeno-
men bij de Thamerkerk in Uithoorn. 
Dit heeft de vereniging kunnen be-
werkstelligen met hulp van vele be-
drijven in en rond Uithoorn. Op de 
Man Bijt Hond site zijn afl everin-
gen waarin de verenigingen voor-
gesteld worden beschikbaar om te-
rug te kijken. Vanavond, woensdag 
11 februari, is de uitzending waarin 
u het eindresultaat van Maskerade 
kunt bekijken. De Oscar-uitreiking 
zal zaterdag 21 februari plaatsvin-
den in Utrecht. Op 23 februari wordt 
dit uitgezonden in de afl evering van 
Man Bijt Hond en kunt u zien wel-
ke verenigingen in de prijzen vallen. 
U kunt Toneelgroep Maskerade ook 
volgen via www.facebook.com/To-
neelgroepMaskeradeUithoorn.

Gun Toneelgroep Maskerade 
een Oscar en stem

Inschrijving Kunstroute Zijdelveld gestart
Uithoorn - In het weekend van 6 en 
7 juni van 12.00 tot 17.00 uur is het 
Zijdelveld in Uithoorn weer de ‘gast-
straat‘ voor creatievelingen. Voor 
deze nieuwe (vijfde) editie worden 

er weer nieuwe schilders, beeld-
houwers, straatartiesten, muzikan-
ten en anderen gezocht. Aanmel-
den kan tot 31 maart op kunstrou-
tezijdelveld@gmail.com

Uithoorn - Op dinsdag 3 februa-
ri rond half zeven in de avond heeft 
een mishandeling plaatsgevon-
den bij het busstation. Een passa-
gier maakte zich kwaad en heeft de 
chauffeur geslagen. In de bus zaten 

diverse getuigen. Eén van hen her-
kende de man zelfs. De mishande-
ling is op camera’s van Connexxion 
vastgelegd. De wijkrecherche doet 
verder onderzoek en zal tot aanhou-
ding overgaan.

Mishandeling van buschauffeur
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Mevrouw Steenaart Alers
prijswinnares bouwzegelactie 

Zijdelwaard

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
kreeg mevrouw Steenaart-Alers de 
weekprijs in de bouwzegelactie van 
Zijdelwaard overhandigd. Het Zij-
delwaard-pakket met artikelen en 
waardebonnen van Zijdelwaard-

winkeliers werd haar overhandigd 
door de medewerksters van Jamin.

De bouwzegelactie loopt nog tot 
eind deze maand, dus lever nu uw 
spaarkaarten in!

Irenebrug in maart dicht 
wegens groot onderhoud
Regios - Vanaf maandag 2 maart tot 
en met 30 maart wordt de Prinses 
Irenebrug over de Amstel in tussen 
Uithoorn en De Ronde Venen voor 
alle verkeer afgesloten. Omwonen-
den zijn hierover door de gemeen-
te per brief geïnformeerd. De provin-
cie Noord-Holland voert gedurende 
de maand maart namelijk het al lang 
van te voren aangekondigde groot 
onderhoud uit aan de Prinses Irene-
burg in de N196 op de grens van 
de gemeente Uithoorn en De Ron-
de Venen. De werkzaamheden aan 
de brug worden uitgevoerd door Du-
ra Vermeer en bestaan onder meer 

uit schilderwerk, staalreparaties, het 
vervangen van elektrotechnische in-
stallaties en het herstellen van het 
asfalt op de brug. Met het groot on-
derhoud aan de brug zorgt de pro-
vincie er voor dat het weg- en vaar-
wegverkeer ook in de toekomst vei-
lig gebruik kan blijven maken van de 
Prinses Irenebrug. Voor fi etsers en 
voetgangers wordt van maandag 2 
tot en met zondag 8 maart een veer-
pont ingezet omdat het beweegbare 
brugdeel een week lang blijft open-
staan. De pont vaart van ‘s morgens 
06.00 uur tot 23.00 uur ’s avonds. Op 
maandag 9 maart kunnen fi etsers en 

voetgangers weer (gedeeltelijk)van 
de brug gebruik maken. Gemotori-
seerd verkeer met bestemming Uit-
hoorn Centrum en/of de woonwijken 
wordt gedurende de werkzaamhe-
den omgeleid via de N201, het Am-
stel Aquaduct, de Amsterdamse weg 
en/of de Zijdelweg. Landbouwver-
keer moet gedurende deze tijd ‘om-
rijden’ via de Vrouwenakkersebrug. 
Passage van de Amstel via de bus-
brug en het aquaduct is niet moge-
lijk. 

Inloopavond
In verband met de werkzaamheden 

aan de Prinses Irenebrug en de ge-
volgen voor de omgeving en het ver-
keer organiseert de provincie Noord-
Holland op donderdag 12 februari 
voor belangstellende inwoners een 
(vrije) inloopavond. Die vindt van-
af 18.00 tot 20.30 uur plaats in ca-
fé restaurant Sjiek aan de Amstel op 
het Marktplein 11 in Uithoorn. In ver-
band met de werkzaamheden aan de 
Waterlijn is het Marktplein niet per 
auto bereikbaar. Om te parkeren kan 
men het beste gebruik maken van 
het parkeerterrein naast de C1000.

De tijdelijke sluiting van de Irene-
brug is voor de gemeente Uithoorn 
en De Ronde Venen meteen een 
testcase voor de verkeersafwikke-
ling. Te zijner tijd zal dat onderdeel 
uitmaken van het beleid zodra Uit-
hoorn het centrum gaat herinrichten, 
te beginnen met de N196. Dit is ove-
rigens op dit moment nog niet aan 
de orde vanwege de behandeling en 
afwikkeling van de tientallen ziens-
wijzen (bezwaren) om geen door-
gaand verkeer meer door het cen-
trum van Uithoorn toe te laten. Het 
kan kort of lang duren, maar een 
keer gebeurt dat; zeker als er een 
oplossing voor het landbouwver-
keer wordt gevonden. De autono-
me gemeente Uithoorn streeft al vijf-
tig jaar naar aanpassing van het cen-
trum (Amstelplein). Mede om die re-
den is de N201 ook omgelegd. Be-
stemmingsverkeer, fi etsers en voet-
gangers blijven gewoon via de Prin-
ses Ireneburug vice versa toegang 
krijgen tot het centrum van Uithoorn. 
Zelfs is enig ‘doorgaand verkeer’ 
voor Uithoorn via een (weliswaar) 
‘geleid tracé’ door het centrum mo-
gelijk om op de plaats van bestem-
ming komen. Dat heeft echter geen 
voorkeur en wordt daarom niet ge-
promoot.

Team Kia Van Kouwen in 
het zonnetje gezet
Regio - Afgelopen woensdag was 
het feest in de Kia vestiging van Van 
Kouwen in Amsterdam Zuidoost. 
Twee weken geleden kreeg Van 
Kouwen het offi ciële nieuws dat de 

Van Kouwen groep tot de 10 beste 
Kia dealers van Nederland was ver-
kozen.
Woensdag kwamen de beide rayon-
managers van Kia Nederland, Maar-

ten van der Velden en Sander Otten, 
richting Amsterdam Zuidoost om 
zowel de Award als een feestelijke 
taart aan de medewerkers te over-
handigen. 

v.l.n.r. Marcel Maat, Edwin Meijer, Pieter van Beek, Frank Vaneman, Rob Alberts, Ron Verzaal, Michael Meijer en San-
der Bikkers.

Bezoek deze week de bedrijfs-
wagendagen bij Nieuwendijk!

Regio - Ondernemers die oog heb-
ben voor kostenbesparing, kun-
nen deze week in hun agenda re-
serveren. Alleen nog deze week or-
ganiseren drie Nieuwendijk vesti-
gingen de Renault Bedrijfswagen-
dagen, waarbij het voordeel op een 
nieuwe bedrijfsauto hoog kan op-
lopen.  Kostenbesparing dient niet 
ten koste te gaan van kwaliteit en 

daar komt Renault Nieuwendijk 
aan tegemoet. De vestigingen in 
Aalsmeer, Hillegom en Lijnden zijn 
deze week speciaal ingericht voor 
de Renault bedrijfswagendagen. 
Ondernemers kunnen tijdelijk profi -
teren tot 25 procent korting op al-
le nieuwe Renault bedrijfswagens. 
Daarnaast profi teert de ondernemer 
van 0% rente op de Financial Lease!

De showrooms zijn tijdens de Be-
drijfswagendagen ingericht met het 
beste dat Renault te bieden heeft op 
het gebied van bedrijfswagens. Van 
groot tot klein, met op- en ombouw, 
de bedrijfswagenlijn van Renault 
biedt maatwerk voor iedere onder-
nemer. Bovendien kunnen onderne-
mers kennis maken met de nieuwe 
Renault Trafi c. 
Tijdens de Bedrijfswagendagen is 
Nieuwendijk op de doordeweekse 

dagen van 09.00 tot 18.00 uur ge-
opend en op zaterdag van 09.00 uur 
tot 17.00 uur. Bent u ook zo nieuws-
gierig naar de vernieuwde Master, 
de gloednieuwe Trafi c, de populaire 
Kangoo Express, de verrassend rui-
me Dacia Dokker VAN, het ZE gam-
ma én wilt u profi teren van hoge 
kortingen? Bezoek dan deze week 
één van de vestigingen of kijk voor 
meer informatie op www.renault-
nieuwendijk.nl 

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen 
wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend 
wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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De Vuurlijn, hoe nu verder?
De Vuurlijn vanaf de Watsonweg 
tot en met de Noorddammerweg 
is een veelbesproken stukje weg. 
Een mooi stukje om te wande-
len, hard te lopen of te fi etsen. Of 
zo was het. De staat waarin deze 
weg nu verkeerd is abominabel. 
Gaten in de weg, kapot gevroren 
asfalt, te sterk afl opende stukken 
weg, bermen die zijn stukgereden 
omdat automobilisten geen ge-
duld hebben om even te wachten 
voor hun tegenliggers. Het ziet er 
niet meer uit. Daarnaast, en nog 
belangrijker, de weg is niet echt 
veilig. Ook als je er met de auto 
maar 30km/uur rijdt word je af 
en toe gelanceerd, met de fi ets 
moet je slalommen om de gaten 
en hardlopen kan wel eens uitlo-
pen op een stevige verzwikking 
van de enkels. 
Dit moet veranderen. Buurtbe-
heer De Kwakel, Buurtbeheer 
De Legmeer, VSP De Kwakel, De 
Fietsersbond, bewoners van de 
Vuurlijn en bewoners van Park 
Krayenhoof hebben de handen 
ineen geslagen om te kijken naar 
mogelijke oplossingen. Er is op 13 
januari een bijeenkomst geweest 
en op 16 februari wordt er weer 
verder gesproken.
Het uitgangspunt is dat deze weg 
veiliger zal moeten worden voor 
al het verkeer. Afsluiting is geen 
optie vanwege de aanwonen-
den en bedrijven die van deze 
weg gebruik maken. De snelheid 
waarmee auto’s over deze weg 
razen, waar het nog mogelijk is, 

zal wel moeten worden terugge-
bracht. Dwing de automobilist om 
langzaam te rijden en mogelijk al-
ternatieve routes te kiezen. Van-
uit Meerwijk West kan je net zo 
goed naar de sportparken via de 
N196, vanuit de Kwakel kan je net 
zo goed via de Noorddammer-
weg en de N196 naar het dorps-
centrum. De vele fi etsers, hardlo-
pers en wandelaars moeten weer 
zonder problemen en veilig de-
ze weg kunnen nemen. Met na-
me onze kinderen moeten onge-
schonden van en naar de sport-
parken en scholen kunnen fi et-
sen. En als laatste, het aangezicht 
van de weg moet worden verbe-
terd. De vele sporen in de berm, 
moddervorming en het redelijk 
ondoordacht gestortte puin voor 
uitwijkvakken zullen moeten ver-
dwijnen. De vuurlijn maakt on-
derdeel uit van de stelling van 
Amsterdam, een Unesco Erfgoed. 
Zoals het er nu bij ligt doet het 
daar geen eer aan. 
Ik hoop dat we er als gebrui-
kers van deze weg uit gaan ko-
men. Daarna zal de gemeente het 
moeten overpakken. Uiteraard zal 
er rekening moeten worden ge-
houden met de fi nanciele situatie 
van de gemeente Uithoorn. Veel 
geld zal er niet zijn. Maar laten 
we niet gaan afwachten. Zodat 
we in de toekomst weer normaal 
en vooral veilig van deze weg ge-
bruik kunnen maken. 

Alexander Reuvekamp

Regio - Zondag 15 februari treedt 
Philip Paar in de grote zaal van het 
Crown Theater op met zijn program-
ma ‘Tour de Toon’. Er zijn diverse re-
denen om kaarten te bestellen voor 
deze middag. De eerste is vanwege 
de wijze waarop Paar de enige en 
onvervangbare Toon Hermans voor 
het voetlicht haalt. Zijn kracht is om 
Toon niet te imiteren. Wat hij wel zijn 
publiek laat zien, is de schoonheid 
van taal, de spiritualiteit, de bewon-
dering en de liefde voor de mens en 
de natuur en hoe actueel de teksten 
van Toon nog steeds zijn. Maar Paar 
doet veel meer dan het ophalen van 
herinneringen aan deze tijdloze tek-
sten. Hij realiseert zich als de bes-
te dat het de woorden van Toon zijn 
die hij zingt en gaat daar uiterst 
zorgvuldig mee om. “Ik vertel over 
het leven van Toon, over de theater-
maker, die koos voor de boodschap 
van licht en liefde. Bij hem viel geen 

negatieve humor te bespeuren over 
de rug van anderen. Iedere tijd kent 
zijn eigen maatschappelijke geva-
ren. Daarom zei Toon altijd: ‘Wees 
lief voor elkaar’. Hij zong niet over 
Nasser of Charles de Gaulle, Toon 
zong: ‘Kijk naar de zon’. Hij had het 
bijvoorbeeld niet over de koude oor-
log die zo veel mensen toen in de 
ban hield. Zijn woorden: ‘Het is niet 
wie je bent het is niet wat je bent 
maar het is zo fi jn dát je er bent’, 
hebben mij altijd getroffen. Wat 
Toon toen deed blijft ook nu in de-
ze tijd troostrijk en geeft positieve 
kracht.” 

John van Elk
Behalve fantastische muzikanten, 
“zij zijn heel belangrijk voor mij, 
maken het optreden compleet”, is 
er deze middag ook voor John van 
Elk, de voormalige toneelmeester 
en goede vriend van Toon, een rol 

“Ik hou van die warme, gezellige middagen”

Philip Paar met ‘Tour de 
Toon’ in Crown Theater

weggelegd. Zijn belevenissen van 
de vele jaren samenwerken zijn op 
zich al een feest om naar te luiste-
ren, maar krijgen nog meer kracht 
door de manier waarop Paar hem er 
bij betrekt. 

Vier het leven! 
Philip Paar was 16 jaar toen hij een 
show zag van de Toonkunstenaar, 
die als eerste in Nederland een 
one man show gaf. De belangstel-
ling was geboren en is nooit meer 
verdwenen. De nu in Aalsmeer wo-
nende meester in de rechten werk-
te voor het Millennium bij de Raad 
van Kinderbescherming provincie 
Utrecht, maar veranderde in 2000 
radicaal zijn koers en koos voor 
het theater. Voor Het doek gaat op! 
Voor in de schijnwerpers staan. Hoe 
spannend dat ook is, de uitdaging 
wint glansrijk want zingen en mu-
ziek: het zit in zijn bloed. Mede door 
een opleiding aan het conservato-
rium heeft zijn stem nog meer die 
warme en melodieuze klank gekre-
gen. Via de Stichting ‘Vier het le-
ven’ trad hij onder andere met het 
programma ‘Toer de Toon’ op in de 
Haagse Schouwburg en in de Oos-
terpoort (Groningen). “Dat was een 
enorme belevenis, de lachsalvo van 
de 600 bezoekers die dan op je af-
komt rollen, dat is echt een kippen-
vel moment. Ik hou van die warme, 
gezellige middagen. De wisselwer-
king met het publiek, het samen 
lachen.” Neen, Philip Paar is geen 
Toon, dat pretendeert hij ook geens-
zins. Maar Paar is wel zijn beste am-
bassadeur. Een saillant detail: Toon 
zag vrijwel niets van de mensen 
voor zich. Hoe hij ook zijn publiek 
wist te bespelen met zijn mimiek, de 
stiltes en de teksten, de schijnwer-

Philip Paar klaar voor zijn ‘Tour de Toon’. Foto: Advance Photography.

pers stonden zo geplaatst dat hij in 
een zwart gat keek. Het was letter-
lijk en fi guurlijk zijn one-man show. 
Paar daarentegen wil juist dat con-
tact met de bezoeker. “Dan groei en 
leef ik. Herman van Veen heeft ooit 
de juiste woorden gebruikt: ‘Als ik 
op het toneel sta en optreed, voel ik 
in iedere vezel dat ik leef’. Zo telt dat 
ook voor mij.”
De voorstelling Toer de Toon begint 
zondag 15 februari om 15.00 uur, 
zaal open vanaf 14.30 uur en einde 
voorstelling rond 17.15 uur. Kaarten 
kosten 21,50 euro en hierbij krijgen 
de bezoekers de recente CD van 
Philip Paar cadeau. Kijk voor meer 
informatie en de verkoopadressen 
op www.crowntheateraalsmeer.nl. 

Janna van Zon









Uithoorn - Op zondag 15 februari 
2015 om 14.30 uur presenteert de 
SCAU in de Thamerkerk in Uithoorn 
het programma “Time stands still” 
met Christina Völtl sopraan, Na-
tascha Morsink mezzosopraan en 
Andrew Clark piano.
De Duitse sopraan Christina Völtl 
(geb. 1975) studeerde klassie-
ke zang in Duitsland en bij Caro-
lin Watkinson en Roberta Alexander 
aan het Conservatorium in Rotter-
dam. Hier studeerde zij in juli 2004  
met succes af. Zij volgde lessen en 
masterclasses bij onder andere Jard 
van Nes en Marten Koningsberger.
Van 2004 tot 2006 specialiseerde zij 
zich bij het Nederlands Vocaal La-
boratorium in het zingen van he-
dendaagse muziek. Zij ontving het 

eerste “Margit Witlund Stipendi-
um“, ingesteld door Anna Enquist, 
bestemd voor zangeressen met 
een bijzondere podiumpresentatie. 
Sinds 2012 maakt zij als speler en 
zangcoach deel uit van ‘The Dutch 
Factory’, een theatergezelschap o.l.v. 
de bekende Engelse Shakespeare-
regisseur Tim Carol. 
Als zangeres, maker en performer 
maakt Christina Völtl dan ook voor-
al podiumkunst waarin haar pas-
sie voor en haar kwaliteiten in het 
zingen van hedendaagse en andere 
muziek, acteren, bewegen en dan-
sen, maximaal tot uiting komen.
Sinds 2005 maakt en speelt zij met 
!Ynx  vernieuwend kleinschalig mu-
ziektheater en speelde met succes 
op diverse podia en Festivals (o.a. in 
de Schouwburgen van Den Haag en 
Amstelveen en het Muziekgebouw 
aan het IJ).

Huiskamer
Sinds 2011 bedenkt en speelt zij sa-
men met mezzosopraan Natscha 
Morsink en pianist Andrew Clark 
kleinschalige theatrale huiskamer-
concerten, die met groot enthousi-
asme worden ontvangen door diver-
se kleine podia en publiek.
Voor het programma “Time stands 
still” halen Christina Völtl, Natascha 
Morsink en pianist Andrew Clark in-
spiratie uit de beroemde raamver-
telling van de 14e eeuwse Italiaanse 
schrijver Boccaccio: “Decamerone”. 
In het boek moeten de hoofdperso-
nen wachten om naar hun stad Flo-
rence terug te keren. Dat duurt lang. 
Ze vullen daarom de dagen met het 
vertellen van verhalen. In “Time 
stands still” zingen de zangeressen 
de bijzondere verhalen in liedvorm, 
aria’s en duetten. Hun kleurrijke 
stemmen, de prachtige begeleiding 
van Andrew Clark en de onconven-
tionele theatrale presentatie zorgen 
ervoor dat de muziek echt binnen-
komt bij de luisteraar. Het concert 
met muziek van o.a. Dowland, Mon-
teverdi, Tchaikovsky, Cage, Schu-
bert en Fauré is een ontdekkings-
reis voor de oren en ogen: aanste-
kelijk en humoristisch, intens, ener-
giek en soms verstild.
Losse kaarten zijn een week van te-
voren verkrijgbaar voor 12 euro bij 
de boekhandels Ten Hoope, Zijdel-
waardplein en Bruna, Amstelplein 
en vóór de voorstelling aan de zaal. 
Jongeren onder 16 jaar betalen 6 
euro.
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APotHeek
Apotheek Thamer Heijmanslaan 5 
Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DierenHULP
Dierenambulance, tel: 06-
53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101. 
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, gezond-
heidszorgpsycholoog (BIG gere-
gistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@
hetnet.nl; www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, Integraal 
Therapeut, 0297-267960; 
www.destroom.info

gezonDHeiDszorg-
PsycHoLoog
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
ELIAGG Uithoorn, 
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Praktijk Van ‘t Hoff
Biedt behandelingen aan  
kinderen, jongeren, volwassenen, 
ouders en gezinnen.
Tel. 06-51994830 
www.psychologen-uithoorn.nl
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Mijmeringen
Thuis
Aankomende zaterdag is het weer Valen-
tijnsdag, de dag van de liefde. In de we-
ken ervoor liggen de winkels vol van ro-
de en roze kaarten, dozen vol met choco-
lade of snoepjes en knuffels in alle soorten en maten. Meerdere men-
sen in mijn omgeving vinden Valentijnsdag maar een commercieel ge-
beuren en doen er niet aan mee. Ik was voorheen altijd een liefhebber 
van dit soort dagen, maar dit keer ben ik bang dat ik ze gelijk ga ge-
ven. Liefde is niet (alleen) met Valentijnsdag iets schenken aan een an-
der. Liefde is zoveel meer.

Liefde is...
Er liggen niet alleen Valentijns artikelen in de winkel, de laatste jaren 
zijn de borden en schilderijen met quotes ook zeer populair. Een van 
de bekende quotes is “Home is where the heart is” wat zo ongeveer wil 
zeggen dat je je thuis voelt bij diegene van wie je houdt. 
Afgelopen weekend mocht ik weer even ervaren hoe het is om je er-
gens thuis te voelen in het buitenland. Maar ik vroeg me wel af, voel ik 
me thuis daar om de mensen om wie ik geef? Of voel ik me thuis, om-
dat ik er al meerdere malen ben geweest?

Bijzonder
Toen ik nog een klein kleutertje was, waren wij op vakantie in Ne-
derland. Tijdens deze vakantie ontmoette wij een Engelse familie. Een 
vriendschap werd daar geboren, die tot op de dag van vandaag is ge-
bleven. Wij zijn daar meerdere malen op bezoek gegaan, verschillende 
leden van de familie zijn hier op bezoek geweest en jaarlijks met kerst 
sturen we een doos vol kadootjes en dit alles hoort bij onze traditie. 
Afgelopen weekend vloog ik met mijn zussen die kant op, om zoals wij 
het noemen, op familiebezoek te gaan. Daar kan ik meteen een andere 
bekende quote aan linken, namelijk vrienden zijn de familie die je voor 
jezelf kiest. Dus dankzij de diverse prijsvechters in de luchtvaart kun-
nen we betaalbaar vliegen en onze vrienden bezoeken.

Overkant
Na een uurtje vliegen stap je uit in een andere wereld, met andere 
geuren en vergezichten en kun je als een diva van de vliegtuigtrap af-
schreiden. Na het ophalen van de bagage, werden we vervolgens op-
gewacht door onze vrienden en wat volgde was een weekend vol van 
praten, lachen, grappen maken en genieten van elkaars gezelschap. 
Time flies when you are having fun is een andere, veel gebruikte uit-
drukking en deze was zeer van toepassing op het weekend. Voordat je 
het weet sta je alweer op het vliegveld en neem je weer het vliegtuig 
naar huis. Van het ene thuisgevoel naar je eigen thuis, het lijkt verwar-
rend maar het is zoals het is. Thuis is weer naar je kinderen kunnen 
kijken, terwijl ze liggen te slapen, een prachtig gezicht waarbij je hart 
overstroomt van liefde.

Rijkdom
Ik ben ontzettend blij met het feit dat ik me bij sommige mensen me zo 
thuis kan voelen. Het is bijzonder en zeker niet vanzelfsprekend. Lief-
de kan zich in zoveel vormen en manieren manifesteren, het is over-
al om ons heen. Liefde is niet alleen de zoete kadootjes, de huwelijks-
aanzoeken op het strand of het liken of swipen op Tinder. Liefde is zo-
veel meer. Het is voor jong en oud, mens of natuur. Maar het heeft al-
tijd te maken met oog hebben voor alles om je heen en contact willen 
maken. Het is al eens gezongen door een Nederlandse band en ik kan 
het niet mooier zeggen, alles is liefde!

Bingo
De Kwakel - Vrijdag 13 februari 
2015 is er weer een gezellige bin-
go-avond in Dorpshuis ‘De Qua-
kel’, Kerklaan 16  te De Kwakel. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur en we 
beginnen om 20.00 uur. De laatste 
bingo-avond van het seizoen 2014-
2015 is op 27 maart.

Zaterdag Valentijnsdag in 
Zijdelwaard
Uithoorn - Zaterdag 14 februari is 
het weer Valentijnsdag. En natuur-
lijk besteedt de winkeliersvereniging 
van winkelcentrum Zijdelwaard daar 
ook aandacht aan. Tussen 12.00-
16.00 uur lopen twee Valentijngast-

vrouwen rond in het winkelcentrum 
en delen een heerlijk Valentijnpre-
sentje uit aan de winkelende bezoe-
kers. En natuurlijk zijn er ook volop 
Valentijncadeaus en -aanbiedingen 
bij de Zijdelwaardwinkeliers!

 “Time stands still” in de 
Thamerkerk

Overal EHBO
Uithoorn - De KNV EHBO afdeling 
Uithoorn zit zeker niet stil. Bij de op-
leiding EHBO worden nu de laatste 
puntjes op de ‘i’ gezet en leggen de 
cursisten binnenkort examen af. Op 
27 januari en 3 februari is de cursus 
reanimatie/AED gegeven waarin de 
deelnemers de fijne kneepjes van 
het reanimeren en het correct be-
dienen van de AED hebben geleerd.
Niet alleen op het vlak van cursus-
sen is onze EHBO vereniging ac-
tief: er worden lezingen geven over 
EHBO Kind en we staan met regel-
maat bij (sport)evenementen om 
EHBO inzet te verlenen.

Volg een cursus EHBO Kind! 
Binnenkort gaan we weer van start 
met de cursus EHBO Kind. Maar 
liefst 140.000 kinderen worden jaar-
lijks op de Spoedeisende Hulp bin-
nengebracht. Bijna een derde hier-
van is tussen de 0 en 4 jaar. De 
meeste ongelukjes gebeuren in 
huiselijke sfeer, denk maar aan het 
kopje thee dat per ongeluk over een 

baby of kindje heen gaat of een val 
van de commode. Toch weten veel 
ouders niet wat ze moeten doen.
Wil jij ook kunnen handelen als 
jouw kind of dat van een ander iets 
overkomt? Leer in 3 avonden wat je 
moet doen bij de meest voorkomen-
de ongelukjes bij baby en kind. De 
cursus wordt gehouden op 3 dins-
dagavonden namelijk: 3, 10 en 17 
maart 2015. De lesavonden duren 
van 19.00-22.00 uur. De opleiding 
kost 75 euro p.p. en voldoet aan al-
le eisen van het Oranje Kruis voor 
gastouders. Ook handig voor (aan-
staande) ouders, grootouders of 
als je vaak op kinderen past. Aan-
melden kan via het inschrijfformu-
lier op onze website: www.ehbo-uit-
hoorn.nl. De cursusavonden wor-
den gehouden in Activiteitencen-
trum De Scheg, Arthur van Schen-
dellaan 100a, te Uithoorn. Neem 
voor meer informatie contact op 
met onze secretaris Ria van Geem: 
ehbouithoorn@kabelfoon.net of 
0297-560160.

Autobedrijf Nieuwendijk 
officieel Erkend Duurzaam
Regio - Autobedrijf Nieuwendijk 
(Renault, Dacia, en Nissan dealer) is 
sinds 19 januari een officieel Erkend 
Duurzaam autobedrijf. Het certifi-
caat Erkend Duurzaam wordt uitge-
reikt door IvDM en is het bewijs dat 
Nieuwendijk in alle facetten van de 
bedrijfsvoering duurzame verbete-
ringen heeft doorgevoerd. 
Autobedrijven die lid zijn van de 
BOVAG kunnen gecertificeerd wor-
den als zij aantoonbaar duurzaam-
heid en Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen (MVO) in hun 
bedrijfsvoering hebben doorge-
voerd. Nieuwendijk hecht veel waar-
de aan beide aspecten. Daarom is 
het autobedrijf trots op het onlangs 
verkregen Erkend Duurzaam-certi-
ficaat. Daarmee wordt de werkwij-
ze en aanpak niet alleen extra on-
derstreept maar er wordt ook aan-
getoond dat deze speerpunten ge-
integreerd zijn in de bedrijfsvoering 
van Autobedrijf Nieuwendijk. Want 
niet alleen de auto’s in de show-
room worden in hoog tempo milieu-
vriendelijker, ook het autobedrijf zelf 
meet zich een ‘groen’ imago aan.
Wat betekent Erkend Duurzaam 
concreet in de dagelijkse praktijk 
van het autobedrijf? Op die vraag 
heeft Kees Nieuwendijk (directeur) 
een helder antwoord. “Wij heb-
ben maatschappelijk verantwoord 
en duurzaam handelen in onze be-
drijfsvoering verankerd. Dat bete-
kent dat wij bijvoorbeeld alleen nog 
maar stille en zuinige banden verko-
pen en de gebruikte banden op een 

milieuvriendelijke wijze afvoeren. 
Datzelfde geldt voor de smeermid-
delen en andere onbruikbare ma-
terialen. We hebben groene stroom 
en gaan zuinig om met energie.” 
Ook als werkgever heeft Autobe-
drijf Nieuwendijk zijn zaken op orde. 
Duurzaam betekent in dat opzicht 
dat er aandacht is voor het welzijn 
van de medewerkers door goede ar-
beidsomstandigheden en toekomst-
perspectieven te bieden. Buiten 
het bedrijf neemt Nieuwendijk zijn 
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid door de sponsoring van diver-
se goede doelen en projecten. Ui-
teraard draait het bij duurzaam on-
dernemen in het autobedrijf ook om 
het aanbieden van duurzame mobi-
liteit. In de showroom van Nieuwen-
dijk staan dan ook alle schone en 
zuinige modellen van onder andere 
Renault en Dacia. Bovendien bieden 
ze ook diverse volledig elektrische 
modellen aan zoals de Renault Twizy 
en Renault ZOE, deze auto’s stoten 
geen schadelijke stoffen uit tijdens 
het rijden. Het certificaat is een jaar 
lang geldig, ieder jaar moet het au-
tobedrijf opnieuw bewijzen dat het 
voldoet aan de hoge eisen die ge-
steld worden aan certificering. Op 
maandag 19 januari heeft Autobe-
drijf Nieuwendijk uit handen van de 
heer Paul Kok, Adviseur BOVAG Au-
todealers, de Erkend Duurzaam cer-
tificaten ontvangen. Alle vestigin-
gen van Nieuwendijk zijn nu voor-
zien van het kenmerk Erkend Duur-
zaam.

Muzikale reis van 3JS 
‘Bronnen Unplugged’
Regio - Nog maar net bekomen van 
een jetlag, vertelt Jan Dulles aan de 
telefoon het een en ander over hun 
interessante voorstelling die zij spe-
len in het Crown Theater op vrijdag 
27 februari aanstaande: “We zijn 
met de 3JS net terug uit Los An-
geles waar we enorm veel inspira-
tie hebben opgedaan voor nieuwe 
nummers. Ik dacht dat ik die jet-
lag wel achter de rug had, maar ik 
ging gisteravond om half een sla-
pen en werd vandaag pas om half 
een wakker. Nog niet helemaal zo-
als het wezen moet!” zo begint de 
leadzanger met de prachtige war-
me stem. In 2013 speelde ze reeds 
theatervoorstelling met dezelfde 
naam, Bronnen. Waarom nu we-
derom? Jan: “Eigenlijk, omdat het 
zo succesvol was. En de formule is 
nog lang niet uitgeput. We vertellen 
bronnen over helden die ons heb-
ben geïnspireerd met het schrij-
ven van liedjes van onszelf. Dat zal 
ik even uitleggen met een voor-
beeld: ons nummer ‘De zomer voor-
bij’ (dat kent vast iedereen) is ge-
maakt in een drie-kwartsmaat, maar 
het nummer ‘That’s Amore’ van De-
an Martin is dat bijvoorbeeld ook. 
We smelten ze vervolgens aan el-
kaar vast. Na ongeveer anderhal-
ve minuut gaat het Nederlandsta-
lige nummer over in de Engelstali-
ge song. Het is echt heel bijzonder. 
Je krijgt dus vijftig procent Neder-
lands en vijftig procent Engelstalig 
te horen in de show. We gebruiken 
hiervoor wel onze meest herkenba-

re liedjes en hebben daarbij gewel-
dige Singer-songwriters uitgezocht. 
Denk aan namen als the Eagles’s en 
Crosby, Stills, Nash & Young. Bron-
nen is een akoestische show, lekker 
herkenbaar en geschikt voor pu-
bliek van acht tot tachtig jaar. Uiter-
aard brengen we tevens onze nieu-
we singel ten gehore.”

Meet & Greet met Jaap, Jan en Jaap
De voorstelling Bronnen Unplugged 
duurt twee maal een uur. Wil jij 
daarbij aanwezig zijn op vrijdag 27 
februari om 20.00 uur? Dat kan! Er 
zijn nog kaarten. De reguliere prijs 
is 27,50 euro. Op www.crownthea-
teraalsmeer.nl zijn ook diverse ar-
rangementen te vinden; de voor-
stelling in combinatie met vooraf-
gaand een diner in Downtown Di-
ner of Eetze vanaf 38 euro. Kaarten 
zijn tevens verkrijgbaar bij Espago 
in de Ophelialaan, Het Boekhuis in 
de Zijdstraat, Primera op het Polder-
meesterplein of een uur voor aan-
vang aan de kassa van het Crown 
Theater aan de van Cleeffkade 15. 
Na de show nemen Jan Dulles, Jaap 
Kwakman en Jaap de Witte uitge-
breid de tijd om met bezoekers op 
de foto te gaan en handtekeningen 
uit te delen. Volendammer Jan tot 
slot: “We nemen ook ons ‘winkeltje’ 
mee. Hierin zitten dvd en cd’s én na-
tuurlijk onze nieuwe singel. Mensen 
moeten gewoon komen. Bronnen is 
een interessante muzikale reis door 
de muziekgeschiedenis in het alge-
meen.”
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Spanning om te snijden bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - In de laatste zitting van 
de tweede ronde parencompetitie 
worden sterke zenuwen doorslag 
gevend. In de B-lijn jumpten Ma-
rianne & Huub Kamp, maar vooral 
Elisabeth van den Berg & Ineke Hil-
liard zodanig dat een promotie naar 
de A-lijn heel goed mogelijk is. Ma-
rianne en Huub kwamen met hun 
1e plek van 59,72% al heel dicht bij 
door nu 4e te staan met een gemid-
delde van 53,03% en Elisabeth en 
Ineke bereikten als 3e met 55,90% 
zelfs de 3e plek voor bevordering 
met een gemiddelde van 53,31%. 
Zeer dicht bij elkaar, maar toch! Op 
1 staan Tini Lotgerink & Jeanet Ver-
meij met 54,19% en op 2 Heleen & 
Mees van der Roest met een gemid-
delde score van 54,06%. Toegang tot 
het bridge Walhalla draait dus de 
laatste avond om een paar procent-
jes! Anneke Houtkamp & Marianne 
Jonkers werden deze avond 2e met 
56,25% en Anton Berkelaar & Wil 
van der Meer 4e met 53,82%, maar 
die spelen voor promotie waar-
schijnlijk geen rol.
In de C-lijn moesten diverse pro-
motie kandidaten een veer laten, 
maar kwamen voorlopig nog met de 
schrik vrij. Trudy van den Assem & 
Cathy Troost staan hier met 55,56% 
gemiddeld nog 1, maar Lidy Krug & 
Debora van Zantwijk liepen met hun 
3e plek van deze avond van 54,51% 
flink in en hebben nu 55,07% totaal. 
Voor Klaas Verrips werd het over 

duidelijk, hij kan niet zonder Maria 
Baas. Als gevolg zakten ze naar plek 
3 met een gemiddelde van 54,93%, 
maar houden nog voldoende buf-
fer, omdat hier vier paren promo-
veren. Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans maakten een uitstapje 
in de C en kwamen, zagen en over-
wonnen met 61,81%. Froukje Kraaij 
& Rini Tromp werden 2e met 60,42% 
en Lenie Pfeiffer & Tina Wagenaar 
deelden de plaatsen 4 en 5 met Ria 
Verkerk & Ans Voogel met 53,13% 
voor beide paren. De A-lijn lijkt het 
domein te worden van Ger Quel-
le & Gijs de Ruiter. Hun 57,08% als 
eerste zet ze ook stevig op nummer 
één totaal met een gemiddelde van 
54,77%. Mieke van den Akker & Co-
ra de Vroom werden 2e met 55,83%, 
gevolgd door Joop van Delft & Frans 
Kaandorp die op 55.42% uitkwamen. 
Op de 4e plek vinden we Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister terug met 
55% precies en Floor & Theo Jans-
sen sloten de top vijf af met 54,58%.
Volgende keer volgt dus de ontkno-
ping en zullen we zien wie de zenu-
wen het beste in bedwang kan hou-
den.
Wilt u hier ook getuige van zijn, kom 
dan spelen bij Bridegclub De Leg-
meer. Elke woensdagavond in Dans 
& Party Centrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor inlich-
tingen het secretariaat: e- mail ger-
daschavemaker@live.nl of telefoon 
0297 567458.

TC Qui Vive uitdagend en leuk
Uithoorn - ‘TC Qui Vive uitda-
gend en leuk, daar zorgen we sa-
men voor!’ is de slogan van de ac-
tie bij TC Qui Vive om vrijwilligers 
te werven en de betrokkenheid bij 
de vereniging te vergroten. Voorzit-
ter Paul Vriens legt uit: “Onze ver-
eniging is nog een echte vereniging, 
waarbij samen dingen doen en be-
reiken een belangrijke kernwaar-
de zijn. Onze club draait volledig op 
vrijwilligers en samen wordt er ge-
tennist, leuke activiteiten georgani-
seerd en sociale contacten gelegd 
en onderhouden. We merken ech-
ter onder druk van de huidige snel-
le samenleving dat door gebrek aan 
tijd de betrokkenheid bij de vereni-
ging afneemt. Daarom hebben we, 
samen met de KNLTB, een actie ge-
start om de betrokkenheid weer te 
promoten”. 

Afgelopen zaterdag is een team van 
vrijwilligers actief geweest in een 
belactie om alle leden te vragen 
naar hun wensen, passies en moge-

lijkheden om als vrijwilliger aan de 
slag te gaan bij de vereniging.  

Jeugdsponsor
Ook onze jeugdsponsor Jos van de 
Berg vindt lokale betrokkenheid erg 
belangrijk. Het is o.a. een van de re-
denen dat hij het SSV (Super Super-
mark Keurmerk) mag voeren. Jos 
was dan ook graag bereid om zijn 
medewerking te verlenen aan de-
ze actie en de vrijwilligers na afloop 
van de belactie te trakteren op een 
borrel. Paul Vriens gaat verder: “De 
actie was een groot succes. De re-
acties gaven duidelijk aan dat er be-
hoefte is aan betrokkenheid en een 
gezellig verenigingsleven. Afgelo-
pen zaterdag hebben we een kwart 
van onze leden gesproken en hier-
uit zijn maar liefst 35 nieuwe vrij-
willigers geworven. Komende week 
vinden nog 2 vergelijkbaar belmo-
menten plaats, waarna we alle nieu-
we vrijwilligers gaan inzetten om 
ook 2015 weer een gezellig en ac-
tief tennisjaar te maken” .

Promotiepoule blijkt lastig 
voor Legmeervogels C2
Uithoorn - Getroffen door de griep-
epidemie was de C2 niet compleet. 
Oudgediende Sem, tegenwoordig 
acterend in de C4, vond het geen 
probleem om zijn oude makkers te
komen ondersteunen in de wedstrijd 
tegen de C1 van JOS/Watergraaf-
smeer. Waar de roemruchte vroe-
gere buurtgenoten van JOS/W, nu 
spelend in de Arena, deze week een 
pijnlijke nederlaag leden, waren de-
ze jongens zeer gemotiveerd om 
hun eerste wedstrijd in de promotie-
poule winnend af te sluiten. De C2 
stond dan ook een zware wedstrijd 
te wachten. Ondanks het slech-
te weer afgelopen week, waarbij 
de velden geteisterd werden door 
sneeuw, ijzel en hagel, kon er pri-
ma gepseeld worden op het kunst-
grasveld. Het publiek stond dan ook 
in groten getale rond het veld, zelfs 
de moeder van Chahid was pre-
sent. Haar zoon had haar al weken 
lang voorspeld dat hij in deze vorm 
op termijn een “zekerheidje”  zou 
worden voor zijn lievelingsclub Re-
al Madrid. Om verzekerd te zijn van 
een goede plek en niet gehinderd te 
worden door eventueel aanwezige 
Spaanse scouts, was ze al om 9 uur 
op het complex aanwezig.
De start van De Vogels was prima, al 
in de 2e minuut kon Jules een voor-
zet van Benjamin helaas niet verzil-
veren. Kort daarna was het wel raak, 
toen wederom Benjamin op rechts 

doorbrak en strak voorzette op Sem, 
die zijn comeback in de C2 zo op-
luisterde met een treffer. De voor-
sprong kon niet lang vastgehou-
den worden. Toen keeper Lars een 
hoge bal niet onder controle kreeg, 
wist de rechtsbuiten van JOS/W de 
bal eenvoudig in het doel te schui-
ven, waarmee de ruststand op 1-1 
kwam.  
Na rust kantelde de wedstrijd vol-
ledig. Waar de Vogels dachten met 
een enkele offensieve veranderin-
gen de tegenstander onder druk te 
zetten, kregen ze de deksel op hun 
neus. Bijna elke uitval van JOS/W 
was raak, de teller liep al snel op 
naar 3, 4 en uiteindelijk zelfs naar 
1-6. De C2 kwam niet verder dan 
een fraai afstandsschot van Jules 
dat bovenop het doel belandde en 
een niet gegeven strafschop. De te-
genstanders in de promotiepoule 
blijken van een geheel ander kaliber 
te zijn dan in de najaarscompetitie. 
Na 2 wedstrijden is de balans 0 pun-
ten, 2 doelpunten voor en 13 tegen. 
Om toch tot goede resultaten in de-
ze poule te komen is het nodig om 
meer inzet te tonen, meer beleving 
te hebben, voor elkaar te knok-
ken en vooral meer geloof in jezelf 
te hebben, want voetballen kunnen 
jullie !  Chahid heeft inmiddels be-
sloten zijn keuzevak Spaans in te 
wisselen voor muziek, wellicht zit 
daar meer toekomst voor hem in.   

Dames Legmeervogels 
winnen van Nieuwegein
Uithoorn - Na de nederlaag van 
vorige week moesten de dames van 
Legmeervogels nu tegen nummer 2 
Nieuwegein spelen. Een goede te-
genstander om het verlies van vori-
ge week weer ongedaan te maken. 
De start was echter dramatisch, ver-
dedigend werd er niet of nauwelijks 
ingegrepen, aanvallend gebeurde 
er bijna niets en de thuisclub Nieu-
wegein kon makkelijk uitlopen naar 
5-0 voordat de gasten hun eerste 
doelpunt konden maken. Maar ook 
daarna was het lastig om vat te krij-
gen op de snelle aanval van de te-
genstander die dan ook verder weg-
liepen naar een 8-1(!) voorsprong. 
Niet goed voor het zelfvertrouwen 
en na vorige week zou op deze ma-
nier de 1e plaats naar Nieuwegein 
gaan. De dames gingen er nog maar 
eens tegenaan en kwamen wat be-
ter in de wedstrijd, doelpunt voor 
doelpunt kwamen ze terug in de 
wedstrijd en na 6 doelpunten op rij 
was het weer 8-7 en was dus alles 
weer mogelijk. Na wat doelpunten 
van beide teams was het Nieuwe-
gein dat weer driemaal op rij het net 
wist te vinden zodat de ruststand 
13-9 was.

De tweede helft werd weer fana-
tiek begonnen en kon Legmeervo-
gels de eerste twee doelpunten ma-
ken. De verdediging zat nu goed 
dicht en ondanks dat de thuisclub 
weer op 14-11 kwam bleven de da-
mes er in geloven. Snelle aanvallen 
en goede afstandsschoten zorgden 
voor een gelijke stand en zelfs een 
voorsprong. Toch was het Nieuwe-
gein dat nu weer een aantal keer 
kon scoren zodat de gasten weer in 
de achtervolging moesten. Met nog 
10 min. te spelen is de stand 17-16 
en moet er dus nog heel wat gebeu-
ren. En dat gebeurde dan ook, er 
werd nog een schepje bovenop ge-
daan en vooral verdedigend stond 
het team als één blok, men kwam er 
niet meer door. Aanvallend werden 
wel de nodige gaatjes gevonden en 
langzaam kwamen ook de doelpun-
ten. Vijf keer kon er nog gescoord 
worden zonder een tegendoelpunt. 
De tweede helft werd dan ook met 
4-12 gewonnen zodat de einduit-
slag 17-21 werd en de dames nu 
vaster op de 1e plaats staan.
Volgende week weer een pittige te-
genstander, VOS/DSG om 11.55 uur 
in de Scheg.

Ruud van Zwieten van 
Judo Ryu Kensui derde
Uithoorn - Afgelopen zondag 8 fe-
bruari waren voor de 1e keer de 
zuid-hollandse Kata-kampioen-
schappen in den haag. Judoleraar 
Ruud van Zwieten van Judo Ryu 
Kensui deed mee in het Ju-no-Ka-
ta. Het Ju-no-Kata (kata van zacht-
heid) bestaat uit 3 series van 5 aan-
vallen en verdedigingen zonder dat 
er geworpen wordt. Dankzij een in-
tensieve voorbereiding en veel trai-
nen waren de jurybeoordelingen erg 
goed! Het mooiste compliment kre-
gen ze van een judo-grootmeester 
(8e dan judo). Twee bonkige man-
nen die de essentie van het judo 
prachtig en sierlijk uitdragen. Na 
twee goede uitvoeringen moch-
ten Ruud van Zwieten en zijn judo-

partner Koen Vermeule op de der-
de plaats plaatsnemen, nipt ach-
ter de nederlands kampioenen. Een 
welverdiende derde plaats en een 
mooie bronzen medaille.

Team de Granny’s wint open Keez 
kampioenschap van Uithoorn
Uithoorn - Op vrijdagavond 6 fe-
bruari jl. vond bij Legmeervo-
gels voor de derde keer het open 
Keez kampioenschap van Uithoorn 
plaats. Dat de oudjes het nog altijd 
goed doen, bewees team “de Gran-
ny’s”. Aan het einde van de avond 
bleken Annemiek Stolwijk en Jo-
sé Bosman aan het langste eind te 
trekken en werden tot Keez kampi-
oen 2015 van Uithoorn gekroond. 
Het toernooi werd georganiseerd 
door Team Samen Sterker en de 
Club van 100 van Legmeervogels. 

Nog nooit eerder mocht de organi-
satie zich verheugen op een derge-
lijk groot deelnemersveld. Liefst 100 
teams (200 deelnemers) schreven in 
en dat is tevens het maximale aan-
tal personen dat in de kantine van 
Legmeervogels achter de keezbor-
den kan aanschuiven. 

Het populaire spel stond ook dit 
jaar weer borg voor een avond ou-
derwetse gezelligheid. Alle teams 
speelden elk drie ronden van maxi-
maal 55 minuten en nadat alle kruit-

dampen waren opgetrokken, wer-
den aan het einde van de avond 
de winnaars van de gouden, zilve-
ren en bronzen keezborden bekend 
gemaakt. Wedstrijdleiders Mark La-
kerveld en Jeroen Wegbrands had-
den een rustige avond, want het 
toernooi verliep in een uitermate 
gemoedelijke en sportieve sfeer. 

Spannend
Westera en Jelle Righarts van een 
eerste plaats. Maar met 2840 pun-
ten en een derde plek was dit duo 

dik tevreden. De nummer twee, 
“Oeps we konden toch”, met Da-
ve Bon en Kimberly Kok, behaalde 
2880 punten. Zij hadden er zeker 
geen spijt van dat zij zich, als een 
van de laatste inschrijvers voor de-
ze avond, hadden aangemeld. Maar 
de eerste plaats was met 2890 pun-
ten uiteindelijk toch voor “de Gran-
ny’s”. Annemiek Stolwijk en José 
Bosman speelden drie wereldpar-
tijen en keerden huiswaarts met de 
felbegeerde gouden keezborden. 
Daarnaast wordt de naam van het 
winnende team elk jaar bijgeschre-
ven op het grote ‘Winnaarsbord’ in 
de kantine van Legmeervogels. Op 
deze wijze verwerven de kampioe-
nen naast het gouden keezbord ook 
nog eens eeuwige roem! 

Team Samen Sterker en de Club van 
100 organiseren elk jaar in februari 
dit bijzondere toernooi voor jong en 
oud, waarbij de opbrengst steeds 
naar een goed doel gaat. Dit goede 
doel wordt elk jaar door Team Sa-
men Sterker vastgesteld. Het grote 
‘Winnaarsbord’ vermeldt naast de 
kampioenen ook jaarlijks het goede 
doel waarvoor gespeeld is. 

Nostalgie
Dit jaar besloten de organisatoren 
om de opbrengst van het toernooi te 
schenken aan dagopvang “De Nos-
talgie” in de Amstelhoek. Met de 
opbrengst kan een aantal bijzonde-
re wensen worden gerealiseerd.De 
komende week zal het eindbedrag 
van deze actie bekend worden ge-

maakt en zal ook aandacht worden 
geschonken aan de bestedingsdoe-
len van de opbrengst. Graag wil de 
organisatie de sponsoren van dit 
toernooi bedanken voor hun bijdra-
ge. Voor de tombola stelde de Fran-
sche Slag een dinerbon voor 2 per-
sonen beschikbaar en L’ Oréal twee 
prachtige tassen met verzorgings-
producten. Daarnaast verzorgde 
slagerij Bader de warme hapjes tij-
dens het toernooi en stelde sport-
vereniging Legmeervogels de kan-
tine gratis beschikbaar. Ook schonk 
de vereniging weer een deel van de 
baromzet aan het goede doel. Extra 
stoelen en tafels werden beschik-
baar gesteld door het Fort in de 
Kwakel, Herbergh 1883 en de Atle-
tiek Klub Uithoorn. 

Uithoorn - Afgelopen zondag 8 fe-
bruari werd de dojo bij Sport & He-
alth Club Amstelhof verlaten want 
Judo Ryu Kensui was te gast op 
een judotoernooi in Leimuiden.  Ju-
do Ryu Kensui was hier ook verte-
genwoordigd met 14 judoka’s van 
de ruim 260 deelnemende judo-
ka’s. Bij dit toernooi wordt er geju-
dood in een poulesysteem. Ieder-
een judood tegen elkaar en de judo-
ka met de meeste gewonnen wed-
strijden is de winnaar. Onze deelne-
mers (en in groten getale aanwezige 
ouders en belangstellenden) deden 
het erg goed er werd stevig voor elk 
punt gestreden. Wat een geweldi-

ge mentaliteit! Prachtig om te zien! 
De resultaten in de diverse poule’s 
waren: 1e plaats, Xanne Kip, Fabian 
Hofmeester, Finn de Rijk en Minne 
Sekuur. 2de plaatsen waren er voor: 
Bram Heemskerk, Roel van Rooy, 
Anne Sekuur. 3e plaats was er voor: 
Tim Heemskerk.
En  4e vierde plaatsen waren er 
voor: Ralf Timmer, Levi Geelhoed, 
Mart Lodema, Koen Vrijburg en 
Youri Heemskerk. Na een lange dag 
konden alle deelnemers moege-
streden met een mooie beker huis-
waarts keren. Judoleraar Ruud van 
Zwieten is enorm trots en zeer te 
spreken over zijn pupillen.

Geslaagd toernooi voor 
Judo Ryu Kensui

Klaverjassen
De Kwakel - Op 17 februari, de 
laatste dinsdag van de carnaval, or-
ganiseert de activiteitencommissie 
van het dorpshuis weer een kaart-
middag. Het is mogelijk om van-
af 13.00 uur in te schrijven voor zo-
wel pandoeren als klaverjassen. Het 
kaarten begint om 13.30 uur en de 
inschrijfkosten zijn 2,50. Dorpshuis 
De Kwakel, Kerklaan 16, De Kwakel.
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Horangi trainer schaats 2x 
200 km voor goede doel
Uithoorn - Na weer een jaar hard 
trainen was het zondag zo ver en 
kon Horangi trainer Charly Hendriks 
eindelijk weer het ijs van de Weis-
sensee op. Dit jaar schaatst hij zelfs 
2 keer de 200 km lange tocht voor 
Skate4Air. Met deze sportieve pres-
tatie wordt geld ingezameld voor 
cruciaal onderzoek naar Cystic Fi-
brosis (taaislijmziekte). insdag heeft 
Charly de eerste tocht geschaatst. In 
vergelijking met de voorgaande ja-
ren ligt er een schitterende ijsplaat. 
Om die 200 km te schaatsen moet 
wel vroeg worden opgestaan en 
om 4:45 uur gaat de wekker. Bij de 
Weissensee aangekomen heerst er 
zo vroeg in de ochtend al een heus 
Elfstedentocht sfeertje. De schemer, 
de verslaggever die galmt door de 
speakers, gespannen schaatsers die 
zich aan het omkleden zijn en ze-
nuwachtig in de startvakken rondrij-
den om warm te blijven, het draagt 
allemaal bij aan deze typische sfeer. 
Schaatsend naar de startvakken be-
gint het te kriebelen, er is immers 
maanden voor getraind en de om-
standigheden zijn ideaal. Het is niet 
al te koud (-5 graden), windstil en 

perfect ijs. Er is een ronde geprepa-
reerd van 12,5 km zodat er 16 ron-
den gereden moeten worden. Als 
het om 07.00 uur net licht begint te 
worden valt het startschot. Na 100 
km begint het opeens heel hard te 
waaien, zo hard zelfs dat wind te-
gen alleen schaatsbaar is als je de 
beschutting van een groep opzoekt. 
Na een kleine dip rond de 130 km 
vielen de laatste ronden reuze mee 
en finishte Charly in een tijd van 
9:40 uur. Op vrijdag waren de om-
standigheden niet zo ideaal. Het 
sneeuwde behoorlijk en een van de 
sneeuwschuivers was stuk gegaan. 
Hierdoor was er maar een smal-
le baan beschikbaar om te schaat-
sen. Gelukkig werd het gedurende 
de dag beter en werd de sneeuw-
schuiver gerepareerd. Deze dag 
heeft Charly, nu samen met zijn trai-
ningsmaatje, ook de 200 km lange 
tocht volbracht in een tijd van 9.50 
uur. Namens Horangi feliciteren wij 
Charly met deze geweldige presta-
tie! Voor meer informatie over Ska-
te4Air klik op www.skate4air.nl en 
voor meer informatie over taekwon-
do op www.horangi.nl.

PK Sport Bosdijkloop
Regio - Loop het voorjaar tege-
moet! Toer Trimclub De Merel orga-
niseert voor de 37e keer de PK Sport 
Bosdijkloop in Vinkeveen. Wethou-
der David Moolenburgh geeft zon-
dag 15 februari het startschot op 
de Kerklaan. Het aantal deelnemers 
nam de afgelopen jaren gestaag 
toe. Het succes is mede te danken 
aan de gezellige ambiance in en om 
sporthal De Boei in Vinkeveen en 
aan het mooie parcours langs het 
natuur- en watersportgebied rond-
om de Vinkeveense Plassen en re-
creatieterrein Bosdijk. Elke deelne-
mer ontvangt een Ipico-chip voor de 
tijdwaarneming, welke na de finish 
door vrijwilligers wordt ingenomen. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een hal-
ve marathon, het hoofdnummer van 
de Bosdijkloop (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
den door het buitengebied van Vin-
keveen, en een 5-kilometerloop 
door de kern van Vinkeveen. Zowel 
wedstrijdlopers als recreanten zijn 
van harte welkom. Voor kinderen 
tot en met 12 jaar is er een jeugd-
loop van 1 km. De start en finish zijn 
vlakbij sporthal De Boei, Kerklaan 
32, 3645 EV Vinkeveen. In de sport-
hal zijn kleedruimten, douches, een 
foyer met horecafaciliteiten en er is 
EHBO aanwezig. 

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in De Boei op zon-
dag 15 februari, vanaf 10.30 uur tot 
uiterlijk een kwartier voor de start. 
Deelname aan de jeugdloop is gra-
tis! Elke deelnemer aan de jeugd-
loop ontvangt een mooie herinne-

ringsmedaille. De start van de 1 km 
jeugdloop is om 11.30 uur voor de 
Sint Jozefschool aan het Tuinder-
slaantje. De start van de halve ma-
rathon is om 12.00 uur, de 10 km om 
12.05 uur en de 5 km om 12.10 uur 
op de Kerklaan. Het parcours is vlak 
en over verharde wegen. De kilo-
meterpunten bij alle afstanden wor-
den met grote km-borden aangege-
ven, per afstand een andere kleur 
en bij elke kilometer één bord. Vele 
vrijwilligers zullen zorgdragen voor 
een veilige route. Wil je alvast de 
route zien? Zie de routekaarten op  
www.ttcdemerel.nl. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 km 
jeugdloop is om 11.50 uur bij de 
brug op de Kerklaan. De overige 
prijsuitreikingen vinden plaats in De 
Boei, volgens het schema: 5 km om 
13.00 uur, 10 km om 13.30 uur en de 
halve marathon om 14.00 uur. Voor 
de winnaar van de halve marathon, 
zowel bij de dames als de heren, is 
er een wisselbeker. En voor het ver-
beteren van het parcoursrecord op 
de halve marathon (dames: 1.20.28 
uur, heren: 1.10.30 uur) is een geld-
bedrag beschikbaar. 

De uitslagen van de PK Sport 
Bosdijkloop staan op de dag 
van de loop vanaf 17.00 uur op  
www.uitslagen.nl. En vervolgens 
ook op www.ttcdemerel.nl. Hier 
vindt je ook nadere informatie over 
de PK Sport Bosdijkloop. Of bel 
naar Peter Meijer: 06-48013782, e-
mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg de Bosdijkloop op Twitter (@
Bosdijkloop.

Legmeervogels beginnen niet 
goed tweede seizoenshelft
Uithoorn - Legmeervogels zijn 
er niet aan te pas gekomen in het 
thuisduel tegen FC Abcoude. Niet 
dat de gasten zoveel beter zijn maar 
Legmeervogels heeft het niet deze 
zondag op een uitstekend bespeel-
baar hoofdveld. Verder zet Legmeer-
vogels een vervelende traditie voort 
door het vroeg in deze wedstrijd op 
een 0-1 achterstand te komen. Het 
is. Een door Abcoude uitstekend 
genomen vrije trap wordt door Mar-
tijn Groen achter de kansloze Joey 
v.d.Wal tegen het nylon gekopt en 
na slechts 7 minuten te hebben ge-
speeld is de stand 0-1 voor de gas-
ten. Legmeervogels hebben dan 
even een opleving wordt wat ster-
ker en krijgt dan een of twee klei-
ne kansjes om naast Abcoude te 
komen maar benut deze kansjes 
dan niet. Deze opleving is van kor-
te duur. Het spel van Legmeervo-
gels wordt er gedurende de rest 
van de eerst helft niet beter op. veel 
persoonlijke duels gaan verloren 
waardoor de druk op de verdedi-
ging van Legmeervogels blijft staan. 
Even gloort er hoop bij Legmeervo-
gels als na een van de weinige goe-
de aanvallen van Legmeervogels 
wordt afgerond met een treffer. He-
laas voor Legmeervogels wordt de-
ze treffer mede op advies van de as-
sistent scheidsrechter wegens ver-
meend buitenspel afgekeurd. Leg-
meervogels krijgen nog een goe-
de mogelijkheid om naast Abcoude 
te komen. Een fraaie pas van Mar-
tijn Guitink de wegsprintende Lu-
linho Martins , waarvoor een scout 
van NEC op de tribune heeft plaats-
genomen, krijgt de bal onvoldoen-
de onder controle en de doelman 
van Abcoude Jeffrey IJmker kan de-
ze mogelijkheid van Legmeervogels 
eenvoudig pareren. In plaats van de 
1-1 wordt het even later 0-2. Na een 
flink aantal missers in de verdedi-
ging van Legmeervogels is het Gi-
oney Capello die Joey v.d.Wal geen 
schijn van kans geeft en Abcou-
de op 0-2 schiet. Met deze 0-2 ach-
terstand voor Legmeervogels wordt 
dan de rust gehaald en is er de mo-
gelijkheid voor Trainer Jack Hons-
beek om zijn ploeg weer op de rails 
te zetten. 
Legmeervogels beginnen de tweede 

helft. Legmeervogels zijn dan dicht 
bij de 1-2 maar een inzet van Jor-
dy de Groot wordt door een verde-
diger van Abcoude van de lijn ge-
haald. Ook een schot van Robin 
Oussoren kan maar net geblokt ge-
worden en wordt dus ook geen tref-
fer. In de 54e minuut wordt het zelfs 
0-3. En toegekend vrije trap aan Ab-
coude en genomen door Darrijl Ger-
ritsen verdwijnt zo maar in het doel. 
Verdedigers en aanvallers weten de 
bal niet te raken en de bal verdwijnt 
dan ook zo maar in het doel en 
de 0-3 is een feit. Abcoude neemt 
dan wat gas terug en Legmeervo-
gels komt beter in de wedstrijd. Een 
pas van Mels Bos op Robin Ousso-
ren op de juiste waarde geschat en 
Robin Oussoren schiet de bal ach-
ter de doelman van Abcoude en de 
stand is dan 1-3. Dan wordt het toch 
nog spannend als een voorzet van 
Jordy de Groot door Yorick van der 
Deijl tegen de lat wordt gekopt en 
een van de verdedigers vervolgens 
in een duel de bal tegen zijn hand 
krijgt. De toegekende strafschop 
wordt door Jordy de Groot fraai in-
geschoten en de stand is dan 2-3. 
Het kan nog spannend worden de 
laatste 8 minuten. Legmeervogels 
probeert het dan wel maar echt ge-
vaarlijk voor het doel van Abcoude 
wordt het niet. Als de gasten dan in 
de 88ste minuut er ook nog 2-4 van 
weten te maken. martijn groen te-
kende voor zijn tweede en Abcou-
de 4e treffer. is de strijd wel gestre-
den en verliest Legmeervogels zijn 
eerste duel na de winterstop, Door 
dit verlies is Legmeervogels af-
gezakt naar de elfde plaats op de 
ranglijst. 14 gespeeld en 20 punten. 
Wel dient Legmeervogels 2 wedstrij-
den in te halen. De eerste is al aan-
staande zondag thuis tegen Houten. 
De andere inhaal wedstrijd is uit te-
gen kampong welke voor later dit 
seizoen op de rol staat. Legmeervo-
gels 2 is door veld afgelasting de-
ze week niet in actie gekomen. Zij 
moeten aanstaande zondag ook in-
halen in Utrecht tegen Kampong 2. 
Voor zondag 15 februari staat op 
de rol Legmeervogels 1 - Houten 1,  
aanvang 14.00 uur en Kampong 2 
– Legmeervogels 2 eveneens om 
14.00 uur.

KGO G1 wint van Abcoude
De Kwakel - In een heerlijk fris 
weertje kon KDO G1 zijn competitie-
wedstrijd om 9.00 uur in de ochtend 
afwerken op kustgras bij KDO. Veel 
wedstrijden waren afgelast maar 
hier kon lekker gespeeld worden. 
In de uitwedstrijd was er moeite ge-
wonnen. Dus thuis moest het beter. 
Direct in de openingsfase werd er 
door Boris een strakke pass gegeven 
op Omar en die gaf Jeffrey een niet 
te missen kans 1-0. In de eerste helft 
stond de verdediging Boris, Dani-
el en Selina onderleiding van Yous-
sef heel goed en oplettend te spe-
len. Daardoor kon KDO aanvallend 
druk houden en 2x scoren via Omar. 
Abcoude werd wakker en scoor-
de 3-1 na een hoge bal die door de 
keeper werd verstuurd. Voor KDO 
weer het sein om te gaan aanvallen 
uit een combinatie van Stijn met Jef-
frey werd Ilja alleen voor de keeper 
gezet. Die bleef ijzig koel en scoor-

de de 4-1. Abcoude kwam weer te-
rug op 4-2. De aanvalslinie van KDO 
liet dit niet op zich zitten en Omar 
scoorde na een goedvoorbereidend 
werk van Jeffrey zijn 3e doelpunt 
in een speelhelft (zuivere hattrick). 
Voor rust kwam Abcoude nog terug 
in het spel en bepaalde de ruststand 
op 5-3. In de tweede helft kwam Ab-
coude goed uit de startblokken maar 
keeper Beau kreeg bij alle afstands-
choten zijn hand goed tegen de bal 
waardoor er de eerste 10 minuten 
geen bal inging. Toch kwam Abcou-
de dichterbij en scoorde de 5-4. Nu 
was het zaak om de tegenstander 
niet verder te motiveren. Omar ving 
de bal op na een uittrap, slalomde 
door de verdediging en scoorde 6-4. 
Het laatste doelpunt ontstond door 
ingrijpen van middenvelder Bronwin. 
De bal kwam bij goaltjesdief Stijn en 
die zorgde voor de eindstand KDO - 
Abcoude 7-4.

Prima start van 2015
voor KDO 1!
De Kwakel - Nadat de afgelopen 
twee weken de wedstrijden van 
KDO werden afgelast, speelden de 
Kwakelaars afgelopen zondag hun 
eerste competitiekraker van 2015. 
Tegen Arsenal kon de ploeg van 
trainer Raymond de Jong revanche 
nemen op de 2-1 nederlaag eerder 
dit seizoen. Destijds was KDO tegen 
negen man niet opgewassen tegen 
de technisch en fysiek sterke Am-
sterdammers. Zonder de geschors-
te Rick Kruit (slechts één i.p.v. de 
eerder aangekondigde zeven wed-
strijden schorsing) en de gebles-
seerd geraakte Joeri Stange (ge-
kneusde voet) begon KDO toch vol 
goede moed aan de kraker tegen 
subtopper Arsenal. Dit werd me-
de veroorzaakt door de terugkeer 
van de 35-jarige linksbuiten Mau-
rice Bartels in de basiself van de 
Kwakelaars. In de eerste helft ont-
spon zich een gelijkwaardig gevecht 
tussen beide ploegen op het Kwa-
kelse kunstgrasveld. Het creatie-
ve en technisch vaardige Arsenal 
was voetballend beter dan KDO. 
Dankzij een gezonde dosis werk-
lust konden de Kwakelaars ech-
ter goed partij bieden aan de Am-
sterdammers. In de 25e minuut brak 
de wedstrijd open toen KDO fraai 
op voorsprong wist te komen. Van-
uit een vrije trap van de linkerkant 
van het veld wist middenvelder Jo-
ris Kortenhorst aanvoerder Sven 
Vlasman op z’n hoofd te bedienen. 
Sven kopte vervolgens koelbloedig 
de bal hard naar de grond en ver-
schalkte hiermee de doelman van 
Arsenal, 1-0. Gesteund door deze 
treffer kregen de Kwakelaars steeds 
meer het overwicht in de partij. Vlak 
na de openingsgoal leek Bart van 
der Tol de 2-0 te maken, maar zijn 
inzet van dichtbij, werd ternauwer-
nood op de lijn gekeerd door een 
Amsterdamse verdediger. Vlak voor 
rust beleefde Maurice Bartels zijn 

persoonlijke triomf door de 2-0 voor 
KDO op fantastische wijze binnen 
te schieten. Na een slimme steekbal 
van de sterk spelende Joris Korten-
horst kon de teruggekeerde Mauri-
ce vanaf de linkerkant vrij uithalen 
en deed dit met verve. Bartels, de 
afgelopen seizoenen niet meer ac-
tief op hoog niveau op het veld, wist 
de bal namelijk op vakkundige wij-
ze in de rechterbovenhoek te schie-
ten, 2-0. Met deze stand werd ook 
de rust bereikt.
In de tweede helft probeerde Ar-
senal van alles om een aansluitings-
treffer te maken. KDO gaf echter 
geen krimp en vocht als collectief 
voor elke meter in het veld. Diver-
se Amsterdamse schoten werden 
door de Kwakelse verdediging ge-
blokt en op het moment dat dit niet 
gebeurde, stond doelman Peter On-
derwater paraat. Zonder noemens-
waardige hoogtepunten in de twee-
de helft eindigde de wedstrijd in een 
2-0 overwinning voor KDO.
Door deze uitstekende driepunter 
blijven de Kwakelaars prima mee-
doen om de tweede periodetitel. Met 
vijftien punten uit zes wedstrijden 
staan er nog twee ploegen boven 
KDO op deze ranglijst. Zowel VVA/
Spartaan als Wijk aan Zee hebben 
twee punten meer dan KDO, maar 
hebben beiden wel twee wedstrij-
den meer gespeeld dan laatstge-
noemde. Aankomende zondag kan 
KDO hier een goed vervolg aange-
ven als subtopper DSOV op bezoek 
komt in De Kwakel. De wedstrijd be-
gint om 14.00 uur en wij hopen op 
uw komst en steun deze middag!
Opstelling KDO 1: Peter Onderwa-
ter, Danny ten Hoope, Mathijs Mol-
leman, Michael Meijer, Mitchell 
Smits (73e Mathijs van Rijn), Bart 
van der Tol (68e Doron Borger), Ti-
mo Kas, Joris Kortenhorst (78e Jim 
Klijn), Menno Lingeman, Sven Vlas-
man en Maurice Bartels.

‘Springerig’ 
score bij BVK

Uithoorn - Op de 2e speelavond 
van de 3e cyclus van de parencom-
petitie van de BVK bleek In alle lij-
nen slechts een gering aantal paren 
enigszins consequent te scoren ten 
opzichte van de 1e speelavond.
Voor de paren die vorige week een 
hoge score noteerden is dat uiter-
aard minder leuk dan voor de pa-
ren die vorige week juist een lage 
score behaalden, maar het zorgde 
er wel voor dat in de totaalscore de 
paren weer wat dichter naar elkaar 
kropen. 
In de A lijn was er een gedeelde 
1e/2e plaats voor de paren Matty 
en Kees Overwater en Nelly Vork-
Andre Verhoef met 58,33%. Laatst-
genoemde paar scoorde vorige 
week 56,11%, dus zij zijn een van 
de uitzonderingen die dicht bij hun 
score van vorig week bleven. Matty 
en Kees echter scoorden ruim 11% 
hoger. Geke en Jaap Ludwig werden 
3e met 57,44% (vorige week 52,78). 
De toppers van vorige week (Margo 
Zuidema-Francis Terra en Ineke Hil-
liard-Huib van Geffen) leverden bei-
den echter 10% of meer in. Conse-
quent qua klassering scoorden Rees 
en Gerard van der Post. Opnieuw 
laatste, maar wel ruim 14%(!) meer 
dan hun recordscore van vorige 
week. Bep Verleun en Ria van Zuy-
len eisten in de B lijn met 59,03% 
de 1e plaats op. Truus en Piet Lan-
gelaan werden met 57,64% 2e. Dat 
was resp.7 en 5% meer dan vori-
ge week, dus redelijk stabiel. Dat 
geldt niet voor Susanne Ambagts-
heer en Riet Wesselingh, die een 
gedeelde 3e plaats wisten te beha-
len met 56,6% en dat was 9% meer 
dan vorige week. Ook Elisabeth en 

Nan v.d.Berg noteerden 56,6%. Die 
waren er vorige week niet, dus daar 
valt niet veel zinnigs over te zeggen. 
Wel is het een knappe prestatie bij 
hun eerste optreden in de B lijn.
De grootste klap viel in deze lijn bij 
Eefke Backers en Marianne Kamp, 
die na hun pontificale 1e plaats vo-
rige week maar liefst 21,5% ‘inlever-
den’. In deze lijn vinden we ook het 
paar dat t.o.v. vorige week de meest 
constante prestatie leverde: Piet v.d. 
Pel en Gerard de Kuijer noteerden 
51,74% tegen 51,49% vorige week. 
Onderin moesten Greet de Jong en 
Roel Knaap ruim 10% inleveren ten 
opzichte van vorige week en dat be-
tekende voor hen de 14e en dus 
laatste plaats. 
In de C lijn verbeterden Janny Sna-
bel en Vrony van Veen zich met bij-
na 11% t.o.v. vorige week en dat le-
verde hen met 62,15% niet alleen de 
enige 60+er van deze avond maar 
ook de 1e plaats op. Hillie Cammelot 
en Mieneke Jongsma werden met 
59,72% keurig 2e, terwijl Tony Gode-
froy met invaller Arnold Heuzen 3e 
werden met 57,99% en dat was resp 
8,5 en 7,5% meer dan vorige week.
In deze lijn was de grootste uitglij-
der voor een echtpaar dat toch al 
niet bekend staat als het meest con-
stant presterende paar. De ene keer 
winnen zij de top integrale  Kerst-
drive om de week daarop vrolijk 
laatste te worden. Met Jannie en Ni-
co Koning weet je dus op voorhand 
nooit wat je mag verwachten. Deze 
week leverden zij 17% in zonder dat 
hun humeur er zichtbaar onder leed. 
Volgende week zal alles gelukkig 
weer anders zijn, anders zou het 
maar een saaie bedoening worden.    

Denk en Zet 2 nestelt 
zich op 2e plaats
Regio - Door winst op medecon-
current Muiderberg1 staat het 2e 
8-tal van Denk en Zet/Advisor nu 
op de 2e plaats in de 3e klasse A.
Voorafgaand aan deze wedstrijd za-
gen de Denken Zetters nogal te-
gen deze wedstrijd op; een 1e team 
is meestal vrij sterk over de bo-
venste borden en de Muiderberg-
spelers hadden hun eerste 2 wed-
strijden met grote cijfers gewon-
nen ,o.a. van H.S.G 5 ,waarte-
gen de Denk en Zet spelers maar 
nipt tegen gelijk gespeeld hadden. 
Na een klein half uurtje schaken 
stond er op de meeste borden ech-
ter al een voordelige stelling voor 
de “Vinkeveners”en toen de tegen-
stander van Jeroen Vrolijk over het 
hoofd zag dat de penning Lb5 niet 
ging vanwege Da5 schaak, dit om-
dat het paard, dat zich dan norma-
liter op c3 gaat positioneren al ge-
ruild was, was de eerste overwin-
ning een feit. 1-0. De 2e overwin-
ning kwam op naam van Johan Vos-
kamp. Zijn, inmiddels bij diverse 
Denk en Zet schakers in zwang zijn-
de , b4 opening ,werd nog wel goed 
tegengespeeld. In het middenspel 
raakte de tegenstander echter het 
overzicht even kwijt en de opstoot 
van pion e3 naar e4 en vervolgens 
naar e5 leverde een stuk voor een 
pion op. Rustig en secuur schakend 
wist Johan dit voordeel relatief een-
voudig om te zetten in een vol punt, 
wat de stand op 2-0 bracht. Buur-
man op bord 7 , Bert Vrinzen leek 
over de diagonaal a8-h1 een kwa-
liteit te verliezen; zijn tegenstander 
zag echter niet de juiste zetten,c.q. 
zetten volgorde met als gevolg dat 
het Bert was die aan het langste 
eind trok.3-0.

Henk
Op de borden 3 en 4, bezet door 
Henk van de Plas en Peter de Jon-
ge gebeurde inmiddels geen al te 
spectaculaire dingen . Henk zijn te-
genstander had wel wat initiatief 
maar stoïcijns en soms wat onortho-
dox vond Henk wel weer steeds de 
ruim voldoende verdediging. Gevolg 
een terechte remise. Peter de Jon-
ge kwam met wit iets beter uit de 
opening maar had voor deze keer 
van de schaaklogica moeten af-

wijken door i.p.v de ontwikkelings-
zet Pc3 eerst Kb1 te spelen. Nu had 
de tegenstander door een schaak-
je de gelegenheid de sterke loper 
van Peter te ruilen en tevens werd 
de wit speler met een wat ongeluk-
kig staande loper op d3 opgeza-
deld. Zowel de stelling als Peter wa-
ren beiden goed genoeg om er toch 
nog een remise uit te halen.
Thierry Siecker ,bord 5, maakte er zo-
als gebruikelijk weer een wilde partij 
van,zijn Leeuw opening, met de op-
mars van de h en g pion ,onderwijl 
de koning in het centrum houdend 
zijn doorgaans een succes voor 
spektakel. Veelal weten Thierry’s  
tegenstanders geen raad met dit 
opportunistische spel, helaas Thier-
ry zelf ook niet altijd. Nu echter had 
hij, Siecker dus, goed gezien dat 
door wat schaakjes de witte koning 
via de f-lijn midden het veld in ge-
schopt kon worden en dat na de 
stille zet Ke8 en het erbij halen van 
de toren van a8 het afgelopen was. 
De witspeler “gunde”Thierry echter 
zijn mooie variant niet, na Kf1? Was 
Df2! mat in een.

Cees
De spectaculairste partij van de 
avond kwam op naam van 2e bord 
speler Cees Verburg. Good Old 
Cees, bewees weer eens dat je door 
Denk sport ,je hersenen jong houdt.
De tegenstander van onze ruim 80 
jarige Cees moet regelmatig dan 
ook gedacht hebben de “Brains”
van Cees zich ergens op het leefs-
tijdpad van tussen de 20 en 30 jaar 
bevonden.
De ene na de andere krachtzet ver-
scheen op het bord, het leek de her-
senen van Cees niet te deren om 
de gevolgen van al deze zetten te 
berekenen. Aan het eind van de” 
brain en schaakstorm” stond er een 
mooie witte pion op de 7e rij, die er 
van droomde dame te worden , en 
was er ook nog een onweerlegbaar 
mat in de maak. Murw geschaakt 
gaf Cees zijn tegenstander maar op.
Met nog een solide remise van on-
ze andere Nestor en daarbij ook 
nog langst schakende lid van Denk 
en Zet , Jan Smit ,werd de eindstand 
een souvereine 6½ - 1½ voor Denk 
en Zet/Advisor.
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