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Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

H. Heyermanslaan 2 
Uithoorn

nú gratis
handdoek 

bij BP Car wash
spaar ze allemaal

voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie pagina 2 t/m 4

Vanaf nú ook 
op maandag-
middag open!

12.00 tot 18.00 uur

Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

OOK VOOR AL UW WITGOEDREPARATIES EN NIEUW
TE LEVEREN APPARATUUR!

Meterkasten
Schakelmateriaal
Verlichting
CAI installatie
Netwerken
Witgoed

Ondernemingsweg 20 - 42 | Uithoorn | T: (0297) 561386 | E: elektra@debeij.nl | W: www.debeij.nl

tel: (0297) 561386www.debeij.nl

ROMEE-MODE-DAG
Kom ook zaterdag 17 april

v.a. 11 uur doorlopende show 

Van Cleeffkade 1, Aalsmeer
www.romeemode.nl

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 5,5 L / 100 km (1 L op 18,2 km) tot 7,5 L / 100 km (1 L op 13,3 km).
De gemiddelde CO2-uitstoot is 147 g/km tot 195 g/km. Vraag naar de voorwaarden.

DE NIEUWE

V.A. € 23.795,-

Klokkenbergweg 15, Amsterdam-Zuidoost, Tel. 020 565 03 80, www.kia-amsterdamzuidoost.nl

SNEAK PREVIEW:
VRIJDAG 16 APRIL 
14.00-18.00 UUR

ZATERDAG 17 APRIL 
09.00-17.00 UUR

ZONDAG 18 APRIL 
11.00-16.00 UUR

Uithoorn – Vorige week woensdag-
avond was het al zover. Slechts een 
maand hadden de VVD, PvdA en 
DUS nodig om een nieuwe coalitie 
te vormen en het nieuwe coalitieak-
koord, met als titel: “Uithoorn werkt 
aan de toekomst”, te bespreken en 
te ondertekenen. 
In het coalitieakkoord staat beschre-
ven wat zij de komende vier jaar wil-
len gaan doen: “Er is werk aan de 
winkel”, zo begint het akkoord: “De 
fysieke en maatschappelijke weer-
slag van de omgelegde N201 op 
Uithoorn en De Kwakel is de afgelo-
pen 4 jaar vooral op papier duidelijk 
geworden. In de komende periode 
zal deze weerslag tastbaar worden. 
Voor eind 2012 zijn planvorming en 
procedures met betrekking tot het 
Dorpscentrum afgerond.
Direct na ingebruikname van de 
omgelegde N201 gaat de schop de 
grond in om het gewenste mooie en 
levendige dorpscentrum te realise-
ren waar het aangenaam wonen, 

ondernemen en recreëren is. Voor 
het zover is zullen de randvoorwaar-
den moeten worden ingevuld, zo-
als de realisatie van een goede be-
reikbaarheid. De hiermee gepaard 
gaande aanpassingen en verande-
ringen zullen weerstand oproepen 
bij direct betrokken inwoners en be-
drijven vanwege voorziene overlast 
en vrees voor waarde- en omzetver-
mindering. Een goede communica-
tie met betrokkenen is daarom es-
sentieel”, aldus het coalitieakkoord.

Helder
“Binnen een financiële en economi-
sche context die noodzaakt tot het 
stellen van prioriteiten en het dur-
ven maken van keuzes moet ruimte 
gecreëerd worden voor duurzame, 
fysieke en maatschappelijke inves-
teringen”, zo vervolgt het akkoord.
“Dit alles vraagt om een heldere 
koers, hard werken, een rechte rug 
van het gemeentebestuur en duide-
lijke en eerlijke communicatie met 

Het nieuwe wethoudersteam van VVD, DUS en PvdA

Mevrouw Laugs en de heer Roosendaal ( VVD), mevrouw Zijlstra en de heer Timmer (DUS) en mevrouw Gasseling en 
de heer Mollema (PvdA) ondertekenen het coalitieakkoord

Coalitie akkoord 210-2014 ligt er

Uithoorn werkt aan de 
toekomst

bewoners en bedrijven. De heldere 
koers wordt door VVD, Dus en PvdA 
uitgestippeld in het coalitieakkoord 
2010-2014. Dit akkoord beperkt zich 
tot duidelijke hoofdlijnen waarbin-
nen het college haar taak als dage-
lijks bestuur kan vervullen. Beleid 
is er de afgelopen jaren voldoende 
mate ontwikkeld. Nu komt het aan 
op uitvoering. Werken aan de toe-
komst van Uithoorn en De Kwakel.
In de komende raadsperiode moe-
ten belangrijke keuzes worden ge-
maakt. En plannen moeten worden 
omgezet in tastbare resultaten. De 
toekomst begint vandaag. Aan de 
slag!”

Ondertekend
Vorige week woensdag onderteken-
de de afgevaardigde van de drie co-
alitiepartijen het coalitieakkoord. De 
raad zal dit akkoord de komende 
raadsbijeenkomst bespreken en zul-
len de nieuwe wethouders benoemd 
gaan worden. 

Uithoorn -  Wie daarvoor belang-
stelling had kon vrijdag 9 april jl. de 
geheel vernieuwde bibliotheek aan 
de Hugo de Grootlaan in Uithoorn 
een bezoek brengen. Vanaf die da-
tum is de bibliotheek voor iedereen 
weer geopend. De organisatie had 
besloten er op die dag geen officiële 
openingshandeling aan vast te kno-
pen, maar elke bezoeker te ontvan-
gen met koffie, thee en iets lekkers. 
De bibliotheek is ruim drie weken 
gesloten geweest. In die tijd is het 
gebouw intern helemaal opgeknapt 
en zijn alle categorieën opnieuw in-
gedeeld. De lectuurcollectie komt nu 
beter tot haar recht en is bovendien 
veel toegankelijker. Vanwege een 
efficiëntere indeling over drie ver-
diepingen is ook de doorloop sterk 
verbeterd. Jeugd en volwassenen 
hebben hun eigen ruimten gekre-
gen met zithoeken en tafels. De ma-
nier van presenteren is aangepast 
en er zijn tal van nieuwe elementen 
aan de collectie toegevoegd. Zo-
als levende prentenboeken, touch-
screen PC’s, games en games sets, 

interactief ontdekken en een show-
collectie management & marketing. 
De categorieën zijn op alfabet in-
gedeeld en per verdieping. Met be-
hulp van een eenvoudige wegwijzer 
in de vorm van een boekenlegger 
die u in de bibliotheek krijgt uitge-
reikt, is alles gemakkelijk te vinden. 
Dankzij alle aanpassingen is de bi-
bliotheek een prettige en sfeervolle, 
maar vooral educatief interessante 
verblijfplaats voor velen die verras-
sende en verleidelijke presentaties 
krijgen voorgeschoteld. Waard om 
er eens naartoe te gaan of nog be-
ter, lid te worden. U krijgt dan toe-
gang tot een onuitputtelijke bron 
van kennis en cultuur waarvan u 
voor een luttel bedrag dag in dag uit 
kunt genieten, of bruikbare informa-
tie aan kunt ontlenen.

De bibliotheek is onderdeel van Am-
stelland Bibliotheken, die ook vesti-
gingen heeft in Aalsmeer en Am-
stelveen. Wie meer wil weten doet er 
goed aan de website te raadplegen: 
www.amstelland-bibliotheken.nl.

Opgefriste bibliotheek 
Uithoorn heropende 
haar deuren

Poging doodslag  
De Kwakel - Dinsdagavond 6 april 
heeft de politie rond negen uur in 
zijn woning een 62-jarige man uit 
De Kwakel aangehouden. De man 
wordt ervan verdacht even daarvoor 
zijn buurman te hebben aangevallen 
met een stuk gereedschap. De man 
is voor onderzoek in verzekering ge-
steld. Het gereedschap is in beslag 
genomen.

Uithoorn - Op zaterdag 24 april 
aanstaande organiseert Kunsten-
centrum De Hint haar jaarlijkse open 
dag.
Kunstencentrum De Hint biedt ve-
le cursussen aan voor jong en oud: 
muziekles, klassiek ballet en jazz/
streetdance en theater. Naast jaar-
cursussen zullen er het volgend sei-

Zaterdag 24 april 
Open dag Kunstencentrum De Hint

Bedreiging  
Uithoorn - De politie heeft dins-
dagochtend omstreeks half elf bij 
haar woning een 40-jarige vrouw uit 
Uithoorn aangehouden. De vrouw 
bedreigde even daarvoor een buurt-
bewoner met een kapot geslagen 
fles. De politie werd gewaarschuwd 
waarna ze is meegenomen naar het 
politiebureau. De vrouw is voor on-
derzoek in verzekering gesteld.
 

zoen diverse kortere projecten wor-
den aangeboden zoals ensemble-
spel, musicalklas, compositieklas. 
De Hint biedt tevens kunsteduca-
tieve programma’s voor basisscho-
len. De Hint biedt haar activiteiten 
aan in de gemeenten Aalsmeer, Uit-
hoorn en De Ronde Venen.
De open dag voor belangstellenden 
uit de hele regio vindt plaats bij De 
Hint Uithoorn. Iedereen is van harte 
welkom van 13.00 tot 17.00 uur aan 
de Prinses Christinalaan 120.
Op deze dag zullen enthousiaste do-
centen en leerlingen u door middel 
van optredens en informatiestands 
laten zien en horen wat er allemaal 
op De Hint te doen is! Natuurlijk is 
het mogelijk diverse instrumenten 
zelf te proberen. Tevens is informa-
tie over de lessen, overige activitei-
ten en informatie over inschrijving te 
verkrijgen. In een grote tent op het 
voorterrein zijn verschillende optre-

dens te zien; naast leerlingen van De 
Hint zullen onder anderen de leer-
lingen van de Harmonie- en Fanfa-
reverenigingen een muzikale bijdra-
ge leveren. Ook verschillende ande-
re culturele organisaties bieden hun 
informatie aan. Er zijn gratis work-
shops, onder andere in beeldende 
vorming en streetdance.
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a l G e m e n e  i n F O r m a t i e
Gemeente uithoorn 
postadres:
Postbus 8
1420 AA Uithoorn

Bezoekadres:
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
telefoon: 0297 513111
e-mail: gemeente@uithoorn.nl
website: www.uithoorn.nl

receptie
De receptiebalie bij de ingang van 
het gemeentehuis is geopend van:
ma. t/m do. 8.30-17.00 uur
vrijdag 8.30-12.30 uur

publiekszaken
Openingstijden
Vrije openstelling
maandag 8.30-12.00 uur
dinsdag 8.30-12.00 uur
woensdag 8.30-12.00 uur
  12.30-16.30 uur
donderdag 8.30-12.00 uur
  18.00-19.30 uur
vrijdag 8.30-12.00 uur
Op afspraak
dinsdag 12.30-16.30 uur
donderdag 12.30-16.30 uur
Voor alle gemeentelijke dienst-
verlening kunt u ook bellen met 
Publiekszaken: 0297-513111

loket wonen welzijn 
en Zorg (wwZ)
Openingstijden
ma. t/m vr. 08.30-12.30 uur
telefoon: 0297-513131
e-mail: loketwwz@uithoorn.nl

Cluster werk en inkomen
Openingstijden balie 
ma. en vr. 9.00-11.00 uur 
wo.  13.30-15.30 uur
telefonisch spreekuur 
ma. t/m vr. 9.00-11.00 uur
Tel. is 0297 - 513255.

wilt u de burgemeester of één 
van de wethouders spreken? 
U kunt dan een afspraak maken 
met hun secretaresse te bereiken 
op 0297 513 151. Maar u kunt ze 
ook direct een e-mail sturen met uw 
vraag of opmerking. 
Hierbij de verschillende adressen: 
burgemeester.spruit@uithoorn.nl 
wethouder.verheijen@uithoorn.nl 
wethouder.oudshoorn@uithoorn.nl 
wethouder.levenbach@uithoorn.nl

Vreemdelingenzaken
Voor vreemdelingenzaken kunt 
u alleen nog op afspraak terecht. 
Voor een afspraak kunt u bellen 
met Publiekszaken: 0297-513111 

Openingstijden Bibliotheek
ma. + vr. 14.00-20.00 uur 
di. + do. 14.00-18.00 uur
wo. 11.00-18.00 uur
za.  11.00-15.00 uur

Openingstijden 
Dorpshuis De Quakel
ma. t/m vr.  9.00-12.00 uur 
  19.00-00.00 uur

alarm
Centrale tel.s 
van diverse hulpdiensten: 
- Ambulancevervoer, 
 brandweer, politie: 112 
- Politie niet-spoedeisend: 
 0900 8844 
- Storingsnummer brandweer 
 (centrale): 0297 565656 
- Huisartsen spoedgevallen 
 overdag: 0297 531111
- Huisartsen spoedgevallen 
 ’s avonds en in het weekend: 
 020 4562000 

in het geval van een ramp
Zet uw radio aan en stem af op: 
-  Radio Noord-Holland: 88.9 
 MHz ether en 93.1 MHz kabel
-  Radio 1: elk heel uur 
 ANP Nieuws 98.9 Mhz ether 
 en 96.1 MHz kabel 
 -  Rick FM: 106.3 MHz ether 
 en 99.00 MHz kabel

Klacht
- Over gemeentelijke zaken?
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111
- Over vliegtuiglawaai? 
 Bel de commissie Regionaal 
 Overleg Schiphol, 
 020-6015555
 Of neem contact op met 
 Platform Overlast Schiphol, 
 www.platformuithoorn.nl, 
 Postbus 131, 
 1420 AC Uithoorn
- Over het milieu? 
 Bel Publiekszaken, 
 0297-513111 of het 
 provinciale milieuklachtennr. 
 023-5310200
- Over het functioneren 
 van de sirenes? 
 Bel de regionale brandweer 
 Amsterdam, 020 5556014

afvalservicelijn 
0800-0221 768 (gratis)

steunpunt huiselijk geweld
Als u behoefte heeft aan hulp of 
advies kunt u bellen met nummer 
020-6116022. Dit nummer is 24 uur 
per dag bereikbaar, buiten kantoor-
uren alleen voor acute gevallen.

actueel gemeentenieuws 
op internet 
Actuele en spoedeisende medede-
lingen van het gemeentebestuur 
kunt u dagelijks lezen op de inter-
netpagina www.uithoorn.nl. Voor in-
formatie over de omlegging van de 
N201 gaat u naar www.n201.info

redactie
Cluster Communicatie
Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeentepagina@uithoorn.nl
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Wie zijn woning af en toe iets anders 
wil inrichten, doet dit bijvoorbeeld 
met een nieuw kleurtje op de muren 
of nieuwe meubels. Om uw inrichting 
ook gezond te houden, kunt u met 
een aantal punten rekening houden. 

Vluchtige stoffen 
In onder andere veel soorten verf, 
lak en lijm zijn vluchtige stoffen ver-
werkt. Deze stoffen verdampen wan-
neer de producten worden gebruikt 
en komen in de lucht terecht. Som-
mige vluchtige stoffen verdampen 
vrij snel, bij andere stoffen duurt dat 
langer. Vooral in nieuwbouwwonin-
gen of na grote klussen, zoals schil-
deren of vloeren leggen, is de con-
centratie van vluchtige stoffen vaak 
hoog. De meeste vluchtige stoffen 
hebben een sterke geur.

Formaldehyde
Formaldehyde is een vluchtige stof 
die veel in lijm wordt gebruikt. Bin-
nenshuis vinden we formaldehyde 
daarom vaak terug in spaanplaat, 
meubels, vloerbedekking en lami-
naat. Ook in gordijnen zit vaak for-
maldehyde om de kwaliteit te verbe-
teren. Formaldehyde verdampt ge-
durende enkele maanden uit nieuwe 
producten. In warme of vochtige ka-
mers verdampt het sneller en is de 
concentratie dus hoger. 

Gezondheidsklachten 
door vluchtige stoffen
De sterke geur van vluchtige stoffen 

kan als heel vervelend worden erva-
ren en  hoofdpijn of duizeligheid ver-
oorzaken. Verder hebben verdam-
pende vluchtige stoffen vooral een 
irriterende werking op ogen, neus en 
keel. 

wat kunt u doen?
Tijdens het gebruik van producten 
met vluchtige stoffen is het belang-
rijk om extra te ventileren en te luch-
ten. Blijf ook na het klussen enkele 
weken goed ventileren en luchten. 
Er is ook verf op waterbasis te koop. 
In zulke verf zitten minder vluchtige 
stoffen, maar meer conserveermid-
delen, die bij sommige mensen ook 
irritaties kunnen veroorzaken.

Ook in nieuwbouwwoningen of na 
de aanschaf van nieuwe meubels, 
vloerbedekking, laminaat of gordij-
nen is het belangrijk om de eerste 
maanden extra te ventileren en te 
luchten. 
U kunt op enkele dagen dat u niet 
thuis bent de verwarming hoog zet-
ten om het verdampen te versnellen. 
Dan ook goed ventileren.

GGD amsterdam
De afdeling Milieu en Gezondheid 
van de GGD Amsterdam houdt 
zich bezig met binnenmilieu. In-
formatie vindt u op www.gezond. 
amsterdam.nl/Milieu--gezondheid . U 
kunt ook contact met ons opnemen via  
e-mailadres lo@ggd.amsterdam.nl 
of tel. 020-555 5405.

een gezonde inrichting 
van uw woning

De gemeente Uithoorn gaat starters 
bij de aankoop van een huis helpen  
met een starterslening. Starters kun-
nen nu in aanmerking komen voor 
een lening van maximaal € 35.000. 
Er zijn per jaar 15 startersleningen 
beschikbaar.
De starterslening is een van de 
maatregelen om koopwoningen 
voor starters financieel mogelijk te 
maken en de huizenmarkt weer op 
gang te brengen. Het gaat om een 
lening. Daarbij zal  het bestaande 
woonfonds van de gemeente Uit-
hoorn als bron  dienen voor het ge-
durende de eerste jaren bekostigen 
van de leningen. 

Voor wie is de starterslening?
Om in aanmerking te komen voor een 
starterslening moet een starter aan 
verschillende voorwaarden voldoen:
• U woont minimaal 2 jaar in Uit-

hoorn
• U bent tussen de 21 en 40 jaar 

oud 
• U bent niet eerder in het bezit ge-

weest van een koopwoning
• De totale verwervingskosten van 

de koopwoning in Uithoorn bedra-
gen niet meer dan € 265.000

Meer informatie over de startersle-
ning is beschikbaar bij uw bank 
of hypotheekadviseur en ook op  
www.uithoorn.nl of www.svn.nl

Gemeente uithoorn 
biedt starterslening aan

Diverse sportverenigingen en sport-
aanbieders uit Uithoorn organiseren 
een breed scala aan activiteiten tij-
dens Nationale Sport Week 2010
Van 17 tot en met 24 april vindt de ze-
vende Nationale Sport Week plaats. 
Sportverenigingen, scholen, ge-
meenten en andere aanbieders van 
sport en bewegen organiseren in het 
hele land sportieve activiteiten. Zo 
kan iedereen ontdekken hoe leuk, 

gezond en vooral gezellig het is om 
te sporten. Ook de Uithoornse sport-
verenigingen organiseert van 17 t/m 
24 april diverse activiteiten voor 
jong en oud. Hierbij zijn vele vereni-
gingen die ook JeugdActiviteiten-
Pas activiteiten verzorgen. Naast de 
sport is er deze week ook aandacht 
voor cultuur bij De Hint (24 april) 
en naast majoretteoptreden ver-
zorgt KnA op 21 april ook een open 

les trompet, blokfluit en slagwerk.  
Op zaterdag 17 april is in Arnhem 
de landelijke aftrap van de Nationa-
le Sport Week 2010. Een spectacu-
laire openingsdag vol sport en en-
tertainment. Vorig jaar werden er tij-
dens de Nationale Sport Week lan-
delijk ruim 3.000 sportactiviteiten ge-
organiseerd met maar liefst 500.000 
deelnemers. Dat de organisatie van 
sportactiviteiten ook dit jaar volop 

aan de gang is, bewijst de inmiddels  
lange lijst van aangemelde sportieve 
activiteiten op www.nationalesport-
week.nl Hier kunt u ook de meest ac-
tuele informatie en contactgegevens 
vinden over alle activiteiten en de 
organiserende verenigingen in Uit-
hoorn en De Kwakel. Ook hieronder 
staat een overzicht van de activitei-
ten in deze gemeente tijdens de Na-
tionale Sportweek. Doe ook mee! 

nationale sportweek in uithoorn

Gemeentehuis en 
scheidingsdepot rond 
feestdagen gesloten 
Op de volgende dagen zijn het  gemeentehuis 
en het scheidingsdepot gesloten:
Vrijdag 30 april (Koninginnedag)
Woensdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 14 mei (inklemdag)
Maandag 24 mei (2e Pinksterdag)

naam vereniging sport soort activiteit doelgroep datum  tijd

AKU atletiek kijken bij pupillencompetitie kinderen za 17 april 11.00-16.00 

BV De Kwakel badminton open les meedoen volw. vanaf 18 jaar ma 19 april 20.00-23.00

KDO  handbal inlooptraining jeugd wo 21 april 17.00-18.00
  open les kijken A B jeugd za 24 april 13.30-15.00
   C D jeugd za 24 april 15.00-16.00

Legmeervogels handbal instuif kinderen 6-12 jaar wo 21 april 14.00-16.00 

Michiel de Ruyter kanovaren, roeien open dag   za 24 april 10.00-13.00

KnA majorette open les kijken  wo 21 april 16.00-17.00
	 blokfluit	en	slagwerk	 open	les	meedoen	 	 wo	21	april	 16.00-17.00

Uith Reddingsbrigade reddend zwemmen open les  do 22 april 18.30-19.30

KDO rugby clinics scholen basisonderwijs 17-24 april

KDO sportvereniging diverse sporten open dag  0-88 za 24 april 11.30-20.00 

Sportschool Neo Vita open dag  volwassenen ma 19 april  08.45-14.30

Yogapret yoga open les meedoen za 17 april  10.15-15.45
 lachmeditatie open les meedoen volwassenen wo 21 april 20.45-22.00



G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
14 APRIL 2010

Nieuwe Meerbode - 14 april 2010 pagina 3

Wilt u graag regenwater 
afkoppelen in uw tuin, maar 

u weet niet hoe? Doe dan 
mee aan de onderstaande 

prijsvraag. Wie weet komt 
TV-tuinman Rob Verlinden dan 
binnenkort bij u thuis! 

Deze hoofdprijs mag er wezen, maar de tweede 
prijs is ook niet mis. Deze bestaat uit deelname aan 
een minicursus tuinieren die door Rob Verlinden 

in het gemeentehuis van Uithoorn wordt 
gegeven. Hij legt daarin de basisbeginselen 
uit over het ontwerpen, aanleggen en onder-
houden van tuinen. De gemeente Uithoorn stelt 
50 deelnameplekken beschikbaar. Daarnaast 
zijn er als derde prijs nog 15 tuinbonnen te 
winnen ter waarde van 50,- euro.

Wat moet u doen?
Om kans te maken op deze mooie prijzen hoeft u 
alleen antwoord te geven op de onderstaande vragen:

Hoe heet het tuinprogramma op TV dat Rob Verlinden iedere zaterdag op SBS6 presenteert?

Wat is ongeveer het verschil in hoogte tussen het waterpeil in de Amstel en het laagste punt in Uithoorn?

 2 meter      6 meter      10 meter

Maak de volgende zin af:

Mijn tuin heeft Robs tuinontwerp hard nodig omdat: 

Uw naam:

Uw adres:

Uw telefoonnumer:

Uw e-mailadres:

Knip deze bon uit, lever hem voor 26 maart in op het gemeentehuis (Laan van Meerwijk 16) of stuur hem naar:

Gemeente Uithoorn, T.a.v. prijsvraag, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Mailen mag ook, naar prijsvraag@uithoorn.nl.

VOOR MEER INFO 
OVER DE WATERKRANT: 

WWW.UITHOORN.NL
16 april

Voor meer informatie over:
· gemeenteraad
· raadsvergaderingen
· achterliggende stukken
kunt u contact opnemen 
met de griffi er. 

Als u in wilt spreken in de raads-
vergadering moet u zich even 
aanmelden bij de griffi er. Aan-
melden kan tot 12.00 uur op de 
dag van de raadvergadering.

E-mail: griffi e@uithoorn.nl. 
Telefoon: 513 963

Nieuws uit de
gemeenteraad

HOOFDLIJNEN OPENBARE VERGADERING 
GEMEENTERAAD UITHOORN VAN 8 APRIL 2010

Tijdens de raadsbijeenkomst heeft één personen gebruik gemaakt van het 
recht om in te spreken over vier verschillende onderwerpen. De onderwer-
pen betroffen burgerparticipatie, Rapport van de rekenkamer betreffende on-
derzoek naar communicatie, Stedenbouwkundig plan Hélène Swarthlaan en 
de VROM Starterslening Uithoorn en Woonfonds 2010.
De raad heeft in Informatief Beraad uitgebreid aandacht besteed aan:
• Rapport rekenkamer op het gebied van onderzoek naar communicatie;
• Live uitzenden van raadsvergaderingen;
• Bijdrage aan UHC Qui Vive;
• Realisatie plan Vinckebuurt;
• Indeling programmabegroting.
In het Politiek Debat is uitgebreid gediscussieerd over het Stedenbouwkun-
dig plan Hélène Swarthlaan. Ons Uithoorn heeft een motie ingediend, deze 
motie is verworpen met 18 stemmen tegen en 1 stem voor (Ons Uithoorn). 
Het voorstel is met 18 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen (Ons Uit-
hoorn).
Het voorstel over de VROM Startersleningen Uithoorn en Woonfonds 2010 
is met algemene stemmen aanvaard. Twee ingediende amendementen 
door Gemeentebelangen zijn verworpen (alleen Gemeentebelangen stem-
de voor).
In het Politiek Debat heeft de fractie van Gemeentebelangen mondelinge 
vragen gesteld over “Wild kamperen langs de Amstel”.
Het voorstel Evaluatie motie “Klad en Plak” is met algemene stemmen aan-
vaard. De door het CDA ingebrachte motie is verworpen met 6 stemmen voor 
(CDA, Gemeentebelangen en Ons Uithoorn) en 13 stemmen tegen (VVD, 
DUS! en PvdA).
De raad heeft de volgende raadsvoorstellen met algemene stemmen aan-
genomen:
• Nota integrale handhaving;
• Bekrachtiging geheimhouding Vinckebuurt;
• Verordening antidiscriminatievoorziening.
De eerstvolgende reguliere raadsvergadering wordt gehouden op donder-
dag 22 april 2010. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de grif-
fi e (e-mail: griffi e@uithoorn.nl of tel. 0297-513963).

VOORAANKONDIGING RAADSVERGADERING 
22 APRIL 2010

Op donderdag 22 april 2010 is de eerstvolgende reguliere raadsvergadering. 
De volgende onderwerpen staan onder voorbehoud op de agenda:
Informatief Beraad:
• Fietsbalans met presentatie;
• Stadsregio met presentatie;
• Achtervang lening Woongroep Holland;
Politiek Debat:
• Rapport rekenkamer onderzoek communicatie;
• Live uitzenden raadsvergadering;
• Realisatie plan Vinckebuurt;
• Indeling programmabegroting.
In deze vergadering worden ook de nieuwe wethouders benoemd en be-
spreekt de raad het door de VVD, DUS! en PvdA gesloten coalitieakkoord.
De agenda en de raadsvoorstellen worden op vrijdag 16 april 2010 op de 
website van de gemeente Uithoorn geplaatst. Op 21 april 2010 staat de 
agenda ook op de gemeentepagina. 
Wie vragen heeft kan contact opnemen met de griffi er van de gemeenteraad 
van Uithoorn, telefoonnummer: 0297- 513 963 of e-mail: griffi e@uithoorn.nl
Wie wil inspreken in een vergadering van de raad moet zich hiervoor uiterlijk 
om 12.00 uur op de dag van de vergadering hebben aangemeld bij de grif-
fi er (per telefoon of e-mail).

A L G E M E N E  I N F O R M A T I E

WERK IN 
UITVOERING

LOPENDE PROJECTEN
• Aansluiting Randweg-Legmeerdijk permanent af-

gesloten
• Grootschalige renovatie buitenruimte Europarei
• Herinrichting Heijermanslaan (tot eind april 2010)

AFSLUITING KRUISPUNT 
POTGIETERLAAN - BILDERDIJKLAAN -
NICOLAAS BEETSLAAN

Vanwege rioleringswerkzaamheden  is de kruising 
Potgieterlaan, Bilderdijklaan en Nicolaas Beetslaan 
sinds 6 april afgesloten. Deze straten blijven via de 
Guido Gezellelaan te bereiken. Het parkeerterrein op 
het Potgieterplein blijft gewoon bereikbaar. De werk-
zaamheden duren ongeveer twee weken.

HERINRICHTING FREGAT
Deze week begint  aannemingsbedrijf Fronik met de 
herinrichting van Fregat. De werkzaamheden om-
vatten o.m. het ophogen van het wegdek en contro-
le van de riolering. De werkzaamheden beginnen rond 
14 april  en worden naar verwachting medio juli afge-
rond. De planning is afhankelijk van het weer. Tijdens 
de straatwerkzaamheden kunnen bewoners van Fre-
gat niet met de auto hun huis bereiken. Er wordt in het 
plantsoen ter hoogte van de Laan van Meerwijk een tij-
delijke parkeerplaats ingericht. Deze is niet groot ge-
noeg voor alle auto’s uit de buurt. Sommige bewoners 
moeten hun auto elders in de wijk parkeren. Aanslui-
tend op de straatwerkzaamheden worden bomen en 
groen (terug)geplant. Meer informatie (of uitgebreide 
toelichting) over de lopende projecten kunt u vinden op 
de website: www.uithoorn.nl/actueel/werkinuitvoering.

Cluster Vergunningen 
2 dagen beperkt bereikbaar

Op vrijdag 16 april en maandag 19 april is cluster Vergunnin-
gen beperkt bereikbaar vanwege verhuizing naar de nood-

locatie achter het gemeentehuis. Dit is gedurende bei-
de dagen van invloed op de behandeling van vergun-

ningaanvragen. Graag uw begrip hiervoor.



De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijkse 
publicatie van de gemeente Uithoorn. In deze rubriek staan officiële 
mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kunnen zijn. 
Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. 
Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er 
bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mogelijk om moeilijk 
leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen hebben over de rubriek, 
belt u dan gerust met Publiekszaken, telefoon 0297 513111, of u kunt 
mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U kunt de offi ciële mededelingen en 
bekendmakingen ook vinden op www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingekeken. De 
stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecentrum (Laan van 
Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wanneer dat is aangegeven 
liggen de stukken ook ergens anders ter inzage zoals bij de openbare 
bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De Quakel. De openingstijden van 
het gemeentelijk informatiecentrum en de openbare bibliotheek kunt u 
vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit moet 
schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden 
bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motivatie en 
schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Uithoorn 
(Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het verstrijken van de 
bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn ingediend. Een bezwaarschrift 
heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat de vergunning voor het 
verstrijken van de termijn al kan zijn uitgevoerd (met het risico dat het 
eventueel weer ongedaan moet worden gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de vergun-
ning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het aanvra-
gen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuursrecht van de 
arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via het adres: Postbus 
75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om een voorlopige voorzie-
ning moet ook een motivatie bevatten. Voor het aanvragen van een voorlo-
pige voorziening worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na verzending van onze beslissing in beroep kunt gaan 
bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 75850, 1070 AW 
Amsterdam. Voor de behandeling van het beroepsschrift door de rechtbank 
worden u griffi ekosten in rekening gebracht. Een dergelijk beroepsschrift 
heeft geen schorsende werking. Wel bestaat de mogelijkheid om de 
president van de rechtbank in Amsterdam te verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen. Een gemotiveerd verzoekschrift kunt u daartoe 
tot hem richten. Voor het in behandeling nemen van een dergelijk 
verzoekschrift worden u kosten in rekening gebracht.

 TER INZAGE
Permanent:
- Verordening tot tweede wijziging op de Algemene rechtenverordening 2009.  

Inzageperiode: onbeperkt
- Verordening Commissie Brede School. Inzageperiode: onbeperkt
- Wijziging Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning ge-

meente Uithoorn 2008: onbeperkt 
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk: 
- Verkeersbesluit braderieën 2010 in het Dorpscentrum te Uithoorn, inzagepe-

riode t/m 21 april 2010. Nadere inlichtingen: mevrouw M.A. Vermaas, 0297-
513111

- Ontwerpvergunning Wet milieubeheer/Wet verontreiniging oppervlaktewa-
teren Coöperatieve Bloemenveiling FloraHolland u.a., Legmeerdijk 313, 
Aalsmeer. Verantwoordelijke instantie: Provincie Noord-Holland. Inzageperio-
de: t/m 15 april 2010. Info: de heer J.J.Vennik, tel.: 513111.

- Concept-Beleidsregel Maatregelen Ioaw en Ioaz 2010. Inzageperiode: t/m 9 
april 2010 in het gemeentehuis van Uithoorn en Aalsmeer

- Concept-Integratienota Uithoorn 2009-2012. Inzageperiode:t/m 29 april. Info: 
de heer W. Mol, tel.: 513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Drechtdijk 87, bouwaanvraag fase 2 voor het gedeeltelijk vernieuwen van een 

bedrijfsgebouw.
- Drechtdijk 8, bouwaanvraag fase 2 voor het oprichten van een woning.
- Vuurlijn 76, reguliere bouwaanvraag voor het geheel vernieuwen van een be-

staand appartement tussen woning en schuur.
Meerwijk-Oost
- Eems 22, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voor- en achterzijde.
Dorpscentrum
- Marktplein 11, bouwaanvraag fase 1 voor het gedeeltelijk vernieuwen van een 

winkel met 2 appartementen.

Zijdelwaard
- Nicolaas Beetslaan 27, reguliere bouwaanvraag voor het vergroten van een 

woning op de begane grond, het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
en het verhogen van de nok aan de achterzijde.

- Potgieterlaan 56, sloopmelding voor het slopen van een asbesthoudend sand-
wich paneel.

Burg. Kootpark
- Burgemeester Kootlaan 30, lichte bouwaanvraag voor het veranderen van de 

voorgevel.

 KENNISGEVING VOORGENOMEN ONTHEFFING VAN 
 BESTEMMINGSPLAN EN/OF DOORBREKING VAN AANHOUDINGS-
 GROND ARTIKEL 50.1 WONINGWET/AANLEGVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn maken hun voornemen 
bekend om met toepassing van artikel 18, lid 1 + 2, onder e van de bestemmings-
planvoorschriften ontheffi ng te verlenen van het geldende bestemmingsplan en 
daarna bouwvergunning te verlenen voor het hierna te noemen bouwplan:
Thamerdal
- Zijdelveld 45, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een serre.
Genoemd bouwplan ligt van 16 april t/m 27 mei 2010 ter inzage bij de receptie 
in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze termijn van zes weken kan een ie-
der tegen het voornemen van burgemeester en wethouders schriftelijk zienswij-
zen kenbaar maken.

 VERLEENDE VERGUNNINGEN/ONTHEFFINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen c.q. verleende ontheffi ng kunt u wel be-
zwaar maken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het 
grijze kader.
De Kwakel
- Boterdijk 60-74; 96-114; 117-119; 125-127 en 141-159, vergunning voor het 

slopen van 32 woningen. Bezwaar: t/m 20 mei 2010.
- Vuurlijn 30, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Hockeyclub Qui 

Vive voor het organiseren van het AB-feest op 10 april 2010 en 29 mei 2010 
van 21.00 tot 01.00 uur.

-  Rozenlaan, vergunning aan Freiwalds Menagerie Circus voor het organiseren 
van voorstellingen van 27 t/m 30 mei 2010 op het evenemententerrein in De 
Kwakel. Bezwaar t/m 18 mei 2010

Meerwijk-Oost
- Gaastmeer 24, vergunning voor het onderheien van de achtertuin. 
 Bezwaar: t/m 20 mei 2010.
-  Amstelplein, vergunning aan winkeliersvereniging Amstelplein voor het orga-

niseren van een plantenmarkt op 1 mei 2010 van 09.00 tot 17.00 uur. 
 Bezwaar t/m 18 mei 2010
Meerwijk-West
- Grauwe Gans 41, vergunning voor het vegroten van de woning op de 2e eta-

ge. Bezwaar: t/m 20 mei 2010.
De Legmeer
- Zonnedauw 74, vergunning voor het plaatsen van een carport.
 Bezwaar: t/m 18 mei 2010
- Wederik 28, vergunning voor het vergroten van een woning op de 3e verdie-

ping. Bezwaar: t/m 21 mei 2010
Thamerdal
- Karel Doormanlaan 30, vergunning voor het veranderen van een berging 

d.m.v. het wijzigen van een garagedeur in een dubbele deur en het aanbren-
gen van een luifel. Bezwaar: t/m 21 mei 2010.

-  Europarei, verklaring van geen bezwaar aan de Uithoornse Wieler Trainings 
Club voor het organiseren van BMX-wedstrijden op 9 mei van 09.00 tot 15.30 
uur, op 23 mei van 10.00 tot 14.00 uur en op 5 september 2010 van 09.00 tot 
15.30 uur.

Zijdelwaard
-  Potgieterlaan 56, vergunning voor het slopen van een asbesthoudend sand-

wich paneel. Bezwaar: t/m 20 mei 2010.
Bedrijventerrein Uithoorn
-  Amsterdamseweg 18, vergunning voor het gedeeltelijk veranderen van de 

voorgevel. Bezwaar: t/m 19 mei 2010.
-  J.A. van Seumerenlaan 1, ontheffi ng later sluitingsuur voor The Mix van zater-

dag 15 op zondag 16 mei 2010 tot 04.30 uur. Bezwaar t/m 21 mei 2010

 KENNISGEVING VOORGENOMEN BESLUIT 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 3 van 
de Drank- en Horecawet Uithoornse Tennis Club Qui Vive ten behoeve van het 
clubgebouw aan Vuurlijn 30 te De Kwakel een drank- en horecavergunning willen 
verlenen voor het schenken van alcoholhoudende dranken. Aan deze vergunnin-
gen zijn voorwaarden verbonden van paracommerciële aard ter voorkoming van 
oneigenlijke mededinging. Het ontwerp van dit besluit ligt van 15 april t/m 26 mei 
2010 ter inzage bij de receptie in de hal van het gemeentehuis. Binnen deze ter-
mijn van 6 weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze over het voorgeno-
men besluit schriftelijk kenbaar maken.

 TOEPASSING BESTUURSDWANG
De burgemeester maakt op grond van artikel 5:31 van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend dat zij spoedeisende bestuursdwang heeft toegepast, waarbij de wo-
ning Coudenhovefl at 91 te Uithoorn is ontruimd. Na het plotseling overlijden van 
de enige bewoner is in de periode 6 tot 9 april 2010 een grote hoeveelheid afval 
en bederfelijke waar uit de woning verwijderd. Belanghebbenden kunnen vanaf 14 
april 2010 gedurende zes weken bezwaar maken tegen dit besluit.

14 APRIL 2010

G  E  M  E  E  N  T  E  N  I  E  U  W  S
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN

W W W . U I T H O O R N . N L

Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwa-
kel? Laat het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenka-
lender. Deze vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieu-
we Meerbode.

Meer weten?
-  Bezoek www.uithoorn.nl/activiteiten voor meer informatie over de 

activiteitenkalender, het aanvragen van een vergunning of melding. 
- Stuur uw vraag of foto’s naar: activiteitenkalender@uithoorn.nl 
De gemeente behoudt zich het recht voor om activiteiten of evenemen-
ten niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

17 apr. Braderie in Oude Dorp
17 apr. Ouderen en computers, ANBO afd. Uithoorn en 
 Bureau Onderwijsprojecten in winkelcentrum
 Amstelplein, 11-15 uur
18 apr. Duo Bilitis, zang en harp, Thamerkerk (€ 10)
20 apr. Bewonersoverleg De Legmeer, 
 steunpunt Legmeer, 19.30 uur
24 apr. Recreatief volleybaltoernooi georganiseerd 
 door Sas’70; sporthal De Scheg, 19-23 uur 
30 apr.  Koninginnedagfestiviteiten van 8.00-0.00 uur op 
 evenemententerrein in Legmeer-West,  kindervrijmarkt, 
 optreden KNA, Oudhollands spellencircuit, kinderdisco, 
 Hollandse avond met Dirk Jan Deelen
30 apr. Koninginnedag rond ‘ t Buurtnest, A. van Schendellaan; 

vrijmarkt en Oudhollandse spelen
30 apr. Koninginnedagfestiviteiten in Oude Dorp
11 mei Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
29 mei  Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op terrein 
 Poldersport, Boterdijk 91. 10-16 uur. € 650 per team; 
 maarten.mo@kpnplanet.nl
8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9 en 12 uur 
 bij Plux, Joh. Enschedeweg 180
22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en ac-
tiviteiten voor de rest van het jaar op onze 
website www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer 
informatie over de buurtbeheeracties: Kijk 
ook op buurtbeheer.uithoorn.nl

ACTIVITEITENKALENDER

De telefooncellen aan A. van Schen-
dellaan en Dorpsstraat zijn voorna-
melijk door het toegenomen gebruik 
van mobiele telefoons onrendabel 
geworden.  Daarom stelt KPN voor 
om deze telefooncellen te verwijde-
ren. Voordat B&W hierover een be-
sluit nemen, willen zij eerst de me-
ning peilen onder de inwoners.
Wilt u dat bovengenoemde telefoon-

cellen niet verdwijnen? Dan kunt u 
tot en met 12 mei contact opnemen 
met het secretariaat van de afdeling 
Leefomgeving, telefoon (0297) 51 
32 11. U kunt ook een e-mail sturen 
naar Secretariaat_LO@uithoorn.nl 
onder vermelding van ‘telefooncel-
len A. van Schendellaan en Dorps-
straat’. Na deze raadpleging nemen 
B&W een defi nitief besluit.

KPN wil telefooncellen 
A. van Schendellaan en 
Dorpsstraat verwijderen

Hartweek 11 t/m 17 april 2010
Geef aan de collectant of stort op giro 300

www.hartstichting.nl
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

sTICHTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog (BIG 
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706; 
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde 
praktijk voor behandeling van angst-, 
dwang-, identiteits- en eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus geen spreeku.

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn: 
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH 
Uithoorn, tel. 0297-532725. 
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van 
de huisartsen worden gedaan vanuit 
de huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het hele 
weekend, feestdagen en voor werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  ..................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam .............................................................................................................................

Adres .............................................................................................................................

Tel.nr...............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Nog een kleine twee maanden en het is zover: het eerste lustrum van 
Chazz. 
Een hele dag genieten van onze rijke cultuur en natuur ten bate van de al-
lerarmste wereldkinderen.
De komende weken zal op deze plaats en op de website meer informatie 
komen over het bijzondere lustrumprogramma. Noteer datum en plaats al-
vast in de agenda:

CHAZZ 2010
Zaterdag 12 juni 

15.00 tot 23.00 uur
Stroomzicht
Westzijde 50

De Hoef
De start is om 15.00 uur maar aanschuiven kan op elk moment. De entree-
kaart is een dagkaart.

Aan de kassa te koop voor 15,00 euro.  
In de voorverkoop 12,50 euro, vanaf heden online te reserveren via:
www.chazz.nl.

Bent u lid van de Rabobank: neem de Rabobank kortingsbon mee. Deze is 
te vinden in de Dichterbij Rijn en Veenstromen, het ledenmagazine voorjaar 
2010. Daarmee krijgt u 2,50 euro extra Rabobankkorting. 

Natuurlijk mogen kinderen tot 12 jaar ook dit jaar gratis mee. Want het gaat 
om kinderen. 

Heeft u geen internet, dan kunt u ook telefonisch reserveren of terecht voor 
andere vragen: 0297 256264 

Tot CHAZZ!

Madelon van der Stap

Vermist
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud.
 Haar naam is Tinkerbel. 
- Linie in De Kwakel, roodbeige poes. Haar naam is Delilah.
- Omgeving Padmosweg Wilnis, muisgrijze EKH poes. zij is schuw,
 haar naam is Boef.
- Oudhuizerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleurtekening
 een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje.  

Gevonden 
- Willem Klooslaan in Uithoorn,  zwart-witte slechtuitziende poes.
- Vuurlijn in De Kwakel, kleine cyperse poes met witte pootjes voor  
 en een gestreepte rug.

Goed tehuis gezocht voor
- Noesje, een Perzische schildpadpoes van 14 jaar. Kan niet bij
 andere katten maar wel bij een hond. Zij is gechipt.

Een spetterende naam voor 
de adoptiezeehond van de 
Dierenbescherming
Regio - Op 16 maart jl. organiseer-
de de Dierenbescherming, na af-
loop van haar jaarlijkse ledenverga-
dering, een lezing van Zeehonden-
crèche Lenie ’t Hart uit Pieterburen. 
Omdat de Dierenbescherming ook 
de zeehonden een warm hart toe-
draagt, adopteert zij een zeehond 
bij de Zeehondencrèche. Deze zee-
hond zal na verzorging én genezing 
weer worden vrijgelaten in de na-
tuur. De Dierenbescherming riep tij-
dens de lezing alle aanwezige die-
renvrienden op om een toepasselij-
ke naam te bedenken voor de adop-
tiezeehond. Degene die de mooiste 
naam zou verzinnen, mag de zee-
hond vergezellen in een bootje naar 
de zandbanken, op weg naar de 
herwonnen vrijheid. 

De geluksvogel is geworden: de 
heer Wim Been. Hij verzon de naam 
Spetter: een oer-Hollandse naam 
voor een Nederlandse zeehond. Een 
bijkomend voordeel van deze naam 
is dat het zowel aan een vrouwtje als 
mannetje gegeven kan worden. Ook 
heeft deze naam een dubbele bete-
kenis.
Het betekent een flinke kerel of 
meid en daarnaast hopen we alle-
maal dat hij/zij nog lang blijft spet-
teren in de zee. In mei/juni wor-
den er weer huilers (jonge zeehon-
den) in de Zeehondencrèche opge-
vangen. Eén van deze zeehonden 
zal dus de naam Spetter krijgen. De 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 
wenst de heer Been veel plezier bij 
het vrijlaten van deze spetter!

Wat te doen met jonge 
vogels?
Regio - De Dierenbescherming 
krijgt momenteel veel meldingen 
binnen over het “vinden” van jonge 
vogels. Omdat vogels snel groeien, 
wordt het nest al snel te klein. Dit 
kan ertoe leiden dat de jongen er-
uit vliegen of vallen. Vaak kunnen ze 
dan nog niet vliegen en verstoppen 
ze zich bijvoorbeeld onder een heg. 
Soms zitten ze ook wat zielig op de 
grond of op een tak te piepen. Ze 
krijgen nog van hun ouders te eten 
en na een dag of twee, drie leren ze 
steeds beter te fladderen.
Vindt u een jonge vogel die uit het 
nest is gevallen, laat hem dan met 
rust. Waarschijnlijk komen de ou-
dervogels met voedsel te voor-
schijn, zodra u uit het zicht verdwe-
nen bent.

Alleen als u er heel zeker van bent 
dat de oudervogels niet meer terug-
komen, mag u de jongen helpen. Dit 
kan u doen door de dierenambulan-
ce te bellen of ze zelf naar een vo-
gelopvang te brengen.
Tot die tijd kunt u het jonge vogeltje 
het beste voeren met kattenvoer uit 
blik of met geprakte hardgekookte 
eieren. Bedenk wel dat ze de hele 
dag door gevoerd moeten worden.
Het grootbrengen van een jonge vo-
gel kunt u het beste overlaten aan 
ervaren mensen met een vergun-
ning om vogels op te vangen. Par-
ticulieren mogen namelijk geen vo-
gels in hun bezit hebben. Het zelf 
grootbrengen van een vogel is bij 
wet verboden. (bron: Vogelbescher-
ming Nederland).

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren & klach-
ten dierenmishandeling  op maandag t/m vrij-
dag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren kunt 
u de voicemail inspreken.

Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over  vermiste of gevonden 
dieren, spoedgevallen en gevonden honden: 
tel. 06-53315557.
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Sparnaay ontplooit nu 
uitsluitend juweliersactiviteiten
Uithoorn -  Jarenlang heeft de fir-
ma Sparnaay Opticien en Juweliers 
onder die naam een brede klanten-
kring opgebouwd. Er was een vesti-
ging in winkelcentrum Amstel Plein 
en een op het Zijdelwaardplein. Met 
ingang van zaterdag 3 april jl. is daar 
verandering in gekomen. De ruimte 
in winkelcentrum Zijdelwaard gaat 
verder onder de naam Pearle Opti-
ciens. Zonder Sparnaaiy dus. Blijft 
over de winkel op het Amstelplein. 
Daar concentreert Sparnaaij zich 
geheel op de verkoop en service van 
juwelen, sieraden en horloges.

“Samen met Rolf Jongmans hadden 
wij daar een gemengd bedrijf, ener-
zijds brillen en anderzijds sieraden. 
Jongmans deed het opticiengedeel-
te samen met Martin Pels. Maar 
Martin was ook wel eens standby 
op het Amstelplein,” legt Jas Spar-
naay uit. “Om gezondheidsrede-
nen moest Jongmans stoppen, ter-
wijl bovendien een andere mede-
werkster er een tijdje tussenuit ging. 
Toen was het opticiengedeelte voor 
ons onhoudbaar geworden. Reden 
dat we met Pearle om de tafel zijn 
gaan zitten en die heeft de zaak van 
ons overgenomen. Faillissement of 

anderszins is hier dus niet aan de 
orde. Van meet af aan zijn we in het 
winkelcentrum aanwezig geweest 
en het liep altijd goed. Louter omdat 
we onvoldoende geschoolde men-
sen voor de zaak konden krijgen, 
hebben besloten met die vestiging 
te stoppen. Klanten die daar regel-
matig bij ons binnenliepen heb-
ben we gevraagd naar onze winkel 
op het Amstelplein te komen. Maar 
uitsluitend als het om sieraden en 
horloges gaat. Op het Amstelplein 
hebben we namelijk ook geen op-
ticienactiviteiten meer. Pearle Opti-
ciens heeft aan al zijn klanten een 
brief gestuurd dat zij nu de winkel in 
winkelcentrum Zijdelwaard hebben 
overgenomen, maar daar niet bij 
verteld dat wij hier op het Amstel-
plein gewoon door blijven draaien 
op het gebied van sieraden en hor-
loges. Zoiets geeft natuurlijk aanlei-
ding tot wat verwarring en een ver-
keerd beeld van de gang van za-
ken. Sommige mensen verkeren in 
de veronderstelling dat we helemaal 
gestopt zijn en dat is dus niet waar.”

Treetje lager
Zoon Diederik Sparnaay merkt op 
dat de naamgeving boven de winkel 

in winkelcentrum Amstelplein nog 
aangepast moet worden. Het woord 
‘opticien’ moet er nog vanaf, iets dat 
wij op bijgaande foto al hebben be-
werkstelligd.

Klanten van Sparnaay die jarenlang 
gebruik hebben gemaakt van de 
opticienservice, zijn nu (helaas) op 
Pearle Opticiens of een ander aan-
gewezen. Het zij zo. Maar voor een 
fraai sieraad, juweel of horloge is ie-
dereen nog steeds van harte wel-
kom bij Sparnaay, waar vakman-
schap en service hoog in het vaan-
del staan. Jas Sparnaay zelf heeft 
niet zoveel moeite met het afstoten 
van het ‘brillengedeelte’. Hij zit zelf 
dadelijk vijftig jaar in het juweliers-
vak en wil eigenlijk een treetje lager 
gaan staan in het arbeidsgebeuren. 
“Het is geen zwaar vak of stressvol 
beroep. Wat dat betreft kan ik nog 
wel een paar jaar mee als ik dat zou 
willen. Het is belangrijk dat je onder 
de mensen blijft.

Het geeft bovendien een voldaan 
gevoel dat je met je vak bezig bent. 
Maar af en toe een dagje minder 
zou ook wel prettig zijn.” Aldus een 
tevreden ogende Jas Sparnaay.

WIK komt in zwaar weer 
maar trotseert ‘Tegenwind’
Regio - Na weken van repeteren en 
passen van kleding was het op 27 
maart en 10 april jl. zover voor de 
spelers van de WIK. De spelers wa-
ren er klaar voor en “Tegenwind” 
werd voor de wind gespeeld op bei-
de avonden. Het publiek was en-
thousiast en ging met een tevreden 
gevoel naar huis. Beide avonden 
werden zeer drukbezocht en voor-
zien van een prachtige tombola en 
live muziek. Het stuk speelde zich af 
in het huis van Steven Tibbema, een 
mooie rol die perfect werd neerge-
zet door Tristan Frese, het rommelt 
op de zaak en het loopt niet zoals 
het zou moeten. De vrouw des hui-
zes, een rol die op het lijf was ge-
schreven voor Yvonne Valentijn en 
goed werd neergezet, probeerde 
de rust nog te bewaren en wat haar 
ook aardig lukte. De schoonmoeder 
van Steven, een tweederangswaar-
zegster, komt op de proppen en 
denkt alles te kunnen zien in haar 
bol. Deze rol werd uitmuntend neer-
gezet door Ginneke van Diemen en 
ze had ook nog een dubbelrol die ze 
eveneens met verve vertolkte alsof 

het geen enkele moeite kostte. Ook 
was er een nieuw gezicht binnen de 
gelederen van de WIK te bespeuren. 
Geen onbekende binnen het ama-
teurtoneel van Mijdrecht. Ze speel-
de de rol van Anastasia, een dame 
van stand, deze rol werd magistraal 
neergezet door José Verkerk alsof 
ze elke dag zo door het dorp gaat. 
Anastasia wilde doen voorkomen 
alsof het helemaal niet zo slecht 
ging met de fabriek. Om de verwar-
ring nog groter te maken komt Nelis 
de Bok, een rol die alleen paste bij 
de nestor van de groep Joop Ken-
trop, en die deze rol prachtig ver-
tolkte, op de proppen met hele an-
dere bedoelingen en zeker niet om 
de fabriek te redden. Tenminste zo 
lijkt het in eerste instantie. Want vlak 
na zijn binnenkomst blijkt hij familie 
te zijn uit een ver verleden. De vader 
van Nelis was bekend in zijn jeugd-
jaren om zijn ‘satijnen kreukteam’ 
en daar was de schoonmoeder van 
Steven lid van geweest met Nelis als 
gevolg! Dus Nelis kwam ook in een 
dubbelrol terecht, als generaal bui-
tendienst met veel sjans om de fa-

briek te redden. Kortom: een stuk 
met veel verwarringen en reddingen 
als gevolg. Maar aan het eind van 
de avond vielen alle puzzelstukjes 
toch nog op zijn plaats.

Maar een ieder weet dat niet alleen 
de spelers van onschatbare waar-
den zijn om een stuk te maken maar 
ook zijn er belangrijke mensen ach-
ter de schermen druk bezig. Zo is 
daar Theo Linssen die een paar 
maal per seizoen het mooie Huizen 
verlaat om zijn kunsten met kap en 
grime te vertonen in Mijdrecht. Theo 
bedankt! En natuurlijk, de belang-
rijkste man op zo’n avond, Herman 
Kraan, die met subtiele aanwijzin-
gen en gefluister de spelers door de 
avond heen helpt. Bravo Herman!

Het hele stuk ‘Tegenwind’ werd 
neergezet, gevormd en begeleid 
door niemand minder dan Hans 
Schijff die weer fantastisch werk 
heeft geleverd en samen met zijn 
gehele team een avond amusement 
heeft verzorgd  in Mijdrecht die zijn 
weerga niet kent!!

Hygiëneoorkonde voor 
Keurslager Gert Stronkhorst
Uithoorn – Keurslager Gert Stronk-
horst ontving onlangs een oorkon-
de voor de uitstekende hygiëne in 
zijn bedrijf.
Een onafhankelijk kwaliteitsbureau 
toetste bij hem de hygiëne, versheid 
en productiewijze.
Op alle punten was de score dusda-
nig hoog dat hiermee een Oorkon-
de Hygiëne is verdiend. Het kwali-
teitsbureau Levensmiddelen (KBBL) 

testte en beoordeelde naast de hy-
giëne aspecten onder meer de vol-
gende producten op hun bacteriolo-
gische gesteldheid.
Het rundvlees, rundergehakt, de 
kipfilet en de stamppot met groente 
kregen hiervoor een 10 en het var-
kensvlees een 8.
Al met al weer een keuring waar 
slager Gert Stronkhorst trots op kan 
zijn.

Spelend schilderen 
op proef
Uithoorn - In haar atelier De Ro-
de Draad geeft Joke Zonneveld les 
in Spelend Schilderen. Deze les-
sen zijn gericht op het schilderpro-
ces zelf, niet zozeer op het resultaat. 
Wanneer je uit wil drukken wat jij 
belangrijk vindt, gaat het er ook om 
dat je uitdrukt wat je voelt. En voelen 
doe je door middel van lichaamsbe-
weging. Tijdens de proefles op za-
terdag 24 april ga je aan de slag 
met houtskool en krijt (en eventueel 
aquarelverf), op groot formaat pa-

pier en geef je veel aandacht aan je 
beweging en de invloed hiervan op 
de lijnvoering in je beeld.
De ervaring en niet het directe re-
sultaat staat voorop tijdens deze 
les, en juist daardoor zal het beeld 
je verrassen. Plaats: Centriek 86, lo-
kaal 6 aan de Prinses Margrietlaan 
86 te Uithoorn, kosten 15,- inclusief 
alle materiaal, koffie en thee. Tijd 
13.30 -16.30 uur. Uitgebreide infor-
matie www.jokezonneveld.nl of 
020-6418680

Cabaret met duo 
Speelman & Speelman 
in De Meijert
Mijdrecht - Zaterdag 24 april tre-
den Daan en Joost Speelman, beter 
bekend als duo Speelman & Speel-
man met hun programma “Thuis” op 
in De Meijert te Mijdrecht. De voor-
stelling begint om 20.30 uur
 “Thuis” is het tweede muzikale ca-
baretprogramma van de broers. Na 
een zeer succesvol eerste seizoen 
gaat deze voorstelling in 2009-2010 
in reprise. In ”Thuis” komt een van 
de broers terug van een lange we-
reldreis. Hij is trots dat hij zoveel 
meegemaakt heeft. Maar de ande-
re broer is thuis gebleven en is nog 
trotser op wat hij bereikt heeft. Hoe 
moeten ze zich met elkaar weer 
“thuis”voelen? Deze zoektocht gaat 
gepaard met absurde scènes, pittige  
gesprekken en verrassende liedjes. 

Jeugd
In hun jeugd wilden Daan en Joost  
drie dingen: voetballen, muziek ma-
ken en op het podium staan. Al snel 
stonden ze meer op het podium dan 
op het voetbalveld. In 2002 volgden 
zij de opleiding aan de theateraca-
demie en behaalden in 2005 in de 
finale van het Amsterdams Klein-

kunstfestival de tweede plaats. Hun 
eerste cabaretprogramma “Niet 
over een spoor” werd zeer goed 
ontvangen, evenals hun eerste CD  
“Oog van de orkaan”. Zij  traden op 
in het voorprogramma van o.a. De 
Dijk in Paradiso en Ahoy. Nu spe-
len zij regelmatig op het Oeralfes-
tival. Hun programma “Weekie, wat 
een weekie!” is op radio 3FM bij Giel 
Beelen te horen. 

Kaartverkoop
De toegangsprijs bedraagt voor vol-
wassenen 15,- euro, voor 65 + en 
houders CJP 13,- euro en voor scho-
lieren op vertoon van hun scholie-
renpas is een speciale prijs vast-
gesteld van 5,- euro. Kaarten zijn 
te reserveren op www.cultura-drv.
nl en in voorverkoop verkrijgbaar 
bij boekhandel Mondria, De Linde-
boom te Mijdrecht en drogisterij De 
Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen.
Aan de zaal worden de kaarten ver-
kocht vanaf 20.00 uur. 
Verdere informatie is te vinden  op 
www.cultura-drv.nl 
“Speelman & Speelman“, muzikaal 
cabaret om puur van te genieten!

Bingo bij 
Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 16 
april organiseert Supportersvereni-
ging De Lijnkijkers weer een bin-
goavond in het clubgebouw van 

de sv Argon. Aanvang 20.00 uur en 
de kaarten kosten nog steeds maar 
0,50 euro per stuk.
Deze avond onder meer als prijs een 
originele opoefiets met goed slot en 
fietstassen, verder mooie vleesprij-
zen en de bekende boodschappen-
tassen. Natuurlijk is het eerste kop-
je koffie/thee gratis! De organisatie 
ziet u graag aanstaande vrijdag!

De lente is weer begonnen, 
tijd voor een feest zaterdag!
Mijdrecht - Bloemetjes die bloei-
en, vogeltjes die fluiten, de zon gaat 
weer een beetje schijnen, kortom 
het is weer lente!
Carnavalsvereniging de Huts Ge-
klutste Kliek vind het daarom weer 
tijd voor een feestje. Vorig jaar een 
groot succes met de Band Zonder 
Banaan, die de hele schuur op zijn 
kop zette. Dit jaar is het feest ko-
mende zaterdag 17 april op de Tien-
boerenweg 20a in Mijdrecht. En 
daarvoor heeft de Huts Geklutste 
Kliek de band Stereo uitgenodigd. 

Stereo is ontstaan uit het program-
ma Rock Nation van RTL 5. Het pro-
gramma was op zoek naar jong Ne-

derlands Rocktalent en Stereo was 
geboren! Zes enthousiaste bandle-
den zorgen er elke keer weer voor 
om een feest tot een geweldig feest 
te maken. Voor meer informatie over 
de bandleden en andere Stereo din-
gen: www.stereomusic.nl
Natuurlijk is er naast de band nog 
andere gezellige muziek, zodat het 
een geweldige avond wordt! Als je 
dit feest niet wilt missen aanstaan-
de zaterdag, de entree is slechts 
10,- en is toegankelijk voor 16+ (le-
gitimatie verplicht). Vanaf 21.30 uur 
is de zaal open. 
Meer informatie over het feest en 
de carnavalsvereniging vind je op:  
www.AJOC.nl.

Mijn baasje zoekt mij!
Wilnis - Als vermist opgegeven 
door zijn baas, is de rood/oranje ka-
ter op bijgaande foto.
Het dier heeft een bultje achter zijn 
linkerachterpoot.
‘Max’ is de naam van deze vier jaar 
oude kater, die wordt vermist vanaf 

de Oudhuizerweg in Wilnis.
Wie het dier heeft gezien wordt ver-
zocht contact op te nemen met de 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o. 
via tel. 0297-343618. 
De kat op de foto van de vorige keer 
heeft een nieuwe baas gekregen.

‘de Christenvrouw’
De Ronde Venen - Vereniging ‘de 
Christenvrouw’ afdeling De Ronde 
Venen hoopt op D.V. morgen, don-
derdag 15 april voor de laatste keer 
dit seizoen bij elkaar te komen in 
gebouw ’t Kruispunt van de Christe-
lijk Gereformeerde Kerk aan de Ko-

ningin Julianalaan 22 in Mijdrecht.  
Spreekster is mevrouw Marian-
ne Glashouwer uit Amersfoort met 
het onderwerp: “Vrouwen, zoals jij 
en ik”.
Aanvang om 20.00 uur en de kof-
fie is klaar om 19.45 uur. Spreekt het 
onderwerp u aan? Kom gerust eens 
vrijblijvend kijken en luisteren.
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Kleuters Toermalijn naar 
Speelboerderij Elsenhove
Uithoorn - Vrijdag 9 april zijn de 
kleuters van de Toermalijn naar 
Speelboerderij Elsenhove in Amstel-
veen geweest voor een kleuterles. 
De kleuterles is een nieuw ontwik-
kelde les die de kinderen allerlei fa-
cetten van het leven op een boerde-
rij laat ervaren. 
Voor vertrek werd in de klas nog het 
verhaal van Anne en haar vader die 
op een boerderij wonen verteld. Op 
de speelboerderij aangekomen, was 
er eerst tijd om even in het speel-
tuintje te spelen. De pauw die daar 
liep kreeg veel aandacht van de kin-
deren, helaas voelde hij er niets voor 
om met zijn veren te pronken. Na 

een poosje spelen kregen de kin-
deren trek en werd er wat gege-
ten en gedronken. Rond half elf gin-
gen ze naar de Rietgans om instruc-
tie te krijgen over de kleuterles. De 
Rietgans is een nieuw gebouw met 
een leslokaal voor schoolkinderen, 
een werkplek voor medewerkers 
van de speelboerderij en er is een 
quarantaine ruimte voor zieke die-
ren die daar in alle rust kunnen her-
stellen. De kleuters moesten in een 
kring gaan zitten en een medewerk-
ster van Elsenhove legde uit wat er 
deze ochtend ging gebeuren. Iedere 
groep kreeg een kruiwagentje met 
allerlei spullen erin. Met deze krui-

wagen gingen de groepjes langs 
zeven activiteiten. Uiteraard moch-
ten de kleuters om de beurt met de 
kruiwagen lopen. Er werd geroken, 
gevoeld, gekeken en verzameld. Één 
van de leukste activiteiten was de 
knuffelhoek, hier konden de kinde-
ren een konijn en een cavia aaien. 
Rond kwart voor twaalf moesten ze 
helaas vertrekken. Iets na twaalven 
bij aankomst op school stonden de 
ouders al reikhalzend uit te kijken 
naar hun kinderen. Na deze leer-
zame en leuke ochtend ging ieder-
een huiswaarts. De school wil via de 
Meerbode nogmaals de hulpouders 
bedanken voor hun inzet!  

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 onderwerpen 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 vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Meldpunt discriminatie is voor
alle inwoners van Uithoorn

Sinds enige tijd is Uithoorn aangesloten bij 
het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam 
(MDRA). Dit betekent dat iedere inwoner van Uit-
hoorn bij dit meldpunt een klacht over discrimina-
tie kan indienen. Het meldpunt zal elke klacht des-
kundig en onafhankelijk behandelen.

De deelname van Uithoorn aan het MDRA is een 
gevolg van een landelijke wet om discriminatie be-
ter te bestrijden. Een zeer ruime meerderheid van 
de Tweede Kamer – alleen de PVV stemde tegen - 
kon zich vinden in de gedachte achter de wet: het 
bestrijden van discriminatie door middel van laag-
drempelige hulpverlening.

Veel mensen denken dat zo’n meldpunt alleen be-
doeld is voor allochtonen. Maar niets is minder 
waar. Onlangs wilde een vrouw van Nederlandse 
afkomst deelnemen aan een computercursus in 
een buurthuis. Tot haar verbazing ontdekte zij dat 
voor Turkse en Marokkaanse vrouwen een goed-

koper tarief gold. Zij diende een klacht in en werd 
uiteindelijk in het gelijk gesteld. 

In 2009 heeft het MDRA 20 klachten vanuit Uit-
hoorn behandeld. Die klachten waren vrij divers. 
Het betrof ongelijke behandeling op grond van af-
komst, leeftijd, seksuele gerichtheid en handicap. 
Ook heeft het meldpunt informatie gegeven bij di-
verse groepen acht van basisscholen.

Onze gemeenteraad zal 8 april aanstaande de 
deelname van Uithoorn aan het MDRA via een 
verordening bekrachtigen.
Op dit moment is het meldpunt niet erg bekend. 
Ik hoop met dit stukje die bekendheid iets te ver-
beteren. Het meldpunt is bereikbaar per telefoon 
(020 638 55 51) en het internetadres is 
www.mdra.nl.

Benno van Dam,
raadslid in Uithoorn

Bespreek uw wensen en ideeën 
op het bewonersoverleg Legmeer
Uithoorn - Volgende week dinsdag 
20 april vindt het eerstvolgende be-
wonersoverleg De Legmeer plaats. 
Aanvang 19.30 uur in het Buurt-
steunpunt op het Legmeerplein. 
Álle bewoners van de Legmeer, in-
clusief Legmeer West en het Burge-
meester Kootpark, zijn hiervoor van 
harte uitgenodigd. In het eerste deel 
van dit overleg worden de notulen 
van het vorige buurtbeheer- en be-
wonersoverleg besproken en wordt u 
ondermeer bijgepraat over de voort-
gang van het winkelcentrum Leg-
meerplein en de Emmaschool.

Verder krijgt u informatie over de 
voortgang van de werkzaamheden 
die tijdens de buurtschouw van vo-
rig jaar naar voren zijn gekomen. Ook 
verneemt u welke werkzaamheden 
aan de buitenruimtes er in de Leg-
meer op het programma staan en/of 
op dit moment aan de gang zijn en 
welke werkgroepen er actief zijn of 
worden. 
Weet u overigens dat het groot-
ste gedeelte van de festiviteiten die 
dit jaar in de Legmeer op het pro-
gramma staan (zoals Koninginne-
dag, Sinterklaas, barbecues en overi-

ge buurtfeesten) uit de koker van het 
buurtbeheer of van andere enthou-
siaste bewoners komen? Ook hier-
over volgt nadere informatie. Hier-
na bent ú aan de beurt. Dan mag ú 
vertellen waar u het wél of niet mee 
eens bent. Wat uw ideeën, wensen of 
plannen voor de Legmeer zijn en wat 
de andere aanwezigen hierin moge-
lijk kunnen betekenen. Immers: de 
leefbaarheid van een buurt begint bij 
de betrokkenheid van de bewoners. 
Dus: komt u ook op 20 april a.s.? Uw 
aanwezigheid, deelname en inbreng 
wordt zeer op prijs gesteld.

Brandweer in actie bij Camillus
Uithoorn - Vorige week maandag 
werd bij EHBO-vereniging het oe-
fenseizoen afgesloten met een boei-
ende lezing. Gelukkig was er geen 
brand maar wel een spuitgast aan-
wezig! Een brandweerman van 
het korps Uithoorn vertelde in al-
le rust maar met veel kennis van za-
ken over het werk van de vrijwillige 
brandweer en het belang van goede 
brandpreventie. 
Het korps bestaat uit 33 enthousi-
aste en geschoolde vrijwilligers, zo-
wel mannen als vrouwen. Hun werk-
gebied beslaat Uithoorn, De Kwakel, 
Amstelhoek en een deel van Amstel-
veen. De brandweer rukt met regel-
maat uit en dat allemaal op vrijwillige 
basis! Er is een tekort van 10 mensen 
en men hoopt dat er zich weer vrij-

willigers gaan aanmelden. Gebeurt 
dat namelijk niet, dan bestaat er een 
grote kans dat het korps moet  ver-
dwijnen en Uithoorn aanspraak zal 
moeten gaan maken op de betaal-
de  beroepsbrandweer. Dus, als u in-
teresse heeft, informeer even bij de 
brandweer van Uithoorn!
De EHBO’ers van Camillus heb-
ben weer veel interessante informa-
tie opgedaan: hoe kan ongemerkt 
brand ontstaan, wanneer doe je ra-
men open of laat je ze juist dicht om 
verergering van de brand te voorko-
men? En mag je zomaar een deur 
openen als er rook onder de deur 
uitkomt? Niet doen! En rook is gifti-
ger dan je denkt. Er was een filmpje 
te zien van een kerstboom die vlam 
vatte en werkelijk in luttele secon-

den een hele kamer in lichterlaaie 
zette. Na afloop kregen alle aanwe-
zige toehoorders een toepasselijk 
cadeautje mee: een rookmelder! En 
dat is zeker geen overbodige luxe in 
een huis. 

Bij een gezellige borrel met hapje en 
drankje, werden de EHBO-diploma’s 
overhandigd aan de geslaagde cur-
sisten van dit jaar. Officieel werd het 
seizoen afgesloten. Toch klopt dat 
niet helemaal: voor het eerst wordt 
er dit jaar een extra EHBO-cursus 
aangeboden. Deze is onlangs van 
start gegaan met 12 cursisten en zal 
nog vóór de zomervakantie worden 
afgerond. Ook interesse? In oktober 
komt er weer een nieuwe cursus. We 
houden u op de hoogte!

Genesius speelt ‘Jansen & 
Janzen, twee is teveel’
De Kwakel - Na een flink aan-
tal maanden repeteren brengt To-
neelvereniging Genesius voor u op 
17, 23 en 24 april a.s. de doldwaze 
klucht: “Jansen & Janzen, twee is 
teveel” Het stuk is geschreven door 
Hans Pijpers.
Korte inhoud: Jansen & Janzen 
hebben hun zaakjes graag op orde. 
Hun oude huis is keurig ingericht, 
ze gaan onberispelijk gekleed en 
een afspraak zullen ze nooit maar 
dan ook nooit missen. De twee he-
ren zijn collega’s en boezemvrien-
den. Zij wonen in hetzelfde appar-
tementcomplex, twee woningen on-
der één dak, waarvan de tussenmu-
ren zijn weggehaald maar de en-
trees behouden. Ze zijn nu eenmaal 
graag samen maar dat gaat de bui-
tenwereld niet aan. Ze zijn erg ge-
steld op rust en regelmaat. Als zij er-
gens niet van houden dan is het van 
verrassingen. De twee heren krijgen 
hun verloofden over de vloer, maar 
ook hun moeders komen langs. De 
heren vrezen de toorn van hun moe-

ders, want ze zijn van verloofden 
gewisseld. De moeders hebben het 
huis gefinancierd onder voorwaarde 
dat zij met hun verloofden trouwen. 
De dames houden nog minder van 
verandering dan hun zonen.
Kortom, Jansen & Janzen moeten 
zich tot het uiterste inspannen om 
hun leven in het gareel te houden. 
En dat onder het toeziend oog van 
de nieuwe butler en de poets-, was- 

en strijkvrouw... U zult deze avond 
worden meegezogen in een levens-
groot stripverhaal met markante fi-
guren, felle kleuren en onverwach-
te wendingen. Niets is logisch, dus... 
verstand op nul en kom genieten in 
het dorpshuis van De Kwakel op 17, 
23 of 24 april. De toneeluitvoering 
begint om 20.15 uur, de zaal gaat 
om 19.30 uur open.
Kaarten hiervoor kosten 7.50 euro 
en zijn verkrijgbaar bij Tonny Voorn, 
Ringdijk 8 in De Kwakel, tel: 0297-
560448 of bij Marga Westerbos,  
Cyclamenlaan 48 in De Kwakel, tel: 
0297-532970.

Jeugdtoneel in De Kwakel
De Kwakel - Afgelopen najaar 
heeft de jeugdtoneelgroep helaas 
geen uitvoering gegeven, ze hebben 
het als vereniging erg jammer ge-
vonden. Dit kwam vooral omdat vele 
jeugdleden het ieder op zijn/haar ei-
gen manier erg druk had, de één met 
school en de ander met een sport 
of iets dergelijks. In januari zijn ze 
dan gelukkig weer gestart met een 
groep van acht leden. Deze groep is 

heel enthousiast aan het oefenen en  
de discipline is heel hoog. Ze zijn nu 
een paar weken onderweg, maar je 
ziet aan hun spel dat de uitvoering 
veel zal beloven. Zij spelen komen-
de zaterdag 17 april om 16.00 uur, 
de zaal gaat om 15.45 uur open. Het 
stuk heet “Hexenwerk” en zoals de 
naam al doet vermoeden, gaat het 
over heksen. Iedereen vanaf 6 jaar 
is welkom .

EHBO cursus reanimatie/AED
Uithoorn - Op de dinsdagen 20 en 
27 april organiseert de K.N.V. EHBO 
afdeling Uithoorn een cursus reani-
matie inclusief het gebruik van de 
AED. In twee avonden van 2½ uur 
wordt u aangeleerd hoe u moet om-
gaan met mensen met een stilstand 
van de bloedsomloop, dus hoe u 
moet reanimeren en tevens krijgt u 
instructie in het gebruik van de AED 
(Automatisch Externe Defibrillator). 

Er zijn nog een paar plaatsen be-
schikbaar voor deze cursus.
De cursus wordt gegeven in sport- 
en accommodatiecentrum De 
Scheg aan de Arthur van Schen-
dellaan 100A in Uithoorn. De kos-
ten bedragen 50,00 euro. Dit is in-
clusief lesboek.
Als u wacht tot de ambulance komt, 
heeft het slachtoffer nog hoog-
stens 10–15% overlevingskans. Als 

er een AED beschikbaar is, en de-
ze wordt gebruikt binnen 6 minuten, 
heeft een slachtoffer van een circu-
latiestilstand ongeveer 70% overle-
vingskans. Dus dat is een heel groot 
verschil.
Wilt u zich aanmelden, dan kan dat 
via het secretariaat:  ehbouithoorn@
kabelfoon.net of via het aanmel-
dingsformulier via de website: 
www.ebho-uithoorn.nl

Plantenactie C-Junioren van 
KDO voor kampweekend
De Kwakel - Het is weer tijd voor 
de –inmiddels beroemde – KDO C-
Junioren plantenactie. 

Ieder jaar gaan de C-Junioren van 
KDO op kamp. Dit jaar zal de com-
plete groep in het weekend van 23 
t/m 25 april naar Elsloo gaan. Om 
dit kamp te kunnen bekostigen en 
de ouder hier niet mee te belasten, 
heeft KDO jaren geleden een plan-

tenverkoopactie voor de junioren 
opgezet. Uit het verleden is geble-
ken dat de opbrengst voldoende is 
om met de C-junioren een geweldig 
kamp te organiseren.
Deze opbrengst is mede te danken 
door de uitstekende kwaliteit van de 
plantjes van de kwekerij De Noord-
poel, Wim de Boer en Mick Esteva.
De voorverkoop start deze week en 
aanstaande zaterdag 17 april zullen 

er op drie locaties planten worden 
verkocht. De verkoopkramen kunt 
u vinden voor het dorpshuis in De 
Kwakel, in de Potgieterlaan in Uit-
hoorn en op het Amstelplein.

Inloopavond
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel aan de Kerklaan 16 is woensdag 
21 april weer een inloopavond. Er 
wordt dit keer een handtasje als ca-
deauverpakking gemaakt.
Deelname kost vijf euro, inclusief 
koffie en thee. De avond begint om 
20.00 uur.

Komend weekend sneak preview:

Roadshow Mégane CC bij 
Renault Nieuwendijk
Regio – Liefhebbers van cabrio-rij-
den kijken reikhalzend uit naar de 
komst van de Renault Mégane Cou-
pé Cabriolet. Officieel verschijnt dit 
elegante model in juni in de Ne-
derlandse showrooms. Echter, ko-
mende vrijdag en zaterdag zijn er 
al drie exemplaren van de stijlvol-
le Mégane Cabrio te bewonderen 
in de Aalsmeerse vestiging van de 
Renault dealer. Wie getuige wil zijn 
van deze primeur en als een van 
de eersten in Nederland kennis wil 
maken met de Mégane CC, is wel-
kom bij Renault Nieuwendijk aan de 
Zwarteweg op vrijdag 16 april van 
12.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 
12.00 tot 17.00 uur.

Laat deze boom blijven!!!
Graag zou ik nog eens aandacht willen vragen voor het behoud van de prachtige Magnolia Kobus in Uit-
hoorn aan de Raadhuisstraat 18. Komende vanuit Mijdrecht over de Irenebrug staat ongeveer 200 me-
ter verder, rechts van het voormalige burgemeestershuis, deze unieke, bijzondere boom. Ik pleit er nog-
maals voor dat deze, ongeveer 80 jaar oude, boom behouden blijft bij de komende veranderingen in het 
Oude Dorp. Reacties: bomenrietje@telfort.nl                                 Riet Dielen–Steegers uit Uithoorn
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Hockeyvereniging Qui Vive

Tien geslaagden KNHB 
diploma Jeugd Hockey Trainer
Uithoorn - Op vrijdag 2 april jl. was 
het een goede vrijdag voor 10 van 
de 12 cursisten van Qui Vive die de 
koude winter gebruikten om zich te 
verdiepen in het trainersvak. Zij zijn 
nu officieel Jeugd Hockey Trainer.

De KNHB startte in november 2009 
met de cursus op Qui Vive. Tech-
nisch Directeur Jorge Nolte was na-
mens de KNHB de docent en gedu-
rende 10 avonden werden de cur-
sisten geïnformeerd over het trai-

nersvak. Ook stonden zij die avon-
den zelf 1½ uur op het veld om vele 
technieken door te nemen en te oe-
fenen. Tijdens de cursus moest ook 
minimaal 4 keer training gegeven 
worden aan een ABC of D team. 

Door de vele afgelastingen was dat 
moeilijk te plannen en moest het 
examen worden uitgesteld, maar 
vrijdag 2 april jl. was het dan toch zo 
ver. Het was een drukte van belang 
op de velden van Qui Vive. Naast 

een mondeling examen moesten 
de cursisten ook een training ge-
ven aan een ABC of D- team. Er wa-
ren veel kinderen die hun vrije vrij-
dag graag opofferden om een extra 
training te krijgen.
Iedere training werd gevolgd en be-
oordeeld door 2 examinatoren van 
de hockeybond. Rond half 5 ging 
voor 10 deelnemers de vlag uit, zij 
zijn geslaagd! Qui Vive heeft er voor 
haar jeugd weer 10 gediplomeerde 
trainers bij.

Technisch directeur 
ook trainer/coach van
Qui Vive heren 1
Uithoorn - Het bestuur van Qui Vive 
hockey heeft voor het volgende sei-
zoen Jorge Nolte aangesteld als trai-
ner/coach van heren 1 als opvolger 
van de vertrekkende Thomas Zwart. 
Hij gaat deze functie doen in combi-
natie met zijn huidige werkzaamhe-
den als Technisch Directeur.

Jorge Nolte staat binnen de hockey-
wereld bekend als een ervaren trai-
ner en coach. Hij heeft zijn kwalitei-
ten o.a. bewezen binnen de jeugd-
opleidingen van Bloemendaal en 
Amsterdam en was voor hij over-
stapte naar Qui Vive als opvolger 
van Albert Kees Maneschijn enke-
le jaren Technisch Directeur en trai-
ner/coach van dames 1
(overgangsklasse) bij Alecto in Lei-
derdorp. Sinds september 2009 is 
hij werkzaam bij Qui Vive en is bo-
vendien bondstrainer van het oplei-
dingsteam van jongens A junioren.

Binnen Qui Vive is hij er in een re-
latief korte tijd in geslaagd de uit-
voering van het technische beleid 
naar een hoger niveau te trekken. 
Met een goede trainersstaf en een 
strakke organisatie is er voor de le-
den een betere basis gelegd voor 
het ontwikkelen van hun hockey-
vaardigheden. Zowel voor de pres-
tatie- als voor de breedtesport. Ver-
der heeft hij voor het bestuur een 
goed plan geschreven over het 

technische beleid voor de komende 
jaren. Bestuurslid Jan Overwater: “ 
Het bestuur is erg blij met Jorge. Hij 
heeft visie, daadkracht, is toeganke-
lijk en communiceert erg makkelijk. 
Dit seizoen is er onder zijn leiding al 
veel veranderd en dat zal zich de ko-
mende twee jaar nog wel voortzet-
ten. Wij zijn op de goede weg maar 
organisatorisch en op technisch ter-

rein kunnen wij nog beter preste-
ren.” Over de gecombineerde func-
tie die Jorge Nolte gaat bekleden 
zegt Jan Overwater:” Wij hebben 
hier natuurlijk goed over nagedacht 
maar zijn ervan overtuigd dat het 
kan. Zijn werkzaamheden als Tech-
nisch Directeur zullen er niet onder 
leiden omdat hij al een goede staf 
ter beschikking heeft.”

TC Uithoorn organiseert:

Open Rabobank 
Jeugdkampioenschappen
Uithoorn - De Tennisclub Uithoorn 
(T.C.U.) organiseert dit jaar voor de 
vierde keer haar jeugdtoernooi, de 
“Open Rabobank Jeugdkampioen-
schappen”.  Voorgaande  jaren, in 
de mei vakantie, werden er door 
jeugdspelers uit de gehele omge-
ving prachtige partijen gespeeld op 
ons gezellige en mooi gelegen ten-
nispark in Uithoorn.

Onze Open Toernooi Commissie is 
ook dit jaar weer enthousiast be-
zig met de voorbereidingen voor 
het toernooi. Ze willen uiteraard al-
les weer net zo soepel en leuk laten 
verlopen als de voorgaande jaren. 

Door de geweldige hulp van onze 
sponsoren is het weer mogelijk om 
er van alles aan te doen om het de 
jeugd deze week naar de zin te ma-
ken. Zo zijn er naast de vertrouw-
de bekers nu ook mooie prijzen voor 
de winnaars. Verder staan er diver-
se  computerspellen, een airhockey 
tafel, een tafeltennistafel, een voet-
balspel en zullen er nog diverse an-
dere activiteiten worden georgani-
seerd. De jeugd hoeft zich dus voor, 
tussen en na de wedstrijden niet 
te vervelen. De jeugd die lid is van 
de KNLTB is van harte uitgenodigd 
om zich in te schrijven. Het toernooi 
wordt ook dit jaar weer gespeeld in 

de mei vakantie en wel van 3 mei t/
m 8 mei. Er kan ingeschreven wor-
den in de categorieën t/m 10, t/m 
12, t/m 14, t/m 16 en t/m 17 jaar in 
de enkel en de dubbel. Inschrijven 
kan via internet op de jeugdsite van 
onze club   www.tcuithoorn.nl of via  
www.toernooiklapper.nl  Dit kan 
tot en met 22 april a.s. Voor meer 
informatie kan er contact op-
genomen worden met de wed-
strijdleiding via e-mail adres  
openjeugd@tcuithoorn.nl of recht-
streeks met Gerard Treur via 06-
24225629. Het tennispark is gelegen 
in het Libellebos aan de Hollandse 
Dijk 3 in Uithoorn. 

Legmeervogels A2 wint 
Ben Mesman Toernooi
Uithoorn - Op 2e paasdag heeft de 
A2 van Legmeervogels optimaal ge-
presteerd en uit handen van Dennis 
Rommedahl (Ajax) de beker voor 
de winnaar van het toernooi in ont-
vangst genomen. 
De A2 laat het hele seizoen bij vla-
gen zien dat ze goed kunnen voet-
ballen. De resultaten waren wisse-
lend, soms verrassend goed, maar 
over het algemeen te vaak teleur-
stellend. De vogels zijn bijna altijd 
de betere van het veld, maar door 
individuele fouten zijn ze te vaak als 
verliezer van het veld afgekomen, 
getuige ook de 6e plaats in de com-
petitie.
Zo niet op 2e paasdag. De eerste 
wedstrijd tegen Argon verliep nog 
stroef. Kansen aan beide kanten, 
een gelijkwaardige tegenstander en 
dus een terechte uitslag 0-0. 
De tweede wedstrijd tegen Overbos 
was de revanche voor de competi-
tiewedstrijd van een week eerder, 
die met 3-5 verloren werd. Nu wa-

ren de rollen omgedraaid en werd er 
door goed voetbal met 2-1 gewon-
nen. De 3e wedstrijd een onbekend 
tegenstander, Kolping Boys uit Alk-
maar. De wedstrijd werd op kunst-
gras gespeeld en omdat de trainer 
van Kolping Boys aangaf bijna alle 
wedstrijden op kunstgras te spelen 
en het vriendenteam van Kolping 
Boys al meerdere jaren met elkaar 
voetbalde, was de trainer van Leg-
meervogels benieuwd hoe de spe-
lers van Legmeervogels dit zouden 
oplossen. Mede omdat de A2 van 
Legmeervogels pas sinds dit sei-
zoen zelf op kunstgras kan trainen 
en spelen. De uitslag was terecht en 
fraai. 2 mooie goals resulteerden in 
een 2-0 overwinning.

Doorslag
De spirit zat er in en geloof in ei-
gen kunnen gaf de doorslag in de 
belangrijkste wedstrijd van het toer-
nooi tegen Uno. Deze tegenstan-
der, welke een klasse hoger speelt 

had in ons de beker van het veld ge-
speeld. Nu waren de rollen omge-
draaid. Uno begon met goed spel 
maar na een minuut of 10 kreeg 
Legmeervogels de overhand en wa-
ren de rollen omgedraaid. Na de 1-0 
volgde nog enkele spannende mo-
menten, maar werd er niet meer ge-
scoord.
De laatste wedstrijd tegen Amstel-
veen Heemraad was de beslissing 
van het toernooi. Na een snelle goal 
van Legmeervogels was het ver-
schil gemaakt. Amstelveen Heem-
raad moest winnen en Legmeervo-
gels had genoeg aan een gelijkspel. 
Heemraad drong nog wel aan, maar 
kon het verschil niet meer maken.
Aan het einde van het zeer goed 
georganiseerde toernooi door SC 
Overbos uit Hoofddorp ontvang de 
A2 uit handen van Dennis Romme-
dahl en de zoon van Ben Mesman, 
naar wie het toernooi vernoemt is, 
de bijbehorende beker voor de kam-
pioen van het toernooi.

Geconcentreerd KDO 
herstelt zich tegen 
Buitenveldert
De Kwakel - Voor KDO stond op 
Tweede Paasdag de tweede wed-
strijd van het weekend op het pro-
gramma. Na de 3-3 puntendeling 
tegen Sporting Noord op Paaszater-
dag, trad KDO thuis aan tegen het 
Amsterdamse Buitenveldert. Tussen 
alle WA Verlaan Toernooi wedstrij-
den door, startte om 14:30 uur on-
der toeziend oog van vele toeschou-
wers de wedstrijd.

In de eerste helft deden beide ploe-
gen weinig voor elkaar onder. Bui-
tenveldert, een jong, sportief en bal-
vaardig team, maakte veelvuldig ge-
bruik van haar twee snelle buiten-
spelers. Doordat de buitenspelers 
goed in de tang werden gehouden 
door de Kwakelse verdediging, kon-
den beide spelers nauwelijks ge-
vaarlijk worden. KDO kreeg in de 
30e minuut een mogelijkheid om de 
score te openen na een prima op-
gezette aanval. Echter werd de inzet 
van de hardwerkende Jelle de Jong 

ternauwernood gered door een Am-
sterdamse verdediger.
Het leek erop dat beide ploegen 
met een 0-0 ruststand in zouden 
gaan, maar niks bleek minder waar. 
Bart-Jan van der Jagt ontving de 
bal op het middenveld en speelde 
de bal bij Patrick Schijff in zijn voe-
ten. Schijff zette vervolgens met een 
slimme steekpass van der Jagt vrij 
voor de keeper en Bart-Jan rondde 
deze prima combinatie op fraaie wij-
ze af, 1-0. 
Voor Bart-Jan van der Jagt beteken-
de dit zijn eerste treffer in dienst van 
KDO 1.

Aanvallen
In de tweede helft was het gedaan 
met de aanvalsdrang van Buitenvel-
dert en was KDO de bovenliggen-
de partij. Uit de counter konden de 
Kwakelaars een paar keer gevaar-
lijk worden, maar de scherpte voor 
de goal ontbrak om Buitenveldert 
de genadeslag te geven. Keeper Pe-

ter Onderwater kende een rustige 
tweede helft en hoefde slechts en-
kele keren in actie te komen.
Na ruim negentig minuten hard wer-
ken door de Kwakelaars floot de uit-
stekend leidende scheidsrechter af.

Door deze overwinning kan KDO 
alsnog terugkijken op een geslaagd 
Paasweekend. Met vier punten uit 
twee wedstrijden doet KDO nog 
volop mee in de strijd om de twee-
de plaats in de vierde klasse E. Aan-
staande zondag speelt KDO op-
nieuw, maar dan tegen koploper 
NFC/Brommer. In de heenwedstrijd 
eerder dit seizoen wisten de Amstel-
veners vijf minuten voor tijd een 2-
1 achterstand om te buigen in een 
2-4 overwinning. KDO zal gebrand 
zijn om 
zich te revancheren tegen NFC/
Brommer. De wedstrijd begint om 
14:00 uur aan de Sportlaan in Am-
stelveen, wij vertrouwen ook deze 
middag op uw trouwe steun!

Uitnodiging SAS’70 
Voorjaarstoernooi
Uithoorn - Na het succes van voor-
gaande jaren wordt ook dit jaar 
weer een recreatief volleybal toer-
nooi georganiseerd door de Uit-
hoornse volleybalvereniging SAS’70. 
Dit toernooi is een gezellig en spor-
tief samenkomen met collega’s, fa-
milie, vrienden en buren. Je bent 
verzekerd van een leuke avond ont-
spanning en vertier. Op zaterdag 24 
april is iedereen van harte welkom 
in sporthal De Scheg. Wil je mee-
doen, meld je dan nu aan.

Wanneer en waar
Zaterdag 24 april 2010 van 19.00u 
tot 23.00u. Vanaf 18.00u staat een 
welkomstdrankje  klaar.
Sporthal De Scheg (0297-566347), 
Arthur van Schendellaan 100a, Uit-
hoorn.

Voor wie
Voor iedereen die een avond ge-
zellig wil volleyballen. Er wordt ge-
speeld op recreatief niveau. Dit be-
tekent dat er in je team niet meer 

dan 3 competitiespelers mogen zit-
ten. Verder moet elke deelnemer mi-
nimaal 16 jaar zijn en elk team moet 
minimaal 2 dames hebben.
Je kunt je aanmelden tot 16 april. 
Je schrijft je in per team, dus zoek 
een paar medespelers (m/v) en 
meld je aan. Dit kan door telefo-
nisch (0297-560064) of per email  
(toernooi@sas70.nl) de volgende 
gegevens te verstrekken: Je naam, 
telefoonnummer en emailadres en 
de naam van je team!
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Legmeervogels A1 
handbalmeiden in Berlijn
Uithoorn - Op 2 april goede vrij-
dag, om 6:00 uur ‘s ochtends, ver-
trokken de meiden van de A1 van 
Legmeervogels richting Berlijn om 
deel te nemen aan de Berlin Hand-
ballcup 2010.
Een zeer sterk bezet handbaltoer-
nooi, met deelnemers uit Duitsland, 
Zwitserland, Roemenie, Denemar-
ken, Oostenrijk, Zweden, Frankrijk 
en Nederland. Na een zeer zwaar 
zaalseizoen in de jeugddivisie, waar 
zij een knappe 2e plaats hebben be-
haald, verheugden de meiden zich 
op dit uitstapje.
Dat het zwaar toernooi zou worden 
wisten we want Legmeervogels was 
onder andere ingedeeld bij HSG 
Hannover die in de hoogste Duitse 
afdeling speelt en Kolding KFUM uit 
Denemarken die vorig jaar het toer-
nooi wisten te winnen.
Na het inchecken en diner in het 
All In Hostel, in het hartje van Ber-
lijn, werd er wat gewandeld in het 
centrum. Enkele bezienswaardighe-
den  zoals het Reichstaggebouw en 
de Deutsche Dom werden met gro-
te belangstelling bekeken. Na een 
cocktail op een gezellig terras was 
het tijd om het jeugdhotel weer op 

te zoeken. De meiden konden nog 
even ?chillen? en genoten van de 
versnaperingen die ter beschikking 
waren gesteld door Pieter Visser.

Wennen
Zaterdag 3 april werd er gespeeld 
tegen HV Born uit Nederland, op 
papier een van de makkelijkste te-
genstanders. Helaas moesten de 
meiden wennen aan de arbitrage, 
de kortere speeltijd en misschien 
zat erbij een enkeling nog een cock-
tail in de benen. De wedstrijd werd 
verloren met 10-5 ondanks dat de 
meiden steeds beter gingen spelen. 
Tegen Hannover West begonnen de 
meiden zeer sterk en konden we de 
Duitse meiden goed weerstand bie-
den. Nadat Legmeervogels een 6-
5 voorsprong had genomen werd 
Hannover weer in het zadel getild 
door een aantal discutabele beslis-
singen van de Duitse scheidsrech-
ters. Met als gevolg een onverdien-
de 15-10 nederlaag. De volgende 
wedstrijd tegen het Zweedse Arsta 
AIK werd gewonnen we met 11-6.
De laatste wedstrijd van de dag 
was tegen de Roemeense meiden 
van Dinamo Brasov. Deze meiden 

hadden al drie wedstrijden gewon-
nen met een verschil van minimaal 
10 doelpunten. De meiden waren 
dus gewaarschuwd voor dit snelle 
en agressief spelende team. Train-
ster Ria had een plan bedacht en dit 
werd tijdens de wedstrijdbespreking 
uitvoerig besproken. De wedstrijd 
tegen de Roemenen ging gelijk op 
en was zeer spannend. Met on-
ze keepster Chantal in topvorm be-
reikten de meiden een absoluut top-
niveau. Tot de laatste minuut heb-
ben ze gevochten voor de overwin-
ning maar bij een voorsprong van 8-
7 kregen de Roemenen in de laat-
ste minuut een penalty die Chantal 
stopte. Helaas had de scheids we-
derom een overtreding gezien en de 
volgende penalty ging er wel in.
Eindstand 8-8 maar al met al een 
fantastische uitslag en het einde 
van een zware 1e toernooidag.

Opgerold
Op 1e Paasdag stond er één wed-
strijd op het programma, tegen het 
Deense Kolding de winnaar van 
2009. Deze wedstrijd vond plaatst 
in het immense Berliner Sportforum, 
voormalige DDR sportbolwerk. On-
danks dat de vermoeidheid van dag 
één nog in de benen zat werden de 
Denen makkelijk opgerold met 8-4. 
Het sporten zat er op en er was nog 
even tijd om Berlijn in te gaan voor-
dat de finales en prijsuitreiking be-
gonnen .
De Berlijnse Muur en Checkpoint 
Charlie werden nog snel even be-
zocht en de camera’s werden vol-
geschoten. De finales waren top, 
de derde plaats was verdient en we 
werden ook nog verrast met de Fair 
Play Cup.
Na een gezellig bowlingavondje was 
het tijd om de tassen in te pakken.
Na Denemarken in 2009 was Ber-
lijn dit jaar ook weer een geweldige 
ervaring. Met dank aan C1000 Vis-
ser Oude Dorp en  de ouders die de 
busjes hebben bestuurd.

Schaakteams De Amstel 
boeken goede resultaten
Uithoorn - De 3 teams van Schaak-
vereniging De Amstel-Uithoorn 
hebben in de SGA de afgelopen we-
ken goede resultaten geboekt.  Am-
stel 1en Amstel 3 gaan aan de lei-
ding in hun afdeling en staan nu op 
de drempel van het kampioenschap. 
Amstel 2 doet het duidelijk minder 
en vecht tegen degradatie , maar 
de vooruitzichten zijn ,nu de eerste 
overwinning binnen is,nog niet ho-
peloos. Tenminste  als de volgende 
wedstrijd niet verloren wordt.
Superieur Amstel 1 is dit jaar in de 
2e klasse B bijna een klasse apart.  
Het team is dan ook heel veel ster-
ker dan in het seizoen 2008-2009  
waarin het uit de 1e klasse degra-
deerde. Maar liefst 4 oud spelers 
Wim Eveleens, Patrick van Lommel, 
Theo Hendriks en Jan Bosman be-
sloten weer voor De Amstel uit te 
komen. Tezamen met Piet Geertse-
ma, Mirza Bro, Henk Elserman of 
Huup Joosten en Cora van der Zan-
den is dit achttal een plaag voor el-
ke tegenstander. Slechts een wed-
strijd werd gelijkgespeeld , de overi-
ge 5 duels werden ruim gewonnen. 
De laatste zelfs met 7.5-0.5.Concur-
rent Oosten Toren staat op een wed-
strijdpunt achterstand, maar qua 
bordpunten is Amstel 1 ruim in het 
voordeel. Een gelijkspel in de laatste 
speelronde op 6 mei is dan ook vol-
doende voor de titel.
Tegenvaller Amstel 2 valt dit seizoen 
wel wat tegen. Op papier moet dit 
team , dat vorig seizoen promoveer-
de, beter kunnen presteren dan ze 
nu doet. Oorzaken zijn het regel-
matig moeten inzetten van invallers 
en het af en toe ontberen van een 
beetje geluk. De topborden Ysbert 
van Hoorn, Herman Freek en Da-
wood Asfar scoren naar tevreden-
heid, maar aan de borden 4,5 en 6 
gaat het dit seizoen beslist minder 
goed. De invallers  aan de laatste 2 
borden spelen nogal wisselend, al 

doet good old Marijcke van der Wal 
het toch niet slecht. Om degradatie 
te voorkomen zal op 14 april in de 
laatste ronde in Amsterdam ,tegen 
een team van het aloude VAS , op 
zijn minst gelijk gespeeld  moeten 
worden .
Titelkandidaat Amstel 3 is een van 
de 2 titelkandidaten in de 3e klas-
se. Het team begon het seizoen met 
een gelijkspel, maar heeft daarna de 
weg naar de winst gevonden. Onder 
leiding van kopman Michiel Spook 
speelt dit achttal met bijna steeds 
de zelfde spelers in vaak wisselen-
de opstellingen . Alle spelers wis-
selen goede met minder goede re-
sultaten af : Jeroen Smit en Dway-
ne Oomen vaak aan de borden 2 en 
3, Joop Veldhuijzen, Henk van Lonk-
huyzen en Jan van de Sluis aan de 
borden 4,5,6  evenals Ton Kraay aan 
bord 7. Jan Róling speelt af en toe 
net als Simon Veldhuijzen en reser-
ve Carel Kok. Opvallend is de rol van 
invalster Riek Spook , zij won haar 2 
partijen op gedecideerde  wijze. Op 
22 april is in Amsterdam het alles 
beslissende duel tegen concurrent 
Oosten Toren. Bij een zege of een 
gelijkspel is Amstel 3 kampioen !

Interne competitie (senioren)
Ook dit seizoen wordt er weer fana-
tiek gestreden in de interne compe-
titie. Jan Bosman voert met zijn dy-
namische spel al enkele weken de 
ranglijst aan. Maar er zijn meer-
dere kapers op de kust. Een drie-
tal achtervolgers t.w.Theo Hendriks, 
Piet Geertsema en Patrick van Lom-
mel staat te trappelen om de leiding 
over te nemen. Zij worden gevolgd 
door Huup Joosten die de laatste 
weken met een opmerkelijke op-
mars bezig is en o.a. van Patrick en 
Jan won. Dan volgt op de 6e plaats 
Herman Freek,die aan een goed sei-
zoen bezig is. Op ruime afstand vol-
gen de routiniers Henk Elserman, 

Ysbert van Hoorn, Dawood Asfar 
en Mirza Bro. Michiel Spook is laat-
ste weken iets teruggevallen, maar 
is voor iedereen een gevaarlijke te-
genstander. Verderop in de ranglijst 
vinden we junior Robert Meijerink, 
die naast de jeugdcompetitie ook 
nog regelmatig bij de senioren mee-
speelt. Hij merkt af en toe wel dat 
het niveau verschil nogal groot is. 
Zijn agressieve speelstijl zorgt ech-
ter wel vaak voor aantrekkelijke en 
spannende partijen.

Interne competitie 
bij de junioren
Een grote groep jeugdspelers speelt 
iedere woensdagavond zeer fana-
tiek in de jeugdcompetitie. Evenals 
vorig seizoen gaat de strijd om de 
1e plaats tussen Paul Oomen en Ro-
bert Meijerink. Beide jongens ste-
ken qua niveau met kop en schou-
ders uit boven de rest van het veld 
. Robert heeft een flinke voorsprong 
op Paul en lijkt opnieuw  op weg 
naar de titel. In hun onderlinge du-
els moet binnenkort de beslissing 
vallen. Opvallend in de kopgroep is 
de plaats van drie lieftallige jonge 
dames, Daniëlle Oomen is 3e, Tosca 
van Gelderen 6e en Esmee Oud 9e. 
Op de 4e en 5e plaats staan Basti-
aan van Dijk en Aryan Niknammale-
kie. Sipke de Boer en Kenneth Wier-
sum zijn 7e en 8e, terwijl Patrick 
Cremers en Niels Broekman de 10e 
plaats delen. Binnenkort zullen veel 
junioren mee doen aan het 15e Ra-
bobank-Amstel schaaktoernooi, een 
toernooi dat sterk gericht is op de 
jeugd, maar ook een seniorengroep 
heeft. Het toernooi vindt plaats op 
zaterdag 24 april van 12.00 tot onge-
veer 17.00 uur in sporthal de Scheg 
te Uithoorn. Alle informatie over dit 
toernooi en de uitslagen en ranglijs-
ten van interne en externe competi-
ties van SV De Amstel staan op de 
site www.amstelschaak.nl.

Cheque voor KDO van 
Hogenboom Vakantieparken 
en vakantiemakelaar.nl
De Kwakel - Nog één keer trad 
Jan Tilburgs op als voorzitter van 
het KDO campagneteam, voor een 
gelegenheid die er wezen mag. De 
aanleiding was de overhandiging 
van de opbrengst van de KDO Cha-
letactie, die vorig jaar voor de nieuw-
bouw van KDO was gestart en on-
langs is beëindigd. 

Uit handen van Sonja Moolenaar, 
commercieel manager van Hogen-

boom Vakantieparken, mocht Peter 
Oudshoorn een cheque in ontvangst 
nemen van maar liefst 10.000,-. Een 
fantastisch bedrag dat goed is be-
steed aan het nieuwe complex. 

Peter Oudshoorn bedankte nog-
maals alle sponsors en vrijwilligers 
die ervoor gezorgd hebben dat het 
nieuwe complex er staat. Sinds de 
opening in november zijn er al ver-
schillende grote evenementen geor-

ganiseerd. Zoals de succesvolle Ita-
liaanse avond om geld in te zamelen 
voor het kamp van meisjesvoetbal. 
Met ruim 250 deelnemers een “full 
house” in de skybox voor iedereen.
Zaterdag 24 april organiseert KDO 
een open huis waarbij de afdelingen 
zich presenteren.
Deze dag wordt afgesloten met een 
nautisch themafeest: Sail de Quakel. 
Ook bij dit feest is iedereen vanaf  
16 jaar van harte welkom.

KDO 1 geeft overwinning 
in slotfase uit handen
De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de altijd beladen 
uitwedstrijd tegen koploper NFC/
Brommer op het programma. In de 
heenwedstrijd verspeelden de Kwa-
kelaars een 2-1 voorsprong een paar 
minuten voor het einde van de wed-
strijd en verloren met 2-4. Voor KDO 
waren er dus duidelijk revanche ge-
voelens aanwezig om ditmaal wel 
te stunten tegen de lijstaanvoerder. 
De ontmoetingen tussen KDO en 
NFC/Brommer staan al jaren garant 
voor veel spektakel en het beloofde 
dus ook deze middag een boeiende 
wedstrijd te gaan worden.

NFC/Brommer kwam direct fel en 
zeer scherp uit de kleedkamer, wat 
ertoe leidde dat KDO ook gelijk vol 
aan de bak moest in Amstelveen. 
NFC/Brommer, een ploeg met veel 
individuele kwaliteiten, probeerde 
KDO af te bluffen, maar de Kwake-
laars hielden in de beginfase stand. 
Naarmate de wedstrijd vorderde 
beet KDO steeds meer van zich af 
en ontstond er een op- en neer-
gaand duel op het slecht bespeel-
bare Amstelveense veld.

Uit een lange bal van achteruit, kon 
centrumspits Rick Kruit aan de rech-
terkant loskomen van zijn tegen-
stander en zag Jelle de Jong in het 
zestienmetergebied vrij staan. De 
Jong kon de bal aannemen en zag 
zijn inzet in het doel belanden, 0-1. 
Lang kon KDO niet van deze voor-
sprong genieten, want vijf minuten 
later was het alweer 1-1. Uit een 
voorzet van de linkerkant kon NFC-
spits Erik van den Heuvel de bal bij 
de tweede paal fraai inschieten.
Met een 1-1 stand werd de rust be-
reikt.

Voorsprong
In de tweede helft hetzelfde spel-
beeld, waarbij KDO zeker niet on-
derdeed voor NFC/Brommer. In de 
60e minuut kwam KDO zelfs op een 
1-2 voorsprong via van Bart-Jan van 
der Jagt. Uit een goedgenomen vrije 
trap van Patrick Schijff wist Van Der 
Jagt de bal knap binnen te koppen, 
1-2. Het vertrouwen in een goede 
afloop nam alleen maar toe bij de 
Kwakelaars en NFC/Brommer was 
duidelijk van slag. Door het inbren-
gen van good-old Patrick den Haan 
koos trainer Ron Langhout voor 
meer balvastheid in de KDO-aanval. 
Den Haan liet direct zien dat hij het 
voetballen nog steeds niet verleerd 
is en zorgde voor extra gevaar voor-
in. In de 68e minuut werd midden-
velder Sven Vlasman tot twee keer 
toe onderuit getrokken door een 
NFC-verdediger in het zestienme-
tergebied. De scheidsrechter aarzel-
de geen moment en legde de bal op 
de stip. Patrick Schijff was opnieuw 
de aangewezen man om dit buiten-
kansje te verzilveren en Schijff deed 
dit dan ook en bracht KDO op een 
1-3 voorsprong. Voor Patrick Schijff 
betekende dit zijn achtste competi-
tiegoal, waarvan hij er vijf vanaf de 
penaltystip wist te maken. Na de 1-3 
speelde NFC/Brommer meer tegen 
de scheidsrechter dan tegen KDO, 
want de Amstelveners presteerden 
het o.a. om in tien minuten drie keer 
geel te krijgen.
Voor KDO leek het dus een kwestie 
van het uitspelen van de wedstrijd, 
maar niks bleek in de laatste vijf mi-
nuten minder waar. 
In de 85e minuut kwam de bal on-
gelukkig op de bovenarm van in-
valler Maykel Sitvast, wat resul-
teerde in een penalty voor NFC/

Brommer, die ook werd verzilverd,  
2-3. Tot overmaat van ramp teken-
de NFC-Brommer twee minuten la-
ter ook de gelijkmaker aan uit een 
vrije trap van Tonnie Bras. Het on-
geloof was van de Kwakelse gezich-
ten af te lezen en presteerde NFC/
Brommer het om KDO, net als eer-
der dit seizoen, in de slotfase te ver-
rassen. Voor KDO waren de drui-
ven zuur, want KDO hield slechts 
één punt over aan de aantrekkelij-
ke streekderby. 
KDO kreeg deze middag wel de be-
vestiging dat het voor geen enke-
le ploeg in de vierde klasse E on-
der hoeft te doen. Aanstaande don-
derdag speelt KDO om 19:00 uur in 
Haarlem de inhaalwedstrijd tegen 
FC Socrates. Aanstaande zondag 
treedt KDO thuis om 14:00 uur aan 
tegen De Meteoor. Bij goede resul-
taten in deze wedstrijden blijft KDO 
meedoen in de strijd om de boven-
ste plekken in het klassement.

‘Van der Nesse-show’ levert 
KDO 2 drie punten op
KDO 2 speelde afgelopen zondag 
om 15:00 uur tegen Swift 4 in Am-
sterdam. KDO was duidelijk de be-
ter voetballende ploeg in deze ont-
moeting en zag dat in de eerste helft 
beloond worden met een zuive-
re hattrick van rechtsbuiten Patrick 
van der Nesse. Als een ratje was hij 
er vaak vandoor en wist de gebo-
den kansen prima af te ronden. In 
de tweede helft besliste Patrick van 
der Nesse de wedstrijd door de 0-
4 te maken.
Door deze overwinning consolideert 
KDO 2 haar vijfde plaats in het klas-
sement. Aanstaande zondag speelt 
het tweede om 11:30 uur uit tegen 
Muiderberg.



Uithoorn - Zondag 11 april begon-
nen de competitie wedstrijden voor 
de pupillen 3 van Thamen. Na twee 
maanden trainen en 2 afgelaste oe-
fenwedstrijden was Thamen er klaar 
voor. Met een nieuwe coach /trainer 
Anthony en twee nieuwe spelers 
begon om 10 uur de wedstrijd te-
gen de Flags in Lisse. De eerste in-
ning haalde Thamen 3 punten bin-
nen. De tegenpartij behaalde gelijk 
een home-run. De tweede inning 
begon Thamen met een kleine voor-
sprong van 2-3. De pitchers van de 
tegenpartij hadden nog wat moeite 
met aangooien en werden er mede 
daardoor de hele wedstrijd maar 3 
honkbalslagen gemaakt door Tha-
men en konden alle spelers van het 
team met 4 wijd naar de eerste honk 
lopen.

Door het stelen van honken kwa-
men de punten binnen. De tweede 
en derde inning kwam Thamen op 
een voorsprong van 2-7 en 2-16. Na  
drie inningen dachten de toeschou-
wers een warme plek te kunnen op-
zoeken maar er kwam nog een vier-
de inning. Ondanks dat Thamen 
weinig weerstand kreeg waren de 
pitchers en catchers Cherwin, Lu-
cas, Roy, Skip en Patrick goed op el-
kaar ingespeeld en zorgde

Ze samen met de veldspelers Dion, 
Vincent, Stan, Tim en Jesper voor 

een mooi eindresultaat van 4- 22 in 
het voordeel van Thamen

Uithoorn - De 4-0 nederlaaag van 
Qui Vive Jongens A1 uit tegen Rei-
gers in Hoofddorp afgelopen zater-
dag oogt geflatteerd, maar recht op 
zelfs een puntendeling hadden de 
Uithoornse hockeyers niet. Een fitter 
en gemotiveerder Reigers dat slim 
gebruik maakte van de eigen moge-
lijkheden en de kansen die Qui Vi-
ve weggaf, hield de wedstrijdpunten 
thuis. Aanstaande zaterdag thuis te-
gen het hoog genoteerde HDM kan 
Qui Vive aantonen, dat het terecht 
in de interdistrictscompetitie is in-
gedeeld. 

De heenwedstrijd voor de winterstop 
eindigde in een mooi bevochten 2-2 
gelijk spel, waarin beide teams een 
keer op voorsprong kwamen. Afge-
lopen zaterdag was er alleen in de 
eerste helft en de eerste 10 minuten 

van de tweede helft sprake van een 
duel. Illustratief is, dat in de eerste 
wedstrijd zowel Qui Vive als Reigers 
vijf strafcorners kreeg. In de twee-
de wedstrijd werd slechts één cor-
ner toegekend, die Reigers overi-
gens niet benutte. 

Geconcentreerd begin 
Zowel de thuisclub als Qui Vive 
maakte in de eerste minuten een 
geconcentreerde indruk, met een 
iets sterker spelend Reigers. Vooral 
op het middenveld maakte het ABN 
Amro-team uit Uithoorn te veel tech-
nische fouten en in de opbouw wer-
den teveel ballen ingeleverd. Na een 
kwartier kwam Reigers op een 1-0 
voorsprong en hield het overwicht, 
waartegen Qui Vive slechts spaarza-
me mogelijkheden wist af te dwin-
gen. Het rendement van de aan-

val in de cirkel van de tegenstander 
bleef onder het nulpunt. Verdedi-
gend hield het team van co-sponsor 
De Graaf Van der Zande, dat zich 
wederom gesteund zag door vele 
toeschouwers, het hoofd koel. Maar 
dat de meeste spelers onzorgvuldig 
omgingen met hun energie, zou hen 
de tweede helft nog opbreken. 

Zwakke tweede helft
Net als tegen Stichtste een week 
eerder speelde Qui Vive een zwakke 
tweede helft, op de beginfase na. In 
de 11e minuut werd een dekkings-
fout van zijn verdedigers de goed 
keepende Kaas fataal: 2-0. De Qui 
Vive-spitsen kregen wel enkele mo-
gelijkheden, maar Reigers speelde 
het hockeyspelletje slimmer. Tegen 
de afwisselingen in bal- en spel-
tempto, zuiverder passes en vooral 
een fellere instelling bleek Qui Vive 
niet opgewassen.
Middenvelder Wouter Haremaker 
liep na 23 minuten tegen een ge-
le kaart aan en dankzij de overtal-
situatie die hierdoor ontstond kwam 
Reigers op een beslissende 3-0.
De laatste treffer van Reigers vijf 
minuten voor tijd is voor de statis-
tieken, maar daarom niet minder  
teleurstellend. 

Hoop op herstel
Het ontbreken van de geblesseerde 
Heijerman en Kolenberg kan geen 
excuus zijn voor de te groot uitge-
vallen nederlaag.
Hopelijk zijn zij er zaterdag bij als 
Qui Vive, dat dan waarschijnlijk door 
een schorsing toch al gehandicapt 
is, thuis tegen HDM alles uit de kast 
moet halen om nog competitiepun-
ten te kunnen pakken.

De Kwakel - Na afloop van de re-
guliere competitie van de Veen en 
Rijnstreek vinden de Bocxe Biljart 
Finaledagen plaats. Tijdens deze fi-
naledagen strijden de kampioenen 
van de beide speelhelften aange-
vuld met de beste nummer 2 om het 
algehele kampioenschap van hun 
klasse. Van biljartvereniging ‘t Fort 
uit De Kwakel deden er drie teams 
mee. Twee teams speelden in de B1 
klasse en één team mocht aantre-
den in de C5 klasse. Dit team kreeg 
echter door diverse omstandighe-
den geen vier spelers bij elkaar en 
moest zich helaas afmelden. 
In de B1 klasse, spelsoort drieban-
den,  dus twee teams van Biljartver-
eniging ‘t Fort. Samen met een team 
van Biljartvereniging Roelofarends-
veen streden ze om het algehe-
le kampioenschap. De eerste wed-
strijd was direct de onderlinge con-
frontatie van de teams van ‘t Fort. 
Het team van Jan van Doorn nam 
het op tegen het team van John van 
Dam. De week voorafgaand werd 
de boel al op scherp gezet. De ver-
bale communicatie tussen de twee 
teams loog er niet om. In de eerste 
partij van deze ontmoeting nam Jan 
het op tegen John. John had in het 
begin duidelijk de minste last van de 
spanning. Hij speelde vrij uit en wist 
Jan direct op een flinke achterstand 
te zetten. Maar Jan  van Doorn heeft 
een ijzersterke wedstrijdmentaliteit 
en weet dat hij nooit verloren heeft 
voordat de laatste carambole ver-
speeld is.

Spanning
Het duurde lang voordat Jan zijn 
spanning de baas was, maar een-
maal zover liet ook hij zien dat hij 
een aardig potje kan biljarten. John 
moest even pas op de plaats ma-
ken en zag Jan langszij komen. Het 
was er op en er over. John kwam 
de mentale tik niet meer te boven 
en zag Jan er met de winst vandoor 
gaan. In de tweede partij nam Jos 
Spring in ‘t Veld het op tegen Mar-
co van Kessel. In de competitiewed-
strijden was te zien dat beiden niet 
voor elkaar hoeven onder te doen. 
Ook deze partij was datzelfde speel-
beeld weer te zien. Zowel Jos als 
Marco speelde niet slecht maar er 
kan er maar één winnen en dat is 
de beste. Jos was ditmaal de bes-
te en wist met zijn overwinning de 
stand in de onderlinge confrontatie 
weer gelijk  te trekken. De beslissing 
moest dus vallen in de wedstrijd tus-
sen Theo Bartels en Do van Doorn. 
Dat er grote belangen op het spel 
stonden was duidelijk merkbaar. Het 
werd dan ook een zeer spannende 

wedstrijd die uiteindelijk in het voor-
deel van Theo werd beslecht. Hier-
door werd het 4-2 voor het team van 
Jan van Doorn wat hun 2 wedstrijd-
punten opleverden.

Verliezer
De verliezer van de ontmoeting tus-
sen de beide Fort teams kwam in 
de tweede wedstrijd uit tegen het 
team van Roelofarendsveen. John 
van Dam, Jos Spring in ‘t Veld en 
Do van Doorn mochten tegen Roe-
lofarendsveen hun blazoen probe-
ren op te vijzelen. De mentale tik 
die was uitgedeeld bleek nog te 
zijn blijven hangen.  Het wilde an-
dermaal niet lukken om de winst te 
pakken. Er werd nog wel één wed-
strijd gewonnen waardoor ook hier 
de uitslag 4-2 werd in het voordeel 
van Roelofarendsveen. Er ontstond 
dus een echte finale. Beide teams 
hadden met 4-2 gewonnen en dus 
2 wedstrijdpunten.
De ontmoeting tussen het team van 
Jan van Doorn en het team van Roe-
lofarendsveen moest de beslissing 
brengen wie zich een jaar lang kam-
pioen van de B1 klasse mag noe-
men. Jan mocht andermaal als eer-
ste speler van zijn team het spits af-
bijten. Als de voorboden een graad-
meter waren voor het verdere ver-
loop van deze ontmoeting dan zag 
het er niet best uit voor het team van 
Jan. Hij werd namelijk overklast door 
zijn tegenstander, iets wat hem niet 
vaak gebeurd. Jan stond erbij en 
keek er naar en kon niet meer doen 
dan zijn tegenstander een warme 
hand toereiken. Het was dus geen 

opgelegd pandoer, dat was inmid-
dels wel duidelijk. Marco van Kessel 
mocht in de tweede partij proberen 
de stand gelijk te trekken. Bij ver-
lies was de kampioen bekend. Maar 
juist in deze situaties voelt Marco 
zich op zijn sterkst. 

Zenuwen
Dat Marco kan biljarten dat is alge-
meen bekend. Het ging er dus om  
dat hij zijn zenuwen in bedwang 
wist te houden. Het ging hem al-
lemaal goed af en met bij vlagen 
mooie spelbeelden wist Marco de 
winst naar zich toe te trekken. De 
stand was hiermee weer gelijk ge-
trokken en de druk kwam dus volle-
dig op de schouders van Theo Bar-
tels te liggen.  Het leek even de ver-
keerde kant op te gaan voor het 
team van Jan van Doorn. Theo keek 
al vrij snel tegen een grote achter-
stand aan. Gelukkig was de ach-
terstand niet zo groot dat deze niet 
meer te overbruggen was. Het ging 
steeds beter lopen bij Theo en bij 
zijn tegenstander stokte de pro-
duktie. Theo had hierdoor als eer-
ste zijn te behalen caramboles bij 
elkaar waardoor de champagne-
kurken konden knallen. Het kam-
pioenschap was binnen. Nu wacht 
hun de volgende uitdaging. In het 
weekend van 24 en 25 april mogen 
zij het district vertegenwoordigen in 
het gewestelijke kampioenschap. 
Dit word verspeeld in Schoonhoven 
en Stolwijk. Wanneer ook deze hor-
de word genomen staat hun even-
tueel deelname aan het Nederlands  
Kampioenschap te wachten.
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Legmeervogels B1 gaat 
voor kampioenschap
Uithoorn - Met nog 5 wedstrijden 
voor de boeg staat LMV nummer 
1  in de poule.  Maar met nog een 
programma tegen de nummers 2, 3, 
4 en 5 moeten ze komende weken  
nog wel  aan de bak.
Deze week stond er de wedstrijd 
tegen BFC uit Bussum op het pro-
gramma. Deze ploeg had de laat-
ste weken veel punten gepakt en 
dat betekende dus een gevaarlijke 
tegenstander.  Vanaf minuut 1 pro-
beerde LMV druk te zetten op de 

goal van BFC. Er waren wat kansen 
van LMV maar de grootste kans was 
voor BFC  die echter knap uit de goal 
werd gewerkt door Leroy.  Na de rust 
kwam LMV  sterk uit de kleedkamer 
en werd BFC steeds meer met goed 
spel teruggedrongen.  En eindelijk 
viel dan het bevrijdende doelpunt 
van Jordy.  Na dit doelpunt hebben 
ze de wedstrijd niet mee uit han-
den gegeven en werd er zelfs nog 1 
maal gescoord en werd de wedstrijd  
makkelijk uitgespeeld. Weer is ge-

bleken deze ploeg door met zijn al-
len hard te werken er heel wat mo-
gelijk is , maar ze zullen de komende 
weken nog 4 keer tot op de bodem 
moeten gaan. Door andere uitsla-
gen zal  Legmeervogels B1 samen 
met Elinkwijk gaan strijden voor het 
kampioenschap in de hoofdklasse.
Een kampioenschap zal betekenen 
dat ze na 1 jaar afwezigheid weer 
naar de 3e divisie zullen promove-
ren. Voor de jongens en club is dit 
natuurlijk erg belangrijk.

Jan van Doorn, Theo Bartels
en Marco van Kessel
kampioen in de B1

Qui Vive Jongens A1 tegen 
Reigers onvoldoende sterk

Winst voor de pupillen 3
van Thamen

MD1 wint het Dik Trom 
Reigers toernooi in 
Hoofddorp!
Uithoorn - ‘’DikTrom” blijft een ra-
re naam voor een toernooi, dan ver-
wacht je alleen maar “dikkertjes” op 
het veld. Maar niks is minder waar, 
de bedenker van Dik Trom komt uit 
Hoofddorp er staat zelfs in het cen-
trum een echt standbeeld van dat 
ondeugende lieve jongetje. Dus 
toch een hele toepasselijke naam 
voor het jaarlijkse toernooi van de 
De Reigers. Voor de MD1 dus geen 
paaseieren op tweede paasdag 
maar de meisjes moesten al vroeg 
uit de veren om op tijd in Hoofddorp 
te zijn. Helaas moesten we Emma en 
Romee vandaag missen en kon Sop-
hie door een blessure niet spelen ( 
geweldig dat je er was om je team 
aan te moedigen )maar in Nadine, 
Megan en Juul van de D2 hadden 
we drie geweldige invallers mee.   
Voordat de wedstrijd bespreking 
voor onze eerste wedstrijd kon be-
ginnen moesten we met elkaar na-
tuurlijk eerst de MD3 aanmoedi-
gen die de spits af mochten bijten.  
Door de hele dag heen hebben we 
als teams elkaar aangemoedigd en 
heus dat scheelt zoveel extra sup-
porters langs de lijn.

Stugge
Onze eerste wedstrijd was alweer 
tegen de D1 van AthenA een team 
dat we maar tegen blijven komen 
dit seizoen.  AthenA blijft een stug-
ge tegenstander voor ons maar ook 
in deze wedstrijd waren we ze de 
baas.  Eerst een goede actie van on-
ze verdedigers, een prachtige pass  
van Nadine op Roxy die de 1-0 in-
tikte en dat was ook direct de eind-
stand. De eerste 3 punten waren 
voor ons. De tweede wedstrijd was 
een stukje lastiger, SCHC (de Sticht-
sche) speelt net als wij op het hoog-
ste niveau in hun regio en daar doen 
ze het ook supergoed. Na de wed-
strijd bespreking van Piet en Joan 

stond iedereen op scherp.  De meis-
jes van de Stichtsche gingen net zo-
als wij voor de volle winst. Er waren 
ook veel kansen voor beide teams. 
Beide keepsters hadden prachtige 
reddingen maar die van Lotte waren 
het mooist. De wedstrijd tegen Alk-
maar was in mijn optiek onze mooi-
ste! De verdediging van Qui Vive 
stond als een huis met Suzanne, Ni-
kita, Annick en Tessa. Ons midden-
veld met Romy als vrije verdedig-
ster, en Juul, Megan, Nadine en  Sa-
rah brachten keer op keer de aan-
vallers Julia, Maybel en Roxy in stel-
ling. Het was aan de keepster dat er 
niet meer gescoord werd dan twee 
keer. Maar het waren dan ook doel-
punten van Sarah met de backhand 
om in te lijsten.     

Te groot
Voor de D1 van Mijdrecht waren wij 
een maatje te groot, in 20 minuten-
tijd werd het 5-0 voor Qui Vive.  Op 
alle fronten werden de meisjes van 
Mijdrecht weggespeeld. Onze Tes-

sa was los op de rechts voor positie 
en scoorde een paar prachtige doel-
punten en wist ook steeds onze an-
dere aanvallers te bereiken met pri-
ma voorzetten.

Onze laatste wedstrijd was tegen 
onze gastvrouwen van de Reigers, 
heel veel publiek! Alle ouders, onze 
D3 met hun ouders ondersteunde 
ons met geweldige aanmoedigin-
gen. Aan de andere kant werden de 
Reigers natuurlijk ook aangemoe-
digd door al hun teams maar ook de 
meisjes van de Stichtsche waren vol 
voor de Reigers.
Logisch want als wij deze wed-
strijd zouden verliezen hadden zij 
het toernooi gewonnen. Fanatiek als 
de meisjes van de D1 zijn wilden we 
dat absoluut niet laten gebeuren, op 
linies werd er fel en met veel  inzicht 
gespeeld. Wat uiteindelijk resulteer-
de in 2 doelpunten voor Qui Vive, en 
de winst: 4 wedstrijden gewonnen, 
eentje gelijk, dus de  grote beker is 
mee naar Uithoorn!     
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Britt Koolmoes tweede op 
Judokampioenschap van 
Noord-Holland
Uithoorn - Zondag 11 april is de 
Uithoornse Britt Koolmoes 2e ge-
worden op het Noord-Hollands ju-
dokampioenschap tot 12 jaar. Britt 
wist zich drie weken geleden vrij 
eenvoudig te plaatsen voor dit kam-
pioenschap door 2e te worden van 
de regio Haarlem. De beste 16 ju-
doka’s plaatsen zich voor het kam-
pioenschap van NH. Britt is de hui-
dige kampioen van NH in de leeftijd 
tot 10 jaar. Een prestatie die zij wil-
de evenaren in de leeftijdklasse tot 
12 jaar.

Britt begon goed en wist haar 1e 
tegenstander met diverse worpen 
snel te verslaan. In haar 2e partij te-
gen Axel Engel, die probeerde om 
er een fysieke wedstrijd van te ma-
ken, kon ze snel scoren met haar fa-
voriete heupworp en vervolgde met 
een houdgreep voor ippon. In de 3e 
partij stond ze tegen de kampioen 
van het district Noord  Daliel Afa-
zour een lastige tegenstander die 

gebrand was om Britt te verslaan; 
enkele maanden geleden wist Britt 
hem te verslaan in de finale van 
het kampioenschap van NH. Ook 
dit keer gaf Britt hem geen kans en 
wist hem met goed tactisch judo te 
verslaan. Britt stond in de halve fi-
nale en moest tegen Bodhi Allard 
een onbekende judoka dus we gin-
gen voor Britt haar favoriete heup-
worp. Britt kon direct haar favorie-
te pakking maken en scoorde met 
uchi mata gevolgd door een houd-
greep voor de volle winst. Britt stond 
weer in de finale en moest met haar 
trainingsmaatje Jesse Reede uit-
vechten wie zich kampioen van NH 
mocht kronen. Het werd een span-
nende maar geen mooie finale. He-
laas verloor Britt de finale door het 
kleinst mogelijke verschil maar vol-
ledig terecht: Jesse was dit keer be-
ter. Al met al toch een mooie pres-
tatie om direct weer op het podium 
te staan in een hogere leeftijdsca-
tegorie. 

Qui Vive dames 1 onder-
uit tegen Kraaien dames 1
Uithoorn - Afgelopen zondag 
speelde Qui Vive dames 1 uit tegen 
Kraaien in Wijdewormer. Ondanks 
dat Qui Vive op weg is om kampioen 
te worden kwamen de dames toch 
met een kater terug naar de Kwa-
kel: 2-3

Qui Vive begon de wedstrijd niet 
sterk, het tempo was laag en zij lie-
ten zich erg intimideren door de 
Kraaien. Maar gelukkig kon Marlous 
Bijleveld de 1-0 maken uit de straf-
corner. Qui Vive probeerde het tem-
po op te voeren maar kwam niet echt 
in het spelritme. Hiervan maakten 
Kraaien goed gebruik en zij maak-
ten voor de rust nog de gelijkma-
ker. In de rust gaf trainer/coach Eti-

enne Spee tijdens zijn  peptalk aan 
dat Qui Vive  het speltempo omhoog 
moest gooien en benadrukte vooral 
in de afronding scherp te blijven. In 
het begin van de tweede helft kreeg 
Qui Vive wat meer vat op het spel 
en scoorde Charlotte Vega de 2-1 
met een mooie goal door de keeper 
uit te spelen. Met deze voorsprong 
probeerde Qui Vive de drie punten 
binnen te halen, maar dat lukte he-
laas niet. In de laatste 10 minuten 
wist Kraaien de gelijkmaker te sco-
ren. Hierdoor gingen de dames uit 
de Kwakel onrustig spelen en wer-
den er veel ballen ingeleverd. In de 
laatste 2 minuten kreeg Kraaien nog 
een strafcorner waaruit ze de 2-3 
scoorden.

Rabobank-Amstel 
schaaktoernooi 2010
Uithoorn - Op zaterdag 24 april a.s. 
wordt door schaakvereniging De 
Amstel te  Uithoorn het 15e Rabo-
bank – Amstel schaaktoernooi geor-
ganiseerd. Het toernooi is sterk ge-
richt op de jeugd, maar er is ook een 
groep voor volwassenen. De jeugd-
groep is t/m 15 jaar. De aanvangstijd 
van het toernooi is 12 uur (gaarne 
om 11.45 u aanwezig) i.v.m. de inde-
ling. De prijsuitreiking is rond 17 uur. 
Het toernooi vindt plaats in Sporthal 
de Scheg , Arthur van Schendellaan 
100 A te Uithoorn. Van te voren aan-

melden is beslist noodzakelijk. Deel-
name aan het toernooi is gratis!!

In dit z.g. rapidschaak- toernooi 
spelen de junioren 9 en de senioren 
7 ronden volgens Zwitsers systeem. 
Prijzen zijn er voor de 1e, 2e en 3e 
plaats ,voor de jeugd zijn er tevens 
extra prijzen per leeftijdcategorie.

Men kan zich opgeven per e-
mail: amstelschaak@4.all of bij 
H.Elserman, tel (0297) 566501. Aan-
melden voor 16 april.

Dames De Amstel 
onnodig ten onder
Uithoorn - Geheel compleet trok-
ken de dames van De Amstel zater-
dagavond naar Haarlem om het daar 
op te nemen tegen Haerlem ’04. De 
thuiswedstrijd was moeizaam met 7 
– 5 gewonnen en bij een overwin-
ning vanavond zouden de dames di-
rect promoveren. Het liep echter an-
ders.

De eerste aanval was voor De Am-
stel. Niké had de bal en speelde op 
Ninke, die naar Hilde doorgaf. Hilde 
speelde Diana aan en haar voorzet 
op Ninke werd door de laatste net 
niet verzilverd. Een vrije worp van 
Hilde kwam bij Kate terecht die te-
rugspeelde op Colette die met een 
lange bal Rianne bereikte die net 
naast schoot. Diana onderschepte 
een aanval van Wit en speelde op 
Hilde. Die kreeg een vrije worp mee, 
maar haar schot miste net doel. Na 
ruim anderhalve minuut spelen wist 
Hilde het overwicht in een voor-
sprong om te zetten: 0 – 1. Tien se-
conden later moest Hilde voor twin-
tig seconden naar de kant en Wit 
profiteerde: 1 – 1. Na twee minu-
ten spelen kreeg Kate een tijdstraf, 
maar nu profiteerde Haerlem niet. 
Een snelle aanval van Colette, Kate 
en Rianne had net geen resultaat. 
Na ruim drie minuten moest num-
mer 11 van Wit naar de kant, maar 
De Amstel plukte er geen vruchten 
van. De aanvallen van Haerlem wa-
ren vrij traag en zij overschreden de 
dertig secondengrens. Diana schoot 
keihard op de paal. Met nog vier se-
conden te gaan kreeg Diana een 
tijdstraf en moest dus naar de kant.

Vrije worp
Niké had ook bij het tweede part-
je de bal en via Hilde kwam de bal 
bij Yvonne V. die Mireille aanspeel-
de. Mireille nam haar vrije worp di-
rect, maar vond de keeper op haar 
pad. Na ruim een minuut deed num-
mer 10 van Wit het beter door de 2 
– 1 te scoren. De meeste aanval-
len van Haerlem werden vroegtijdig 
onderbroken, maar De Amstel was 
niet erg nauwkeurig met de scho-
ten. Met nog ruim twee minuten op 
de klok ontsnapte Kate aan haar te-
genstander en het stond 2 – 2. De 
tegenaanval van Haerlem duurde te 
lang en via Hilde en Mireille kwam 
de bal bij Maaike die haar schot 
door de keeper gestopt zag. Mireil-
le veroorzaakte met nog ruim een 
minuut te gaan een strafworp. Co-

lette hield het schot van Wit 12 be-
kwaam.
Het derde partje begon zoals de bei-
de vorige. Niké veroverde de bal en 
speelde op Hilde. Deze legde terug 
op Colette en via Rianne en Niké 
kwam de bal bij Hilde. Deze schoot 
meteen op doel en binnen dertig se-
conden stond het 2 – 3. De Amstel 
wisselde korte, snelle aanvallen met 
lange passes af met langere aan-
vallen over meer schijven. Een lan-
ge bal van Colette op Ninke werd 
door de laatste voortgezet met een 
sprint naar het doel en een doel-
punt: 2 – 4. Dit was na ruim een mi-
nuut spelen. Even later kwam Haer-
lem door nummer 10 terug naar 3 
– 4. Een aanval van Colette, Yvon-
ne W. en Niké leverde helaas niets 
op. Een aanval die begon bij Colet-
te en via Kate en Rianne bij Mireil-
le kwam had ook geen resultaat. 
Met nog tweeënhalve minuut moest 
Diana naar de kant. Haerlem pro-
fiteerde en kwam gelijk: 4 - 4. Hil-
de schoot na een voorzet van Niké 
over. Een heel verre bal van Colet-
te was voor de keeper van Haerlem. 
Colette redde nog weer eens heel 
mooi. Een schot van Hilde was voor 
de keeper.

Partijtje
Het vierde partje liet weer Niké 
aan de bal zien. Zij speelde op Hil-
de en zwom zelf door. Hilde passte 
en Niké raakte de paal. Diana vond 
ook de keeper op haar weg. Na an-
derhalve minuut wist Wit 10 wel het 
doel te vinden en zette Haerlem op 
voorsprong: 5 – 4. De keeper van de 
thuisclub begon steeds sterker te 
keepen. Daardoor miste Ninke na 
een mooie aanval van Colette, Hil-
de en Niké. Met nog ruim twee mi-
nuten op de klok moest Wit 11 naar 
de kant, maar De Amstel wist niet te 
profiteren. De thuisclub breide weer 
eens te lang aan een aanval en uit 
de tegenaanval wist De Amstel bij-
na te scoren. Hilde moest ruim een 
minuut voor tijd twintig seconden 
naar de kant. Net op het moment 
dat zij terugkwam en de laatste mi-
nuut inging vergrootte Haerlem de 
voorsprong naar 6 – 4. In die laatste 
minuut waren vrijwel alle aanvallen 
voor De Amstel. Resultaat had het 
echter niet hoewel Hilde net de ver-
keerde kant van de paal koos.
Een onnodig verloren wedstrijd, 
waar coach Elmer ook niet echt te-
vreden mee was.

Zenuwslopende dagen 
voor tal van BVK leden
De Kwakel - Nog 1 speelavond is 
er te gaan in de laatste cyclus van 
de parencompetitie van de BVK en 
op die slotavond op donderdag 15 
april zullen in Dorpshuis De Quakel 
weer de beslissingen vallen over wie 
er gaan promoveren of degraderen.
 
In de A lijn valt er weinig te promo-
veren, maar is uiteraard wel van be-
lang wie er bovenaan de ranglijst zal 
staan als de laatste kaarten gelegd 
zijn. Nu is echter al duidelijk dat de 
huidige nummer 2, Wim en Rita Rit-
zen, volgende week bijna 13% meer 
zullen moeten scoren dan koplopers 
Andre Verhoef en Dick Elenbaas, 
die met een gemiddelde van bijna 
61% over 5 avonden hun superiori-
teit duidelijk bevestigen. Wim en Ri-
ta scoren bijna 59% gemiddeld en 
dat is dan weer bijna 5% meer dan 
de huidige nummer 3.
Ook op donderdag 8 april vinden 
we de al genoemde paren weer bo-
venaan de dagranglijst terug, And-
re en Dick met 64,3%, Wim en Ri-
ta met 62,7%. Piet vd Poel en Gerard 
de Kuijer veroverden de 3e plaats 
met 57,4%.
De onderste 5 paren van de totaal-
ranglijst na 4 avonden wisten ook 
deze avond niet te imponeren en 
die vinden we dan ook allemaal on-
derin terug. De kans dat de paren 
Hennie en Jan van der Knaap en Ria 
Broers-Tiny Mann (deze week laat-
ste) nog kunnen ontkomen aan de-
gradatie lijkt minimaal, maar de 4 
paren daarboven staan vlak bij el-
kaar en die 4 zullen onderling moe-
ten uitmaken wie mede afdaalt naar 
de B lijn.
 
B Lijn
In die B lijn is er eigenlijk weinig 
spanning meer bovenaan, want de 
huidige nummer 4 heeft een voor-
sprong van meer dan 2% gemiddeld 
op nummer 5, dus ook dat betekent 
een ‘gat’ op de slotavond van meer 
dan 12%.
Die huidige nummer 4 zijn Atie en 
Wan Overwater en zij veroverden 

die positie door met de topscore van 
de avond van 65,77% 1e te worden. 
Zij werden gevolgd door het ver-
rassend sterk scorende paar Wim 
Maarschalk-Henk Poll, die na hun 
2e plaats deze avond met 59,8% ook 
in de totaalstand die plaats innemen 
en zij zullen dan ook volgend sei-
zoen hun opwachting mogen ma-
ken in de A lijn. Gelegenheidspaar 
Hetty Houtman-Joop de Jong deed 
met 57,14% keurig mee en zij wer-
den hiermee 3e.
Tiny en Adriaan Kooyman zijn de 
fiere koplopers in deze lijn en met 
hen zullen ook de nummers 3 Kitty 
en Huub van Beem terugkeren naar 
waar zij thuis horen, de A lijn dus.
Mayke Dekker en Ellen de Jong 
werden deze keer laatste en zijn 
daardoor nog niet helemaal vrij van 
degradatiezorgen en dat geldt voor 
nog 5 paren.

C lijn 
In de C lijn met 12 paren sprongen 
2 paren er bovenuit en beide paren 
bevatten een ‘Doeswijk’. Riet Does-
wijk eiste namelijk de 1e plaats op 
met partner Joop den Blanken, die 
blijkbaar zeer geinspireerd is door-
dat hij enige weken geleden tot het 
gilde der grootvaders mocht toetre-
den. Zij scoorden precies 60% en 
maken mede daardoor serieus kans 
op promotie naar de B lijn.  De an-
dere Doeswijk was Ruud, die met 
partner Corrie Bartels 2e werd met 
59,17%. Ook zij hebben nog een, 
zij het kleine, kans op die promo-
tie, maar dan moeten een van de nu 
nog boven hen staande paren vol-
gende week wel een slippertje ma-
ken. Corrie Olijhoek en Riet Koot 
werden 3e met 53,33%.
Greet de Jong en Roel Knaap voe-
ren de ranglijst hier aan en zijn al 
zeker van promotie, maar het ver-
schil tussen de nummers 2 en 5 is 
minder dan 2% gemiddeld. Dat be-
looft dus nog spannend te worden. 
Over 1 week is alles beslist en kan 
het vizier worden gericht op de slot-
serie van de laddercompetitie.

Tophockey Qui Vive H2
Uithoorn - Afgelopen zondag was 
het na een weekje rust weer zover 
,Heren 2 moest thuis aantreden te-
gen VVV uit Amsterdam.
Altijd moeilijk om tegen een ploeg 
te spelen die boven je staat op de 
ranglijst ,maar de mannen gin-
gen er vanaf het fluitsignaal vol te-
gen aan ,en met goed hockey en 
veel inzet en de bekende lach op 
het gezicht werd de ruststand van 
3-0  bereikt.  Na veel complimen-
ten en een peptalk van hun coach 
ging de 2 de helft helaas wat stroe-

ver maar met af en toe  goed hockey 
en wat gele kaarten voor Qui Vive 
spelers (dat krijg je wel eens als je 
inzet toont), werd de wedstrijd met 
een 4-1 overwinning afgesloten .pri-
ma gedaan mannen en op naar de 2 
de plaats op de ranglijst nog maar 3 
pnt achter op de nr. 2 van de reser-
ve overgangsklasse , dus dat moet 
kunnen met zo’n klasse elftal. Als u 
zelf van Qui Vive Heren 2 wilt ge-
nieten ,ze spelen a.s. zondag 18 april 
thuis om 12.45 uur voor Qui Vive H1 
(ook Tophockey) 14.45 uur .

Halverwege bij Bridge-
vereniging De Legmeer
Uithoorn - De middelste van de vijf 
zittingen parencompetitie bracht 
nog geen tekening in de strijd om 
de ups en downs van de ranglijst.
Van de vier hoogst geplaatsten in de 
A-lijn bevestigden alleen de num-
mers drie, Frans Kaandorp & Gerda 
Schavemaker, hun positie door een 
derde plek te scoren met 57,44%.
Renske & Kees Visser, nog steeds 
aanvoerders, bleven met 48,21% 
steken op een negende plaats en 
ook Luuk Smit & Lijnie Timmer als 
tweede totaal, konden geen potten 
breken als achtste met 48,81%. De 
nummers vier Hans & Sonja Selman 
deelden in de malaise van de top 
met 49,70% als zevende deze avond.
Wel eerste werden Ruud Lesmeis-
ter & Kees Bergkamp met 61,90%, 
nipt voor Andre van Herel & Cora 
de Vroom met 60,42%. Voor de vier-
de plaats tekenden Jan Egbers & 
Ben Remmers met 55,65%. Onder-
aan is het spannend aan het worden 
voor Cobie Bruine de Bruin & Tru-
di Zandbergen, die met een score 
van nu 51,79% zicht hebben gekre-
gen op de “veilige vijfde van onder”. 
Minder verging het Gerda Bosboom 
& Anneke van der Zeeuw en Jan 
Schavemaker & Mieke van den Ak-
ker die met respectievelijk 44,64% 
en 43,15% nog meer achterop raak-
ten. Tonny & Otto Steegstra deden 
het wat beter met 46,43%, maar of 
dat genoeg is om uit de puree te ra-
ken?

B lijn
In de B- lijn deden Rita Vromen & 
Henny Westendorp goede zaken 
met een eerste plaats en 62,50%. Ze 
stegen hierdoor gelijk naar de vier-
de promotie plaats. Ook Nel & Adri-
aan Koeleman maakten een klap-

per met 60,42% als tweede en lie-
ten zo de degradatiezone ver ach-
ter zich. Marianne & Huub Kamp en 
Anton Berkelaar & Klaas Verrips be-
vestigden hun promotie status met 
nu een derde en vierde plaats met 
55,90% en 54,86%. Froukje Kraaij 
& Rini Tromp  consolideerden hun 
top positie in het klassement met 
nu 54,17%. In de onderste regionen 
worstelen Tini Geling & Jo Wevers 
en Elisabeth van den Berg & Maar-
ten Breggeman om te ontsnappen 
aan een terugval. Tini en Jo verging 
het slecht met 39,58% maar Elisa-
beth en Maarten kunnen nog hoop 
houden met hun 47,57%, ondanks 
een   - zeven down kwetsbaar ge-
dubbeld- veroorzaakt door laatst 
genoemde! In de C- lijn kun je al-
leen maar promoveren en Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht zijn dat 
vast van plan. Nu weer nummer één 
met 60,42% en totaal dus fier aan 
kop. Tini & Johan Lotgerink hebben 
als totaal tweede hetzelfde op het 
oog met nu 56,55% als derde. Lenie 
Pfeiffer & invalster Jeannet Vermey 
voor Ans Voogel staan derde, maar 
deden wel een stapje terug met nu 
49,40%. Hetzelfde geldt voor Tini 
van Drunen & Wouda Roos die met 
nu 48,51% nog net de vierde plaats 
voor promotie behielden. De twee-
de plaats deze avond was voor Thea 
Kruyk & Anne Tolsma met 57,14% en 
Map Kleingeld & Mieke Peeters  en 
Nel & Harry Gaarenstroom deelden 
vier en vijf met 55,95%. Wilt u ook 
eens de zinderende spanning on-
dergaan van “er op of er onder” kom 
dan bridgen bij BV De Legmeer. El-
ke woensdagavond vanaf 19.15 uur 
in de barzaal van sporthal De Scheg. 
Inlichtingen bij het secretariaat Ger-
da Schavemaker tel: 0297 567458.

Schoolvoetbaltoernooi 
Uithoorn 2010
Uithoorn - Het schoolvoetbal 2010 
voor Uithoorn zit er weer op. In de 
maand maart werd op 3 woensdag 
middagen schoolvoetbalwedstrijden 
bij Legmeervogels gespeeld. Op vrij-
dag 9 april werden de finales afge-
werkt. Aan het schoolvoetbal deden 
teams van de scholen in Uithoorn en 
De Kwakel mee. 
De volgende teams werden inge-
schreven per categorie:

Jongens D
‘t Startnest 1, ‘t Startnest 2, De Dol-
fijn 1, De Kajuit 1, De Kajuit 2, De 
Kwikstaart 1, De Kwikstaart 2, De 
Regenboog 1, De Regenboog 2, De 
Springschans 1, De Springschans 
2, De Springschans 3, De Spring-
schans 4, De Springschans 5, De 
Tweemaster 1, De Tweemaster 2, De 
Zon 1, De Zon 2, Toermalijn 1

Jongens E
‘t Startnest 1, ‘t Startnest 2, De Dol-
fijn 1, De Kajuit 1, De Kajuit 2, De 
Kwikstaart 1, De Kwikstaart 2, De 
Regenboog 1, De Regenboog 2, De 
Springschans 1, De Springschans 
2, De Springschans 3, De Spring-
schans 4, De Springschans 5, De 
Tweemaster 1, De Tweemaster 2, 
Toermalijn 1

Meisjes D
‘t Startnest 1, De Kajuit 1, De Kajuit 
2, De Kwikstaart 1, De Regenboog 
1, De Springschans 1, De Spring-
schans 2, De Springschans 3, De 
Springschans 4, De Springschans 5, 
De Zon 1, Toermalijn 1

Meisjes E
De Kajuit 1, De Springschans 1, 
Toermalijn 1   
De voorrondes werden gehou-
den op woensdag middag 10 en 17 
maart. De halve finale voor Jongens 
D en E werd op woensdag middag 
31 maart gespeeld.
Vrijdagavond 9 april werden de fina-
les schoolvoetbal 2010 gespeeld. De 
wedstrijden begonnen om 19:00 uur 
en de laatste wedstrijden waren om 
20:30 afgelopen.
De Jongens D speelden hun wed-

strijden op de velden 1 en 2, de Jon-
gens E op veld 5, de Meisjes D op 
veld 4 en de Meisjes E op veld 3.

Nadat de standen per categorie wa-
ren opgemaakt  werd de prijsuitrei-
king door Anouk Hoogendijk ver-
zorgd. Anouk is speelster van het 
nationale vrouwenteam wat de-
ze zomer aan het EK meedeed en 
de 3e plaats behaalden. Tevens is 
Anouk aanvoerster het vrouwen-
team van FC Utrecht. Anouk ver-
telde hoe haar voetballoopbaan tot 
nu was gelopen. Zij was bij CSW in 
Wilnis begonnen, vervolgens heeft 
Anouk 1 jaar bij de C-junioren van 
Argon gespeeld, vervolgens 3 jaren 
bij Legmeervogels 2 jaar als B-junior 
en 1 jaar A-junior. Anouk werd seni-
or en vertrok naar het vrouwenteam 
van Saestum. Sinds de oprichting 
van de Eredivisie vrouwen speelt 
Anouk voor FC Utrecht.

Eindstanden finale vrijdag 9 april
Jongens D
1 De Tweemaster 2 
2 De Springschans 3 
3 De Zon 1 
3 De Kajuit 1 
Jongens E
1 De Kwikstaart 1
2 De Springschans 2
3 De Springschans 4
4 De Kajuit 1  
Meisjes D 
1 De Springschans 1 
2 De Zon 1 
3 De Kwikstaart 1 
4 De Springschans 2
Meisjes E
1 De Kajuit 1
2 Toermalijn 1
3 De Springschans 1  

De nummers 1 bij de Jongens D – 
De Tweemaster 2, Jongens E – De 
Kwikstaart 1, Meisjes D – De Spring-
schans 1 en bij de Meisjes E – De 
Kajuit 1 hebben zich geplaatst voor 
de volgende ronde van het KNVB 
schoolvoetbaltoernooi 2010.
Deze ronde om het kampioenschap 
van de regio Amstelland vind plaats 
op woensdag 19 mei 2010.

Veel activiteiten
KDO handbal in 
Nationale Sportweek
De Kwakel - In de Nationale Sport-
week van 17 t/m 24 april organiseert 
KDO handbal een tweetal activitei-
ten: een handbalclinic en een in-
looptraining. Voor de inlooptraining 
nodigt KDO alle jeugd uit die eens 
wil kijken hoe leuk handbal is. De 
handbalclinic is bestemd voor de ei-
gen jeugd en wordt gegeven door 
twee spelers van eredivisieclub Fi-
qas/Aalsmeer.

Inlooptraining
De inlooptraining vindt plaats op 
woensdagmiddag 21 april van 17.00 
tot 18.00 uur op het sportpark van 
KDO. Het is de laatste van een reeks 
van vier inlooptrainingen; de voor-
gaande trainingen waren al heel 
succesvol! Een groep van ongeveer 
25 jongens en meisjes wonen op dit 
moment de trainingen bij, die wor-
den gegeven door twee gediplo-

meerde jeugdtrainers. Wil je ook 
eens kijken of deze flitsende sport 
bij jou past? Meld je dan aan voor 
de training op 21 april bij Els Wes-
terbos, herels@caiway.nl / 0297 – 
533260, ook voor meer informatie.

Handbalclinic
Voor de jeugdleden die al op hand-
bal zitten, heeft KDO ook iets te bie-
den in de Nationale Sportweek. Zij 
komen op zaterdag 24 april in ac-
tie tijdens een handbalclinic. De cli-
nic wordt gegeven door Bart Neeft 
en Jeffrey Boomhouwer, spelers 
van het eredivisieteam van Fiqas/
Aalsmeer heren 1. Zij gaan de jeugd 
flink laten zweten en de fijne kneep-
jes van het handbal bijbrengen. De 
A- en B-jeugd gaan van 13.30 tot 
15.00 uur aan de slag, de C- en D-
jeugd zijn van 15.00 tot 16.30 uur 
aan de beurt.
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Dancestudio Shanna Elleswijk 
zet met ‘Annie de Musical’ 
Amsterdam op z’n kop!
Uithoorn - Met twee bussen vol 
kostuums, pruiken, grime, tap-
schoenen en glitterhoeden ver-
trokken afgelopen vrijdag ruim 
veertig leerlingen van Dancestu-
dio Shanna Elleswijk naar Thea-
ter Podium Mozaiek te Amster-
dam. 
Na ruim negen maanden repeteren, 
zingen, dansen en acteren waren 
de kinderen en volwassenen van de 
productieklassen vorig weekend (2 
en 3 april) klaar voor hun grote de-
buut in de musical ‘Annie’.
De zenuwen en spanning waren 
zichtbaar te zien toen de cast hun 
eerste stappen op de speelvloer zet-
ten en hun microfoons op kregen, 
maar na een goede generale repeti-
tie stonden ze vrijdagavond allemaal 
te popelen om de uitverkochte zaal 
op zijn kop te zetten. En dat deden 
ze, drie voorstellingen lang!

De 9-jarige Zoë Kuylenburg in de rol 
van het weesmeisje Annie gaf menig 
bezoeker kippenvel met haar zuive-
re stem en acteertalent. Ook de an-
dere weesmeisjes Estelle Gault-
hier, Jamie van Vliet, Chantal Mo-
zes, Amber Pennings, Eline Pomstra, 
Daphne Pomstra, Kirsten Hendriks, 
Daphne Godschalk, Dane van Leeu-
wen, Milou Koenen, Manon Blonk, 
Jessica Otto en Lisa Bouwmees-
ter maakten diepe indruk met hun 
stemmen, acteerprestaties en dans-
kwaliteiten. Tamara Balvers, ‘Molly’, 
liet het publiek swingen met haar 
nummer “Je kleedt je beter met een 
lach”, terwijl Rachelle van Westerop 
de bezoekers hard liet lachen met 
haar rol als het luidruchtige wees-
meisje Julie. Isabelle de Vink was in 
haar rol als het weesmeisje ‘Tracy’, 
de rechterhand van Miss Hannigan, 
ontzettend komisch, terwijl Daphne 
Janssen en Marleen de Lange als 
‘Pepper’ en ‘Duffy’ als de brutaal-
ste weesmeisjes het weeshuis flink 
op z’n kop zetten. Chris van Dijk en 
Mara van Diemen zorgden er als 
‘Fay’ en de wijze ‘Cathy’ voor dat de 
scenes met de weesmeisjes goed 
verliepen. 

Weesmeisje
Niet alleen de weesmeisjes stalen 
de show. Ook Neal Jansen, Stef de 

Gram, Koen Dons en Thijs de Kruif 
schitterden op het toneel in meer-
dere rollen. Het ene moment wa-
ren ze straatjongens, het andere 
moment ‘Asp’, ‘Punjab’ of fotograaf. 
Thijs nam ook de rol van flamboyan-
te radiopresentator ‘Bert Healey’ op 
zich. Een komische rol waarin zijn 
zang- en acteertalent goed tot zijn 
recht kwam.
Eén van de grootste verrassingen 
van de cast was José Schotanus in 
haar rol als Miss Hannigan. José, in 
het dagelijks leven juf op een basis-
school, werd in september verrast 
door regisseuse Maria Couprie en 
artistiek leidster/choreografe Shan-
na Elleswijk met het bericht dat zij 
Miss Hannigan mocht gaan spelen.  
Week na week bewees José met 
haar goede stem en komisch talent 
dat Shanna en Maria een goede 
keuze hadden gemaakt. Met haar 
vertolking van het nummer “Mei-
dengrut” kreeg ze het publiek dan 
ook enorm aan het lachen wat re-
sulteerde in een groot applaus.

Prachtig
De 21-jarige Maartje Sparnaaij uit 
Kudelstaart speelde in ‘Annie’ de rol 
van Grace, de assistente van miljo-
nair Oliver Warbucks. Maartje, stu-
dente aan het conservatorium in 
Alkmaar, was de spil van de show.  
Met haar prachtige stem en goede 
spel wist zij het hele publiek voor 
zich te winnen. 
Huub van Schaik kwam die vrijdag-
ochtend met kaalgeschoren hoofd 
binnen het theater. Speciaal voor 
zijn rol als Oliver Warbucks had hij 
zijn kapsel aangepast waardoor hij 
wel héél veel leek op de acteur die 
in de originele film Warbucks speel-
de. Huub zette de rol van Oliver War-
bucks met veel charme neer.
Komisch duo in de show waren ook 
zeker Alphons Godschalk en Joëlle 
Elleswijk als Haantje Hannigan, de 
broer van, en de domme, blonde Li-
ly St. Regis. Samen met Miss Hanni-
gan smeedden zij een plan om zich 
voor te doen als ouders van Annie 
om zo 50.000 dollar op te strijken. 
Natuurlijk verloopt niet alles volgens 
plan wat vele hilarische momenten 
opleverden.
Herman Pomstra en Anne van Zant-

wijk speelden het presidentsecht-
paar Roosenvelt in de show. Samen 
met Annie zongen zij het nummer 
“Morgen” waarbij vooral Herman’s 
(rap)solo voor veel vermaak zorgde. 
Het spelen van het echtpaar Roo-
senvelt waren niet de enige rollen 
voor dit duo. Herman kwam nog een 
paar keer voorbij als politie-agent, 
wasman, huishouding en al dan-
send in het nummer “Naar de bios-
coop gaan’. Anne zagen wij ook nog 
stralen als Iodent-meisje en in het 
dans-ensemble.

Petje af
Naast de vele hoofdrollen mogen 
wij ook het fantastische ensemble 
en de huishouding niet vergeten. 
Als huishouding, movie-girls, Io-
dent-meisjes en zwervers maakten 
Kirsten Ensing, Angela van Eijk, Lin-
da Oudshoorn, Denise Homan, San-
dra Korenwinder, Rosalie Ottens – 
van Tilburg (‘Cecile’), Denise Koek 
(‘Annette’) en Monique Samsom 
(‘Mrs Pugh’) het totaalplaatje af.
‘Annie de Musical’ was de eerste 
theaterproductie van Dancestudio 
Shanna Elleswijk en met deze show 
kwam een grote droom uit voor 
Shanna. Al jaren droomde zij ervan 
om een musicalproductie op het 
toneel te brengen en haar droom 
is uitgekomen. Onder leiding van 
Shanna (algehele leiding en cho-
reografie) en Maria Couprie (regie) 
heeft de cast een prachtige pro-
ductie neergezet waar iedereen erg 
trots op mag zijn! De cast heeft ge-
noten en het publiek heeft genoten. 
Reden genoeg om volgend seizoen 
(september 2010) opnieuw met een 
productie te starten. De keus is ge-
vallen op de musical ‘Oliver!’ met 
bekende nummers als “Consider 
Yourself”, “Oom-Pah-Pah” en “As 
Long As He Needs Me”. ‘Oliver!’ ver-
telt het beroemde verhaal van Oliver 
Twist, het weesjongetje dat leeft in 
een oud, somber weeshuis in het 
Victoriaanse Londen in het midden 
van de negentiende eeuw. 

Wilt u meer weten over Dancestu-
dio Shanna Elleswijk, de musical 
‘Annie’ of hun volgende produc-
tie ‘Oliver!’, kijk dan op de website:  
www.dancestudioshannaelleswijk.nl

Beste filmpje Tube Your 
Future wedstrijd gekozen
De Ronde Venen - Het VLC, locatie 
Vinkeveen, afdeling 3 HAVO, heeft 
de afgelopen drie maanden meege-
daan aan het project Tube Your Fu-
ture van science center NEMO in 
Amsterdam.

Tube Your Future is een landelij-
ke videowedstrijd waarbij leerlin-
gen van 3,4 en 5 havo/vwo een pro-
fessional in het veld van bètaweten-
schappen en technologie intervie-
wen en filmen.
Er zijn veel leuke beroepen in het 
veld van bètawetenschappen en 
technologie. En Nederland heeft 
technisch en wetenschappelijk ta-
lent hard nodig in de toekomst. Jam-
mer genoeg hebben veel leerlingen 
geen idee wat bijvoorbeeld een ge-
odeet doet, wat een civiel techno-
loog is of dat een econometrist ei-
genlijk een wiskundige is.

Tube Your Future daagt leerlingen 
uit om een kort filmpje (3-4 minu-
ten) te maken van een professional 
in het veld van bètawetenschappen 
en technologie. Op deze manier cre-
eren de leerlingen actief haar of zijn 
éigen beeld van dit beroepsveld.
De leerlingen van 3 Havo hebben 
diverse professionals uit de wereld 
van de betawetenschappen geïnter-
viewd: architect stadsvernieuwing, 
medewerker grafisch bedrijf, huis-
arts, fysiotherapeut, mondhygiënis-
te, industrieel vormgever, fiscalist, 
ontwerper van zonneboilers, een ar-
chitect woningbouw en een bioloog. 
Al deze filmopnamen zijn gemon-
teerd tot een filmpje van maximaal 
4 minuten.

Beste
Woensdag 7 april zijn alle filmpjes 

vertoond en de leerlingen hebben 
zelf het beste filmpje gekozen. De 
kwaliteit van de gemaakte filmpjes 
was goed. Er waren leuke effecten 
in de filmpjes verwerkt. Het moei-
lijkste vonden de leerlingen om het 
geluid goed op te nemen en muziek 
in het filmpje te verwerken. Ook het 
maken van een goede keuze uit de 
ruwe opnamen vonden sommigen 
moeilijk omdat er dan toch veel ma-
teriaal niet gebruikt werd.

Na een gezellige voorvertoning  
waarin iedereen veel aandacht voor 
elkaars filmpjes had is uiteinde-
lijk het filmpje van Maart, Rowan, 
Chantelle en Luz-Elena als bes-
te filmpje uit de bus gekomen. De 
leerlingen vonden dat dit filmpje 
het meest professioneel overkwam 
met de mooiste en leukste effecten. 
Ook was het filmpje goed gemon-

teerd en vlot verteld. De dames wa-
ren voor dit filmpje afgereisd naar 
Vianen, naar het grafisch bedrijf Ha-
bo da Costa.
Zij mogen nu naar het Award Ga-
la op 26 mei aanstaande. Op 26 mei 
organiseert science center NEMO 
een landelijk Award Gala. De ma-
kers van de genomineerde filmpjes, 
hun docenten en de geïnterviewde 
professionals worden hiervoor uit-
genodigd. Een jury van prominenten 
uit het veld van bètawetenschappen 
en technologie, het onderwijs en de 
media reikt mooie prijzen uit aan de 
makers van de drie beste filmpjes 
van het land. (De hoofdprijs is een 
macbook voor alle makers van het 
winnende filmpje).
Wij wensen Maart, Rowan, Chantel-
le en Luz Elena veel plezier op het 
Award Gala en duimen natuurlijk  
voor een mooie prijs.

Hotel-Restaurant Het Rechthuis 
wordt niet verkocht!

Uithoorn - Op 24 maart jl. was in 
deze krant een bekendmaking op-
genomen van notaris mr. J.G. La-
gendijk, dat bij zitting in Het Recht-
huis aan den Amstel op donderdag 
29 april a.s. ‘het horecacomplex, 
zaal, terras, pand en overige ruim-
ten’ van een horecacomplex aan het 
Legmeerplein 2 in Uithoorn, zullen 
worden verkocht. Veel lezers had-
den in de kopregel van deze ove-
rigens juist geformuleerde officiële 
bekendmaking abusievelijk begre-
pen dat het hier om Het Rechthuis 

zelf ging. Dat is een misvatting. Er 
stond duidelijk aangegeven dat het 
een horecagelegenheid betrof op 
het Legmeerplein!
“Niettemin kreeg ik veel telefoontjes 
van verontruste mensen die vroe-
gen of het waar was; of we failliet 
waren of er mee stopten. Wij heb-
ben er zelfs opzegging van reser-
veringen door gekregen. Onlangs 
is er door ons een wervingsadver-
tentie geplaatst voor personeel. Een 
dame reageerde daarop door te vra-
gen of het nog wel zinvol was om 

slechts een maand te komen wer-
ken…”, reageert gastheer/eigenaar 
van Het Rechthuis Hans Tieken. “We 
hebben kortgeleden het terras op-
geknapt, nieuwe tafels en stoelen 
aangeschaft en de hotelkamers ge-
renoveerd, dan ben je toch niet van 
plan ermee op te houden? De no-
taris heeft op 29 april alleen de zaal 
afgehuurd om het project te veilen 
en aan de man te brengen. Dat is 
toevallig hier in Het Rechthuis. Die 
mogelijkheid kunnen wij hier bieden 
omdat we naast het hotel-restaurant 
aanbod eveneens ruimte hebben 
voor bijeenkomsten en vergaderin-
gen. We hebben regelmatig reser-
veringen voor bruiloften en partij-
en, maar ook voor koffietafels, brun-
ches en zelfs High Tea’s. We bieden 
daarnaast buffetten en groepsar-
rangementen. En we draaien goed, 
ook als men bij ons wil reserveren 
voor een gezellig diner. Daar heb-
ben we een uitgebreide kaart voor 
en keuzemenu’s in. Met zoiets in de 
bagage is er natuurlijk geen spra-
ke van dat we Het Rechthuis in de 
verkoop zouden moeten doen“, al-
dus Hans Tieken wiens hele fami-
lie inmiddels actief is in deze be-
kende horecagelegenheid, waarvan 
de keuken Frans-Nederlands is ge-
oriënteerd. Het Rechthuis beschikt 
over een prachtig terras aan de ri-
vier de Amstel, waar op een zomer-
dag veel sloepen afmeren. Kortom, 
zowel voor privéaangelegenheden 
als voor zakelijke doeleinden heeft 
Het Rechthuis veel te bieden. Zelfs 
voor een notaris die een zaal kan af-
huren voor het veilen van roeren-
de en onroerende zaken. Alleen niet 
van Het Rechthuis, waarvan de oor-
sprong teruggaat tot in de zestiende 
eeuw! Meer weten? Kijk op de web-
site: www.hetrechthuis.com.

Oproep aan lokale artiesten 
en gezelschappen voor 

straattheaterfestival 
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Zaterdag 
19 juni a.s. staat het dorps-
centrum van Mijdrecht weer 
op zijn kop want dan staat De 
Ronde Venen in het teken van 
het 18e straattheaterfestival.  
Het belooft dit jaar weer een 
gezellig spektakel te worden 
met bijzondere artiesten die 
u niet vaak zult tegenkomen 
op andere festivals. Zij ko-
men met een bonte mix van 
straattheater, prachtige stel-
tentheater, theaterdans, dwa-
ze straatmuzikanten, poppen-
theater en acrobatiek naar 
Mijdrecht. 
Het festival onderscheidt zich 

ook door de actieve inbreng 
van vele culturele organisa-
ties en artiesten uit De Ronde 
Venen en omgeving. In 2009 
traden maar liefst 25 groepen 
uit De Ronde Venen en omge-
ving op. De festivalorganisatie 
is voor aankomend festival op 
zoek naar lokale culturele or-
ganisaties en artiesten die dit 
jaar een optreden willen ver-
zorgen. Wagenspel door to-
neelgroepen, zang door ko-
ren of duo’s, levende stand-
beelden, akoestische muziek, 
sportdemonstraties, acroba-
tiek, one-man shows: het is 
allemaal mogelijk. Een op-

treden op het straattheater-
festival is een stuk promotie 
voor eigen publiek. De voor-
waarden voor deelname zijn: 
u komt uit De Ronde Venen of 
omgeving en u verzorgt een 
optreden dat een breed pu-
bliek aanspreekt. 

Voor aanmelding (uiterlijk 19 
april) of meer informatie:
Theo de Vaal 
(e-mail:
info@straattheaterdrv.nl) 
Tel. 06-23226691
www.straattheaterdrv.nl
Hier is ook het aanmeldings 
formulier te downloaden 

Gida nodigt oud-leden uit 
voor het lustrumfeest
Uithoorn - Op zaterdag 8 mei be-
staat de jeugdclub Gida 35 jaar. 
Dit willen zij met oud-leden vieren. 
Om 19.00 uur is er in de Burght op 

het Potgieterplein in Uithoorn een 
lustrum/jongerenviering. En van-
af 20.30 uur is er een feest in het 
naastgelegen trefcentrum. 

Daar kunnen huidige en oud-Gida-
leden bijpraten onder het genot van 
een hapje en drankje aan de Gida-
bar.
Aanmelden voor het feest kan op 
gidajikes@gmail.com.

Meer info via Martine Graven, tel.  
0297-870294 of op de website:  
www.gida-jikes.nl.
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Finalisten van het Rabo 
Talentenpodium bekend
De Ronde Venen - Afgelopen don-
derdagavond 8 en vrijdagavond 9 
april vonden de voorrondes van het 
Rabo Talentenpodium plaats in De 
Meijert in Mijdrecht.

In totaal streden er 36 acts om 10 
finaleplaatsen. Het niveau van de 
deelnemers was net als afgelopen 
jaar erg hoog. De jury bestaande 
uit Jeroen Post (juryvoorzitter), Ka-
rin van Harteveld (directeur Particu-
lieren Rabobank Rijn en Veenstro-
men), Nathan Hak (voorzitter AJOC) 
en Judith van Eijk (Dansdocent en 
docent VeenLanden College) had-
den de lastige taak om per avond 
vier winnaars te kiezen. Na afloop 
van de laatste voorronde heeft de ju-

ry in overleg met de organisatie nog 
twee wildcards weggegeven.

De uitslag 
De winnaars van de voorronde op 
donderdag 8 april zijn:
-  Swetta, Mariska, Kelly, Florine en   
 Sanne : acrobatiek act.
-  Jasper en Yvette Lanting
-  Marleen de Lange en Remco de   
 Jonge
-  Joyce Aarsman 

En de winnaars van de voorrondes 
op vrijdag 9 april zijn: 
-  De band Four the Same: Whitley, 
 Billy, Robert en Luuk 
-  Thijs Snoek en Larissa Weilenman 
-  Zoe Visser en Martini Bartol 

-  De BSD crew : Nadia, Rachel, 
 Claire, Lairenan, Djanessa en 
 Talitha 

De wildcards zijn gewonnen door: 
-  Fauve Langerak 
-  Maarten Tuit 

De finale 
Deze 10 winnaars zijn, samen met de 
winnaar van de VLC talentenjacht, te 
zien op de finale van het Rabo Talen-
tenpodium tijdens de Spektakeldag 
van het AJOC Festival op 24 mei. 
Uiteindelijk strijden er dus 11 acts 
om de hoofdprijs: een retro scooter. 
De finale wordt gepresenteerd door 
Valerio Zeno en er zijn optredens te 
zien van o.a. Jan Smit en de 3 J’s!

Expositie natuur steengoed 
in galerie Fort aan de Drecht
Uithoorn - Op zondag 18 april zal 
de nieuwe expositie Matuur Steen 
Goed worden geopend bij Gale-
rie Fort aan de Drecht. Te zien zijn 
werken van 5 kunstenaars, te weten 
Engelien Dam, Karin de Rooij, Net-
tie Rumping, Diny Toom en Jos de 
Zwart
Engelien Dam houdt zich al van-
af  begin 1998 bezig met beeldhou-
wen. Zij volgde lessen bij diverse 
kunstenaars om de vaardigheid van 
het hakken in steen onder de knie 
te krijgen. Inmiddels heeft zij spe-
lenderwijs haar eigen stijl ontwik-
keld. Bij toeval is haar KMEK (Kunst 
Met Een Knipoog ) -serie ontstaan. 
De serie bestaat uit vogels en een-
den die een glimlach hebben maar 
die ook beslist uitlokken. Het unie-
ke aan deze vogels is dat de kopjes 
(en vaak ook de pootjes) gedraaid 
kunnen worden. Daarnaast maakt 
zij ook expressionistische beelden 
en beelden met abstracte en orga-
nische vormen.
Karin de Rooij is in 1998 begonnen 
met een opleiding beeldhouwen in 
Amstelveen op de Volksuniversi-
teit. Zij leerde haar eerste stappen 
in het vak  bij de beeldhouwer Step-
hanie Rhode, waar ze veelal werk-
te met de zachte steensoorten spek-
steen en albast. Zoals Karin het zelf 
verwoordt: “de grote variatie en mo-
gelijkheden van de steen maken het 
bezig zijn met steen heel boeiend en 
door het beeldhouwen ga je anders 
en intensiever naar de dingen om je 
heen kijken”! Eenmaal de smaak te 
pakken ging Karin over op de har-
dere steensoorten, zoals marmer en 
serpentijn. Daartoe volgde zij een 
aantal workshops. Momenteel volgt 
zij met veel plezier beeldhouwcur-
sussen bij Esther Velzeboer, in haar 
werkplaats in Vijfhuizen. Ze maakt 
zowel figuurlijk als abstract werk! 
Een inspiratiebron voor haar beel-
den vormt nog steeds het werk van 
Escher. Karin heeft al vele malen ge-
exposeerd, o.a. in Abcoude, Maars-
sen, Leiden, Amstelveen, Amster-
dam, Nieuwkoop en nam deel aan 
een reeks kunstmarkten.

Grafiek
Nettie Rumping heeft de opleiding 
aan de Academie voor Industrië-
le vormgeving doorlopen. Daar zij 
binnen de grafiek te weinig vrijheid 
vond is zij ertoe overgegaan om het 
vak keramiek te beoefenen. Met het 
materiaal klei kon ze de gewenste 
3-dimensionale objecten als vazen, 
dieren, vogels, figuren creëren! Ech-
ter, zij bleef zoeken naar een tussen-
vorm tussen het 2- en 3-dimensio-
nale en keerde weer terug naar het 

platte vlak. In de laatste jaren hield 
Nettie zich vooral bezig met haar 
zgn. “Plaquettes”, die zij “fragmen-
ten van een landschap” noemt. De 
plaquettes werken als het ware als 
een venster op de muur! Zij expo-
seerde talloze malen, zoals in Hoog-
halen, Capelle a/d IJssel Delft, Ber-
gen (kunstmarkt) etc.
Diny Toom begon ongeveer 50 jaar 
geleden een opleiding tot edelsmid 
aan de School voor Schone Kunsten 
in Arnhem. 15 jaar geleden ging zij 
echter over op het beschilderen van 
porselein en volgde daartoe lessen 
bij bekende porseleinschilders, als 
Meissen en Fürstenberg.
Vervolgens werd zij lid van de Ver-
eniging PSG, dat vele workshops or-
ganiseert
(www.porseleinschildergenoot-
schap.nl). Het beschilderen van por-
selein gebeurt op geglazuurd por-
selein met speciale porseleinverf en 
wordt vervolgens meerdere malen 
in de oven op ongeveer 800 graden 
gebakken, zodat het werk ook in 
de vaatwasser kan! Diny exposeer-
de haar sieraden recent in de muse-
umwinkel Coda in Apeldoorn, voorts 
in Galerie ’t Arthuus in Loenen, Gld. 
en in het museum in Vaassen.

Gepensioneerd
Jos de Zwart is geboren en geto-
gen in Amsterdam, in 1938. Sinds 
1968 met gezin woonachtig in Uit-
hoorn. Inmiddels gepensioneerd. 
Naast zijn werkzaamheden als in-
strumentmaker en cursusleider bij 
de IBM heeft hij zich ontwikkeld als 
een gepassioneerd beeldhouwer. 
Diverse kunstzinnige opleidingen 

hebben hem gebracht tot het stre-
ven naar harmonieuze vormen van-
uit alle gezichtshoeken zowel bij het 
kijken als aanraken. Zijn ontwerpen 
in klei zijn later uitgevoerd in diver-
se steensoorten zoals: speksteen, 
albast, marmer. De kracht van zijn 
beeldhouwwerken ligt in het werken 
met organische vormen en abstrac-
tie. Vanuit zijn technische opleiding 
en baan als instrumentmaker is er 
een basis gevormd voor de perfec-
tie in uitvoering en afwerking. Het 
boeiende aspect is het samengaan 
van ‘touch’, gevoel en perfectie. Jos 
heeft bij diverse galeries en open-
bare instellingen geëxposeerd, o.a. 
Galerie d’Olievaer en Thamerkerk 
te Uithoorn, Volksuniversiteit, IBM 
te Amsterdam en Gemeentehuis te 
Aalsmeer. Deze expositie loopt t/m 
24 mei en is ook op 2de Pinksterdag 
te bezichtigen!
Openingstijden: do/vrij: 14 – 17.00 
uur, za/zo: 12 – 17.00 uur. De officië-
le opening wordt ZONDAG 18 april 
om 15.00 uur verricht door Peter 
Schat, lid van de vereniging Oud-
Uithoorn en De Kwakel. De deu-
ren gaan open om 14.30 uur. Tij-
dens de opening van de tentoon-
stelling treedt Skizzo op. Skizzo ver-
tolkt haar melancholische melodie-
en en liedjes op de trekharmonica, 
een voorloper van de gewone, chro-
matische accordeon. Dit instrument 
werd omstreeks 1830 uitgevonden 
en zwierf in korte tijd uit over de he-
le wereld, waar het instrument be-
kend als vertolker van volksmuziek. 
Ook vandaag wordt dit ‘armeluisor-
geltje’ nog bespeeld, zelfs in moder-
ne muziekstijlen als pop- en jazz.

Oorlog met de Fransen in 
De Ronde Venen
Vinkeveen -  In de geschiedenis 
van Nederland is het water veel-
vuldig gebruikt vanuit militair stra-
tegisch oogpunt. Een verdedigings-
vorm van ons grondgebied, dat ge-
baseerd is op het onderwater zet-
ten (inunderen) van grote (laagge-
legen) gebieden, uitte zich destijds 
in de aanleg van de Oud Holland-
se Waterlinie. Daarvan getuigen tal-
rijke overblijfselen, waaraan wij on-
der meer diverse vestingsteden en 
–dorpen danken aan de rivieren 
Vecht, Oude Rijn en Hollandsche 
IJssel, Lek en Merwede. Om er een 
paar te noemen: Muiden, Naarden, 
Nieuwersluis, Woerden, Oudewa-
ter, Gorinchem en dergelijke. Maar 
ook talrijke fortificaties zoals wij die 
kennen in de Stelling van Amster-
dam. Dichtbij huis zijn er al verschil-
lende waarneembaar in het land-
schap, zoals de forten in De Kwakel, 
Uithoorn, Waverveen, Botshol, Nieu-
wersluis en de forten rond Weesp 
en Muiden. In dat licht gezien werd 
ook het gebied dat nu De Ronde 
Venen heet, onderdeel van de Ou-
de Hollandse Waterlinie. Dan pra-
ten we over het rampjaar 1672. ‘De 
Republiek der Verenigde Nederlan-
den’ was toen in oorlog met Frank-
rijk, Engeland en de bisschoppen 
van Münster en Keulen. Drie legers 
bedreigden de Republiek. De rege-
ring leek redeloos, het volk radeloos 
en het land reddeloos…De Fransen 
trokken al plunderend door de regio 
(nu De Ronde Venen) en veroverden 
zelfs Waverveen. Van dat plunderen 
is gelukkig weinig zichtbaars over-
gebleven. Wél overblijfselen van wat 
ooit tot de Oud Hollandse Waterli-
nie behoorde.

Expositie
Museum De Ronde Venen maakt in 
een overzichtelijke expositie ‘Militair 
Landschap, Waterlinies in De Ron-
de Venen’ geheten, de structuren en 
gevolgen van de linies en inunda-
tiegebieden weer zichtbaar en (bij-
na) tastbaar. In woord, maar vooral 
beeld en modellen, krijgt de bezoe-
ker een indruk van wat ooit de Oud 
Hollandse Waterlinie was, waar die 
zich bevond en welke vestingsteden 
daarin een centrale rol speelden. 

Tegenwoordig zijn veel gebieden 
wat toen een ‘militair landschap’ 
was, onderdeel van een historisch 
en ‘natuurlijk’ landschap geworden 
met vaak bijzondere flora en fauna. 
De tentoonstelling is tot stand geko-
men in samenwerking met de His-
torische Vereniging De Proosdijlan-
den, NME De Woudreus en IVN De 
Ronde Venen.
Tijdens de opening van het Nati-
onaal Museumweekend, zaterdag 
10 april jl. werd de expositie offici-
eel geopend. Dit vond plaats na een 
welkomstwoord van de voorzitter 
van het stichtingsbestuur, mevrouw 
Patricia Roodenberg, een inleiding 
van Susan Postma van NME De 
Woudreus en een voordracht door 
wethouder Ingrid Lambregts. Er was 
geen officiële openingshandeling 
geregeld, maar met een krachtige 
uitroep “Aanvallen” verklaarde de al-
tijd goed geïnformeerde wethouder 
de expositie voor geopend. De tal-
rijke genodigden en andere belang-
stellenden konden vervolgens de 
tentoonstelling in het museum be-
zoeken en deden dat met veel aan-
dacht voor wat werd geboden. Wie 
belangstelling heeft voor dit speci-

fieke stukje geschiedenis en die de 
opening heeft gemist, zou de expo-
sitie alsnog eens moeten bezoeken. 
Er is duidelijke informatie, aange-
vuld met veel beeldmateriaal en mo-
dellen, die de geheimen van de Oud 
Hollandse waterlinie prijs geeft… 
Een mooie aanzet om je er eens ver-
der in te verdiepen!

Fietstocht
Wie de tentoonstelling bezoekt, 
krijgt na afloop een routebeschrij-
ving met kaartje mee voor een inte-
ressante fietstocht door het ’militair 
landschap’. De route gaat langs ver-
schillende bezienswaardigheden en 
door natuurgebieden en is voor ie-
dereen goed te fietsen. De fietsrou-
te is ongeveer 25 km lang. In de rou-
te-informatie zijn diverse historisch 
informatieve teksten opgenomen 
die verwijzen naar de verschillende 
locaties die worden aangedaan.
De expositie ‘Militair Land-
schap’ is te zien tot en met 30 ju-
ni 2010 op wo., do. en za. van 14.00 
tot 17.00 uur. Museum De Ron-
de Venen vindt u aan de Heren-
weg 240 in Vinkeveen. Internet:  
www.museumderondevenen.nl.

Kwakelse Hobbyclub-Fantasy ‘83: 

Een geweldig Country & 
Westernweekend
De Kwakel - Vrijdagavond 9 april, 
rond half zeven verzamelden de eer-
ste cowboys en indianen zich voor 
het dorpshuis van De Kwakel om 
zich op te maken voor een weekend-
je weg met de Hobbyclub.
Zo’n 28 kinderen hadden zich hier-
voor opgegeven en na de laatste in-
kopen gedaan te hebben kon de bus 
ingeladen worden en de stoet ver-
trekken. Door een storing aan de bus 
moest er eerst via de remise gereden 
worden om deze om te ruilen, maar 
om half acht kon dan toch aan de 
reis begonnen worden en gingen ze 
richting Veldhoven. Na twee uur was 
de bestemming bereikt en kon al-
les worden uitgeladen. Na een korte 
toelichting wat de regels waren voor 
het weekend konden de kamers in-
gedeeld worden. Voor het avondpro-
gramma stond een disco gepland, 
dus de meiden moesten zich natuur-
lijk eerst optutten en het feest kon 
beginnen. DJ Daan en Bart stonden 
achter de draaitafels en zorgden er-
voor dat er volop gedanst en gehost 
kon worden. Om half twaalf was ie-
dereen uitgedanst en hadden ze er-
ge dorst gekregen. Hiermee had 
de leiding natuurlijk rekening ge-
houden. De kinderen kregen alle-
maal nog wat te drinken en een zak-
je chips, waarna de slaapzakken op-
gezocht konden worden. De leiding 
dekte vast de tafels voor het ontbijt 
en het programma voor de volgende 
dag werd vast doorgenomen.

Slapen
Van slapen komt er meestal niet 
veel, voordat de laatste ingedom-
meld is zijn de eerste alweer wak-
ker, maar dat hoort er natuurlijk bij 
tijdens zo’n weekend. Zaterdagoch-
tend was er om half negen ontbijt. 
‘Lang zal hij leven’ moest er nog ge-
zongen worden voor een jarige die 
dit weekend mee was en na de af-

was kon aan het dagprogramma be-
gonnen worden. De weergoden wa-
ren hen goedgezind, het zonnetje 
scheen lekker, dus naar buiten (tij-
dens dehobbyclubweekenden is het 
eigenlijk altijd mooi weer). Een spel-
circuit was er uitgezet met als onder-
delen: boogschieten, hoefijzer gooi-
en, hoed werpen, slagbal en zaklo-
pen. De kinderen werden in groepen 
verdeeld en er kon begonnen wor-
den. De tijd vloog en voor ze het wis-
ten was het alweer lunchtijd, soep 
met brood. Door al die activiteiten 
hadden ze natuurlijk honger gekre-
gen, er werd dan ook massaal aan-
gevallen. Na de lunch afwassen en 
een uurtje vrijaf voor de jeugd,  zo-
dat het middagspel klaargezet kon 
worden. De kinderen werden weer 
in groepen verdeeld en moesten bij 
een van de zes juryleden een num-
mertje ophalen dat correspondeer-
de  met een opdracht of vraag die 
ergens op het terrein te vinden was. 
Als afsluiting een voetbalwedstrijdje, 
de leiding tegen de jeugd en dat viel 
voor de leiding niet mee, bij sommi-
gen liet de conditie het wat afweten.
De middag zat er alweer bijna op en 
nog even vrijaf voor er aan de pa-
tat begonnen kon worden. Deze vrije 
tijd werd door jeugdige dames ge-
bruikt om Daan een makeover te ge-
ven. Zijn nagels werden rosé gelakt, 
oogschaduw werd aangebracht en 
zijn haar flink in de gel gezet, van-
af dat moment heette hij geen Daan 
meer maar Dana. De patat met fri-
kadel en kroket liet zich goed sma-
ken, vla of yoghurt toe en de honge-
rige magen waren weer gevuld. Nu 
afwachten tot het donker werd dan 
kon er aan het avondprogramma be-
gonnen worden. Een reflector speur-
tocht door het bos. Iedereen had een 
zaklantaarn bij zich en door op een 
reflector te schijnen moest er een 
route door het bos gevonden wor-

den met als eindbestemming een 
groot kampvuur waar warme brood-
jes met worst klaarstonden.
Terug in het onderkomen van dit 
weekend nog warme chocomelk 
en aan de nachtrust kon begonnen 
worden. Iedereen was aardig uitge-
vloerd en al snel werd het erg stil 
op de kamers. Om 8 uur opstaan en 
ontbijten waarna de koffers weer in-
gepakt konden worden, alles schoon 
achterlaten en de bus weer inladen. 
Voor de terugreis naar De Kwakel 
begon, eerst nog langs het open-
luchtmuseum van Eindhoven, hier 
ga je zo’n 2000 jaar terug in de tijd. 
De kinderen kregen een doekaart en 
konden daardoor aan allerlei activi-
teiten meedoen, zoals koekjes bak-
ken, kaarsen maken, graan malen 
en vlechten. De jeugd kon er geen 
genoeg van krijgen, maar na nog 
wat gegeten en gedronken te heb-
ben moest er toch om 2 uur vertrok-
ken worden richting De Kwakel want 
de ouders zouden tenslotte de kin-
deren om 4 uur weer ophalen. Velen 
konden de ogen niet meer openhou-
den tijdens de terugreis. Klokslag 4 
uur parkeerde Wim zijn bus (al ja-
ren de vaste chauffeur voor de club) 
voor het dorpshuis en ieder kind 
kreeg nog een aandenken mee en 
het weekend zat er weer op.
Zowel de leiding als de jeugd kon 
terugkijken op een zeer geslaagd 
weekend, dit was tevens ook de af-
sluiting voor dit seizoen van de hob-
byclub. Vrijdagavond na De Kwa-
kelse kermis in september start het 
nieuwe seizoen weer. Kinderen van-
af 8 jaar, niet jonger, zijn dan weer 
welkom.Tijdens de Koninginne-
dag op 30 april kan er door de kin-
deren die dit weekend zijn mee ge-
weest een dvd met daarop alle foto’s 
gekocht worden. Dit weekend werd 
mogelijk gemaakt door verschillende 
middenstanders uit De Kwakel.
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Qui Vive start een 
introductiecursus
Uithoorn -Hockeyvereniging Qui 
Vive start een introductiecursus voor 
de ouders van de jeugdleden. Hier-
door worden zij in de gelegenheid 
gesteld om meer bekend  te worden 
met het spel, de regels en de wijze 
van begeleiden van de kinderen.

Wekelijks staan veel ouders langs 
de lijn bij wedstrijden en trainingen 
om de verrichtingen van hun kind te 
aanschouwen. Vaak maken zij door 
de interesse van hun kind voor het 
eerst kennis met de hockeysport. 
Deze ouders willen graag meer 
doen voor de jeugdteams maar om-
dat zij geen hockeyervaring hebben 
is de drempel onnodig hoog. Qui Vi-
ve gaat in deze behoefte voorzien. 
Door ervaren hockeyers is een cur-
sus samengesteld die de ouders een 

andere kijk op hockeyen gaat ge-
ven. Zij gaan zelf ook in teams van 3, 
6 en 8 tallen spelen evenals de kin-
deren dat doen afhankelijk van hun 
leeftijd. Verder worden er spelregels 
uitgelegd en geleerd hoe je het spel 
en de kinderen kan begeleiden. Al-
les in een gemoedelijke sfeer maar 
wel met een serieuze ondertoon. De 
cursus vindt plaats op 5 woensdag-
avonden van 20.30u. tot 22.00u. De 
start is op 28 april a.s. en de andere 
avonden zijn 19 en 16 mei a.s. en 2 
en 9 juni a.s. De kosten voor de to-
tale cursus zijn 30 euro.
De deelnemers kunnen de hockey-
stick lenen van Qui Vive maar moe-
ten zelf voor goede sportschoe-
nen en –kleding zorgen. Geïnteres-
seerden kunnen zich opgeven via  
e-mailadres: secretaris@quivive.nl 

Legmeervogels D3 speelt 
goede wedstrijd
Uithoorn - De LMV D3 begon heel 
scherp, wat meteen kansen ople-
verde. De voorhoede kreeg meer-
dere kansen, maar het lukte niet om 
te scoren, net naast, voorlangs, over. 
De voorhoede kreeg  ballen vanaf 
het middenveld, en de verdediging 
gaf ook regelmatig goeie passes 
naar de voorhoede. Daarbij werd er 
een hoog tempo gespeeld met veel 
inzet. Meerdere goeie combinaties, 
zoals iedereen gewend was voor de 
winterstop, zorgden ervoor dat de 
D3 een stuk beter was. Maar ja, als 
de ploeg met kansen niet scoort, is 
er altijd weer één uitbraak die zorgt 
voor een onterecht tegendoelpunt, 
1-0 achter met de rust dus. In de 

tweede helft waren de ploegen on-
geveer even sterk, allebei kregen ze 
kansen, en dan gaat het erom wie 
scoort. Dat lukte bij Buitenboys iets 
beter dan bij LMV, waardoor Buiten-
boys uiteindelijk 2-0 maakte. LVM 
kwam weer goed terug, binnen 30 
seconden, 2-1. Er waren kansen ge-
noeg, maar het lukte niet. Een in ie-
ders ogen niet juiste beslissing zorg-
de ervoor dat een mogelijke kans op 
2-2 voor LMV niet doorging.

Teleurgesteld ging de D3 door, maar 
via een klutsgoal werd het ook nog 
3-1. Het was een lekkere wedstrijd 
om naar te kijken, volgende week 
weer nieuwe kansen!

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 6 april vond 
de vierde zitting van de laatste com-
petitie plaats bij ‘Hartenvrouw’.
In de A-lijn, met dertien paren, wer-
den drie paren gedeelde eerste 
met 58.75%, hoe is het mogelijk zo 
hoog en dan met z’n drieën. Deze 
prestatie leverden de dames Reina 
Slijkoord/Renske Visser, Geke Lud-
wig/Margo Zuidema en Greet Over-
water/Guus Pielage. Hoe wonderlijk 
lopen de wegen in de A-lijn: De da-
mes Tini Geling/Paula Kniep en Elly 
van Nieuwkoop/Jessie Piekaar wer-
den gedeelde tweede met 52.50%. 
An van Schaick en Lea Wit voe-
ren hun eigen, individuele, koers en 
werden derde met 51.67%.
U doet niet veel voor elkaar onder 
dames, we zullen zien hoe zich dat 
vertaald in de competitie. De B-lijn, 
met zeventien paren, voerde zijn 
eigen strijd, niks plaatsen delen: 
Ploon Roelofsma en Marja Slinger 
werden eerste met 63.39%, daar-
mee versloegen zij de kopstukken 
Gerda Bosboom en Nel Hamelijnck 
die tweede werden met 61.90%, da-
mes nou toch had u uw dag niet? 
Ondanks dat een grote prestatie van 
Ploon en Marja. Derde werden deze 
keer Corinne van de Laan en Anne 
Tolsma met 58.63%

Dan nu de competitie. In de A hand-
haven Nel Bakker en An van der Poel 
hun eerste positie. De dames Kraaij/
van der Zeeuw, vorige week zo goed 
op weg als tweede, hebben de kans 
niet kunnen grijpen en zijn (behoor-
lijk!) gezakt. De “gedeelde”dames 
eerste in deze vierde zitting wed-
ijveren nu met elkaar: Geke Lud-
wig en Margo Zuidema staan twee-
de, Greet Overwater en Guus Piela-
ge noteren wij als derde.
De posities, in vergelijking met vo-
rige week, zijn aardig verschoven. 
Wat brengt ons de voorlaatste ron-
de? Vergeet u, in uw “overwinnings-
roes” vooral de nummer vier Lea Wit 
en An van Schaick niet!
In de B staan, ondanks hun “slechte 
score”de dames Bosboom/Hame-
lijnck nog steeds eerste, nu met 9% 
voorsprong! Ans Pickkers en Loes 
Wijland blijven hen volgen als twee-
de, Mieneke Jongsma en Hil Cam-
melot staan nu op de derde plaats. 
In de B lijkt het vooral te gaan om de 
derde plaats, deze wisselt wekelijks, 
één en twee blijven consistent.Maar 
ook hier is het oppassen: nummer 
twee en drie schelen slechts 0.10%! 
Ook spelen bij Hartenvrouw, in-
lichtingen bij Alice Oostendorp, tel. 
0297-540183.

Hertha F5 een superelftal
Vinkeveen - Ook dit jaar stond er 
bij Hertha weer een nieuwe lichting 
profvoetballers in spé klaar om hun 
kunsten te vertonen. Deze mannen 
luisteren (niet) naar de naam Hertha 
F5 (dit zijn jongens van 5 en 6 jaar). 
Na de eerste paar trainingen wa-
ren ze al klaar voor het echte werk 
(dachten ze). De eerste wedstrijden 
werden onder grote belangstelling 
gespeeld. De resultaten vielen iets-
wat tegen, maar het plezier was er 
niet minder om. Besloten werd om 
nog wat beter te trainen. Nu moes-
ten ze spelen tegen de meiden van 
CSW die zouden ze wel even laten 
zien wat voetballen was. Dit bleek 
in de praktijk toch wel wat tegen te 
vallen en met een hoop geluk werd 
er een gelijkspel uitgesleept.
Wat volgde was een zeer leuk toer-
nooi bij Kokengen en iedereen deed 
vreselijk goed zijn best en de resul-
taten waren er dan ook naar.
Na de zeer lange winterstop (waarin 
gewoon keihard doorgetraind werd) 
zou het onder de zeer professionele 
leiding van Ton en Michel, toch wel 
afgelopen zijn met bloemetjes pluk-
ken, vlinders bestuderen, gezellig 

kletsen en vliegtuigen spotten in het 
veld. Scheids
Na wat wedstrijden op eigen bodem 
met twee leiders als scheidsrech-
ters kon het eigenlijk niet mis gaan, 
dachten ze. Ze waren het er dan ook 
overeens dat de tegenstanders stie-
kem toch al een jaartje langer voet-
balden dan onze profs.
Naarmate het seizoen verstreek za-
gen ze toch wel enige vooruitgang 
dus dat beloofd veel goeds voor de 
toekomst. Voor de wedstrijd naar de 
Vecht hadden ze door onderbezet-
tingen een topspits (Steve) meege-
nomen, maar die kon het verschil 
ook net niet maken . Eindstand 17-
1. Met nog een paar wedstrijden 
voor de boeg en een leuk uitje naar 
Race Planet in het vooruitzicht was 
dit een fantastische ervaring voor de 
jongens dat zeker nog een vervolg 
krijgt. Hierbij wil het team  de lei-
ders, trainers, trouwe fans en spon-
sors bedanken voor het leuke sei-
zoen.
Nigel, Sem, Sander, Rens, Mika, 
Mats, Jim, Daan, Cooper, Jorgen 
voor mij waren jullie dit seizoen de 
aller aller allerbeste.

Meidenvoetbal is ‘hot’
Kom bij SV Hertha 
voetballen en beleef het!
Vinkeveen - Wil jij ook gezellig 
met meiden voetballen? Wil jij 
ook na een dagje school je lek-
ker uitleven op een voetbalveld 
met een bal? Wil jij ook in het 
weekend wedstrijden spelen?

Wil jij een bestaand team komen 
versterken of samen met je vrien-
dinnen een nieuw team vormen? Bij 
voetbalvereniging SV Hertha is het 
allemaal mogelijk! Hier zijn al mei-
denteams actief van verschillende 
leeftijden die 2 keer in de week trai-
nen en in de weekenden wedstrij-
den spelen tegen meidenteams van 
verenigingen uit de omgeving.

Voetbalvereniging SV Hertha biedt 
je in de maand april de mogelijk-
heid om gratis en vrijblijvend ken-
nis te komen maken met het mei-
denvoetbal. Dus trek je voetbal-
schoenen aan of leen er een paar 
van ons en kom kijken en meedoen 
bij trainingen van je leeftijdsgroep; 
op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag zijn er aan het begin van 
avond -en woensdag ook in de mid-
dag- voor de diverse leeftijdsgroe-
pen trainingen.

Voor het seizoen 2010-2011 zijn wij 
op zoek naar enthousiaste meiden 
voor alle leeftijdscategorieën van 5 
tot 18 jaar. SV Hertha is vooral op 
zoek naar meiden in de leeftijds-
groep van 5 - 8, de beginners ofwel 
mini’s! 

Wat zijn de voordelen van het 
voetballen bij SV Hertha?
- Wij hebben geen wachtlijsten, je 
kunt direct trainen en wedstrijden 
spelen;
- Je mag 2x per week trainen on-
der begeleiding van een ervaren 
trainer;
- Je krijgt een compleet SV Hertha 
tenue voor het hele seizoen ter be-
schikking: sokken, broek, shirt en 
trainingspak;
- Er worden ieder seizoen aller-
lei leuke activiteiten georganiseerd: 
Minikamp, Meidendag; Winterstop 
Zaalvoetbal Toernooi, Hertha Slot-
dag, Girls Sail Event en meer;

En, niet onbelangrijk: een gezellige 
ongedwongen sfeer, waarbij presta-
ties en plezier hand in hand gaan!
Wij zien je hopelijk gauw terug op 
de velden van SV Hertha! Tot gauw!

Van links naar rechts:Oscar Riehl, Reinier den Hertog, Margit de Koning, Nick 
Postma en Stephan Schel.

Vitac stelt plaats in 
tweede klasse veilig
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde zowel het eerste team als 
het tweede team van Tafeltennisver-
eniging Vitac uit Vinkeveen tegen 
UTTC uit Utrecht. Het werd in beide 
wedstrijden een 8-2 overwining voor 
de Vinkeveners. 

Voor Vitac 1 scoorde Berry van Veen 
drie punten, Rian van de Most en 
invaller Reinier den Hertog maakten 
twee punten. Het dubbelspel werd 
ook gewonnen.
Voor Vitac 1 mocht het echter niet 
baten. De ploeg werd 5e in de pou-
le van 6 en zal degraderen naar de 

derde klasse van de afdeling Mid-
den. Vitac 2 daarentegen had wat 
te vieren. Door drie overwinningen 
van de teruggekeerde Margit de Ko-
ning, twee van Oscar Riehl en Step-
han Schel en een gewonnen dub-
belspel werd de wedstrijd tegen UT-
TC gewonnen met 8-2. Het kampi-
oenschap was een feit. Oscar Riehl, 
Margit de Koning, Nick Postma , Re-
nier den Hertog en Stephan Schel 
werden met overmacht kampioen 
in de derde klasse en gaan waar-
schijnlijk volgend jaar Vitac 1 vor-
men en de eer van Vitac verdedigen 
in de tweede klasse.

Bridgevereniging BVU
Uithoorn - Op maandag 12 april 
hervatte de BVU haar competitie 
met de 1e ronde van de 4e paren-
competitie.
Uitslagen:
A-lijn:
1 An Pronk & Bert Pronk 60,42%
2 Hans Wagenvoort
   & Nico van der Meer 58,33%
2 Hetty Houtman
   & Jos van Leeuwen 58,33%
4 Greet Stolwijk
   & Henk Stolwijk 53,47%
5 Ineke Hilliard
   & Huib van Geffen 51,04%

B-lijn: 
1 To van der Meer
   & Andrew de Graaf 67,50%
2 Tini Lotgerink
   & Johan Lotgerink 57,92%
3 Loes Kroon
   & Theo Vermeij 55,00%

4 Ans Breggeman
   & Anne Tolsma 54,58%
5 Marja Calis
   & Jan Visser 52,92%
6 Marijcke van der Wal
   & Gouke van der Wal 50,00%

De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn. Omdat er gewerkt 
wordt met BridgeMate is de uitslag 
bekend wanneer het laatste spel is 
ingevoerd.

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met on-
ze secretaris, Marineke Lang, zij 
helpt u graag verder. Zij is (na 18.00 
uur) bereikbaar onder telefoonnum-
mer 569432 of via e-mail bvu@tel-
fort.nl. Of kijk eens op de website:  
www.nbbportal.nl/1048.

De eerste N.K wedstrijd
van Van Rijn Racing 
kort maar krachtig
Regio - Na een wedstrijd voor het 
BK in Maasmechelen en een test-
dag met enig optimisme besloten te 
hebben, was het team Van Rijn Ra-
cing vertrokken naar Valkenswaard. 
Op het Eurocircuit opende op 11 april 
het Nederlands Kampioenschap ral-
lyracing. Dennis van Rijn startte in 
deze eerste wedstrijd op Nederland-
se bodem goed. Een 7e plaats in de 
eerste manche, vlak achter de kans-
hebbers op de eindoverwinning, 
was voor het Mijdrechtse team een 
flinke opsteker. De stap richting een 
A-finale was hiermee gezet. Echter 
deed de versnellingsbak de opmars 
van het team staken.
De wedstrijddag begon met de vrije 
trainingen. Dit kan men gebruiken 
om de wagen optimaal af te stel-
len voor de kwalificatieheats. Van 
Rijn Racing had de SEAT Cordoba al 
snel op punt en benutte de trainin-
gen ook om de nieuwe banden in te 
rijden. Dennis was tevreden met het 
gedane werk van het team en maak-
te zich op voor de eerste manche. 

Startlijn
Op de startlijn voor de eerste heat, 
stond Van Rijn op positie 4. Naast 
hem De Brouwer met een Saxo en 
Vingerhoets (Peugeot 206) op de 3e 
rij. Wederom kon Van Rijn een pri-
ma start laten noteren, samen met 
Vingerhoets, welke het voordeel had 
van de binnenbocht. De tweede po-
sitie was door Van Rijn bemachtigd 
en werd ook niet meer afgestaan. 

Met enige seconden achterstand 
op de leider en een voorsprong op 
de achtervolger, zette Dennis met 
de SEAT Cordoba uiteindelijk een 
knappe 7e tijd op de klokken. Hier-
mee was een grote stap richting een 
A-finale gezet. 
Terug in het paddock nam het team 
de wagen direct onder handen, om 
deze optimaal voor de tweede man-
che klaar te zetten. Ditmaal streed 
Van Rijn tegen de top 3 in het kam-
pioenschap van vorig jaar. Al was 
het van de Branden (Citroën C2) die 
het snelst weg was. Dit bleek een 
valse start te zijn en er zou een her-
start gaan volgen. Echter, in de eer-
ste ronde kwam er plots een hoop 
kabaal uit de motorruimte. Dennis 
besloot niet deel te nemen aan de 
herstart en de wagen terug te laten 
slepen naar het paddock. Kort na 
aankomst in de servicetent van het 
team, bleek het ratelende geluid uit 
de versnellingsbak te komen. Van 
Rijn werd gedwongen tot opgave, 
gezien er geen tijd genoeg zou zijn 
om dit euvel te verhelpen. 

Het doel om een directe plaatsing 
voor een A-finale, waar het team 
dit weekeind zeker kans op maak-
te, wordt een wedstrijd opgescho-
ven. Deze week gaat men onder-
zoeken wat er mankeert in de ver-
snellingsbak. Daarna wacht de her-
kansing voor het Mijdrechtse team 
op 16 mei, wederom op het Eurocir-
cuit te Valkenswaard.

Barre 11 dorpentocht!
Regio - Op zondag 11 april organi-
seerde paardensportvereniging Tro-
je weer de jaarlijks terugkerende 
11-dorpentocht. 
De zondagochtend begon prach-
tig maar naarmate de middag meer 
in zicht kwam werd het bewolkt en 
stak een aardig windje op. Dit mocht 
de pret niet drukken, de stoet van 
zo’n 10 combinaties en een aantal 
stoere fietsers reden zonder morren 
door Mijdrecht, Amstelhoek, Uit-
hoorn, Nes aan de Amstel, Zwarte 
Kat, Ouderkerk aan de Amstel, Bul-
lewijk, Stockelaarsbrug, de Waver, 
Nessersluis en Waverveen.
Na de koffie-pauze bij de Wijn-
schuur in Nes aan de Amstel nam 
de stoet even een verkeerde af-
slag maar ook deze spontane rou-
te bracht weer een mooie omgeving 

mee. Bij Ouderkerk aan de Amstel 
kregen de combinaties de hulp van 
de politie om de brug over te ste-
ken. Zo kwamen zij veilig maar ver-
kleumd aan op de Picknick plaats. 
Zoals men van Paardensportvereni-
ging Troje gewend is was er weer 
een heerlijke en uitgebreide lunch. 
De tocht eindigde in Waverveen 
waar de combinaties met een op-
warmertje in de hand nog even de 
puzzel konden oplossen.

Op zondag 2 mei organiseren wij 
weer een Barrebostocht. Deze vindt 
meestal in februari plaats maar toen 
was het weer echt te bar. Ruiters, 
fietsers en menners zijn allemaal 
weer welkom tijdens deze tocht en 
ook de innerlijke mens wordt zeker 
niet vergeten! 

Postduiven

Ron den Boer wint de 
eerste vlucht van 2010 
vanuit Meer
Regio - Afgelopen zaterdag is het 
vliegseizoen voor de leden van P.V. 
Rond de Amstel weer begonnen. 
Zoals gebruikelijk beginnen we dan 
met een kort vluchtje van ca. 80 km 
om de duiven weer aan het vervoer 
e.d. te laten wennen.

Dit zijn de Vitesse ofwel sprint vluch-
ten zoals we dat in Postduivenland 
noemen.
Vorige week was er wel een trai-
ningsvlucht, maar daar deed i.v.m. 
de slechte weervoorspellingen 
niet iedereen aan mee, maar van-
uit Meer begint de competitie weer, 
en dus zijn allen weer aanwezig om 
de strijd met elkaar aan te gaan, en 
moet Hennie Pothuizen zijn titel van 
Generaal kampioen zien te verdedi-
gen.

Ron den Boer die vorig jaar tweede 
werd, gaf zaterdag meteen zijn visi-
tekaartje af, en won deze vlucht met 
ruime voorsprong.

Nu moet je op dergelijke korte 
vluchten wel het geluk hebben dat 
de duiven zo gemotiveerd zijn, om 
meteen het duivenverblijf in te gaan, 

want echt elke seconde telt. De dui-
ven werden om 11.30 uur in Meer 
gelost met een Noord Noord Oos-
ten wind, en duif van Ron bereikte 
om 12.35.47 uur als eertse het thuis-
front, en maakte een snelheid van 
1265,669 meter per minuut, dat is 
bijna 76 km per uur.

Als we dit eens vergelijken met b.v. 
30 jaar geleden, dan zien we hoe 
de duivensport evolueert, toen was 
men blij als een duif rond 1000 me-
ter per minuut haalde.

Ton Duivenvoorde uit De Hoef gaf 
ook zijn visitekaartje af, hij werd 
2e en Ginkel & Berg uit De Kwakel 
gaan voor de titel, en werden 3e. 

De uitslag was als volgt;
R. den Boer
A.M. Duivenvoorde
Ginkel & Berg
W. Wijfje
H.P. Snoek
C. Pothuizen
Verweij-Castricum
W. Könst
H. Half
Bosse & Zn
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Is Argon F1 eindelijk 
uit de winterdip?
Mijdrecht - Sinds de winterstop is 
de F1 van Argon bezig aan wissel-
vallige serie. Het ene moment zijn 
ze lekker bezig, het andere lopen 
ze onnodig verlies op. Maar nadat 
vorige week het toernooi bij Hoofd-
dorp werd gewonnen, lijken ze op 
de goede weg. Zaterdag stonden 
ze, zonder de geblesseerde Mathis, 
tegenover UVV F1, een zeer sterke 
ploeg uit Vleuten, die gezien hun re-
sultaten niet onderschat mag wor-
den. 

UVV dicteert
Argon trapt af, maar UVV nam snel 
over en zo werd de verdediging 
meteen flink onder druk gezet. Dit 
werd beloond met een rommelig 
doelpunt, Dani wist het eerste schot 
te redden, de tweede keer bracht de 
paal redding, maar het derde schot 
was dan toch raak. Met een schot 
uit de tweede lijn probeerde UVV op 
een 0-2 stand te komen. Halverwe-
ge de eerste helft was het Jordy die 
de verre uitgooi van UVV goed wist 
te onderscheppen en met Cas de 
een-twee aanging, 1-1. Door zeer 
sterk verdedigingswerk van Jim, Di-
on en Dani gingen ze zo rusten.

Missie
In de tweede helft zetten UVV door 
maar Dion wist hun aanval te onder-
scheppen en gaf mee aan Jordy, de-
ze gaf meteen door aan Erkelly die 

kon uithalen, 2-1. Deze snelle voor-
sprong gaf Argon het zelfvertrou-
wen dat ze zo hard nodig hadden 
en de 3-1 volgde dan ook snel, een 
snoeihard schot van Erkelly. 
De eerste aanval van UVV strand-
de met een save van Dani, maar het 
tweede schot belandde in het dak 
van het doel en de spanning zat er 
goed in.

Argon was duidelijk op een mis-
sie, Jim onderschept achterin, opent 
cross op Erkelly, deze tikt hem diep 
en Auke weet de verdediging te snel 
af te zijn, 4-2. En net als ze langs de 
kant klaar zijn met juichen, houden 
ze hun adem al weer in, UVV heeft 
de aanval ingezet en Dani moet ver 
zijn doel uitkomen om redding te 
bieden. Met een solo weet Erkel-
ly echter de 5-2 erin te tikken. Door 
een ongelukkige eigengoal helpen 
ze UVV aan een 5-3 stand. Terwijl 
de laatste minuten wegtikten, gaf 
de keeper van UVV en beetje on-
gelukkig mee aan zijn verdediger, 
maar Dion lette perfect op, liep de 
bal zo van zijn schoen en knalde de 
6-3 in het net.

Mannen: een prachtige wedstrijd 
met schitterend voetbal, ga zo door, 
want alles is nog mogelijk in de 
competitie, volgende week wacht 
koploper JSV Nieuwegein F1 op jul-
lie, ga ervoor!

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Cor de Haan was 
dinsdag 6 april  iedereen te slim af 
en deed met 5761 punten een aanval 
naar de top van de competitie, waar 
de top drie elkaar geen 65 punten 
meer schelen. 
Uitslag: 
1. Cor de Haan 5761 pnt. 

2. Gerrit de Busser 5629 pnt. 
3. Martien de Kuijer 4857 pnt. 
4. Frans Bierstekers 4849 pnt. 
5. Rob van Achterbergh 4841 pnt. 

Theo Kranendonk kon geen vat 
op het spel krijgen en eindigde als 
laatste met 3747 punten.

Een verdiende overwinning 
Argon zaterdag op DHSC
Mijdrecht - Evenals in de eerste 
ontmoeting is ook nu Argon de Dos 
Holland Stichtse Boys Combinatie 
uit Utrecht de baas gebleven. In een 
gelijkwaardige eerste helft kwam 
Argon op voorsprong. Een kwartier 
voor tijd sloeg Argon pas toe door 
tweemaal achter elkaar te scoren. 
De gasten redden de eer door vlak 
na het derde doelpunt de 3-1 op het 
bord te zetten.
De eerste minuten kwam Argon 
goed weg, bij een aanval van DH-
SC kon een doelpunt met kunst en 
vliegwerk werden verijdeld en daar-
na hielden beide teams elkaar in 
evenwicht. Argon kwam niet echt 
in scoringspositie en Argondoel-
man Bas van Moort kreeg te maken 
met enkele vangballen. In de, overi-
gens sportieve, wedstrijd kreeg Ar-
gon twee mogelijkheden. Een vrije 
trap van Mark Flapper vanaf zeven-
tien meter ging over en een kwar-
tier voor rust viel de openingstref-
fer. Een vrije trap van Daan van der 
Zwet werd door de vrijstaande Youri 
van Adrichem zuiver ingekopt. 1-0.

Kansen
De tweede helft gingen beide teams 
volop in de aanval en dat resulteer-
de eerst in kansen voor DHSC. Twee 
vrije trappen op rij leverden echter 
niets op. Eerst redde Bas van Moort 
en een minuut later ging de doelpo-
ging naast. Vrije trappen van Daan 

van der Zwet en Kevin Blom namens 
Argon werden een prooi voor doel-
man Jeroen van Beek. Nadat Argon 
een viertal kansen onbenut liet, o.a. 
Jimmy van Veen kreeg twee goede 
mogelijkheden, en DHSC een vrije 
trap in de muur schoot werd het een 
kwartier voor tijd 2-0 voor Argon. 
Een schot van Albert Mens kreeg de 
doelman van de gasten niet onder 
controle, de vrijkomende bal werd 
door de goedspelende Youri van 
Adrichem ingetikt. In dezelfde mi-
nuut kwam Argon goed weg toen 
Bas van Moort een inzet via de bin-
nenkant van de paal weg zag stui-
teren. Even daarna viel de beslis-
sing een prachtige aanval waar op 
het laatst moment Jimmy van Veen 
paste naar de op snelheid liggende 
Ronald Hijdra die koel voor de 3-0 
zorgde. In de slotfase twee wissels, 
Justin Eindhoven en Maikel Levering 
vervingen de moegestreden Daan 
van der Zwet en Albert Mens. Ver-
volgens redde de ploeg uit Utrecht 
de eer door Michel van de Kant, zijn 
inzet verdween via binnenkant paal 
in het Argondoel. 3-1. Op aangeven 
van Kevin Blom waren er nog een 
paar mogelijkheden voor Argon, 
maar Niels de Wildt mikte naast en 
Youri van Adrichem kopte in handen 
van keeper Van Beek.
Zaterdag wederom een inhaalpro-
gramma, Argon thuis tegen Ouder-
kerk.  

Prima prestatie in 
Hilversum voor Argon
Mijdrecht - Op bezoek bij koplo-
per FC Hilversum heeft Argon la-
ten zien, dat in deze competitie zelfs 
voor de toppositie nog rekening ge-
houden moet worden met de briga-
de van Marcel Keizer. Vanaf de ver-
late aftrap was Argon de fellere en 
betere ploeg, wat tot meerdere kan-
sen leidde, die echter nog niet in 
een treffer werden omgezet.

De aftrap was verlaat, omdat het 
arbitrale trio wilde, dat beide ploe-
gen broeken van verschillende 
kleur zouden dragen. In het betaal-
de voetbal een normale zaak, bij de 
amateurs echter geen voorschrift, 
vandaar dat het aanvoeren van an-
dere broekjes vanuit Mijdrecht (Hil-
versum wilde geen groene broek-
jes aantrekken…) voor enige ver-
traging zorgde.
Maar deze actie leek de juiste lont 
in het kruitvat voor Argon te zijn, 
want de ploeg startte agressief en 
al in de eerste minuut ging Joshua 
Patrick in het strafschopgebied over 
een verdedigend been, zonder dat 
scheidsrechter D’Onorio daar een 
sanctie op wilde leggen. Nadat ook 
Tuan Truong Minh na een voorzet 
van Joshua Patrick een schietkans 
verloren liet gaan, was het eerste 
wapenfeit voor de thuisploeg na ze-
ven minuten een dieptepass op Be-
zir, die echter verslagen werd door 
een ver uitlopende Eelco Zeinstra. 
Na een klein kwartier was het pa-
nisch voor het doel van Hilversum 
doelwachter Hilbers, die eerst een 
inzet van Patrick Lokken tot hoek-
schop wist te verwerken, daarna 
werd bijgestaan door verdediger 
Foppen op de doellijn bij een kop-
bal van Frank Verlaan en in derde 
instantie het geluk kende, dat Pa-
trick Lokken de bal na een voorzet 
van Joshua Patrick verkeerd raak-
te, waardoor de thuisploeg deze fa-
se schadevrij doorkwam. 

Pogingen
Nadat Eelco Zeinstra de baas bleef 
bij pogingen van Cussell en van der 
Pol, was het daarna weer de beurt 
aan zijn collega Hilbers om bij twee 
acties van Michael van Laere op de 
been te blijven, wat met de nodige 
moeite lukte. Maar na een klein half 
uur was de Hilversumse sluitpost 
toch een geslagen man, toen de bal 
na een hoekschop weer voor het 
Hilversumse doel werd gebracht, 
waar Patrick Lokken een wonder-
schone omhaal liet zien, die doel-
man Hilbers volkomen kansloos 
maakte, 0-1. Enkele minuten later 
was weer alle aandacht op de Hil-
versumse doelman gericht, toen hij 
zeer ver uit zijn heiligdom kwam, 
maar hij slaagde er in eerste instan-
tie in Michael van Laere en daarna 
(aan de zijlijn!) Anton den Haan de 

baas te blijven. Enkele minuten voor 
rust bleek Bezir niet de baas over 
zijn eigen emoties, nadat hij na een 
overtreding op Frank Verlaan een 
slaande beweging maakte. Onder 
de ogen van de scheidsrechter kon 
hij vervroegd richting douche. Op 
slag van rust liet Hilbers nogmaals 
zien geen angst te kennen om het 
strafschopgebied te verlaten, nu 
wist hij de doorbrekende Michael 
van Laere weer af te troeven.
Na de doelwisseling moest Hilver-
sum dus proberen om de achter-
stand weg te werken met een man 
minder in het veld. 

Uitbraken
Daarbij werd gegokt op snelle uit-
braken, want in eerste instantie was 
het Argon, dat de druk op de de-
fensie van de thuisploeg had. Maar 
om de een of andere reden slaag-
de de ploeg er niet in, de kan-
sen die hierbij ontstonden te ver-
zilveren: Michael van Laere kwam 
slechts tot een hoekschop, Joshua 
Patrick kon alleen voor de doelman 
slechts tot een schot tegen diens li-
chaam komen en een minuut la-
ter was de snelle buitenspeler wel 
langs zijn verdediger geglipt, maar 
was zijn voorzet niet precies genoeg 
en kwam precies achter een inlo-
pende teamgenoot terecht. De druk 
nam hierna langzaam af en Hilver-
sum bleef met speldenprikken de 
aandacht vragen. Met name Fern-
hout was daarbij twee keer gevaar-
lijk, maar bij een eerste vrije schiet-
kans mikte hij ruim naast, terwijl hij 
bij een kopbal de bal via het lichaam 
van Eelco Zeinstra op de buitenkant 
van de paal zag belanden. Aan de 
andere kant van het veld zag Hilbers 
de bal na een actie van Patrick Lok-
ken net voor het doel langs rollen, 
terwijl de doelman zelf voor de voe-
ten lag van invaller Irfan Bachdim, 
die daardoor zijn inzet in het zijnet 
zag belanden. In de slotfase van de 
wedstrijd was het vooral Joshua Pa-
trick, die vergat de trekker over te 
halen, tot driemaal toe verzuimde hij 
de bevrijdende tweede treffer ach-
ter Hilbers te deponeren, telkens 
bleek het doel voor hem niet breed 
genoeg en gingen zijn inzetten pal 
langs de voor hem verkeerde kant 
van de paal. Maar de verdiende 
winst kwam niet meer in gevaar en 
dus sloot Argon aan bij de directe 
top van de ranglijst, een ranglijst die 
donderdag na de inhaalwedstrijd 
AFC–VVSB eindelijk weer een dui-
delijk beeld zal geven. 

Op diezelfde donderdag speelt Ar-
gon op eigen veld de kwartfinale-
wedstrijd in het kader van de dis-
trictsbeker, tegenstander is de kop-
loper uit de tweede klasse, Pancra-
tius. Aanvang 20.00 uur.

Wederom winst voor 
Atalante Dames 1
Vinkeveen - Vrijdag 9 april moes-
ten de dames gesponsord door Krijn 
Verbruggen Schoeiing- Grond en 
Baggerwerken en Haaxman Lichtre-
clame de laatste thuiswedstrijd spe-
len tegen MOVE D1 uit Volendam.
De uitwedstrijd tegen MOVE D1 
werd gewonnen met 3-1. De wed-
strijd werd toen goed begonnen, 
maar de tweede set werd er te ge-
makkelijk gedacht. Het team van 
Sjaak Immerzeel begon nu weder-
om goed aan de wedstrijd. De da-
mes kwamen goed uit de startblok-
ken en konden deze voorsprong 
de hele eerste set vasthouden. Met 
veel reddingen van libero Nancy Lij-
ten en een goede servicebeurt van 
Carin van Tellingen won Atalante D1 
deze set met 25–13.
De tweede set werd net als in de uit-
wedstrijd minder gedreven begon-
nen door Atalante. In het begin van 
de set kwam Atalante daardoor op 
een achterstand van 0–5. Het was 
het team van Atalante dat deze set 
achter de feiten aanliep. 
De pass kwam niet netjes bij spel-
verdeelster Irma Schouten en aan-
vallend werden ook de nodige fout-
jes gemaakt. Aan het eind van de-
ze set was het toch Atalante D1 dat 
steeds dichter bij MOVE D1 kwam, 
mede door goede aanvallen van 
Mirjam van der Strate en Suzan 
Heijne. Het was helaas niet meer in 
te halen. De dames verloren deze 
set met 21–25.  
De derde set werd met een goe-

de servicereeks begonnen, hier-
door hadden de dames van Atalan-
te weer wat ruimte. Wisselend spel, 
goede aanvallen van Astrid van de 
Water gecombineerd met goede 
services van Loes Kuijper zorgden 
ervoor dat Atalante op een voor-
sprong bleef. Deze set werd dan 
ook makkelijk afgesloten met een 
uitslag van 25-14.
De vierde set werd wederom met 
een goede servicereeks begonnen. 
Met een voorsprong van 9-1 kon er 
weinig meer misgaan om deze wed-
strijd te winnen. Met uitbundige 
aanmoedigingen vanaf de kant door 
Janine Könemann en Marlieke Smit 
bleven de dames goed doorspelen. 
Aan het eind van deze set namen de 
dames met een bloemetje afscheid 
van Astrid van de Water en trainer-
coach Sjaak Immerzeel. Op passen-
de wijze maakte Marleen Sonder-
meijer de set vervolgens af met twee 
goede aanvallen. Eindstand 25–9.
De dames van Atalante konden we-
derom met opgeheven hoofd het 
veld verlaten. Atalante D1 heeft weer 
goede zaken gedaan om een goede 
eindklassering te krijgen. Met nog 
maar één wedstrijd te spelen tegen 
de nummer 2 van deze competitie 
Armixtos D1 hoopt Atalante op een 
3e plek te kunnen eindigen. 
Komende zaterdag 17 april spelen 
de Atalante dames de laatste wed-
strijd van deze competitie om 17.00 
uur tegen Armixtos D1 in de Wibaut- 
hal in Amsterdam.

Bowlinggroep 55+ viert 
het vijftienjarig bestaan
De Ronde Venen - Op dinsdag 30 
maart jl. vierde de Senioren Bow-
linggroep, aangesloten bij de Stich-
ting Spel en Sport 55+ van De Ron-
de Venen het 15 jarig bestaan. Dat 
gebeurde tijdens een gezellige 
lunch in Bowlingcentrum De Kegel 
in Amstelveen. Daar blikte voorzitter 
Wim Egberts terug op de afgelopen 
jaren en ging hij in op de toekomst-
verwachtingen.

Toen acht jaar geleden Party Plaza in 
Mijdrecht door brand verwoest werd 
vond de bowlinggroep een nieuw 
onderkomen in De Kegel in Amstel-
veen. “We voelen ons hier inmiddels 
goed thuis”, benadrukte voorzitter 
Egberts. “Maar dat neemt niet weg 
dat we als Rondeveense vereniging 
best wel weer naar Mijdrecht wil-
len. De laatste tijd zijn er berichten 
dat er pogingen worden gedaan om 
in Mijdrecht opnieuw een bowling-
centrum in te richten. We volgen de 
ontwikkelingen met belangstelling. 
Mocht het zover komen dan zullen 
we zeker in gesprek gaan om te be-
zien of we met zo’n nieuw bowling-
centrum tot aanvaardbare afspra-

ken kunnen komen. Intussen wach-
ten we rustig de ontwikkelingen af”. 

In zijn jubileumspeech benadruk-
te de voorzitter het feit dat de groep 
senioren in de loop der jaren een 
hechte vriendengroep is geworden. 
Egberts: “We hebben ongeveer 80 
leden en spelen weliswaar elk jaar 
een interne competitie, maar voor 
de meeste leden is het sociale as-
pect een belangrijke drijfveer voor 
de deelname aan de wekelijkse 
bowlingmiddag.” Hij stond stil bij het 
ontstaan van de bowlinggroep en 
eerde in de personen van Mary van 
den Berg, Henk Beekmann en Fed-
dy en Molly van der Weij de grond-
leggers ervan.

De jubileumviering werd mede mo-
gelijk gemaakt dankzij de financi-
ele steun van Modehuis van Ype-
ren, Elektrotechnisch bedrijf Van 
der Vliet, Rabobank Veenstromen 
en Homan Allicht. Alle leden van de 
Bowlinggroep ontvingen ter herin-
nering een fles wijn met een spe-
ciaal voor de gelegenheid vervaar-
digd etiket.  

Bridgeclub ABC
Mijdrecht - Bij Bridgeclub ABC wa-
ren na de vijfde ronde van de paren-
competitie weinig verrassingen te 
melden. In de B lijn werd met der-
tien paren gespeeld en koplopers 
Riet Bezuyen en Wim Egberts ver-
sterkten met een percentage van 
62 % hun koppositie. Na vijf com-
petitieronden is hun laagste per-
centage 52,43 % en bridgeliefheb-
bers weten dat dit een uitzonderlij-
ke goede reeks is. Een goede twee-
de plaats was er voor het paar Bert 
Morshuis en Wim van der Wilk met 
een score van 60% en met een sco-
re van 59,17% waren mooi derde het 
paar Gerard Prager en Frits Uleman. 
Dit laatste paar staat op dit moment 
in de algemene rangschikking derde 
en doet naarstige pogingen om een 
promotie naar de A groep af te dwin-
gen. Er zijn echter nog drie ronden te 

gaan, dus moeten zij om hun doel te 
bereiken goed blijven scoren.
In de A lijn eindigde het paar Addie 
de Zwart en Jeannet Vermey als eer-
ste met een percentage van 61,61%. 
Een bijzondere prestatie, daar Addie 
weer voor het eerst aanwezig was,  
een afwezigheid van ruim 4 maan-
den wegens ziekte. Tweede werden 
hier Ria Prager en Ciny van de El-
sen met 56,55 %. Corry Snel en Net-
ty Walpot eindigden met 56,25% 
mooi op de derde plaats. Met nog 
drie ronden te gaan wordt het voor 
de paren Leny en Jan van der Schot, 
Coby en Joop Buskermolen en Ans 
en Joop Zoethout zaak de prestaties 
te gaan verbeteren om aan degrada-
tie te ontkomen. De komende drie 
weken zullen beslissend zijn voor 
het verloop van de competitie en de 
promotie en degradatie.

Korfballers De Vinken zijn 
het spoor bijster
Vinkeveen - Het wil de korfballers 
van De Vinken maar niet lukken om 
het lek boven te krijgen. 
In een moeizame, bij vlagen wat uit-
zichtloze en aan Vinkenkant ook 
doelpuntarme strijd tegen het Am-
sterdamse Swift moesten de vol-
gelingen van Siemko Sok opnieuw 
diep buigen. Met een 8-15 eind-
uitslag verruilt Vinken 1 de tweede 
plek op de ranglijst voor een voor-
alsnog uiterst onzekere positie in de 
middenmoot. 

Missers
De basisacht van de Fortisforma-
tie bestaat in de tweede helft van 
de veldcompetitie uit Charita Haze-
leger (aanvoerster), Helene Kroon, 
Kelvin Hoogenboom en Ruud Ous-
soren in de aanval en Silvia van Dul-
ken, Mariska Meulstee, Peter Kooij-
man en Rogier Schoenmaker in de 
verdediging.

Een gemiste strafworp in de eer-
ste minuut en een gemiste door-
loopbal kort hierna maakten al snel 
duidelijk dat de scoringskracht van 
De Vinken tot een dieptepunt is ge-
zakt. De bezoekers putten hier dui-
delijk moed uit. Onbevangen en met 
Amsterdamse flair aanvallend nam 
Swift het initiatief over om het ook 
niet meer af te geven. Tot 2-2 kon de 
thuisploeg nog volgen (Ruud Ous-
soren en Mariska Meulstee), maar 
daarna sloeg Swift het eerste gaat-
je, 2-5. Doelpunten van Peter Kooij-
man en Kelvin Hoogenboom gaven 
nog heel even een sprankje hoop, 
maar laconiek uitverdedigen in het 
aanvalsvak, onvoldoende voorver-
dedigen in de defensie en simpe-

le plaatsfouten deden de thuisploeg 
langzaam in de modder verzanden. 
Een 4-8 tussenstand bij rust was het 
weinig verheffende resultaat.

Veel wind
Het leek er veel op dat de binnen de 
bebouwde kom thuisspelende Am-
sterdammers minder last van de rij-
kelijk heersende polderwind had-
den dan de thuisploeg. Waar de 
schotpogingen van De Vinken veel-
al doelloos afzwaaiden waren de 
Amsterdammers simpel trefzeker. 
Pas op 4-11 kon de hardwerkende 
Kooijman iets terugdoen. Het bleek 
niet genoeg. Halverwege de tweede 
helft schoot  Swift definitief het zelf-
vertrouwen van De Vinken aan dig-
gelen: 6-13. Nog wel wisten Rogier 
Schoenmaker en in de slotfase He-
lene Kroon de korf te vinden, maar 
het team van Sok grossierde voor-
al in gemiste kansen en miscommu-
nicatie. 

Met een eindstand van 8-15  is het 
voor Vinkeveen duidelijk hoe de 
vlag er bij hangt. Slechts enkele 
punten los van de degradatiezone is 
het zaak om in de komende weken 
wel degelijk ook zelf nog punten te 
pakken. Volgende week zaterdag 
wordt er niet gespeeld. Op 24 april 
volgt een nieuwe kans in de thuis-
wedstrijd tegen het Wageningse 
SSS. Weliswaar werd voor de win-
ter in de uitwedstrijd met 8-12 ge-
wonnen. De kansen zijn wel dege-
lijk gekeerd gezien de overtuigende 
21-8 winst van SSS afgelopen zater-
dag tegen GZ Borne, waar De Vin-
ken vorige week zelf nog de punten 
aan moest laten. 

Drie (proef)tennislessen 
voor slechts vijf euro 
bij de VLTV
Vinkeveen - Altijd al eens willen 
proberen of tennis jouw sport is? 
Meld je dan nu aan voor de proefles-
sen bij de VLTV.
Kinderen van 8 t/m 12 jaar kunnen 
zich nu aanmelden voor drie trainin-
gen van één uur voor maar 5,- eu-
ro. De trainingen worden gegeven 
op 3 zaterdagochtenden van 9.00 

tot 10.00 op 5, 12 en 19 juni en wor-
den verzorgd door Touche Tennisma-
nagement. Als je het nog leuk vindt 
na 3 proeftrainingen, dan kun je lid 
worden bij de VLTV. Dit kan altijd en 
meteen, er zijn geen wachtlijsten.
Interesse? Meld je dan nu aan via: 
secretaris@vltv.nl.
Tot op de baan in Vinkeveen.
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Nieuwelingen 75-jarig 
uwtc wederom top in 
etappekoers en klassieker
Regio - Op zaterdag 3 april vertrok-
ken twee renners van UWTC, samen 
met twee renners van D.T.S. en twee 
renners van de Volharding als mixed 
district team N-H richting het Belgi-
sche Bovenlingen, voor de Haspen-
gouwtour, een driedaagse etappe-
wedstrijd voor Nieuwelingen. 
De eerste dag ging om een koers 
van 1 grote ronde van 26 km en 4 
ronden van 9 km. Er werd om de 
dag gewisseld van tenue, omdat er 
met renners van verschillende clubs 
gereden werd. De eerste dag werd 
er gestart in het UWTC tenue. Om 
klokslag 14.00 uur vertrokken er 150 
renners, terwijl het hemelwater met 
bakken uit de lucht kwam. Ze wer-
den gevolgd door een lange stoet 
ploegen auto’s waaronder de ge-
sponsorde auto van de firma Rove-
mij uit Mijdrecht, met daarin ploeg-
leider Alexander Looij en mecha-
nieker Robin Leijgraaff. In zo’n eer-
ste koers is het even aftasten wie 
je in de gaten moet houden en wat 
de tactieken zijn. Alle NH-renners 
draaiden lekker mee in het pelo-
ton, waar ook enkele ontsnappings-
pogingen gedaan werden en ook 
weer teniet gedaan werden, ten-
minste dat dachten Andre en Thijs. 
Er zagen 2 renners kans om 2 ron-
den voor het eind toch ongezien te 
ontsnappen en weg te blijven. Aan 
het eind van de rit zette Andre de 
sprint in, gevolgd door Thijs en een 
3de renner. Beide jongens waren 
er van overtuigd dat Andre 1ste en 
Thijs 3de was, maar helaas moesten 
ze met plaats 3 en 5 genoegen ne-
men. Hun mederenners kwamen in 
of achter een valpartij terecht, maar 
behaalden toch een finishplek. Hier-
door stonden ze na de eerste dag 
in het ploegenklassement op een 
mooie 2de plaats.
Op dag 2 gingen de renners van 
start in het rode DTS shirt in het 
Belgische plaatsje Oupeye. Het zou 
een pittige dag worden met zwa-
re beklimmingen. Het deelnemers-
veld was iets uitgedund en 126 ren-
ners kregen het startschot. Het was 
de bedoeling dat er 1 grote ronde 
werd gereden van 35 km en 3 ron-
den van 10 km. Na de eerste pitti-
ge klim komt natuurlijk een lekkere 
afdaling. Onderaan gekomen stond 
Thijs in een keer stil, lekke band. 
Gelukkig mocht de ploegenauto op 
de derde plek rijden i.v.m. de goe-
de klassering van de dag ervoor. Na 
een supersnelle actie van Robin zat 
het nieuwe wiel er zo weer in. Na 
drie kilometers achter de ploegen-
auto gebuffeld te hebben sloot Thijs 
met zijn tong op de knieën weer bij 
het peloton aan om meteen weer in 
zijn remmen te kunnen knijpen om-
dat de voorrij-auto verkeerd was ge-
reden. Allemaal even omdraaien en 
het klimmetje waar ze net vanaf wa-
ren konden ze weer op. Door deze 
actie werd de wedstrijd met 1 ronde 
ingekort. In de laatste ronde beslo-
ten de weergoden om nog even een 
wolkbreukje te plaatsen, waardoor 
het wegdek weer nat en glibberig 

werd. Voor Andre was het geen pro-
bleem, plaats twee en de groene trui 
waren voor hem. Alleen dacht de ju-
ry daar anders over en huldigde een 
andere renner in de groene trui. Thijs 
werd op een 10de plek geklasseerd. 
Ook als ploeg presteerden ze goed. 
Na deze dag stonden ze op plaats 1 
met 2 seconde voorsprong. 
Op dag 3 werd de fout van de ju-
ry toegegeven en startte Andre ge-
woon in zijn veroverde groene trui. 
De rest van de ploeg reed nu in een 
oranje tenue. Ze gingen van start 
in de plaats Borlo om 1 grote ron-
de van 35 km en 3 kleine ronden 
van 10,5 km te gaan rijden. Op de 
stang van de fiets zaten de rugnum-
mers van de renners die ze in de ga-
ten moesten houden. Ook nu zaten 
er weer pittige klimmers bij. Het was 
een koers waar het hele peloton in 
groepen uit elkaar viel met de NH- 
mannen in de voorste gelederen, 
waar het tempo goed hoog gehou-
den werd. In deze formatie stoven ze 
ook op de finishlijn af, maar met nog 
ongeveer 300 meter te gaan schoot 
er een renner op de 10de plaats in 
het peloton uit zijn pedaal. Hierdoor 
ontstond er wederom een flinke val-
partij. Andre en Thijs hadden hier 
geen last van, want de sprint al in-
gezet. Andre behaalde een geweldi-
ge eerste plaats en Thijs werd 4de 
(zie foto). Helaas werd zijn plek door 
een fout van de jury aan team ge-
noot Stefan Bakker toegewezen. 
Hierdoor was Thijs zijn klassement 
verpest en moest hij even door de 
zure appel heen bijten. Als ploeg 
behaalden ze een welverdiende eer-
ste plaats. De Haspengouwtour ein-
digde voor Andre met mooi behaal-
de resultaten, hij won het punten-
klassement en mocht daardoor zijn 
groene trui behouden. In het totaal-
klassement was plaats 3 voor hem. 

Clubkampioenschap
Op zondag 4 april werd op het club-
parcours van UWTC te Uithoorn het 
Lange Afstandkampioenschap ver-
reden. In de A klasse gingen de 
bloemen naar Henk de Jong, ge-
volgd door Frans van der Does. In 
de B klasse werd Renee Wiebes 
eerste, gevolgd door Guus Zanting 
en Gijs Kostman. Overige uitslagen 
B klasse: 4. Hidde Schelling, 5. Leen 
Blom, 6. Theo Oudshoorn, 7. Ben de 
Bruin, 8. Brit Versteeg en 9. Rowie 
van Capel.

Nieuwelingen
Op zaterdag 10 april stond wederom 
voor de Nieuwelingen van UWTC de 
klassieker Omloop van Lek en IJs-
sel op het programma. Voor UWTC 
stonden Thijs Leijgraaff, Glenn van 
Nierop en André Looij aan de start.  
De wedstrijd werd in de vroege och-
tend van zaterdag werd verreden en 
door veel valpartijen geteisterd. Het 
peloton bleef na 80 kilometer bijna 
tot het einde compleet, de winnaar 
kwam uiteindelijk solo over de meet. 
Andre Looij won de sprint van het 
peloton en werd op zes seconden 

derde, gevolgd door Thijs Leijgraaff. 
Glenn van Nierop werd 35ste.
Op zondag 11 april stond Etienne 
Lenting als Nieuweling voor UWTC 
aan de start in Oud Gastel, een om-
loop van 2,6 kilometer die 15 keer 
gereden moest worden. In de eer-
ste ronden werd er hard gekoerst  
en veel renners moesten uit het pe-
loton lossen. Van de ruim 80 star-
tende renners waren er half koers 
nog maar 40 renners in het peloton 
over, waaronder ook Etienne Len-
ting. 3 renners wisten te ontsnap-
pen uit het peloton en kwamen als 
eerste over de finish gevolgd op 1 
minuut door het peloton. Etienne fi-
nishte netjes in het peloton.

Jeugd
Op zondag 11 april stond de 1e se-
lectiewedstrijd voor de UWTC jeugd 
op het programma om zich te plaat-
sen voor het NK Jeugdwielrennen 
op 13 juni in het Limburgse Beek. 
Als eerste was Erik Looij namens 
UWTC aan de beurt om zijn pun-
ten binnen te halen. In het winderi-
ge Den Helder werd er in categorie 
2 een mooie strijd gestreden. Drie 
UWTC’ers mochten starten in cate-
gorie 4. De wind was zeker niet min-
der geworden maar Leon Buys, Da-
niël Wiegmans en Arjan Looij lieten 
zich als echte wielrenners hierdoor 
natuurlijk niet uit het veld slaan en 
begonnen vol goede moed aan hun 
wedstrijd van 15 kilometer. Dani-
el reed samen met 2 andere rijders 
een leuke wedstrijd en kwam als 
14e over de finish. Leon reed vlak 
achter hem en kwam als 18e over 
de streep. Erik heeft alles gegeven 
in zijn eerste wedstrijd en kwam uit-
eindelijk als 19e over de meet. 

In categorie 7 verschenen voor 
UWTC twee renners aan de start, te 
weten Rick van Wieringen en Jou-
ke Schelling. Ondanks dat het een 
selectiewedstrijd was werd er niet 
geloot en mochten de mannen zelf 
een plekje bij de startlijn zoeken. 
Rick en Jouke hadden wat minder 
geluk en moesten achteraan star-
ten. Vanaf het begin werd er goed 
doorgereden en na 2 rondjes waren 
er 7 renners ontsnapt aan het pelo-
ton. Jouke had goed opgelet en kon 
dus mee in de ontsnapping. Deze 
7 mannen hielden het tempo hoog 
en wisten weg te blijven. Na onge-
veer 15 rondes op hoog tempo wa-
ren er nog 4 renners over in de kop-
groep en besloot Marc Bolhoven te 
demarreren, Jouke reageerde hier 
goed op en zette de achtervolging 
in. Na 1 ronde had Jouke hem weer 
teruggehaald en besloot zelf weg 
te rijden. De andere renners kon-
den hem niet meer terughalen zo-
dat Jouke de bloemen en de beker 
mocht meenemen naar De Kwakel. 
Rick miste in het begin net de sprint 
van de kopgroep en heeft door sterk 
rijden en goed vechten beslag we-
ten te leggen op de 6e plaats. 
UWTC heeft dus de nodige punten 
behaald voor de NK selectie.

Atlantis stroopwafelverkoop
Mijdrecht - Ook dit jaar zal de 
jeugd van korfbalvereniging At-
lantis op vrijdag 17 april de wijken 
van Mijdrecht en Wilnis ingaan om 
heerlijke stroopwafels te verkopen. 
De stroopwafels zijn ambachtelijk 
gebakken en kosten 2,00 euro per 
pakje of voor twee pakjes stroop-
wafels 3,50 euro. Mis de jeugd niet 
en zorg dat u vrijdag 17 april vanaf 
18.30 uur thuis bent. U zult er zeker 
geen spijt van hebben! Heeft u de 
jeugd gemist dan kunt u via de site 
www.kvatlantis.nl, de stroopwafels 
t/m 17 april bestellen. U kunt dan de 
bestelde stroopwafels dinsdag 20 
april vanaf 19.00 uur afhalen op het 
Atlantisterrein aan de Hoofdweg te 
Mijdrecht (naast Argon).

Oranje-
vereniging
Mijdrecht - Op woensdag 21 april 
houdt Oranjevereniging Mijdrecht 
om 20.00 uur haar jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering in De Me-
ijert. Leden en donateurs worden 
uitgenodigd deze vergadering bij te 
wonen. Op de agenda staan o.a. het 
jaarverslag van de secretaris, het fi-
nancieel overzicht van de penning-
meester en de activiteiten rondom 
Koninginnedag 2010.

Kano-clinic bij kanovereniging DRV
Regio - Kanovereniging De Ronde 
Venen verzorgt dit voorjaar een één-
daagse kanocursus speciaal voor 
mensen die nader kennis willen ma-
ken met de kanosport. De instruc-
tiedag wordt gehouden op 24 april 
en begint ’s morgens om 11.00 uur 
en duurt tot ca. 16.00 uur en wordt 
gehouden vanaf de nieuwe locatie 
aan de Herenweg 196 in Vinkeveen. 

Breedtesport: “kanosport 
voor eenieder”
Varen tussen riet, lisdodde of een 
meeuwenkolonie werkt ontspannen 
en is haalbaar voor iedere beurs. Het 
is vlakbij mogelijk want De Ronde 
Venen is door de vele waterwegen 
rond de Vinkeveense Plassen bij uit-
stek geschikt om de peddel te han-
teren.  Anders dan een lompe roei-
boot scheert de kano over het water, 
licht en rank. 
Wanneer de temperatuur boven 
de twintig graden uitkomt bege-
ven veel Nederlanders zich mas-
saal naar het water om verkoeling te 
zoeken. De “echte” liefhebber, zoals 
kanovaarders, zoeken ook bij min-
der warm weer het water op. Des-
noods gehuld in een dikke trui, ano-
rak of regenjas kunnen ze genieten 
van de lichte nevel die ’s morgens 
vroeg boven het water hangt of de 
ondergaande zon die de avondhe-
mel rood kleurt. Een belangrijk deel 
van dit soort kanorecreatie valt on-
der het begrip “breedtesport” en is 

voor eenieder toegankelijk. Het ka-
novaren lijkt lastig maar het onder 
de knie krijgen van de in eerste in-
stantie “wankel” ogende kano valt 
reuze mee. 

Instructiedag
Kanovaren. is dat leuk? Waar moet 
ik op letten bij de aanschaf van een 
kano? Hoe houd ik mijn peddel 
vast? Is het wiebelig varen in zo’n 
smalle boot? 
Wilt u antwoord op deze vragen en 
wilt u Vinkeveen ook wel eens van-
af de waterkant zien, neem dan deel 
aan de instructiedag. Op deze dag 
leert u de basisprincipes van het ka-
novaren, ervaart u van alles over de 
vele kanten van de kanosport en 
u maakt met de kajak een tochtje 
op de Vinkeveense plassen. De ei-
gen leden begeleiden de cursisten 
op een informele manier al varend 
tussen de ringvaart en de legakkers. 
Speciaal voor dit doel heeft de ka-
noclub een aantal zeer stabiele ka-
no’s in haar bezit. Mensen die nog 
geen eigen boot bezitten kunnen op 
deze manier toch kennismaken met 
de kanosport. Meestal is men na 
een aantal lessen in staat om zelf-
standig een tocht te varen en kan 
men volop genieten van deze leu-
ke en ontspannende sport. Met een 
beetje sportieve instelling en eni-
ge basistechnieken zijn er vele mo-
gelijkheden. Het enige dat nodig is 
is een zwemdiploma; droge kleren 

(voor het geval dat ….) en eventu-
eel een jack tegen de wind of re-
gen. De instructiedag wordt vroeg 
in het seizoen gehouden, zodat lief-
hebbers kunnen aansluiten bij de 
woensdagavondgroep. Ook deze 
groep moet weer hun vaartechniek 
en conditie op peil brengen zo na de 
winter. Later in het seizoen aanha-
ken is vaak lastiger. 

Jeugd – Hart voor sport
Voor de jeugd die nog op de basis-
school zit is er in mei de mogelijk-
heid om kennis te maken met het 
kanovaren. Via de school kan men 
zich hiervoor opgeven.  

Informatie
In verband met het aantal beschik-
bare boten is het aantal cursisten 
voor deze instructiedag beperkt. Er 
wordt gevaren in verenigingsbo-
ten en kano’s die door leden ter be-
schikking worden gesteld. De kos-
ten van de instructiedag bedragen 
15.- euro. De lunch en het gebruik 
van het materiaal zijn in de prijs in-
begrepen.
De instructiedag wordt gehouden 
op 24 april en start vanaf het club-
huis aan de Herenweg 196 in Vin-
keveen. De dag begint om 11.00 uur 
en duurt tot ca. 16.00 uur.
Inschrijvingen voor de instructiedag: 
Theo van Leest; tel: 0297 – 262633
Voor algemene informatie zie websi-
te  www.kvdrv.nl

Nieuwe Kia Sportage in de showroom 
van Van Kouwen Amsterdam-Zuid
Regio - Op de recente Autosa-
lon van Genève heeft Kia de com-
pleet nieuwe Kia Sportage geïntro-
duceerd. Inmiddels is de nieuwste 
Kia al te bestellen en in juli arriveert 
hij in Nederland. Op 16-17-18 april 
staat de nieuwe Sportage echter al 
voor een exclusieve ‘pre-view’ in de 
showroom van Kia-dealer Van Kou-
wen in Amsterdam-Zuidoost. Dit is 
de eerste dealer in Nederland die de 
nieuwe Kia 3 dagen in de showroom 
heeft staan. Op 1 en 2 mei is de auto 
te bewonderen bij de Van Kouwen 
vestiging in Aalsmeer.
Ruim voordat de nieuwe Sportage 
medio juli in de Nederlandse Kia-
showrooms verschijnt, is de nieu-
we Kia al te zien tijdens de Sport-
age Roadshow. Vanaf 16 april zal 
de Sportage gedurende tien weken 
zijn opwachting maken bij de Ne-
derlandse Kia-dealers. “En wij zijn 
de allereerste dealer waarbij hij in 
de showroom staat!” zegt de direc-
teur Theo van Kouwen. “De Sporta-
ge wordt pas in juli leverbaar, maar 
hij is al te bestellen. Het is dan ook 
prettig dat geïnteresseerden dit 
nieuwe model nu al in levenden lijve 
bij ons kunnen zien tijdens de spe-
ciale ‘pre-view’. Speciaal voor snel-
le beslissers lanceert Kia overigens 
een speciale First Edition van de 
nieuwe Sportage.”

Gratis Panoramadak 
op de First Edition
De Kia Sportage First Edition is te 
combineren met alle uitrustingsni-
veaus en voegt daar gratis een pa-
noramadak ter waarde van 1.295,- 
aan toe. De nieuwe Sportage First 
Edition is bij Kia-dealer Van Kou-
wen-Zuidoost te bestellen tot 1 ju-
li 2010 in combinatie met de 2.0 
benzine- en dieselmotoren. De Kia 
Sportage 2.0 CVVT X-tra First Editi-
on is leverbaar vanaf 23.795,-.

Verbeterd verbruik en veiligheid
De nieuwe Kia Sportage is 91 ki-
lo lichter dan zijn voorganger, met 
een verbeterd brandstofverbruik 
tot gevolg. Ondanks de toegeno-

men afmetingen zijn de kenmer-
kende SUV-eigenschappen behou-
den gebleven, zoals de hoge zitpo-
sitie, het grote gevoel van veiligheid 
en de sterke aanwezigheid op de 
weg. Verder is de nieuwe Kia Spor-
tage voorzien van verbeterde be-
scherming voor inzittenden en voet-
gangers, is er keuze uit vier moto-
ren met verbeterd brandstofverbruik 
en lagere emissies en een uitgebrei-
de standaarduitrusting. De nieuwe 
Kia Sportage is te zien van 16 tot 
en met 18 april bij Van Kouwen Am-
sterdam-Zuidoost aan de Klokken-
bergweg 15. En op 1 en 2 mei bij 
Van Kouwen Aalsmeer aan de Oos-
teinderweg 110. Voor meer informa-
tie kijk op:  www.vankouwen.nl.

Shakespeare’s: much ado 
about nothing
De Ronde Venen - Er werd weer 
eens gevochten in de wrede Itali-
aanse oudheid. Na een barre maar 
succesvolle strijd zijn Don Pedro uit 
Aragaon en zijn metgezellen Clau-
dio en Benedick teruggekeerd in de 
Siciliaanse stad Messina die in die 
tijd onder Spaans bewind viel.

De mannen worden worden uitge-
nodigd een maand te blijven en zijn 
welkom op een gemaskerd bal. 

Claudio raakt weer gecharmeerd 
van Hero, Leonato’s dochter en ver-
telt Benedick dat hij haar voor zich 
wil winnen. Benedick raadt hem dit 
af maar Don Pedro moedigt Claudio 
aan. Op het gemaskerde bal maakt 
Don Pedro Hero het hof maar de 

hierop volgende ruzie tussen Clau-
dio en Don Pedro wordt in der min-
ne geschikt.   

Don Pedro en zijn mannen beramen 
het plan, in afwachting van de hu-
welijksplechtigheid tussen Clau-
dio en Hero, om de gezworen vij-
anden Beatrice en Benedick aan el-
kaar te koppelen. Natuurlijk laten ze 
hun gesprek afluisteren. Beiden be-
sluiten los van elkaar de liefde van 
de ander te beantwoorden. Intus-
sen belastert Don John, Don Pe-
dro’s buitenechtelijke broer Hero 
waardoor Claudio tijdens de plech-
tigheid weigert zijn jawoord aan He-
ro te geven. De priester gelooft ech-
ter in Hero’s trouw en overtuigt de 
familie ervan om haar dood te vein-

zen zodat de waarheid achterhaalt 
kan worden en Claudio berouw kan 
tonen.
Wat zich vervolgens allemaal in 
Messina afspeelt moet u gezien 
hebben en dat kan op donderdag 15 
en vrijdag 16 april in het Mijdrecht-
se Veenlanden theatre. Kaarten 
kosten slechts ”two Euros and fifty 
cents”.  De aanvang is beide avon-
den om 20.00 uur.    

Spelers:
Jordy Jurgens A6a, Wilco Versluis 
oud leerling, Tim Vreeburg A6a, Pie-
ter Hoogerwerf A6a, Koen Groe-
nevelt A5a,  Timon de Graaff A5c, 
Sarif Jabbar H4b, Quincy Dei-
ra A3c, Thom van Rijn A6b, Helen 
v.d. Zwaard H5a, Sabine Rademaker 
A5c, Peter de Jonge A6a, Em Hoog-
land A6a, Michelle Vellinga A5c, Ya-
cha van Ginkel H4f, Robert Gajen-
taan oud leerling, Juliette Barre B2b, 
Anouk Jansen B2b, Paola v.d. Sluis 
A5c.
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Schoolvoetbal

Derde plaats voor meisjes 
Groep 3 Driehuisschool
Mijdrecht - Wat een prachtige 
dag op het terrein van voetbalver-
eniging CSW. Deze dag, woensdag 
7 april 2010, gaat de boeken in als 
een gedenkwaardige dag. Zon, wei-
nig wind en heel veel enthousiaste 
ouders. 
En een team waar menig jongens-
team zich aan zit te vergapen. Wat 
een meiden! Ik stel ze even voor..
Marielle Breij, Kim Warrels, Sop-
hie Kooijman, Sophie van Dijk, Wies 
van Scheppingen, Sacha Reichgelt, 
Donna Straver, Roos van Dieren-
donck en Luna van Bemmelen. Wie 
zegt dat voetbal niets voor meisjes is 
heeft het volledig mis. Onder de fan-
tastische leiding van Eva en Rob van 
Scheppingen beleefden de meisjes 
van groep 3 een schitterende dag.
De scholen in de poule van onze 
meiden: De Twistvlied, De Fontein, 
De Hofland en de Jozefschool.

Opstakel
Als eerste opstakel stond de Twist-
vlied op de lijst. Een mooi gezicht 
hoe de Driehuismeiden zich over het 
veld begeven. Allemaal rond de bal 
en maar zo hard mogelijk naar voren 
schieten. En toch zie je dan lang-
zaam lijn in het spel komen.Ze krij-
gen kansen,zelfs hele grote kansen. 
Het is uiteindelijk Sophie Kooijman 
die de wedstrijd in het voordeel van 
de Driehuismeiden beslist. Met een 
prachtig schot maakt zij de 0 - 1! Te-
vens eindstand van de eerste wed-
strijd. Met veel gejuich en niet we-
tende wat er nog meer gaat gebeu-
ren rennen de meiden het veld af. 
Wedstrijd twee gaat tegen de Fon-
tein. Een gelijk opgaande wedstrijd 
met iets meer druk van onze dames. 
Er komen kansen en er wordt goed 
overgespeeld. Het grootste pro-
bleem is het uitgooien van de kee-
per. Waar moet die bal heen?
Wanneer je denkt dat het een ge-
lijkspel wordt is daar dan toch Don-
na die als een duivel uit het doosje 
de winst binnen sleept. Alweer ge-

wonnen! Dit smaakt naar meer en 
er wordt al gepraat over de fina-
le! Eerst nog voetballen... De derde 
wedstrijd is na een pakje limonade 
de Hoflandschool. Pittige
Een pittige tegenstander maar 
door goed samenspel van de mei-
den worden er toch een paar goe-
de kansen gecreeerd. Luna, Donna 
en Sophie Kooijman missen maar 
net. Marielle, Kim, Sophie van Dijk 
en Wies dragen ook hun steentje 
bij door hard te werken en goed de 
bal over te spelen. Sacha en Roos 
maken dit cluppie meiden tot een 
Dreamhuisschool team. Iedereen 
staat te genieten langs de lijn. Zeker 
wanneer Donna haar tweede en te-
vens het winnende doelpunt scoort. 
Alweer met 1 - 0 gewonnen. 3 wed-
strijden gewonnen. Het lijkt wel een 
droom... Zelfs de coaches zien nu de 
mogelijkheden om de dag wat lan-
ger te maken en snuiven al voor-
zichtig aan een finale plaats. De 
laatste poule wedstrijd is tegen de 
Jozefschool. De meiden uit Vinke-
veen blijken niet opgewassen tegen 
het geweld van de Driehuismeiden. 
Ze maken er echt een show met een 
leuke wedstrijd. Het wordt uiteinde-
lijk 3 - 0 voor de Driehuisschool. 2 
doelpunten van Sophie Kooijman 
die vanaf het eigen doel een rush 
van 50 meter maakt naar het doel 
van de tegenpartij om vervolgens de 
bal schitterend in het doel te schie-
ten. Dit doet ze dus twee keer. Don-
na maakt het derde doelpunt van 
deze wedstrijd na een voorzet van 
Luna. Alle poule wedstrijden ge-
wonnen. 6 doelpunten gescoord en 
geen een tegendoelpunt. Heel knap! 
En het sprookje kan beginnen.

Halve finale
Dan sta je opeens in de halve finale!  
Deze wedstrijd winnen en je staat in 
de echte finale! Verlies je dan speel 
je om de derde en vierde plaats.
Tegenstander is de Proostdijschool. 
De afgelopen vier wedstrijden heb-

ben blijkbaar toch hun tol geeist. De 
Proostdijschool weet 1 doelpunt te 
scoren. De Driehuisschool komt net 
tekort om gelijk te maken en verliest 
voor het eerst dit toernooi. Helaas 
geen finaleplaats maar wel nog een 
kans om de beker voor de 3e plaats 
te winnen. Met een beetje rust om 
op te laden voor de “kleine” finale 
gaat de Driehuisschool de strijd aan 
tegen de Trekvogel. Als onze mei-
den dit winnen dan is het sprookje 
toch uitgekomen.
De spanning stijgt en de het veld 
kleurt licht blauw en klinkt Driehuis. 
Wat een toeschouwers! Als dit nog 
niet genoeg energie geeft dan weet 
ik het niet meer.
Zelf sta ik ook met kippenvel en zo 
trots als een pauw langs de lijn.

Kippevel
Met veel juichen en naar vo-
ren schreeuwen geven de meiden 
volgas. Ze zijn een maatje te groot 
voor de Trekvogel maar er moet 
wel gescoord worden. Met Kim als 
stoorzender voor de tegenstander, 
Luna die met grote passen vaak 
richting doel van de tegenpartij rent, 
Marielle die het doel schoon houdt, 
Sophie van Dijk die maar blijft ren-
nen en zelfs tijd heeft om even te 
kletsen, Wies van Scheppingen die 
voor en achter te vinden is, Sa-
cha Reichgelt die de veters uit haar 
schoenen rent, Donna die vaak ge-
vaarlijk doorbreekt en Roos van Die-
rendonck die haar krachten even 
spaart om later goed mee te kun-
nen juichen. En dan missen we Sop-
hie Kooijman in dit rijtje. Zij heeft de 
winnende treffer gescoort. Eigenlijk 
hebben de meiden dat met z’n al-
len gedaan. Een fantastische club 
meiden die de derde plaats hebben 
gehaald. De Driehuis toeschouwers 
zijn allemaal schor geworden van 
het juichen. Van harte gefeliciteerd 
met de derde plaats. Jullie hebben 
de toeschouwers een onvergetelijke 
dag bezorgd. Een trotse vader Jef!

Argon Basketball Jongens 
onder 14 jaar ongeslagen 
kampioen in de 1ste klasse
Mijdrecht - Het Argon Basketball 
jongensteam onder 14 jaar (JU14) 
heeft afgelopen zaterdag in stijl hun 
basketballseizoen afgesloten, door 
ook de laatste wedstrijd overtuigend 
te winnen. Het kampioenschap in de 
1ste klasse, dat reeds vorige wed-
strijd een feit was, kreeg door deze 
ongeslagen status nog meer glans.
De laatste wedstrijd van het seizoen 
moest in Zeist gespeeld worden te-
gen het plaatselijke BZ`72. Ondanks 
het feit dat deze ploeg onderaan 
gaat eindigen in de competitie, had-
den de Argonauten in het begin van 
de wedstrijd weer even moeite met 
het chaotische spel van hun tegen-
stander. Vooral de wat langere fysie-
ke spelers van BZ’72 zorgden voor 
extra weerstand. De vorige con-
frontatie met deze spelers was wel-
iswaar door de Argon jongens ge-
wonnen, maar bij rust stonden de 
jongens van Argon toen nog verras-
send achter.
Ook afgelopen zaterdag was de eer-
ste voorsprong in de wedstrijd voor 
BZ’72, dat na al 5 minuten met 13-
6 voor kwam te staan. Davey Kra-
nendonk, de topscorer van de Ar-

gon jongens moest al snel worden 
gewisseld door te veel  persoonlijke 
fouten. Verdedigend zorgde de cen-
ter Chiel Wagenaar voor inside druk. 
Aanvallend voerden de Argonauten, 
met mooie passes van spelverdeler 
Marciano Mascini, mooie aanvallen 
uit, waardoor de achterstand  fraai 
werd omgebogen naar een 13-20 
voorsprong. Deze tussensprint werd 
in het tweede kwart lekker doorge-
zet, en onder andere door 6 punten 
van Chiel Wagenaar en ook 6 pun-
ten van Felice Mascini was de voor-
sprong bij rust na 20 minuten verder 
uitgebouwd tot 25-40.

Kampioen
In het derde kwart speelde de jon-
ge  jongens van Argon hun bes-
te spel, en lieten ze zien waarom 
ze kampioen zijn geworden in deze 
klasse. Het team, zowel aanvallend 
als verdedigend goed samenspe-
lend en communicerend, vergroot-
te de voorsprong nog verder naar 
33-64 aan het einde van het der-
de kwart. Ondanks het fysieke ver-
schil, waren het in dit derde kwart 
vooral de twee jongste spelers, Nino 

van der Heiden en Dennis Tolboom, 
die lieten zien dat lengte en leeftijd 
niet altijd bepalend is. Vooral Den-
nis had een aantal knappe scores in 
dit derde kwart. In het vierde kwart 
liet hij zien dat het geen toevalstref-
fers waren, en zorgde hij voor een 
totaal van 18 punten in deze wed-
strijd. Hiermee werd hij samen met 
Chiel Wagenaar, die ook 18 punten 
scoorde, topscorer van deze wed-
strijd, die uiteindelijk met 52-83 ge-
wonnen werd. Nino van der Heiden 
en Felice Mascini scoorde beiden 12 
punten en Davey Kranendonk was 
met 11 punten de vijfde speler die in 
de “dubbele cijfers” eindigde.

Tijdens het Argon basketball eind-
feest op 19 juni as. zal ook dit team 
samen met de andere kampioe-
nen van Argon Basketball gehul-
digd worden en zullen zij de bijbe-
horende beker ontvangen. Volgend 
seizoen gaan de meeste spelers 
van JU14 een leeftijdsklasse hoger 
spelen in de JU16 klasse, en zullen 
zij, als ze met net zoveel plezier als 
team blijven spelen, grote kans heb-
ben weer hoog te eindigen.

Het Argon J14 kampioensteam (vlnr: Nino, Jordy, Marciano, Tom, Dennis, Chiel, Felice en Davey)

G-Team van Hockeyvereniging 
Mijdrecht wint derde prijs
Mijdrecht - Op zaterdag 3 april 
was het 6e paas-hock-ei-toernooi 
op Myra in Amstelveen.

Het G-team van HVM, met kinderen 
van 7 tot en met 16 jaar, deed als 
‘De rode M&M’s’ voor het eerst mee 
aan dit grote G-toernooi. In weer, 
wind en regen werd er erg goed ge-

speeld tegen Waalwijk, Bloemen-
daal, Leusden en Kampong. De laat-
ste wedstrijd werd, met de inzet van 
topscoorder Jason, zelfs met 4-1 ge-
wonnen!
De keepers Angelo, Lucas en Tim 
hebben, voor het eerst in volledi-
ge keepersoutfit, bijna geen doel-
punten doorgelaten. En uiteindelijk 

werd de inzet en het enthousiasme 
van alle kinderen beloond met een 
prachtige welverdiende 3e plaats! 
Met dank aan de sponsor Haaxman 
BV uit Mijdrecht, de vele supporters, 
de paashaas, de rode M&M mascot-
te, de begeleiding en de organisa-
tie was het een heel gezellig en zeer 
geslaagd toernooi.

Groep 6 Twistvliedschool 
derde bij schoolvoetbal

Mijdrecht - Op deze regenachtige 
dag mochten de jongens uit groep 
6 van de Twistvliedschool aan hun 
jaarlijkse toernooi beginnen.
Het enthousiasme en de inzet van 
de jongens én hun vrouwelijke sup-
porters uit de klas waren zo hartver-
warmend dat de regen en kou snel 
werden vergeten.
De eerste wedstrijd werd gelijk ge-

speeld. Daarna kwam de voetbal-
motor op gang en werd er gewon-
nen. Het ging zo goed dat het ver-
blijf bij Argon werd verlengd en ze 
de kwartfinale mochten spelen. Dit 
was een spannende wedstrijd die 
gelijk eindigde. Ook de eerst penal-
tyreeks werd gelijk. Uiteindelijk trok 
de Twistvliedschool aan het langste 
eind.

In de halve finale werden de jon-
gens helaas verslagen en moesten 
ze zich heel snel voorbereiden op de 
laatste wedstrijd voor de 3e en 4e 
plaats. In deze wedstrijd bleek dat 
de jongens van de
Twistvliedschool zich snel van de 
nederlaag hadden hersteld en wis-
ten ze ook deze wedstrijd winnend 
af te sluiten.

Meisjes Groep 6 gaan 
door naar districtsfinale 
Schoolvoetbal
Mijdrecht - Woensdag 7 april was 
het dan zover. Na een goede voor-
bereiding tijdens de gymlessen van 
Juf Lisa mocht de meisjes uit groep 
6 van de Twistvliedschool hun wed-
strijden spelen. De wedstrijden wer-
den gespeeld onder zeer mooie 
weersomstandigheden Zij waren 
er gebrand op om dit jaar een goe-
de prestatie neer te zetten. De eer-
ste wedstrijd in de poule werd ruim 
gewonnen van Eendracht 2 met 3-
0. Dit bleek later zeer belangrijk te 
zijn. De 2e wedstrijd moest er ge-
speeld worden tegen de Willespoort 
1. Dit ging wat moeizamer maar de 
verkregen voorspong van 1-0 kon 
door goed verdedigen vast gehou-
den worden. Tegen de 3e wedstrijd 
werd opgezien. Deze moest ge-
speeld worden tegen de Jozefschool 
2. Zij hadden tot dan ook alle wed-
strijden gewonnen. Deze werd he-
laas verloren met 2-1. Dit betekende 
dat de laatste wedstrijd in de poule 
gewonnen moest worden. Wat ook 
lukte met 2-1 van Proostdijschool 3. 
Doordat de Jozefschool hun laat-
ste wedstrijd verloren. Eindigde 3 
ploegen gelijk met 9 punten. Maar 
door een beter doelsaldo ging de 
Twistvlied school als 1e door naar 
de kwartfinale. Daarin werd met 
1-0 gewonnen van de Vlinderbos 

en wachten de halve finale. Daar-
in moesten zij het opnemen tegen 
de Proostdijschool 1. Deze wedstrijd 
werd ruim gewonnen met 3-0. In de 
finale wachten de Hoflandschool 2. 
In een spannende wedstrijd ging 
het gelijk op tot dat de Twisvlied-
school op 1-0 kwam. Daarna was 

het zaak om deze voorsprong vast 
te houden wat door goede samen-
werking lukte.
Hiermee mochten de meisjes na af-
loop de 1e prijs in ontvangst ne-
men. Een groot compliment voor al-
le meisjes, waarvan er geen op veld-
voetbal zit, met deze prestatie.
Bij de prijsuitreiking kreeg het team 
te horen dat zij op 26 mei de Ronde 
Venen mag vertegenwoordigen in 
de districtfinale voor groep 5/6. Die 
wedstrijden worden ook gespeel op 
het complex van CSW in Wilnis. Dat 
wordt nog weer hard trainen voor 
deze meisjes
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Pijlstaart 2 wint school-
voetbal groepen 5/6
Vinkeveen - Op woensdag 31 
maart vond op de Argon velden 
het traditionele schoolvoetbaltoer-
nooi voor de jongensgroepen 4 en 
5 plaats. Meer dan 40 teams stre-
den om de uiteindelijke finaleplaat-
sen. Na vele spannende wedstrijden 
en finales is het toernooi gewon-
nen door de jongens van Pijlstaart 2. 
De spannende finale tegen Willes-

poort 2 werd met 2–0 door Pijlstaart 
2 gewonnen. De einduitslag van het 
toernooi was dan ook op de eer-
ste plaats Pijlstaart 2, tweede werd 
Willespoort 2, derde Twistvlied 1 en 
op een verdienstelijke vierde plaats 
eindigde Beatrix 2. Pijlstaart 2 gaat 
door naar de volgende ronde om de 
scholen in De Ronde Venen te ver-
tegenwoordigen.

Belangrijke overwinning  
voor Atlantis 2
Mijdrecht - Zaterdag 10 april was 
één van de belangrijkste dagen uit 
het seizoen van Atlantis 2, dat ge-
sponsord wordt door de Rabobank. 
Om nog kans te kunnen maken op 
het kampioenschap in het buiten-
seizoen moest er deze dag gewon-
nen worden van de koploper VZOD 
2. Van dit team werd voor de win-
ter verloren op het terrein van Ku-
delstaart. In het zaalseizoen was At-
lantis twee keer te sterk voor de me-
dedinger om de beker. Door nu te 
winnen van VZOD zouden de teams 
op gelijke hoogte komen op de eer-
ste plaats en gaat de rest van het 
veldseizoen bepalen wie de uitein-
delijke winnaar wordt. 
Voor de wedstrijd was de spanning 
van een aantal gezichten te lezen, 
maar zodra het eerste fluitsignaal 
klonk was iedereen van Atlantis er 
klaar voor om een denderende over-
winning neer te zetten. Atlantis be-
gon duidelijk scherper aan de wed-
strijd, waardoor het al snel 2-0 voor 
stond. Maar heel snel gaf VZOD 
zich nog niet gewonnen, waardoor 
ze in het begin van de wedstrijd sco-
rend nog mee konden komen. Door 
het goede spel van Atlantis werd er 
gedurende de eerste helft een grote 
voorsprong opgebouwd en gingen 
de teams de rust in met een stand 
van 8-3 in het voordeel van Atlantis.
In de rust werden kleine aanwijzin-
gen gegeven door trainer en coach 

Petra Taal. De conclusie van het ver-
haal was dat Atlantis zich geen dip 
na de rust kon permitteren. Dit ge-
beurde al eerder in het seizoen, 
waardoor de tegenstanders gevaar-
lijk dicht bij de overwinning konden 
komen. Na de toespraak ging Atlan-
tis vol goede moed het veld weer op 
waar even gewacht moest worden 
op de scheidrechter en VZOD. 
Waarvoor gewaarschuwd werd in 
de rust gebeurde toch. Atlantis had 
scorend een kleine dip na de rust, 
waardoor VZOD terug kon komen 
tot 9-7. Dit was een omslagpunt in 
de wedstrijd: de spelers van Atlan-
tis beseften dat het kampioenschap 
niet aan zou komen waaien en dat 
er harder gewerkt moest worden 
om de overwinning in Mijdrecht te 
houden. Met vijf doelpunten op rij 
liet Atlantis zien wie de beste was 
die dag. Uiteindelijk werd de wed-
strijd gewonnen door Atlantis met 
het grote doelpuntenverschil van 
15-8.
 
Het kampioenschap is nog niet bin-
nen, maar de belangrijkste overwin-
ning is behaald. Er zullen nog meer 
wedstrijden gewonnen moeten wor-
den dit seizoen en Atlantis nodigt je 
uit om sfeer te komen proeven van 
het mogelijke kampioensteam op 8 
mei om 13.30 uur. Dan speelt Atlan-
tis 2 thuis tegen THOR 2 uit Harme-
len, dat momenteel derde staat. 

Berry de Jong legt aan voor een van zijn doelpunten…

Een recreatieve autopuzzelrit voor 
het goede doel
Aanstaande zondag Lenterit 
voor het hele gezin
Mijdrecht - Op zondagmiddag 18 
april a.s. start in Mijdrecht voor de 
zevende keer de jaarlijkse Lente-
rit voor het hele gezin. Deze recre-
atieve autopuzzelrit voor het goede 
doel, waaraan iedereen kan deelne-
men, voert traditiegetrouw door een 
fraai stukje Nederland. 

Er is een aantrekkelijke route van 
ca. 75 km uitgezet langs de mooi-
ste plekjes in het gebied. In plaats 
van een routekaart krijgen de deel-
nemers hun aanwijzingen op basis 
van een ‘stripverhaal’ met bolletjes 
en pijltjes. Ook moeten zij onderweg 
fotovragen beantwoorden. 
Iedereen kan deelnemen; je hoeft 
niet te kunnen kaartlezen of over 
puzzelrit-ervaring te beschikken; 
een auto met enthousiaste inzitten-
den is alles wat nodig is om deel te 
kunnen nemen. Ook kinderen van 
harte welkom; zij kunnen assisteren 
bij het uitvoeren van de opdrach-
ten.
Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organi-
seert de jaarlijkse rit voor de zeven-
de keer. Voorop staat het recreatie-
ve karakter van de tocht; de Lenterit 
is dan ook géén tijdrit of rally.

Goed doel
De opbrengst van de Lenterit is al-
tijd bestemd voor een goed doel. Dit 
jaar hopen de organisatoren geld 
bijeen te krijgen voor de aanschaf 
van een puppy voor de Stichting 
Hulphond, die al 25 jaar hulphonden 
opleidt voor mensen met een moto-
rische of auditieve beperking of epi-
lepsie. Dankzij een hulphond kun-
nen zij hun zelfstandigheid en zelf-
redzaamheid vergroten.

Hulphonden worden kosteloos ter 
beschikking gesteld aan de aanvra-
gers, maar de opleiding van de hon-
den kost veel geld.  

Deelnemen
Iedereen kan deelnemen aan de 
Lenterit 2010. Het inschrijfgeld be-
draagt 25 euro per auto bij voorin-
schrijving via e-mail. Inschrijven aan 
de start kost 30 euro per auto. Bij de 
prijs is een consumptie voor de start 
en na de finish inbegrepen. Voor 
de winnaars, het team met de min-
ste strafpunten (de puzzelrit volledig 
juist verreden én alle vragen goed 
beantwoord), zijn door sponsors 
fraaie prijzen beschikbaar gesteld: 
een uniek kunstwerk, een weekend-
je weg en een diner voor twee. Van-
wege het steeds grotere aantal klas-
sieke auto’s dat deelneemt wordt er 
dit jaar een extra prijs uitgereikt voor 
de mooiste klassieke auto in origine-
le staat. Tal van bedrijven in de regio 
ondersteunen de Lenterit en dankzij 
hun steun kan een zo groot mogelij-
ke opbrengst worden behaald voor 
het goede doel.

Start
De start vindt plaats aanstaan-
de zondag 18 april vanaf 13.00 uur 
bij Eet- en Drinkgelegenheid Ren-
dez-Vous aan het Raadhuisplein in 
Mijdrecht. Deelnemers kunnen zich 
daar vanaf 12.00 uur melden om 
hun startnummer en routepapieren 
op te halen Hier ontvangt men ook 
instructies voor de route. 
Wie verzekerd wil zijn van een start-
plaats van 25 euro kan zich al-
vast per e-mail aanmelden op:  
www.lenterit-mijdrecht.nl

Laatste kans voor Atalante D2
Vinkeveen - De voorlaatste wed-
strijd speelden de dames van 2 uit 
tegen de een na laatste Kombysport 
in Badhoevedorp. Met één punt-
je achter de gelijke nummers 1 en 
2 is het een keispannende bedoe-
ning! Enkel de eerste 2 maken kans 
op promotie en P/D. 
Het team was volledig aanwezig en 
Kellie Bocxe was jarig, dus met een 
olijke hiep hiep hoera yell werd de 
wedstrijd gestart. Maar voor alles 
lekker op maat verliep was de Ou-
denallen-Haaxman ploeg toch al 
flink wat punten verder en Kom-
bysport profiteerde van de hier en 
daar toch wat slordige en ook wat te 
vriendelijke nette start. Meester ver-
dediger Natalie van Scheppingen 
blesseerde zich ook nog aan het be-
gin van die set aan de knie door ver-
schillende fanatieke reddingscapri-
olen en moest de wedstrijd helaas 
op de bank uitzitten. De geelgroene 
ploeg kwam zelfs 18-15 achter en 
gespannenheid nam toe. Verlies van 
één setjes zou de kans nog weer 
meer heel flink verkleinen.... Geluk-
kig ging de Vinkeveense ploeg met 
de hakken over de sloot: 24-26. 
Ook de tweede set kon het team 
niet goed een sterke vuist maken. 
Er waren wel superaanvallen van 
iedereen, met name Annemarie-
ke Wijnands en Kellie Bocxe waren 
op dreef met flink wat heiwerk, ja en 
ook Tineke Vellekoop, Inge Bakker 
en Joke Ruizendaal joegen de ver-
deling van Annemarie Bakker mach-
tig het andere veld in. Toch bleven 
er te veel foutjes gebeuren, waarvan 
je denkt, oké next, maar ondertus-
sen bleef Badhoevedorp goed bij en 

hun flauwe aanvallen waren soms 
lastiger te verdedigen dan het har-
de werk. Met 21-25 werd de set ein-
delijk gunstig afgesloten. 
In set 3 kwam Jet Feddema in het 
veld. Kombysport liet de kop al iet-
wat hangen, Joke Ruizendaal maak-
te een keisterke servicereeks en voi-
là, de Vinkeveense equipe kwam nu 
goed op gang. Vrij makkelijk den-
derde de trein voort met snelle har-
de aanvallen, weinig fouten en al-
les lukte: 11-25. In het laatste bedrijf 
haalde de thuisploeg nog eens alles 
uit de kast, ging pittiger aanvallen 
en de strijd werd mooier. De Haax-
man-Oudenallen equipe ging daar-
entegen slimmer spelen en wisselde 
harde aanvallen af met lobbige sla-
gen in het centrum-6 of kleine plot-
se tweede ballen in het centrum-3. 
Mooie bloks op het midden van de 
jarige Kellie Bocxe maakten diverse 
punten en mede daardoor konden 
de Vinkeveense dames ook de laat-
ste set zekerstellen. 
Terug in Vinkecity kwam het be-
richt dat Roda één setje had la-
ten liggen. Echter, in de millimeters 
staan ze toch nog beter dan Atalan-
te en blijven boven de plek nummer 
3 van Atalante. VCH won met 4-0 
van VHZ (4e), waardoor zij nu eer-
ste staan. Er is nog een héle kleine 
kans dat een van beide teams een 
setje laat liggen in de laatste wed-
strijd deze week, maar beide spelen 
niet al te moeilijk tegen de nummers 
9 en 10. D2 speelt dinsdag de laat-
ste wedstrijd tegen de nr 12 Marti-
nus. Hééééééél spannend zo: VCH 
21-88 (72-17), Roda 21-87 (71-16), 
Atalante 21-87 (71-17).

CSW blijft bij de les
Wilnis - CSW deed wat het moest 
doen in Den Helder en dat was ge-
woon drie punten pakken al was het 
spelpeil niet altijd even goed, maar 
in deze fase van de competitie telt 
maar 1 ding en dat is winnen. De 
ploeg uit Wilnis was het merendeel 
van de wedstrijd in balbezit maar 
ging daar vooral in de eerste helft 
slordig mee om. Toch kreeg het al 
snel in de wedstrijd kansen op de 
openingstreffer. Een verkeerde uit-
trap van de keeper kwam zomaar 
voor de voeten van Michel Zelden-
rijk die vervolgens over het doel 
schoot. Een vrije trap van Mauri-
ce Bartels ging maar net naast de 
verkeerde kant van de paal en een 
pegel van de teruggekeerde Mau-
ricio Cabeza ging ook maar rake-
lings naast. Bij een scrimmage voor 
het doel kon Bartels de bal net niet 
goed genoeg raken om te scoren. 
Na ongeveer een half uur spelen 
kwam voor CSW eindelijk de bevrij-
dende treffer. Bij een corner van Ca-

beza kwam Michel Zeldenrijk goed 
voor de keeper om raak te koppen. 
HCSC stelde daar allemaal bar wei-
nig  tegenover en doelman Wens 
hoefde dan ook nauwelijks in actie 
te komen.

Na rust stelde CSW snel orde op za-
ken. De ingevallen Jay Klaas Wijn-
gaarden ontving de bal van Cabeza 
en met een prachtige stift liet hij de 
0-2 aantekenen. Vervolgens kwa-
men er genoeg kansen om de score 
verder uit te bouwen maar de ech-
te scherpte ontbrak voor de goal en 
ook dient gezegd te worden dat de 
keeper van HCSC heel attent stond 
te keepen. Zo reageerde hij goed op 
een inzet van Rick Verweij en tikte 
hij een schitterende lob van Cabe-
za over de lat.
Het werd 0-3 voor CSW toen Ste-
fan Baars de bal inkopte na een cor-
ner van Cabeza. Dat was tevens de 
eindstand en CSW kon met een te-
vreden gevoel huiswaarts keren.

Geweldig resultaat voor 
Acrogym GVM
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde GVM’79 de halve finale 
acrogym in het district midwest. Alle 
teams op het D, E, pupil en C niveau 
uit het betreffende district moch-
ten op deze wedstrijd laten zien 
dat zij recht hadden op een plaats-
je in de halve landelijke finale. Al-
le teams van GVM’79 deden mee en 
alle hadden van te voren een goe-
de kans om door te stromen. Omdat 
wedstrijdblokken erg groot waren 
was er voor gekozen om de wed-
strijd van 8.15 tot 20.00 uur te laten 
duren, een lange dag dus voor alle 
vrijwilligers!

In de ochtend werd er gestart met 
de damesgroepen op C-niveau. Hier 
heeft GVM’79 drie teams in de strijd. 
Shenna, Laura en Fabiënne begon-
nen in hun balansoefening helaas 
met een val, waardoor zij direct op 
een achterstand stonden. Met hun 
fenomenale Tempo-oefening werk-
ten zij zich echter terug tot een 9e 
plaats. Bij Fleur, Ulijn en Florine 
ging het een stuk beter. Zij hadden 
een prachtige balansoefening met 
strakke elementen en ook de tempo 
oefening ging als een wervelwind 
over de vloer. Met een hoge sco-
re van 52,650 werden zij heel mooi 
derde. De concurrentie kwam ech-
ter uit de eigen vereniging, Swetta/
Laura/Mariska waren goed op dreef 
en lieten zien dat zij in dit district 
niet te kloppen zijn. De elementen 
die ze uitvoeren zijn moeilijk en wor-
den met grote perfectie uitgevoerd. 
Met ruim 1,5 punt voorsprong op de 
nummer twee, mochten zij de gou-
den medaille mee naar huis nemen. 
Ook het Damestrio op het E junior 
niveau van Tessa, Pibbe en Noémie 
had een goede dag vandaag. On-
danks dat zij wegens blessures en 
ziekte de afgelopen tijd weinig heb-
ben kunnen trainen, lieten zij een 
mooie oefening zien. De jury be-
loonde deze oefening met 25,750 
pnt en hiermee kwamen de dames 
op een tweede plek terecht.  

Middagwedstrijd:
In de middag was het de beurt aan 
de gemengde paren. De broertjes 
Mart en Rink met hun acropartner-
tjes Dana en Vera, waren aan elkaar 
gewaagd. Ze moesten allebei op de 
eerste plek komen om door te stro-
men naar de halve finale. Beiden lie-
ten een mooie oefening zien, waar-

in alle elementen lang genoeg wer-
den aangehouden. Ook alle tenen 
waren gespannen en werd er volop 
gelachen naar de jury. Rink en Vera 
maakten echter iets meer wiebel-
tjes en wankeltjes waardoor zij met 
24,950 punten op de tweede plek 
eindigden. Mart en Dana moch-
ten dan ook met de gouden medail-
le naar huis. Ook het damespaar op 
D niveau, Bibian en Chanice, moest 
goed presteren om door te stromen. 
In een drukbezet deelnemersveld 
moesten zij minimaal 8ste worden. 
De oefening was voor deze wed-
strijd aangepast om de kansen te 
verhogen. Dat dit een goede keu-
ze was bleek uit het feit dat de da-
mes met 25,600 pnt op de vijfde plek 
eindigden en daarmee ook nog een 
medaille wonnen!!

Avondwedstrijd:
Ook in het laatste deel van deze 
wedstrijd had GVM deelnemers. Bij 
de pupillen dames paren is het ni-
veau erg hoog dit jaar. Van de vier 
team mochten er echter maar 3 
doorstromen. Chanel en Loïs, die 
vorige wedstrijd nog vierde werden, 
waren vastbesloten om in ieder geval 
de derde plek te pakken. Een kleine 
tegenslag tijdens het inturnen van 
de salto achterover leek roet in het 
eten te gooien. Maar Chanel beet 
even op haar tanden en liet op de 
wedstrijd een prachtige salto zien. 
Ook de spagaat van Loïs lukte deze 
keer en de dames namen de zilve-
ren medaille in ontvangst. Sanne en 
Amber waren ook wat gespannen, 
omdat de toss-up niet zo lekker liep. 
Echter in de wedstrijd kwamen alle 
trainingsuren bij elkaar en lieten zij 
een goede toss-up zien. De andere 
elementen werden ook prima uitge-
voerd. Ook in de dans kunnen deze 
dames wat extra’s brengen en daar-
door pakten zij met een nipte voor-
sprong de gouden medaille. 

Aan het eind van de dag was ieder-
een moe maar voldaan. De vrijwilli-
gers van GVM keken terug op een 
geslaagde wedstrijd dag, waarbij 
ook nog eens alle teams van de ei-
gen vereniging door mochten stro-
men naar de halve finale. Iedereen 
nogmaals bedankt en gefeliciteerd! 

Acrogym wordt gegeven in gymzaal 
de Brug in Mijdrecht op donderdag 
van 16.00 tot 17.00 uur.

Biljarten D.I.O.
Halve finalisten bekend
Vinkeveen - In het driebanden toer-
nooi van D.I.O./Café De Merel zijn 
alle halve finalisten bekend, in het 
afgelopen weekend speelden zich 
Paul Huzemeier, Nick v.d. Veerdonk, 
Herman Turkenburg, Bert Dijks-
hoorn, Jan v.d. Meer, Jan Eijsker, 
Henk Doornekamp en Michel Bak in 
de halve finale. Reeds geplaatst voor 
de halve finale waren de volgende 
spelers: Peter Driehuis, Ton Driehuis, 
Jos Boeijen, Henny Hoffmans, Je-
roen Schijf, Richard Schreurs, Maar-
ten Dulmus en Jos Lugtigheid. Or-
ganiserende biljartclub D.I.O. is met 
maar liefst 7 spelers aanwezig in de 

halve finale met 16 man, maar dat is 
nog geen garantie dat ze ook de fi-
nale spelen want er zijn nog genoeg 
tegenstanders die het groene laken 
aan willen vegen met de D.I.O. spe-
lers. Dus het zal spannend worden 
aanstaande zaterdag en zondag  wie 
zich zullen plaatsen voor de finale. 
De halve finales worden op zater-
dag 17 en zondag 18 april gespeeld 
en de finale op zaterdag 24 en zon-
dag 25 april met acht man. Aanvang 
van de wedstrijden zijn 14.00 uur. 
Dit alles  in Café de Merel aan Ar-
kenpark  MUR 43 in Vinkeveen, tel. 
0297-263562. 
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Marathon met vallen en 
opstaan voor AKU
Regio - De lopers groep van AKU 
werd door zes deelnemers verte-
genwoordigd in Rotterdam afgelo-
pen weekend. Wil Voorn, Jos Snel, 
Theo Noij en Ronald Velten kwamen 
uit op het koningsnummer van 42 
km en 195 meter en Corrie van Dam 
en Jaap Verhoef namen de 10 km. 
voor hun rekening. Niet alleen de 
koude stevige Noordooster zorgde 
voor een zware loop, Wil Voorn be-
zorgde zich zelf ook een extra han-
dicap. In de mêlee van de eerste ki-
lometers sloeg bij het 3 km. punt 
het noodlot toe. Wil stapte op een 
weggeworpen waterflesje en stort-
te na enkele wanhopige struikelpas-
sen ter aarde.Gevolg: een geschaaf-
de knie en elleboog en wat erger 
was een dubbel geklapte enkel. Ein-
de verhaal zou dat voor de gemid-
delde atleet betekenen, zo niet voor 
Wil. De pijn verbijtend en gesteund 
door loopmaatje Jos Snel werd de 
wedstrijd voortgezet en de zwellen-

de enkel zoveel mogelijk genegeerd. 
Het parool was nu wel steeds blij-
ven lopen en dat deden ze dan ook 
waarbij Wil knap in 3.53.27 en Jos 
in 3.56.40 de Coolsingel bereikten. 
Of de klap nog gevolgen zal heb-
ben voor de Ropa run, de loop van-
af Parijs naar Rotterdam ten bate 
van kanker patientjes, die voor Wil 
met haar ploeg over een aantal we-
ken op het programma staat is af-
wachten, voorlopig is de enkel dik 
en blauw!
Maar die zelfde loop heeft ze ook al 
eens met een onderweg gebroken 
pols volbracht!
Theo Noij was de snelste van het 
viertal en liet 3.40.55 noteren.
Ook Ronald Velten verging het een 
stuk beter en vestigde met een 
eindtijd van 4.06.33 zelfs een per-
soonlijk record.
Jaap Verhoef legde de 10 km. in 
53.30 af en Corrie van Dam had 67 
minuten nodig.Tennishal de Ronde Venen 

sluit succesvol Deloitte 
Open 2010 af
Mijdrecht - Op maandag 5 april 
werden in de Tennishal De Ronde 
Venen de finales gespeeld van de 
Deloitte Open indoor tennis kam-
pioenschappen 2010. Voor de 11de 
keer op rij organiseert toernooilei-
der Adriaan Panman het sportieve 
en gezellige indoor toernooi. Op de 
eerste en tweede Paasdag werden 
de finales gespeeld en zijn de win-
naars bepaald.
Het 11de Deloitte Open toernooi 
ging van start op zaterdag 27 maart 

en werd mede mogelijk gemaakt 
door Deloitte, Duosports en de Ra-
bobank. Met dit jaar bijna 300 in-
schrijvingen, waren de 5 banen in 
de tennishal de hele week vrijwel 
continu bezet. Het toernooi kent een 
grote groep trouwe deelnemers die 
niet alleen uit de regio komt, maar 
ook uit Amsterdam, Amstelveen, 
Maarssen, Abcoude, Baambrugge, 
Kudelstaart, Aalsmeer en Uithoorn. 
Naast de vele spannende tennispar-
tijen maakte ook iedereen kans op 

prijzen tijdens de loterij. Sponsors 
Djo Djo’s, Anne Woon, Bloemen-
atelier Kristel en Kapadokya stelden 
hiervoor leuke prijzen beschikbaar. 
Youri Mayer winnaar Heren enkel 3 
Door slechts 1 wedstrijd te spelen 
tegen Erwin Schmitz, mocht Vin-
kevener Youri Mayer zich winnaar 
noemen in de categorie 3. 
In de categorie dames enkel 3 
moest winnares Nadine Gobin hard 
werken voor haar eerste plaats. 
Gobin, speelster bij HLTC De Metse-
laars (Den Haag), won eerst 3 partij-
en voordat zij haar verdiende prijs in 
ontvangst nam. De winnende wed-
strijd speelde ze tegen Angelique 
Karsten, die tweede werd. “Het was 
voor mij de eerste keer dat ik op de-
ze ondergrond speel en dan gelijk 
winnen, heel bijzonder!”, aldus Na-
dine. Verder sprong de prestatie van 
de 13 jarige Niels Kok eruit, die de 
dubbel pakte door zowel de heren-
enkel 5 als de herenenkel 4 te win-
nen. Niet alleen door te tennissen 
viel men in de prijzen. Op de finale-
dag werd de hoofdprijs van de loterij 
verloot onder alle aanwezige deel-
nemers. Doina Ettikhoven was de 
gelukkige winnares en krijgt een 1 
week accommodatie voor 6 perso-
nen cadeau. 

Alle uitslagen 
Dames enkel 3
1e Nadine Gobin 
2e Angelique Karsten 
Dames enkel 4
1e Sophia Grippo 
2e Nicole Pengel
Dames enkel 5
1e Christine Hurrell 
2e Iris Verweij 
Dames enkel 6 17+
1e Robina Smits
2e Doina Ettikhoven 
Dames enkel 7 25+ 
1e M. van den Berg 
2e Jolanda Koolhaas 
Heren enkel 3
1e Youri Mayer 
2e Erwin Schmitz  
Heren enkel 4 
1e Niels Kok 
2e Guido Mooten  
Heren enkel 5 
1e Niels Kok 
2e Joey Dikker 
Heren enkel 6 17+ 
1e Bob Pijl 
2e Mark de Hertog 
Heren enkel 7 25+
1e Jan van Verseveld 
2e Haral Inen 
Dames dubbel 5
1e Annette Bos-Bosma 
     Ilonka Wijfje 
2e Edith van Ditmarsch 
     N. Eikenaar 
Dames dubbel 6 17+ 
1e Astrid Bloemen 
     Miranda Veeneman 
2e Karin Bedeker 
     Claudia Vermeij 
Dames dubbel 7 25+
1e Caroline Collard 
     Marielle de Kruijff 
2e Yvonne van der Deijl 
     Anja Kenter-Koldijk 
Dames dubbel 8 25+
1e Margot Barry 
     Jolanda Hageman 
2e F. Linssen 
     Marion Fisser 
Heren dubbel 5
1e Joey Dikker 
     Nick Verkerk
2e John Echtelt 
     Johan Snitjer 
Heren dubbel 6 17+ 
1e Paul Hoogeveen 
     Pieter Kempers 
2e Arthur Tates 
     Robert Tates 
Heren dubbel 7 25+ 
1e Rob Buijs  
     Bert de Wit 
2e Aldo Bennacchio 
     Martin Klein 
Heren dubbel 7 Vet. 55+
1e Harry Dijkstra 
     Marius de Jong 
2e Roel Houwink 
     André Räkers 
Heren dubbel 8 25+ 
1e Erik Steggerda 
     Dennis van Zeijl 
2e Ad Berk 
     Fred van der Laan 

Jongens groep 4 van 
De Fontein eerste bij 
schoolvoetbal
De Ronde Venen - Na de eerste 4 
wedstrijden te hebben gewonnen, 
gingen het voetbalteam van de Fon-
tein door naar de kwart finale en 
werd het erg spannend!
Deze wedstrijd eindigde in een ge-
lijkspel en toen moesten er penal-
ty’s genomen worden en dat werd 
gewonnen door de jongens van De 
Fontein.
Toen de halve finale: dat werd een 
ruime overwinning en daarna werd 
het opnieuw erg spannend!

Het team van de Fontein stond in de 
finale eerst met 1-0 achter en toen 
scoorden de jongens toch nog 1-1.
Het eindigde in een gelijkspel en 
daarom moest er een verlenging 
worden gespeeld. Het team dat 
het eerst scoorde werd winnaar en 
ja hoor, de jongens van de Fontein 
scoorden het winnende doelpunt!!!
 We bedanken de twee coachen en 
het superpubliek dat geweldig stond 
aan te moedigen aan de kant! Jon-
gens we zijn trots op jullie!!!

BMX-ers UWTC goed van start
Uithoorn - Na een lange koude 
winter stonden de BMX-ers van on-
geduld te trappelen om weer van 
start te gaan. Na een voor de UWTC 
succesvol verlopen opening van de 
BMX West Competitie vorig week-
end in Heiloo, ging op 10/11 april 
de Nationale Competitie van start in 
Haaksbergen. Maarliefst 634 deel-
nemers verdeeld over 101 manches 
streden in hun leeftijdsklasse om de 
velbegeerde punten. Punten die niet 
alleen meetellen voor de einduitslag 
in de competitie over zes wedstrij-
den, maar ook meetellen voor de 
kwalificatie voor deelname aan het 
Nationaal Kampioenschap dat eind 
mei zal plaats plaatsvinden in Kam-
pen. Jammer genoeg was het voor 
het toegestroomde publiek nogal 
fris en had een zonnetje het toch wat 
aangenamer kunnen maken. UWTC 
was met 27 rijders vertegenwoor-
digd in 14 klassen. Van in deze 27 
rijders wisten 13 rijders de manches 
te overleven. Vervolgens werden 3 
rijders uitgeschakeld in de ¼ finale 
en voor 7 rijders eindigde de wed-
strijd na de ½ finale. Slechts Donne 
van Spankeren, Bart van Bemme-
len en Michael Schekkerman wis-
ten zich te kwalificeren voor de fi-
nales waarin Donne toch wel moei-
te had de koplopers te volgen. Hij 
werd uiteindelijk 7e. Bart was goed 
weg, maar kwam niet goede uit op 
de eerste hindernis waardoor hij bij-
na stil viel. Hij wist zich snel te her-
stellen en wist nog als 4e te eindi-
gen. Michael tenslotte reed de hele 
dag erg sterk, maar trok bij de start 
zijn voet uit zijn clickpedaal. 
Vanuit het achterveld wist hij na 
een spectaculaire inhaalrace toch 

nog als 3e te finishen. De uitslagen 
van de andere rijders waren: Bij de 
Boys 7- : Jochem van der Wijngaard: 
Manches: 3, 2, 1, ½ finale: 5, Mel-
vin van de Meer: Manches: 6, 6, 5, 
Boys 8: Izar van Vliet: Manches: 6, 6, 
6, Jeroen Noordergraaf: Manches: 
4, 4, 4, ½ finale: 7, Donne van Span-
keren: Manches: 3, 3, 3, ½ finale: 2, 
finale: 7, Boys 9: Bart van Bemmelen: 
Manches 2, 1, 2, ½ finale: 2, finale: 
4, Maarten van de Mast: Manches: 
6, 6, 6, Boys 10: Mitchell Vink: Man-
ches: 7, 7, 7, Wesley ter Haar: 6, 6, 6, 
Joey Nap: Manches: 3, 4, 4, ½ finale: 
7, Boys 11: Jaivy Lee Vink: Manches: 
4, 3, 3, ¼ finale: 6, Thomas van der 
Wijngaard: Manches: 6, 6, 6, Boys 
12: Mats de Bruin: Manches: 5, 4, 
5, Roberto Blom: Manches: 2, 3, 4, 
¼ finale: 3, ½ finale: 7, Bart de Veer: 
Manches: 4, 4, 4, ¼ finale 6, Tom 
Brouwer: Manches: 2, 4, 2, ¼ finale: 
3, ½ finale: 7, Boys 13: Wiljan Brou-
wer: Manches: 4, 4, 5, Nieuwelingen 
(15-16): Rick Doornbos: Manches: 7, 
7, 7, Sven Wiebes: Manches: 6, 6, 6, 
Sportklasse (17-24): Michael Schek-
kerman: Manches: 1, 1, 1, ¼ fina-
le: 1, ½ finale: 1, finale: 3, Arno van 
Vliet: Manches: 4, 3, 5, ¼ finale: 6, 
Sportklasse (25-29): Mike Pieterse: 
4, 3, 4, ½ finale: 5, Erik Schoenma-
kers: Manches: 4, 3, 3, ½ finale: 6, 
Cruisers 17-29: Wouter Plaisant van 
de Wal: Manches: 5, 5, 4, Kevin de 
Jong: Manches: 6, 6, 6, Cruisers 30-
39: Erik Schoenmakers: Manches: 6, 
6, 5, Cruisers 45+: Willem Kleinveld: 
Manches: 6, 6, 6.

De volgende wedstrijd is de 2e wed-
strijd in de BMX West Competitie op 
18 april in Velsen Noord.

Veenloper Ricardo van 
’t Schip snel in Hoofddorp
Regio - Afgelopen zondag liep 
Veenloper Ricardo van ’t Schip tij-
dens de Rhenus Logistics Run in 
Hoofddorp naar een prachtige der-
de plaats. Michael Woerden, Theo 
Noij en Gert van der Geest liepen in 
Rotterdam de marathon.
Het parkoers van de hardloopwed-
strijd in Hoofddorp heeft de spot-
tershill in het Haarlemmermeerse 
Bos als scherprechter. Ricardo van 
’t Schip liep tot de 9 kilometer op 
een vierde plaats, maar een ijzer-
sterke slot bracht hem toch nog op 
het erepodium. De twee lopers voor 
hem bleken ook nog in een hoge-
re leeftijdscategorie vallen, zodat hij 
eerste senior werd. Ricardo liep de 
10 km in een mooie 34.22. Z’n va-

der Herman finishte in 47.30. Drie 
Veenlopers kozen op deze zondag 
voor de marathon van Rotterdam. Er 
bleek meer wind te staan en kouder 
te zijn dan verwacht. Michael Woer-
den had zelf een matige voorberei-
ding en besloot AKU-er John van 
Dijk te hazen. Michael liep in z’n 14e 
marathon naar een tijd van 2.43.46 
over de 42,195 kilometer. Hij werd 
daarmee wel 8e senior op de Ne-
derlands Kampioenschappen Ma-
rathon.
Theo Noij liep een mooie race. De 
eerste en tweede helft gingen in een 
nagenoeg gelijkmatig tempo. Theo 
kwam na 3.40.19 weer terug op de 
Coolsingel. Gert van der Geest bleef 
ruim onder de 4 uur: 3.54.52.

Maak kennis met het 
jeu de boules, Petanque, 
probeer het eens!
Uithoorn - In het kader van de Na-
tionale Sportweek stelt de vereni-
ging Boule Union Thamen u graag 
in de gelegenheid kennis te maken 
met de sport Jeu de Boules of defti-
ger Petanque.
Deze sport is voor iedereen toegan-
kelijk. Jong, oud, man, vrouw, valide 
of minder valide.
De sport leent zich bij uitstek voor 
recreatieve ontspanning. Lekker be-
wegen in de buitenlucht. Ontspan-
ning door inspanning. Een belang-
rijk aspect van deze sport is het so-
ciale contact. Nooit meer eenzaam 
door het spelen van jeu de boules.
Op zaterdag 17 april kunt u tussen 

13.00 en 17.00 uur kennis maken 
met deze vorm van ontspanning. U 
krijgt uitleg over de basisregels en 
basis speeltechniek,
U kunt ervaren hoe het is om de bou-
les te hanteren door aan wat een-
voudige oefeningen mee te doen. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om 
een partijtje te spelen. De leden van 
Boule Union Thamen staan klaar om 
u wegwijs te maken. Kom zaterdag 
eens langs op onze accommodatie 
aan de Vuurlijn, De Kwakel bij het 
honkbalveld.
Voor meer informatie kunt is contact 
opnemen met Henk van Rekum, tel. 
0297-565377.

Kervin Bos opent seizoen 
met een tweede plaats
Wilnis - Van der Heijden Motors Ra-
cingteam coureur Kervin Bos open-
de paasmaandag het seizoen met 
een fantastische tweede plaats ach-
ter de ongenaakbare winnaar Ray-
mond Schouten. De snelle inwoner 
van Wilnis en zijn team waren uiter-
aard bijzonder tevreden met het be-
haalde resultaat.
Na de in de trainingen behaalde 
poulepositie waren de verwachtin-
gen uiteraard hooggespannen en 
gelukkig kon Kervin die verwach-
tingen waarmaken. De start van de 
race was goed en samen met Ray-
mond Schouten dook Kervin voor 
de rest van het veld uit de eerste 
bocht in. In die eerste ronde maak-
te “Bossie” een klein foutje in de 
Strubben, waardoor Schouten met-
een een klein gaatje kon slaan. 
Hoewel beiden elkaar in de volgen-
de acht ronden, qua tijden, nauwe-
lijks iets toegaven lukte het Kervin 
niet om het kleine gaatje te dich-
ten en aan te sluiten aan het achter-
wiel van Schouten. Wel werd de rest 
van het veld op een aanzienlijke af-
stand gereden. In de laatste vijf ron-
den kreeg Kervin te maken met een 
steeds minder functionerende ach-
terband waardoor hij het tempo iets 
moest laten zakken. De op de derde 
plaats rijdende Randy Gevers kon 
daardoor nog wel wat inlopen maar 
Kervin stelde professioneel de twee-
de plaats veilig.
“Dit is een lekkere opening van het 
seizoen die zeker naar meer smaakt. 
De Yamaha liep als een kogel en 
ook de Dunlop’s deden, zeker in de 
eerste tien rondjes, super hun werk. 
Daarna werd de band duidelijk wat 
minder. De bandenkeuze was so-
wieso niet gemakkelijk vanwege de 

lage temperaturen van het asfalt en 
we hadden ook wel enigszins in-
gecalculeerd dat het naar het ein-
de toe wat lastiger zou worden. Ik 
kon Schouten tot die tijd goed vol-
gen maar was net niet in staat om 
het gaatje te dichten. Vanaf het mo-
ment dat de achterband wat minder 
werd heb ik besloten niet verder aan 
te dringen. Ik had op mijn pitbord 
gezien dat ik voldoende voorsprong 
had op Randy Gevers en besloot 
om de tweede plaats veilig thuis te 
brengen. Ik ben supertevreden met 
het resultaat. Je wilt natuurlijk altijd 
winnen maar dat zat er vandaag net 
niet in. Mijn complimenten aan Ray-
mond Schouten die echt ijzersterk 
reed”, aldus een zichtbaar blije Ker-
vin.
Teammanager Gerard Rike was een 
tevreden man: “Meer zat er van-
daag niet in en daar waar Kervin in 
het verleden in een dergelijke situ-
atie nog wel eens het koppie ver-
loor bracht hij nu die tweede plaats 
op een professionele manier veilig 
thuis. Kervin liet vandaag zien dat 
hij wel degelijk berekenend kan rij-
den en ook op dit gebied duidelijk is 
gegroeid. Als hij zo blijft rijden is de 
door hem zo vurig gewenste over-
winning alleen maar een kwestie 
van tijd.”
Het van der Heijden Motors Racing-
team kijkt na deze sterke opening 
vol vertrouwen uit naar de volgen-
de wedstrijd. Het betreft een dubbe-
le race op het beroemde circuit van 
Francorchamps. Daar worden op 
zaterdag 24 april de trainingen ver-
reden en op zondag 25 april de bei-
de wedstrijden. U kunt de verrich-
tingen via www.kervinbos.nl op de 
voet volgen.


