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Regio - Burgemeester Burgman 
van De Ronde Venen heeft dins-
dagmiddag 4 mei zes mensen in de 
bloemetjes gezet vanwege hun ade-
quate optreden tijdens een ongeluk 
op dinsdag 20 april. Als gevolg van 
een botsing op de kruising Hoofd-
weg en Westerlandweg, was een 
wagen met een inzittende op zijn 
kop in een sloot beland. Door het 
alerte optreden van de zes, kon de 
inzittende snel uit zijn levensgevaar-
lijke positie worden bevrijd.

Voor burgemeester Burgman was 
het optreden van de zes aanleiding 
om hen uit te nodigen voor kof-
fie met gebak op het gemeente-
huis en hen een bloemetje te over-
handigen. Ook wijkteamchef Jaap 
Dubbelaar van de politie en brand-
weercommandant Lex Tillart waren 
aanwezig om hun dank voor de in-

zet van de zes te onderstrepen. In 
een korte toespraak zei burgemees-
ter Burgman verheugd te zijn dat er 
nog steeds mensen zijn die in ac-
tie komen wanneer op onverwach-
te momenten medemensen in ge-
vaar zijn. ,,Door uw adequate op-
treden is waarschijnlijk erger letsel 
voor de inzittende voorkomen. Me-
de namens alle inwoners van onze 
gemeente dank ik u voor uw inzet.’’ 
Drie van de zes zijn inwoners van 
Mijdrecht, twee van Uithoorn en een 
is afkomstig uit De Hoef.

Gordel
Op dinsdagavond 20 april 2010 
kwam op de kruising Westerland-
weg/Hoofdweg de auto van een in-
woner uit Hoofddorp in botsing met 
die van een automobiliste uit Woer-
den. Bij haar in de auto zat ook een 
inwoner van Mijdrecht. Door de 

aanrijding belandde de auto van de 
Woerdense op zijn kop in de sloot 
naast de weg. De automobiliste wist 
de auto snel te ontvluchten, maar 
haar passagier lukte dat niet. Hij 
hing ondersteboven in zijn autogor-
dels in de wagen die langzaam in 
de zachte bodem van de sloot weg-
zakte.
Kort na het ongeluk sprongen enke-
le voorbijgangers in de sloot in een 
poging de inzittende uit de wagen 
te halen. Met vereende krachten 
lukte het hen de wagen te kantelen 
en een zijruit in te slaan. Omwonen-
den die de klap van de botsing had-
den gehoord, belden onmiddellijk 
112 om de hulpdiensten te alarme-
ren. Ook reikten zij de mensen in het 
water een koevoet aan waarmee de 
ruit kon worden stukgeslagen. De 
passagier kon daarna ongedeerd de 
auto verlaten.

Burgemeester Burgman zet 
redders in de bloemetjes

De Kwakel - Het 4 mei comité van 
de scoutinggroep St. Joannes uit De 
Kwakel organiseerde dit jaar voor 
de tweede keer een herdenking. De 
herdenking heeft veel belangstel-
lenden getrokken. Zo’n 300 mensen 
waren naar het grasveld bij basis-
school De Zon gekomen om de her-
denking bij te wonen. 
De herdenking startte met het op-
komen van alle scoutingleden, twee 
aan twee. Vervolgens werd de vlag 

Dodenherdenking 4 mei 
De Kwakel

Uithoorn – De brandweer van Uit-
hoorn, Aalsmeer en Amstelveen had 
in de nacht van donderdag op vrij-
dag jl. de handen vol aan twee au-
tobranden, die tegelijkertijd uitbra-
ken aan de Bovenkerkerweg in Uit-
hoorn. 
Bij een garagebedrijf stonden twee 
auto’s ruim 50 meter uit elkaar, en 

toch stonden ze beide in brand. Een 
van de auto’s stond erg dicht bij een 
hooischuur en de brand sloeg over. 
De brandweer wist uitbreiding te 
voorkomen. Helaas had de brand-
weer het erg moeilijk om bluswa-
ter te vinden, zodat het blussen van 
beide auto’s erg lang duurde. 
Foto: Ronald van Doorn

Brandweer had de handen 
vol aan twee autobranden 
tegelijk

Uithoorn - Stichting ‘Help de 
Zwerfkat’ hield zaterdag 8 mei tus-
sen 12.00 en 17.00 uur weer een 
open dag. Aflevering 24 stond hele-
maal in het teken van de snorrende 
viervoeters en de meeste katten lie-
ten zich dan ook van hun beste zijde 
zien. Bij diverse op het toegangspad 
en in de tuin door Jan Uithol be-
schikbaar gestelde kraampjes wer-
den allerlei aan katten gerelateerde 
zaken aangeboden in de vorm van 
hebbedingetjes, geschenkartikelen 
en gratis proefverpakkingen. Op het 
toegangspad was ook een kraam-
pje te vinden waar koffie, thee en 
frisdrank geschonken werd en ook 
dit jaar ontbrak het plakje cake, be-
schikbaar gesteld door Millenaar 
Bakkerij BV, niet.

Goede opkomst
Vanaf 12.00 uur was het een ko-
men en gaan van bezoekers, zodat 
er sprake was van druk bezoek. De 
meeste bezoekers bleven wat kor-
ter waardoor het rustiger leek, maar 
dat was maar schijn. Bij voorgaan-
de gelegenheden was het wat zon-

niger waardoor de bezoekers lan-
ger in de tuin verbleven om met el-
kaar te babbelen. Het weer nodig-
de dit jaar wat minder uit, het was 
zo nu en dan zelfs koud. Toch zijn 
Els en Annemieke en de vrijwilli-
gers tevreden over de opkomst. Er 
konden tien donateurs worden bij-
geschreven en er werden twee kat-
ten geadopteerd. In vergelijking met 
voorgaande jaren is dat wat minder 
en dat heeft wellicht te maken met 
het toeslaan van de recessie. Eén 
jongeman heeft zich als vrijwilliger 
aangemeld om met name op de za-
terdagochtend de handen uit de 
mouwen te steken om een handje 
te helpen. Het is overigens nog al-
tijd mogelijk een kat te adopteren. 
Bij het adopteren van een kat, kos-
ten vijftien euro per maand, blijft het 
dier aan de Thamerweg wonen en 
het bedrag wordt gebruikt om voed-
sel te kopen en voor de medische 
verzorging.

Meer informatie
Voor de lezers die absoluut niet in de 
gelegenheid waren op de open dag 

langs te komen maar alsnog een fi-
nanciële bijdrage willen leveren ge-
ven we hierbij de rekeningnummers 
van Stichting ‘Help de Zwerfkat’: 
postrekeningnr. 72.33.22.3, bankre-
keningnr. 36.35.67.593, Rabobank 
Uithoorn. 
Voor meer inlichtingen, aanmelding 
als vrijwilliger of donateur of het 
adoptieplan is het telefoonnummer 
06-12725071. Het e-mailadres is: 
mail@helpdezwerfkat.nl. 
Stichting ‘Help de Zwerfkat’ is ge-
vestigd op het adres Thamerweg 61 
in Uithoorn. Meer informatie is te 
vinden op de website van de stich-
ting: www.helpdezwerfkat.nl. 
Aan de Thamerweg 61 gaat men 
zich vanaf nu helemaal opmaken 
voor volgend jaar en dan zal het 
dubbel feest zijn. Dan staat de open 
dag helemaal in het teken van het 
25-jarig bestaan van de stichting en 
het is dan ook precies tien jaar ge-
leden dat Els en Annemieke elkaar 
het ja-woord gaven in de Thamer-
kerk. Het bereiken van beide mijlpa-
len rechtvaardigt een dubbel feest 
dubbel en dwars.

Aantal bezoekers stemt tot tevredenheid

Open dag bij Stichting 
‘Help de Zwerfkat’ 
weer geslaagd

halfstok gehesen door twee le-
den van de scoutinggroep. Ieder-
een werd door Cor Onderwater, de 
voorzitter van de scouting, van har-
te welkom geheten. Waarna Jos van 
Kempen het woord overnam om aan 
te kondigen wat er de avond verder 
op het programma stond.
Verdeeld over de avond werden er 
gedichten voorgelezen. Iedere spel-
tak (kabouters, welpen, gidsen, ver-
kenners, stam) en het bestuur had-
den vooraf een gedicht gemaakt. 
Deze werd door iemand van de 
speltak voorgelezen. Alle speltak-
ken van de scouting hadden voor-
af hun hand in verschillende kleu-
ren op een grote houten plaat ge-
stempeld. Op die grote houten plaat 
werd er na voordracht van een ge-
dicht een puzzelstuk gelegd, waar-
na er aan het einde een wereldkaart 
ontstond met daarop het thema ver-
meld. De wereld werd als het wa-
re op handen gedragen. De avond 
werd tussen de gedichten door mu-
zikaal ondersteund. 

Bijdrage
Gerard Vlutters was vorig jaar aan-
wezig om een overdenking voor te 
dragen, maar kon dit jaar helaas 
niet aanwezig zijn. Hij heeft wel een 
mooie bijdrage geleverd door de 
overdenking te schrijven. De over-
denking werd tussen de gedichten 
door voorgedragen door Jos van 
Kempen. De overdenking was ge-
baseerd op het thema “Vrijheid We-
reldwijd”. 
Na alle gedichten en de overden-
king was het tijd voor de trompettis-
te Marieke Onderwater (tevens een 
lid van de scouting) om de taptoe te 
spelen. Waarna de 2 minuten stilte 
volgden. Na de twee minuten stilte 
werd er door iedereen het Wilhelmus 
meegezongen. Waarna de kransleg-
ging volgde. De eerste krans werd 
gelegd namens de Bond Neder-
landse Militaire Oorlogsslachtoffers. 
De tweede krans werd gelegd na-
mens de scouting. De aanwezigen 
werd de mogelijkheid geboden een 
roos te leggen bij het tijdelijke stil-
temonument, waarna de leden van 
de scouting volgden. De herdenking 
kwam ten einde door het aflopen 
van de scouting twee aan twee. Het 
4 mei comité kijkt terug op een zeer 
geslaagde herdenking. Voor meer 
foto’s: www.verheijfotografie.nl
Foto: Annemieke Verheij
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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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Op donderdag 20 mei wordt me-
vrouw drs. D.H. Oudshoorn geïn-
stalleerd als burgemeester van de 
gemeente Uithoorn tijdens een bui-
tengewone raadsvergadering in het 
gemeentehuis. Vanwege de beperkt 
beschikbare ruimte is deze vergade-
ring alleen toegankelijk voor geno-
digden.
In de raadzaal zal waarnemend bur-
gemeester Lies Spruit de ambtske-
ten aan haar opvolgster overdragen. 
Dagmar Oudshoorn was voorheen 
voorzitter van de Rotterdamse deel-
gemeente Feijenoord. Zij is opge-
groeid in Goes en heeft in Nijmegen 
Orthopedagogiek gestudeerd. 
Voordat mevrouw Oudshoorn de 
politiek inging, was zij ondermeer 
werkzaam bij Raad voor de Kinder-
bescherming te Rotterdam en la-
ter bij de Dienst Justitiële Inrichtin-
gen in Den Haag. Daar was zij eerst  
fulltime werkzaam, daarna parttime. 
Vanaf 2002 ging Dagmar Oudshoorn 
namelijk ook aan de slag als deel-
raadswethouder voor de PvdA in de 
deelgemeente Feijenoord.
Zo snel mogelijk na haar installatie 
wil de nieuwe burgemeester graag 

uitgebreid kennismaken met inwo-
ners, ondernemers en organisaties 
in Uithoorn en De Kwakel. Daarover 
volgt te zijner tijd nadere informatie.
Gelet op de grote hoeveelheid be-
zoekers bij de installatie van bur-
gemeester Oudshoorn vragen wij 
u vriendelijk om uw auto op 20 mei 
tussen 13.00 en 18.00 uur niet op de 
parkeerruimten rond het gemeente-
huis te parkeren, maar dit dan tijde-
lijk elders te doen

installatie burgemeester 
Dagmar Oudshoorn

Gemeentehuis en scheidingsdepot 
tijdens feestdagen gesloten 
- Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag)
- Vrijdag 14 mei (inklemdag). Het gemeentehuis is gesloten, 
 maar het scheidingsdepot is wel geopend. 
- Maandag 24 mei (Tweede Pinksterdag)

Afwijkende openingstijden G2 op 20 mei
- Het Loket Wonen, Welzijn en Zorg is de hele dag gesloten. 
- Het Cluster Werk en Inkomen is deze dag niet aanwezig. 
 U kunt dan geen gebruik maken van het telefonisch spreekuur 
 van 9.00 tot 11.00 uur. 
- Het Cluster WOZ/belastingen is de hele dag telefonisch niet 
 bereikbaar.

Afwijkende openingstijden Burgerzaken 
vanwege installatie nieuwe burgemeester
Burgerzaken is op donderdag 20 mei geopend van 8.30 uur tot 12.00 
uur en van 18.00 tot 19.30 uur. De middagopenstelling komt te verval-
len vanwege een buitengewone raadsvergadering waarin burgemees-
ter Oudshoorn wordt geïnstalleerd

 
Afwijkende openingstijden Burgerzaken 
wegens verkiezingen tweede Kamer 
Vanwege het verwerken van de uitslag van de verkiezingen van woens-
dag 9 juni, komt op donderdag 10 juni de ochtendopenstelling te ver-
vallen. Van 12.00 uur tot 19.30 uur bent u weer van harte welkom aan 
de balie bij Burgerzaken, deze is dan weer doorlopend open.
 

Ophalen huisvuil rond feestdagen
Vanwege Hemelvaartsdag (donderdag13 mei) wordt het huisvuil in in-
zamelwijk 4A en 4B opgehaald op zaterdag 15 mei.
Vanwege Tweede Pinksterdag (maandag 24 mei) wordt het huisvuil in 
inzamelwijk 1 opgehaald op zaterdag 22 mei. Op 22 mei wordt ook het 
plastic bij de hoogbouw, het plastic bij de laagbouw in wijk 3A en het pa-
pier bij de laagbouw in wijk 2 opgehaald.

Regeling inzameling 
kunststof
In de praktijk blijkt dat de regeling voor het inzamelen van kunststof 
soms nog aanleiding geeft tot misverstanden. Daarom graag nog 
even aandacht voor de spelregels. Plastic bij de hoogbouw wordt el-
ke maandag opgehaald en bij de laagbouw een keer per maand vol-
gens het schema van de afvalkalender. Kijk op www.uithoorn.nl voor 
het schema.

Op 9 juni aanstaande zijn de Tweede Kamerverkiezingen. U kunt als kiezer 
in elk willekeurig stembureau in Uithoorn stemmen. Met een kiezerspas kunt 
u ook in een andere gemeente stemmen. En u kunt iemand uit Uithoorn of uit 
een andere gemeente machtigen om voor u te stemmen. 
De stembureaus zijn op 9 juni open van 7.30 tot 21.00 uur. De stempas krijgt 
u omstreeks 19 mei in de bus. De kandidatenlijst wordt in de eerste week van 
juni huis-aan-huis bezorgd. Als u gaat stemmen, vergeet dan niet uw stem-
pas én een geldig legitimatiebewijs, zoals een paspoort, identiteitskaart of 
rijbewijs mee te nemen. U mag namelijk niet stemmen als u zich niet kunt 
identificeren.

stempas kwijt of niet ontvangen
Heeft u geen stempas ontvangen, bent u de pas kwijt, of is de pas bescha-
digd, dan kunt u uiterlijk 9 juni tot 16.30 uur een vervangende stempas aan-
vragen bij de afdeling Publiekszaken
Vindt u de “oude” stempas alsnog terug, dan kunt u daar niet meer mee stem-
men. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.

iemand anders laten stemmen
Er zijn twee manieren om iemand te machtigen om voor u te stemmen:
a. Iemand anders laten stemmen in Uithoorn
b. Iemand anders laten stemmen in een andere gemeente 
 
a. iemand anders laten stemmen in uithoorn
Kunt u op 9 juni niet gaan stemmen? Dan kunt u een andere kiezer uit Uit-
hoorn, die ook een stempas heeft ontvangen, machtigen. Dat kan door sa-
men met de gemachtigde de volmacht op de achterkant van de stempas in te 
vullen. De gemachtigde mag niet meer dan twee volmachten aannemen en 
moet de volmachtstem gelijk met de eigen stem uitbrengen. Het geven van 
een machtiging kan tot en met 9 juni. Vergeet niet de gemachtigde ook een 
kopie van uw (geldig) identiteitsbewijs mee te geven.

b. iemand anders laten stemmen in een andere gemeente
Als u iemand buiten Uithoorn een volmacht wilt geven, dan kunt u tot uiterlijk 
26 mei 2010 een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Publiekszaken, 
cluster Burgerzaken. Een formulier voor de aanvraag van een volmacht is 
gratis te krijgen bij het cluster Burgerzaken. Krijgt u een volmacht, dan moet 
u wel uw stempas inleveren.

Overzicht van stembureaus
Op uw stempas staat het stembureau dicht bij u in de buurt, maar u kunt in 
elk stembureau in Uithoorn stemmen. Een overzicht van de stembureaus én 
de extra stembureaus staat hieronder en op de achterkant van de kandida-
tenlijst. Op de kandidatenlijst staat ook op welke manier gestemd moet wor-
den. Dat is weer met een stembiljet en het rode potlood.
 
- Gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16, UITHOORN
- De Springschans, Eendracht 8, UITHOORN
- Amstelmonde, Grote Lijster 1, UITHOORN
- Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 19, DE KWAKEL
- R.K. Basisschool De Zon, Anjerlaan 1, DE KWAKEL
- Buurthuis Ponderosa, Plesmanlaan 27, UITHOORN
- De Regenboog, Kuyperlaan 50, UITHOORN
- Dienstencentrum, Bilderdijkhof 1,UITHOORN
- Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan 29, UITHOORN
- Sportkantine De Scheg, Arthur van Schendellaan 100, UITHOORN
- Evangelische Christelijke Gemeente, Herman Gorterhof 3, UITHOORN
- KNA, Legmeerplein 49, UITHOORN
- Alkwin Kollege, Weegbree 55, UITHOORN
- Clubhuis “De Amstel”, Sportlaan 180, UITHOORN

Zelf stemmen in een andere gemeente
Wilt u op 9 juni zelf in een andere gemeente stemmen, dan kunt u een kie-
zerspas aanvragen bij de afdeling Publiekszaken, cluster Burgerzaken van 
de Gemeente Uithoorn. Dit kan schriftelijk tot uiterlijk 26 mei 2010 en per-
soonlijk tot en met 4 juni 2010. Een formulier voor de aanvraag van een kie-
zerspas is gratis te krijgen bij het cluster Burgerzaken. Krijgt u een kiezers-
pas, dan moet u wel uw stempas inleveren.

stemmen met het stembiljet
U kunt stemmen door een stemvak voor de naam van de gewenste kandi-
daat rood te maken. Na het invullen kunt u het stembiljet zo dichtvouwen dat 
de namen van de kandidaten niet zichtbaar zijn. Daarna kunt u het stem-
biljet in de stembus doen. Vergist u zich bij het invullen van het stembiljet, 
dan kunt u bij de voorzitter van het stembureau éénmaal een nieuw stembil-
jet vragen. Een stembiljet is ongeldig, als meer vakjes rood zijn gemaakt 
of als er bijvoegingen op geplaatst zijn, waardoor de kiezer geïdenti-
ficeerd kan worden. U stemt blanco door geen keuze te maken 
en het niet ingevulde stembiljet dichtgevouwen in de 
stembus te doen. 

Op 12 april 2010 was de inspraak-
bijeenkomst over het aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers aan de 
Leopoldlaan en het graven van een 
waterpartij. Alle aanwezigen waren 
positief over het ontwerp. De aan-
leg van de natuurvriendelijke oe-
vers en de verbetering van de bui-
tenruimte rondom de te graven wa-
terpartij wordt opgevat als een ster-
ke verbetering van de kansen voor 

ontwikkeling van flora en fauna. Als 
gevolg van de positieve reacties zijn 
er geen aanpassingen op het ont-
werp nodig.
Op 28 april 2010 heeft het college 
van B&W het ontwerpplan definitief 
vastgesteld.
De start van de werkzaamheden is 
gepland vanaf september 2010.  
Het definitief ontwerpplan kunt u vin-
den op website www.uithoorn.nl.

Aanleggen van 
natuurvriendelijke oevers 
aan de Leopoldlaan

Bij de winkelcentra Zijdelwaard, 
Oude Dorp en Amstelplein werden 
op maandag 10 mei 2010 markan-
te stoeptegels onthuld door burge-
meester Lies Spruit. 
De tegels markeren de succesvol-
le inspanningen van de winkelcentra 
om het winkelen in Uithoorn veiliger 
en aangenamer te maken. De tegels 

zijn uitgereikt door het Keurmerk Vei-
lig Ondernemen Nederland.
Bij de onthullingen waren vertegen-
woordigers van de winkeliersvereni-
gingen, politie, brandweer, het Be-
drijfschap Detailhandel en de ge-
meente aanwezig. Het winkelend 
publiek werd getrakteerd op een 
heerlijk gebakje.

Veilige winkelcentra 
in uithoorn
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Activiteitenkalender
Activiteiten en evenementen
Organiseert u een leuk evenement of activiteit in Uithoorn of De Kwakel? Laat 
het ons weten! Wij zorgen voor plaatsing op de activiteitenkalender. Deze 
vindt u op onze website en de gemeentepagina in de Nieuwe Meerbode.

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

teitenkalender, 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 evenementen 
niet te vermelden.

Activiteitenoverzicht gemeente Uithoorn

 12 mei Geboortefeest, kinderboerderij De Olievaar, 
13.30-15.30 uur Toegang:  2

 13 mei  Fietstocht Hemelvaartsdag, start bij Dorpshuis 
De Quakel,inschrijving 10.00 tot 12.00 uur.

 19 mei Schrijfster Franca Treur wordt in de bibliotheek van 
Uithoorn, A. Ariënslaan, door literatuurcriticus Arjan 
Peters geïnterviewd over m.n. haar debuut ‘Dorsvloer 
vol confetti’. 20.15-22.00 uur. Toegang:  10,50. 

 19 t/m 24 mei Kermis op Evenemententerrein Legmeer-West
 22 mei Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
 24 mei Expositie Natuur Steen Goed, tot en met zondag 24 mei, 

Galerie Fort a/d Drecht
 25 t/m 30 mei  Circus Freiwalds Menagerie, evenemententerrein 

De Kwakel
 26 mei Bingo van Vita Welzijn en Advies en Cardanus in 

wijksteunpunt ’t Buurtnest, A. van Schendellaan. 
Aanvang: 13.30 uur.

 29 mei  Bedrijvensportdag van Lionsclub Uithoorn op terrein 
Poldersport, Boterdijk 91. 10-16 uur.  650 per team; 
maarten.mo@kpnplanet.nl

 29 mei Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, 
Amsteldijk Zuid, 10-16 uur

 30 mei Internationaal kanopolotoernooi Michiel de Ruyter, 
Amsteldijk Zuid, 9-16 uur

 30 mei  Kwakels Loopje, puzzel-wandeltocht voor jong en oud, 
start tussen 11.00 en 12.00 uur bij Dorpshuis De Quakel. 
Deelname is gratis.

 31 mei open drive Bridgevereniging Uithoorn, Sporthal 
De Scheg, aanmelden 19.15 uur (vol=vol) 

 5 juni Woondag Uithoorn, Woonevenement over verhuizen en 
verbouwen en alle nieuwbouwprojecten in Uithoorn, 
van 10.00-17.00 uur, Gebouw ‘De Wieger’, 
Wiegerbruinlaan 8, Uithoorn

 5 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
 7 t/m 10 juni Avondvierdaagse, vanaf 18.00 uur, diverse startlocaties.
 8 juni Bewonersoverleg Thamerdal, Ponderosa, 20.00 uur
 12 juni opening speelveld en buurt barbecue Ringslang,
 13 juni Timeus toer- en tandemtocht, start tussen 9-12 uur bij 

Plux, Joh. Enschedeweg 180
 19 juni Inloopdagen CREA, Fort a/d Drecht, 13.00-16.30 uur
 19 juni Midzomerfeest, Feestcomité De Kwakel, 

Centrum De Kwakel
 22 juni Buurtcommissie Europarei, ’t Buurtnest, 19.30 uur
 25 juni  Braderie in Oude Dorp, 9-21 uur
 26 juni Goud van Oud, Oude Dorp
 29 juni t/m 2 juli Rolstoelvierdaagse, Rode Kruis afd. uithoorn, 
 start en fi nish bij Het Hoge Heem, Wiegerbruinlaan
 10 juli Braderie op Amstelplein, 9-17 uur

Kijk voor de wekelijkse activiteiten en activi-
teiten voor de rest van het jaar op onze web-
site www.uithoorn.nl/activiteiten. Meer infor-
matie over de buurtbeheeracties: Kijk ook op 
buurtbeheer.uithoorn.nl

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 

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
- Proces-verbaal uitslag gemeenteraadsverkiezing Uithoorn 3 maart 2010.
 Inzageperiode: onbeperkt
Tijdelijk 
- Verkeersbesluit aanwijzing gereserveerde ehandicaptenparkeerplaats bij de 

woning Jan van Galenlaan 13. Inzageperiode t/m 9 juni 2010.
  Info: mevrouw M. Vermaas, tel.; 0297-513111
-  Ontwerpbestemmingsplan “Chemieweg” , inzageperiode 7 mei t/m 18 juni 

2010. Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111
-  Ontwerp bestemmingsplan “Zijdelweg”, inzageperiode 7 mei t/m 18 juni 2010. 

Info: mevrouw A. Stevens, tel.: 0297-513111

 INGEDIENDE BOUWAANVRAGEN/AANLEGVERGUNNINGEN
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van bezwa-
ren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel
- Vuurlijn (hoek Hoofdweg), reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van een 

10kV station.
- Hoofdweg 163, sloopaanvraag voor het slopen van schuren en nevenruim-

ten.
Zijdelwaard
- Alfons Arienslaan 1, lichte bouwaanvraag voor het gedeeltelijk veranderen van 

kleuren en belettering.
- Van Eedenlaan 25, lichte bouwaanvraag voor het plaatsen van een dakkapel 

aan de achterzijde.
Bedrijventerrein Uithoorn
- Molenlaan 30, reguliere bouwaanvraag voor het plaatsen van units en een 

werkplaats.

 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
- Jaagpad 17, vergunning voor het vernieuwen van een dak. Beroep: t/m 23 ju-

ni 2010.
Meerwijk-Oost
- Flevomeer 35, vergunning voor het vegroten van een woning. Bezwaar: t/m 17 

juni 2010
- Eems 22, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en ach-

terzijde. Bezwaar: t/m 18 juni 2010.
De Legmeer
- Zegge 73, vergunning voor het plaatsen van een schuur en het plaatsen van 

een erfafscheiding. Bezwaar: t/m 18 juni 2010.
- Rode Klaver 24, vergunning voor het slopen van asbestbevattende platen. Be-

zwaar: t/m 15 juni 2010.
- Rode Klaver 26, vergunning voor het slopen van asbestbevattende platen. Be-

zwaar: t/m 15 juni 2010.
Legmeer-West
- Ringslang 60, vergunning voor het plaatsen van een overkapping aan de ach-

terzijde. Beroep: t/m 23 juni 2010.
- Bosmuis 12, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzij-

de. Bezwaar: t/m 18 juni 2010.
Zijdelwaard
- Valeriuslaan 23, vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde. Bezwaar: t/m 17 juni 2010.
Burg. Kootpark
- Burgemeester Kootlaan 30, vergunning voor het veranderen 

van de voorgevel. Bezwaar: t/m 18 juni 2010.

Mededeling van de Wmo-raad
 
Op woensdag 12 mei 2010 vergadert de Wmo-raad niet in de raadzaal 
maar in een andere kleinere ruimte in het gemeentehuis. In deze ruim-
te is geen publieke tribune. Voor belangstellende is het dan lastiger om 
de vergadering te volgen. Op woensdag 9 juni 2010 en woensdag 14 
juli 2010 vergadert de Wmo-raad niet. 
In de 2e helft van 2010 bent u weer van harte welkom.

LOPENDE 
PROJECTEN

• Aansluiting Randweg-Legmeerdijk 
permanent afgesloten

• Grootschalige renovatie buiten-
ruimte Europarei

WERK IN 
UITVOERING

Trouwen kan overal
Op 23 april 2010 is een huwelijk vol-
trokken op een wel hele bijzondere 
locatie, namelijk in circus Herman 
Renz! U kunt nu overal trouwen in 
Uithoorn en De Kwakel. 

Heeft u een bijzondere locatie in ge-
dachten? 
Neem dan contact op met de mede-
werkers burgerzaken voor meer in-
formatie, tel. 0297-513 111.

• Herinrichting Heijermanslaan (tot 
eind april 2010)

• Verleggen waterleiding  langs 
N201 bij Randweg; fietspad ge-
stremd tot begin mei 2010.

• Herinrichting Fregat tot medio juli 
2010

Meer informatie (of uitgebreide toelich-
ting) over de lopende projecten kunt u 
vinden op de website: www.uithoorn.nl/
actueel/werkinuitvoering.
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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!

Wladimir
(Dim) Kesber

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was jazzmuziek door de nazi’s verboden. 
Ondergronds speelde een aantal jongeren gewoon door, zo ook Dim. Tij-
dens de hongerwinter kreeg hij les van Peter Schilperoort. Enkele uren na 
de bevrijding werd de Swing College Band opgericht en ondanks zijn jonge 
leeftijd (15 jaar) werd Dim door zijn leermeester bij deze band ingelijfd. Het 
bleef niet bij Dixie. Blues, gospel en bebop, het werd hem allemaal even lief. 
Hij trad op met Greetje Kauffeld, Denise Jannah en Louis van Dijk. Om maar 
een paar namen te noemen. 
Zoals veel jazzmusici speelt Dim in verschillende formaties. In 1978 werd 
de formatie Dim Kesber and Friends gevormd, met onder anderen Rob van 
Kreeveld op de piano. Voor het North Sea Jazz Festival werd Dim gevraagd 
een gelegenheidsformatie op te zetten met alleen jonge Haagse muzikan-
ten. Dat was voor hem geen moeilijke opgave, Dim houdt zich graag op met 
jong toptalent, op wie hij zijn aanstekelijke enthousiasme met zichtbaar ple-
zier overbrengt. Het was het begin van The Augmenters. 
Drie weken geleden vierde Dim met zijn band The Augmenters zijn 65-ja-
rige jublileum als musicus, afgelopen weekend was hij met Laura Fygi en 
Freek de Jonge te gast bij het 65-jarig jubileumconcert van de Dutch Swing 
College Band. 
De veteraan van de North Sea Jazz is inmiddels 80 jaar, maar nog lang niet 
uitgespeeld. Het is verbluffend wat hij nog in zijn mars heeft. 
In 2009 maakte hij kennis met Chazz. Hij bood direct aan om, ondanks zijn 
volle agenda, ook in 2010 van de partij te zijn. Om weer mee te gaan met het 
opzwepende ritme van de Basily jongens. Precies over 1 maand, 12 juni. 

Voor meer informatie en het reserveren van kaarten: zie www.chazz.nl

Madelon van der Stap

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.

Vermist
- Oudhuijzerweg in Wilnis, rood/oranje grote kater van bijna 4 jaar.  
 Zijn naam is Max. Hij heeft op zijn voorhoofd in de kleur-
 tekening een ‘M’ en achter zijn linkeroor zit een bultje. 
- Antoon Coolenlaan in Uithoorn, kleine lapjespoes met halve
 staart. Ze is 16 jaar en heet Sita. 

Gevonden 
- Achterbos in Vinkeveen, rood cyperse poes. 
- Botsholsedijk in Waverveen, zwarte poes met witte pootjes en
 witte bef.

Nadere informatie: Rielof Dijkstra
Tel/fax: 0297-341878
E-mail adres: rielof@kabelfoon.nl

Cursus ‘Spelend Schilderen’ 
en ‘Kleur’ bij De Rode Draad
Uithoorn - In haar atelier De Rode 
Draad in Uithoorn geeft Joke Zon-
neveld les in Spelend Schilderen. 
Schilderkundige thema’s, zoals in 
de komende 4 lessen “Kleur”, wor-
den aangereikt vanuit de beweging. 
Het gaat erom dat je voelt wat voor 
jou van belang is in de omgang met 
kleur. Spelend met houtskool, acryl- 
en aquarelverf en krijt ontdek hoe je 
wetmatigheden naar je hand kunt 
zetten. Tijdens de lessen gaat het 

om de ervaring, niet om het resul-
taat en juist daarom zal het uitein-
delijke beeld je verrassen. 

Geschikt voor beginners en gevor-
derden. Data: 5, 12, 19 en 26 juni aan-
staande van 13.30-16.30 uur. Plaats: 
Centriek 86, Prinses Margrietlaan 
86 in Uithoorn. Kosten: 75,- euro, in-
clusief alle materiaal, koffie en thee.  
Informatie www.jokezonneveld.nl of 
020-6418680.

Stichting Marsiurupan organiseert:
Zaterdag een Indonesische 
bazaar in De Scheg
Uithoorn – Aanstaande zaterdag 15 
mei tussen 10.00 en 17.00 uur orga-
niseert Stichting Marsiurupan een 
Indonesische bazaar. 

De opbrengst is bedoeld voor een 
waterleidingsproject in Sumatra in 
Indonesië. De toegang is gratis. U 
kunt er genieten van heerlijke Indo-
nesische gerechten, er is een lote-
rij met leuke prijzen en live muziek 
door Toba Troubadours en de dans-
groep Sironauli. De Stichting Marsi-
urupan (helpt elkaar) is in 2002 op-
gericht met als doel ‘het verbeteren 

van de kwaliteit van de gezondheid- 
en welzijnszorg in een gedeelte van 
Indonesië, met als uitgangspunt het 
Bethesda ziekenhuis in Saribudolok 
en de dorpen in de omgeving. Ge-
noemd gebied ligt in Indonesië op 
het eiland Sumatra. De laatste jaren 
richt de Stichting Marsiurupan zich 
voornamelijk op waterleidingspro-
jecten in de dorpen rond dit zieken-
huis. Om voor dit doel geld in te za-
melen wordt door de Stichting Mar-
siurupan jaarlijks een evenement 
georganiseerd. Dit jaar is dit in Uit-
hoorn in De Scheg.
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In deze column kunt u ook komen met uw foto en tekstje.
Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs, opvallends, geks of gevaarlijks,
het geeft niet wat, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl,
of redactieuithoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB
in Mijdrecht. Vorige week ontvingen we deze foto’s.

“Dit is toch prachtig” 
“Sinds een jaar is het een grote passie van mij geworden. De fotografie. 
Heerlijk in de natuur zijn, er is zoveel moois te zien. Veel mensen zien het 
helaas niet. Ze gaan een eind lopen of fietsen, maar vergeten te kijken.

Ik zag bij het Arkenlaantje in Uithoorn deze fuut met kleintjes.
En zeg nou zelf... dit is toch heerlijk om te zien?”

 

Petra Hoogendoorn
Uithoorn 

Nieuw in De Ronde Venen: 

Actieve teambuilding op 
een Westlander
Vinkeveen - Het bedrijfsleven hoeft 
‘de hei’ niet meer op om samen met 
medewerkers te gaan brainstormen, 
elkaar beter te leren kennen of de 
onderlinge samenwerking te bevor-
deren. Sinds heden is er de moge-
lijkheid om dat in de eigen regio te 
doen en wel in de maritieme sfeer. 
Geen wonder met een watersport-
gebied als Vinkeveen in de gele-
deren. Robbert Nieland is één van 
de initiatiefnemers op dit gebied. 
Robbert is geboren en getogen 
Mijdrechtenaar en jarenlang zeilin-
structeur geweest bij de Zeilschool 
Vinkeveen. Na zijn studie project-
management is hij werkzaam in de-
ze branche, maar kwam op het idee 
om samen met twee collega’s van 
de TU Delft (Maritieme Techniek) 
iets op te starten om het bedrijfs-
leven een unieke vorm van team-
building en/of een nader te bepa-
len manier van gezellig samenzijn 
te bieden. Daaruit is ‘VOF Niekens’ 
voortgevloeid, een klein bedrijf dat 
zich toelegt op teambuilding en bij-
behorende activiteiten. Voor dit doel 
zijn twee zogeheten Westlanders 
beschikbaar, gemotoriseerde en 
zeilende platbodems. De vaartuigen 
zijn in eigen beheer aangeschaft en 
worden in die zin ook onderhou-
den. De ligplaats is bij de Zeilschool 
aan de Herenweg in Vinkeveen, pal 
naast de op- en afrit van de N201, 
dus goed en gemakkelijk bereikbaar 
met tevens voldoende parkeerruim-
te. Met Zeilschool hebben de initia-
tiefnemers een samenwerkingsver-
band.

Interactief uitje
“Mijn twee collega’s Rutger Bosland 
en Henk Feikens zijn beiden ook 
zeilinstructeur geweest op de Zeil-
school. Samen hebben we altijd een 
voorliefde gehad voor Westlanders. 
Met die boten namen we ook vaak 
deel aan de Turfrace tussen Vinke-
veen en Warmond. Het was altijd 
onze droom een eigen Westlander 
te hebben en afgelopen winter lie-
pen we er tegenaan. Toen hebben 
we met z’n drieën het besluit maar 
genomen er een aan te schaffen. 
Overigens hadden we al een Kage-
naar, ook een type platbodem. Daar 
is deze Westlander nu bijgekomen, 
compleet met mast en tuig”, vertelt 
Robbert die intussen met het on-
derhoud en schilderen van de mast 
bezig is. “In eerste instantie wilden 
we ze verhuren aan gezelschap-
pen, maar later hebben we dat bij-
gesteld en zagen meer brood in het 
organiseren van bedrijfstrainingen, 
ook al omdat dit uit mijn vakgebied 
voortvloeit. Het gaat allemaal net 
wat verder dan alleen maar een be-
drijfsuitje, omdat de mensen er ook 
nog wat van leren, zoals zeilen, va-
ren en daarmee een teamgeest cre-
eren. Zie het als een ‘interactief ui-

tje’ voor maximaal tien mensen aan 
boord. Voor ieder van hen hebben 
we een taakverdeling ontwikkeld 
en daar setjes documentatie van 
gemaakt. Vervolgens kan men zelf 
een indeling maken op basis van 
de persoonlijk eigenschappen van 
de deelnemers. Het is echt sportief, 
want je zit in de openlucht, niet in 
een kajuit. De boot kan worden ge-
zien als een ‘project’. Dat bestaat uit 
het voorbereiden, opstarten en het 
laten varen. Daarvoor heb je men-
sen nodig waarvan ieder zijn steen-
tje bijdraagt. Bij aankomst krijgen 
de deelnemers koffie en wordt hen 
in een kwartier tijd de beginselen 
van het zeilen met een platbodem 
bijgebracht. Vervolgens gaan we het 
water op. Er is een baan uitgezet die 
gevaren moet worden. De schipper 
die het proces begeleidt gaat na af-
loop bekijken hoe het varen is verlo-
pen en hoeveel tijd het heeft gekost 
om het traject af te leggen. Na een 
korte evaluatie geeft hij aan hoe het 
beter en sneller kan. Daarna wordt 
er weer een ronde gevaren. Op die 
manier kun je het ‘project’ stroom-
lijnen. Zijn er twee of meer boten 
kun je de processen ‘matchen’. De 
cours zelf duurt al naar wens een 
dag of een middag met aansluitend 
een gezellig samenzijn, bijvoorbeeld 
met een hapje en een drankje of een 
barbecue. Dus het nuttige met het 
aangename verenigen. Het kan alle-
maal geregeld worden. Overigens is 
het de bedoeling dat er ook nog een 
eindevaluatie wordt geformuleerd 
van wat de sterke en zwakke pun-
ten waren bij de teams en wat het 
eindresultaat is. Al met al is het de 
bedoeling om een goede teampres-

tatie neer te zetten. En daar gaat het 
allemaal om. In het verlengde hier-
van kan het hele gebeuren gepro-
jecteerd worden op het eigen bedrijf. 
Opgemerkt zij dat we niet vastzitten 
aan twee boten. Indien dat noodza-
kelijk is en een groot bedrijf met bij-
voorbeeld vijftig deelnemers iets wil 
organiseren, kunnen we over meer 
boten beschikken.”

Collectiviteit
Een van de eerste bedrijven die van 
deze (gezellige) vorm van teambuil-
ding gebruik gaat maken is een pro-
jectmanagementbedrijf. Het perso-
neel verricht tal van activiteiten bui-
ten de deur en ziet elkaar dus niet 
zoveel. Het bedrijf kiest voor de-
ze vorm waarbij de collega’s elkaar 
onderling wat beter kunnen leren 
kennen en om meer collectiviteit te 
kweken. In totaal doen hieraan der-
tig deelnemers mee.

Die worden met een bus uit Amster-
dam opgehaald waarna er voor de 
deelnemers een interessante maar 
tevens leerzame dag volgt. Het zal 
ongetwijfeld niet bij dit bedrijf blij-
ven gelet op de belangstelling die 
er nu al voor deze vorm van team-
building is. Robbert: “De websi-
te van Niekens verkeert nog in de 
opbouwfase, daar staat nu alleen 
nog maar een stukje geschiedenis 
van het bedrijf op. Gegevens over 
arrangementen en tarieven volgen 
nog. Wie meer wil weten over prij-
zen en reserveringen doet er het 
beste aan mij even te bellen of een 
e-mail te sturen. De gegevens vindt 
men bij de contacten op de website  
www.niekens.nl.”

Greetje Kauffeld 
zingt tijdens cruise op 
de Vinkeveense Plassen
Vinkeveen - Op vrijdag 28 mei ver-
trekt om 20.30 uur van Jachthaven 
Klinkhamer aan de Baambrugse Zu-
we 196, in Vinkeveen het partyschip 
De Vinkeplas voor een cruise over 
de fraaie Vinkeveense Plassen. Aan 
boord treden op René van Beeck – 
contrabas, Peter Nieuwerf- gitaar, 
met als speciale gast jazzvedette 
Greetje Kauffeld. 

Let me sing and I am happy
De zangcarrière van Greetje Kauf-
feld is indrukwekkend. Op jon-
ge leeftijd werd zij in 1957 de vas-
te zangeres bij ‘The Skymasters’ en 
begon haar professionele loopbaan. 
In de 70-er jaren trad zij op in de 
V.S. en werkte samen met groothe-
den als Ray Brown. Haar producer 
en echtgenoot Joop de Roo stimu-
leerde haar en vooral in Duitsland 
werd zij een grote ster. Ter ere van 
haar 50-jarig jubileum verscheen 
de release van de dubbel CD “Me-

tro Midnight Music” en ontving zij 
op het 13e Jazzfestival in Hoofddorp 
de Meerjazzprijs wegens haar grote 
betekenis voor de jazz. 
Haar agenda is nog steeds zeer ge-
vuld. In juli treedt zij op in de Ahoy 
in Rotterdam tijdens het North Sea 
Jazz Festival. 

In september 2007 zong Gree-
tje Kauffeld in De Boei in Vinke-
veen. Het was een gedenkwaar-
dig concert, waaruit haar geweldi-
ge timing, de verrassende soepel-
heid van de stem, een stem die niets 
aan zeggingskracht heeft ingeboet, 
bleek. Gitarist Peter Nieuwerf maak-
te toen de aankondiging van René 
- een fantastische gitarist - volledig 
waar. Peter en René kennen elkaar 
zeer goed, Peter was de vroegere le-
raar van René op het conservatori-
um. Ook nu zal hij ongetwijfeld ie-
der laten genieten van zijn fabuleu-
ze spel.

Kaarten alleen reserveren 
via de site 
Kaarten voor deze geweldige cruise 
over de Vinkeveense Plassen met 
een fantastisch jazzconcert kun-
nen alleen gereserveerd worden op 
www.cultura-drv.nl. De toegangs-
prijs bedraagt 20,- euro, inclusief 
koffie/thee, 2 drankjes, nootjes en 
bittergarnituur. Verdere informatie 
is te vinden op www.cultura-drv.nl 
Een zwoele zomeravond op de Vin-
keveense Plassen, ondertussen ge-
nietend van de top van de Neder-
landse jazz!

Deurtje
opengelaten? 

Afgelopen zondag, 9 mei, was ik ivm moederdag 
op bezoek bij mijn moeder in Het Hoge Heem 
in Uithoorn. Tot onze stomme verbazing vlogen 
er plotseling 2 gekleurde vogels in de kastanje-
boom, welke zich aan de achterzijde van mijn 
moeders woning bevindt. Zij deden zich te goed 
aan de zaden. Geheel in de schutkleuren van 
het jonge frisse groene blad kon ik ze toch op 
de foto krijgen. Navraag bij het papegaaienpark 
blijkt dat het hier gaat om de halsbandparkiet. 
Dit zijn vogels die heel massaal leven in de rand-
stad, ze overleven door in de winter te worden 
bijgevoerd. Ze zijn wel schadelijk voor onze in-
heemse vogels, omdat ze deze uit hun leefom-
geving jagen en hun nestplaatsen inpikken .
Waarschijnlijk heeft iemand een deurtje open 
laten staan...
 

Ludovic Stroomer, Uithoorn

Rock and Roll en Zomerfit met 
Zumba bij Danscentrum Colijn
Regio - De Rock and Roll is terug 
van nooit weggeweest! De Duit-
se band ‘The Baseballs’ staat op 
dit moment hoog in de hitparades 
met het nummer ‘Umbrella’. Heer-
lijke muziek waarop je helemaal los 
kunt gaan.

Ongeveer 20 jaar geleden was er 
een ware hype rondom de Rock 
and Roll. Alle dansscholen hadden 
het er druk mee en deze sportie-
ve dansvorm werd beoefend door 
jong en oud. Acrobatische Rock 
and Roll, waarbij de dames gelan-
ceerd én gelukkig ook weer opge-
vangen worden, maar ook de Boo-
gie Woogie, de ‘ouderwetse’ Rock 
and Roll met de daarbijbehorende 
pettycoats en vetkuiven, werd we-
reldwijd beoefend. Ook Danscen-
trum Colijn heeft in die jaren zijn 
steentje bijgedragen. Cees Colijn 
was mede-oprichter van de NRRA 
(Nederlandse Rock ’n Roll Organi-
satie) en heeft menig toppaar en 
topteam afgeleverd (o.a. het Flying 
‘C’ Rocking Team). Ook in het dans-
centrum in Uithoorn werden regel-
matig wedstrijden georganiseerd. 
De liefde voor deze dansvorm is 
overgegaan van vader op zoon; ook 
Axel Colijn is opgegroeid met Rock 
and Roll en ook hij vindt de muziek 
nog steeds geweldig. Axel kan zijn 
lol dan ook niet op dat ‘The Base-
balls’ nu zo populair zijn bij jong en 
oud! Vanaf 18 mei a.s. start er dan 
ook weer een Rock and Roll-cursus 
voor beginners!! Het is een sportie-
ve dansvorm, op je gympies, en bij-
zonder goed voor de conditie! Het is 
een cursus voor tieners en volwas-
senen! 10 lessen in totaal; 5 voor de 
zomer en 5 na de zomer! 

Zumba
Deze week starten er ook weer nieu-
we Zumbacursussen! Een korte cur-
sus ditmaal, tot eind juni! Een goe-
de kans dus om zonder langlopende 
verplichtingen deze geweldig vro-
lijke én conditieverhogende dans-
vorm uit te proberen!! Leef je uit met 
Zumba! Je wordt er blij van!!

Theatershow
Wat betreft de balletafdeling; op 5 
en 6 juni a.s. dansen de hip hoppers, 
breakers en popshowdansers mee 
in de jaarlijkse theatershow: Show of 

the Proms 2010! Het wordt natuur-
lijk weer een geweldige en veelzij-
dige show, waarin Axel en Heleen in 
samenwerking met vaste docenten 
Merel en Sylvain bijna alle onderde-
len van het danscentrum aan bod 
laten komen. Er wordt op dit mo-
ment hard gerepeteerd; de show-
kleding is in de maak en iedereen 
heeft er enorm veel zin in! Het dans-
centrum wordt voor deze gelegen-
heid omgetoverd tot een heus the-
ater met de daarbijbehorende ver-
lichting, verzorgd door Par-Av Pro-
ductions Keizer uit Kudelstaart. De 
kaartverkoop is inmiddels gestart 
aan het danscentrum.

Inschrijven
De inschrijving voor het nieuwe sei-
zoen is in volle gang! Stijldansen 
voor paren en tieners, ADV/kleu-
terballet, Popshowdance, Hip Hop, 
Breakdance, Musicalklas, Poppin’ 
& Lockin’, Rock and Roll (vanaf 18 
mei) Zumba (vanaf 7 mei) en Sal-
sa. Voor al deze dansvormen is het 
rooster bekend en kan er inge-
schreven worden. Volgend seizoen 
bestaat Danscentrum Colijn 35 jaar 
en dat gaat natuurlijk gevierd wor-
den!

Nieuw in het dansseizoen 
2010/2011:
De Musicalklas, Hip Hop voor JON-
GENS én Poppin’ & Lockin’. Vind je 
het leuk om niet alleen te dansen 
maar ook om te zingen en te acte-
ren? Vind je het geweldig om op het 
podium te staan? Dan is de Musi-
calklas helemaal wat voor jou! Do-
cente Merel is afgestudeerd aan de 
dansacademie in Groningen als do-
cent dans én heeft de opleiding uit-
voerend musicaldanser gevolgd! Tij-
dens deze musicallessen zal wor-
den toegewerkt naar een optreden 
tijdens onze jaarlijkse theatershow. 
Er zullen stukken worden ingestu-
deerd uit verschillende musicals.
Door TV-programma’s als ‘So you 
think you can Dance’ zijn er ook 
steeds meer jongens die graag net 
zo willen leren dansen! Danscen-
trum Colijn haakt hierop in door een 
uur in te richten voor een Hip Hop 
groep speciaal voor jongens, van-
af 9 jaar! 
De Breakdancelessen (vanaf 8 jaar) 
worden al jaren goed gevuld met 

jongens die graag coole moves en 
tricks willen doen. Bij de breakdan-
celessen ligt het accent vooral op 
de acrobatische toeren; de back-
spin, propeller en freezes beho-
ren tot dit onderdeel. Sinds Michael 
Jackson is overleden is er ook weer 
veel belangstelling voor zijn manier 
van dansen, denk maar eens aan de 
‘moonwalk’. Deze electric boogie-
achtige bewegingen leer je tijdens 
de lessen Poppin’ en Lockin’! Om 
een indruk te krijgen van Poppin’ & 
Lockin’ kun je even op de site van 
het Danscentrum kijken. Daar staat 
een linkje op naar een filmpje! Ook 
deze lessen zijn toegankelijk voor 
jongens vanaf 9 jaar!

Slotactiviteiten seizoen 
2009/2010
Op 29 mei a.s. is het Slotbal stijldan-
sen voor paren. Dit jaar met het the-
ma ‘1001nacht’ ! Kaarten voor de-
ze gezellige dansavond zijn nog ver-
krijgbaar en iedereen is van har-
te welkom. De stijldansers van 
de jeugdafdeling gaan in juni af-
dansen én dan volgt nog het jaar-
lijkse schoolkampioenschap. Tij-
dens deze avond wordt ook gestre-
den voor de wisselbeker van de ou-
der/kind contest! Voor meer in-
fo omtrent het cursusaanbod en 
activiteiten van het Danscentrum:  
www.colijndancemasters.nl
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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

Moet dat nou,
deze vernielingen?

Afgelopen week ontvingen we 
bijgaande foto van de heer 
Van den Berg uit Uithoorn. Hij 
schreef erbij: “ 
 
‘Hierbij enige foto`s van de 
vernielingen die wij op dins-
dagochtend 4 mei tegen-
kwamen op het busstation 
van Uithoorn.’
 
Waarschijnlijk hebben men-
sen (kinderen?) geen flauw 
benul van wat ze aanrichten, 
de bloembakken zagen er ook 
dit jaar weer goed uit en zie nu 
eens.....

Moederdagactie Oude Dorp 
niet echt druk maar wel 
gezellig!
Uithoorn – De moederdagactie die 
de winkeliers van het Oude Dorp in 
Uithoorn hadden georganiseerd is 
niet vreselijk drukbezocht, maar het 
was er wel gezellig.
Heerlijk overdekt - dus als het zou 
gaan regenen, dan was er niets aan 
de hand - konden kinderen zich la-
ten schminken en ze konden een 
mooie kleurplaat inkleuren. Deze 
hangt deze week bij C1000 in het 
Oude Dorp en zaterdag worden de 
zes mooiste kleurplaten uitgezocht 
en winnen de kinderen een leuke 
waardebon die ze aan hun moeder 
kunnen geven.

Jammer voor de organisatie dat 
moederdag midden in de vakantie 
viel, dat het koud en naar weer was, 
waardoor er niet veel mensen op de 
been waren. Maar ondanks het feit 
dat het niet storm liep, was het de 
hele dag door best gezellig. 
Volgende week leest u in deze krant 
wie de winnaars van de waardebon-
nen zijn geworden.

Welpen van de Admiralen-
groep maken kennis 
met E.H.B.O.
Uithoorn - De welpen van de Ad-
miralengroep gaan op kamp. En tij-
dens een kamp kunnen er diverse 
ongelukjes gebeuren. Ook kan je in 
aanraking komen met de verschil-
lende diertjes die in de bossen le-
ven. Van Sanquin Bloedbank (Am-
sterdam) kregen alle welpen een 
puzzelboekje en een pen die eruit-
ziet als een spuit. Hieronder het ver-
haal van de welpenopkomst van 8 
mei door de ogen van Noah.
Dit keer had de opkomst alles te 
maken met E.H.B.O.
“We begonnen in de kring te praten 
over wat EHBO nou precies inhoudt. 
We mochten pleisters plakken bij el-
kaar en een zwaluwstaartje maken 
en er werd verteld over hoe je een 
verband aan moet leggen. Dit ging 
in een soort wedstrijdvorm, de jon-
gens tegen de meisjes. Op de foto 
zie je mij dan ook als mummie vol-
ledig ingepakt, er was geen plekje 
meer wat niet bedekt was. We leer-
den ook hoe je met je das eerste 
hulp kunt bieden door er bijvoor-
beeld een mitella van te maken of 
om deze als grote “pleister” te ge-
bruiken om bijvoorbeeld bloed te 
stelpen. Ook kan je deze gebruiken 
bij slagaderlijke bloedingen om de 
arm of zo af te binden. 
Van een deken kan je bijvoorbeeld 
een brancard maken, allemaal een 
punt vasthouden, 1 2 3 en tillen 
maar. Verder hebben we het over te-
ken en wespenbeten gehad en over 
nog veel meer. Iedereen mocht ook 
over zijn of haar bevindingen met de 
E.H.B.O. vertellen, dus van een neus 
die doorboord was tot aan een val 
in de bus met als gevolg een gat in 
je been tot aan een val tegen een 
klimrek op school met een bloedend 

oog als gevolg en ga zo maar door. 
Het een nog verschrikkelijker dan 
het andere. Tevens werd deze gele-
genheid gebruikt om iets over ast-
ma en eczeem te vertellen en met-

een wat misverstanden daarom-
trent uit de wereld te helpen. Al met 
al een hele leerzame en nuttige op-
komst waar we in de toekomst wat 
aan hebben.” 

KnA roept
buurtbewoners op

Uithoorn - Overal om het 
gebouw van muziekvereni-
ging KnA ligt glas, slingeren 
oude kranten en vind je an-
der vuil. Dit is een ongezellig 
en vies gezicht wanneer je de 
parkeerplaats oprijdt.

Ook wordt er veel vernield, er 
worden ramen ingegooid en 

er is zelfs al vele keren inge-
broken. 
Zoals u waarschijnlijk wel 
begrijpt voelen de leden van 
muziekvereniging KnA zich 
niet meer veilig. 

Zij willen een oproep doen 
aan de buurtbewoners. Zou 
u een oogje in het zeil kun-

nen houden? Misschien kan 
u zien wat er gebeurt of wie 
de veroorzakers zijn. Bel dan 
alstublieft de politie. 
Op deze manier heeft KnA 
aanwijzingen waar zij iets 
mee kan. 

Muziekvereniging KnA zal 
echt blij zijn met deze steun. 

Handbal dames 2 van 
Legmeervogels kampioen 
in de 1e klasse!
Uithoorn - De dames van Legmeer-
vogels 2 zijn kampioen geworden op 
het veld! Met nog twee wedstrijden 
te gaan staan zij met één gelijkspel 
en de rest gewonnen boven aan in 
de 1e klasse.
De dames spelen al jaren bij elkaar 
in het zelfde team en aangevuld met 
een paar ‘nieuwelingen’ zijn zij er dit 
seizoen (bijna) elke wedstrijd in ge-
slaagd van de tegenstander te win-
nen.
Sommige wedstrijden op hun slof-
fen, de andere waren weer lastiger 
maar dat hield de dames scherp. 
Ook tegen “rivalen” zoals bijvoor-
beeld Zandvoortmeeuwen ging het 
er soms hard aan toe maar de pun-
ten gingen steeds mee naar Uit-

hoorn.
Het kampioenschap kwam steeds 
dichterbij... zou het dan nu eindelijk 
gaan lukken? Twee weken geleden 
was het zover, één puntje was er no-
dig om kampioen te worden! De ze-
nuwen sloegen wel een beetje toe in 
deze wedstrijd en lange tijd werd er 
gedacht dat ze het niet gingen ha-
len. Maar aan het einde van de wed-
strijd stond er 14-14 op het score-
bord. Wat dus inhield dat de dames 
kampioen waren geworden!
Een zeer verdiend kampioenschap 
want de dames hebben er hard voor 
geknokt. Eindelijk de lang verwacht-
te teamfoto, bloemen en champag-
ne!
Het zonnetje scheen en diverse 

teams speelden ook thuis wat het 
extra leuk maakte. 
De coach van het team, Piet de Jong, 
wilde wel graag ongeslagen kampi-
oen worden. Dit kan nog steeds, 1x 
gelijk gespeeld maar geen punten 
verloren, ook vandaag werd name-
lijk gewonnen.
De laatste wedstrijd word thuis ge-
speeld bij Legmeervogels. Dus wilt 
u de dames feliciteren of het kampi-
oensteam zien spelen?
Kom dan allen kijken op zondag 30 
mei bij Legmeervogels!
Via  de Meerbode  willen de da-
mes hun coach Piet de Jong, trai-
ner Henk v/d Greft en alle invallers 
bedanken voor hun geweldige in-
zet voor het team!

Qui Vive heren 2 doet het
Uithoorn - Het was weer zover. He-
ren 2 moest afgelopen zondag aan-
treden tegen Amsterdam om zijn  
tweede plaats in de competitie te 
verdedigen.

Na een koffiebijeenkomst om 8.15 
uur in Amstelveen gingen de man-
nen richting de heilige mat van het 
Wagener-stadion, om daar de wed-
strijd om 9.30 te beginnen met een 
vrijwel complete selectie .
De eerste helft begon goed met 
prima spel en mooie combinaties 
waardoor ze aangemoedigd door 

een groot aantal meegereisde sup-
porters op een 2-0 voorsprong kwa-
men, mede door een sleep van hun  
Frank Taekema, klasse dus. Maar 
tijdens het genieten van de voor-
sprong werd het hockey wat minder 
en moesten ze 2 tegengoals incas-
seren en werd de rust bereikt met 
een stand van 2-2 .

Na wat aanwijzingen van hun coach 
Donald R en de bekende tips aan el-
kaar (altijd zeer positief) gingen de 
mannen er vol tegen aan met prima 
combinaties, 200% inzet en bij vla-

gen superhockey. En ja hoor, met 
nog een tandje erbij kwam de doel-
puntenmachine op gang en aan-
gevoerd door hun scherpspelende 
goaltjesdief Ernst Jan K werden er 
vijf schitterende goals gemaakt en 
werd de stap voor een tweede plaats 
in de Res Overgangsklasse gezet, 
mede door puntverlies concurren-
tie. Heren super gedaan en dat alles 
op eigen kracht zonder enige hulp 
van derden, het bestuur zal trots op 
jullie moeten zijn. En nu op naar 16 
mei a.s. om 12.45 uur op Qui Vive de 
wedstrijd tegen Rood Wit om daar-
na feest te gaan vieren voor het be-
halen van de tweede plaats in de 
res overgangsklasse. 
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Verrijk je woning met een 
serre of aanbouw!
Regio - Naast de luxe van een gro-
ter woonoppervlak, is de serre of 
aanbouw een heerlijke plek om vier 
seizoenen te genieten van de tuin 
zonder last te hebben van het weer. 
Een serre vormt de natuurlijke over-
gang tussen binnen en buiten. Iede-
re bezitter van een serre vertelt altijd 
dat de serre de plek is waar men het 
liefste vertoeft.

Veel mensen vragen zich op dit mo-
ment af of het wel verstandig is om 
een ander huis te kopen. Toch blijft 
de wens van groter wonen. Maar 
er is een heel andere optie: je ei-
gen huis uitbreiden met een ser-
re of aanbouw. Minder risico en 
niet weg uit de vertrouwde omge-
ving. Gewoon de achtergevel enke-
le meters verplaatsen en de muren 
doortrekken. Het klinkt simpel maar 
bouwtechnisch is het dat ook. Het 
effect is adembenemend! Wie met 
een toekomstdroom van een serre 

rondloopt moet met zijn idee naar 
een echte serrebouwer toestappen. 
Welke stappen moeten er worden 
genomen? 

Complete verbouwing
Als klant wil je vooraf een betrouw-
bare totaalprijs. Voor een ‘externe’ 
aannemer is het niet eenvoudig om 
exact te overzien wat een verbou-
wing van een serre of aanbouw al-
lemaal met zich meebrengt. Meestal 
betekent dit dat er bijna altijd spra-
ke is van onvoorzien meer- of min-
derwerk. De adviseur van STIJL 
2000 brengt samen met u alle wen-
sen in kaart. Alle mogelijkheden 
kunt u in de showroom ‘in het echt’ 
bekijken. Op deze manier besef je 
veel beter wat je wel en niet wilt met 
je eigen serre. Als het plan volle-
dig is uitgewerkt komt de afdeling 
bouw van STIJL 2000 (Bouwbedrijf 
Bovenland) erbij om alle werkzaam-
heden door te nemen. Het complete 

verbouwingswerk van heien, metse-
len, tegels leggen, stukadoorswerk, 
verwarming etc. wordt in eigen be-
heer gedaan. Op deze manier heeft 
u een goed inzicht in de totale kos-
ten. Een ander belangrijk voordeel: 
deze unieke samenwerking maakt 
een goede planning mogelijk.

Kom kijken
De dichtstbijzijnde showroom (in-
clusief kasten voor woon- of slaap-
kamer) is in Nieuwkoop aan de 
Energieweg 30. Maar er zijn ook 
vestigingen in: Hoofddorp Woon-
boulevard Cruquius achterzijde 
Mediamarkt, Leiden, Rotterdam, 
Utrecht/Nieuwegein en Almere-
Stad. Voor stijlvol wonen is het 100 
pagina’s dikke Magazine een aan-
rader. Verkrijgbaar in hun show-
rooms! Bel gratis voor een afspraak 
met één van de adviseurs bij u in de 
buurt: 0800-784 55 20. 
Meer info: zie www.stijl2000.nl

Tweede serie concerten in 
zorgcentra van start
De Ronde Venen - Troupe A’dour is 
een gezelschap voor muziek, theater 
en culturele projecten uit Wilnis.
In samenwerking met de vier zorg-
centra in De Ronde Venen heeft 
Troupe A’dour het project Carrou-
sel ontwikkeld. Carrousel bestaat uit 
vier series concerten kamermuziek 
die worden uitgevoerd in vier zorg-
centra. In ieder seizoen wordt een 
serie georganiseerd. In totaal wor-
den zestien concerten uitgevoerd 
door professionele musici. De deel-
nemende centra zijn:  Zuiderhof en 
Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen, 
Nieuw Avondlicht en Gerardus Ma-
jella in Mijdrecht. 
De tweede serie concerten vindt 
plaats in de periode 19 mei-1 juni, 
te weten: 
-  Woensdag 19 mei, aanvang 15.00 

uur, Gerardus Majella Bozenho-
ven 157, Mijdrecht   

-  Zaterdag 22 mei, aanvang 10.30 
uur, Zuwe Maria-Oord, Heren-
weg 69, Vinkeveen

-  Dinsdag 25 mei, aanvang: 14.30 
uur, Zuiderhof, Futenlaan 50, 
Vinkeveen

-  Dinsdag 1 juni aanvang: 19.30 
uur, Nieuw Avondlicht, Dorps-
straat 75, Mijdrecht

De toegang voor alle concerten is 
voor bewoners van de zorgcentra 
gratis. Voor andere bezoekers be-
draagt de toegang vijf euro.
Gevarieerd
Deze tweede concertserie wordt 
uitgevoerd door Greetje de Haan en 

Irina Parfenova (piano), beiden ver-
bonden aan het Rondo Ensemble. 
Zij voeren een gevarieerd program-
ma uit met muziek uit verschillen-
de tijdperken: aria’s van W.-A. Mo-
zart, Liederen van Fr. Schubert en R. 
Schumann, nummers uit de operet-
tes en musicals. Greetje de Haan is 
een bekende zangeres en dirigent 
uit Mijdrecht. Ze heeft met diverse 
orkesten en koren gewerkt. Onlangs 
was ze als soliste te horen bij een 
optreden van de Josti band in de 
Janskerk in Mijdrecht. Ze gaf meer-
dere keren kamermuziekconcer-
ten in Hongarije en heeft de hoofd-
rol in de opera “Maximiliaan” van M. 
Mosonyi, die het komend jaar in het 
Muziek Paleis in Boedapest, Hon-
garije wordt uitgevoerd. Daarnaast 
heeft Greetje de Haan een bloei-
ende lespraktijk. In mei 2009 gaven 
Greetje en Irina een recital in het 
Bartok Huis in Boedapest.
Irina Parfenova  werkt met verschil-
lende musici. Als medeoprichter van 
Troupe A’dour heeft ze diverse mu-
ziektheaterproducties ontwikkeld. 

Zo speelt ze, samen met Cisca Boer-
mans, het vertelconcert “Schumann 
vertelt...” in theaters en op scholen. 

Zorgcentra
Met het project Carrousel willen de 
deelnemende zorgcentra en Troupe 
A’dour de mensen die wonen in de 
zorgcentra bereiken, vooral zij die 
slecht ter been zijn, hun familie en 
kennissen.
Ook buurtbewoners worden uitge-
nodigd om te komen kijken en luis-
teren. Jong en oud kunnen samen 
de muziek beleven, ervan genieten 
en erover praten. Muziek kan met 
haar vele emoties ervoor zorgen 
dat mensen zich prettiger voelen, er 
zelfs vitaler van worden. De derde 
serie concerten vindt plaats in sep-
tember en  de vierde in de periode 
november/december.

Carrousel wordt mede mogelijk ge-
maakt met financiële bijdragen van 
Gemeente De Ronde Venen, VSB 
Fonds,  Fonds Sluyterman van Loo, 
Fonds RCOAK.

Galerie Fort aan de Drecht
Uithoorn - Tot en met 24 mei is de 
expositie Natuur Steen – Steen Goed 
te zien bij Galerie Fort aan de Drecht. 
Werk van Karin de Rooij (Abstracten 
in zachte steensoorten zoals Albast 
en Speksteen, Nettie Rumping (Pla-
quettes), Diny Toom (Beschilderde 
porceleinen sieraden), Jos de Zwart 
met beelden in zachte steensoor-
ten en Engelien Dam met vogels die 
om aandacht schreeuwen. De grote 

verscheidenheid aan beelden en de 
smaakvolle opstelling hebben reeds 
geleid tot vele positieve reacties. 
De expositie is ook op Hemelvaarts-
dag en tweede pinksterdag geopend. 
Openingstijden: do/vrij: 14.00–17.00 
uur, za/zo: 12.00–17.00 uur. U vindt 
Galerie Fort aan de Drecht aan de 
Grevelingen 50 in Uithoorn.
Meer informatie op de website: 
www.galeriefortaandedrecht.nl

Lekker lopen: Love at first step

Xsensible, where 
technology meets fashion
Mijdrecht - Smit Schoenen in 
Mijdrecht is helemaal klaar voor 
zomer 2010: alleen de allerbeste 
schoenenmerken zijn geselecteerd 
om u zomerklaar te maken. Xsensi-
ble, the stretchable shoe, is een van 
die merken. 
Een nieuwe mode, een nieuwe tech-
nologie. Xsensible staat voor schoe-
nen met individuele pasvorm. Het is 
de eerste en enige schoen met ge-
patenteerde stretchleder technolo-

gie. Xsensible veroorzaakt daarmee 
een ommekeer in de conservatie-
ve schoenenwereld. Het resultaat is 
een frisse zomercollectie met indivi-
duele pasvorm voor elke voet. 
Innovatief, gepatenteerd en een 
puur Nederlandse ontwikkeling is 
Xsensible. De basis ligt in gepaten-
teerd ademend stretchleer dat de 
voet elastisch ondersteunt. Na het 
dragen ‘onthoudt’ het leer de oor-
spronkelijke pasvorm en keert daar-

naar terug. Elke stap in deze nieuwe 
schoenen is een weldaad. Wellness 
voor de voet tijdens stedentrips en 
boswandelingen.
Xsensible wordt verkocht bij Smit 
in Mijdrecht. Hier wordt niet alleen 
de complete zomercollectie van de-
ze wereldschoen aangeboden, maar 
krijgt elke klant ook deskundig ad-
vies. En precies daar begint het zon-
nigste en mooiste seizoen van het 
jaar, want lekker lopen is nog steeds 

KDO begint nacompetitie 
met positief resultaat
De Kwakel - Afgelopen zondag 
stond voor KDO zijn eerste nacom-
petitiewedstrijd thuis tegen Diemen 
op het programma. Door als vier-
de te eindigen in de vierde klasse E 
kon KDO voor het eerst in tien jaar 
tijd deelnemen aan de felbegeerde 
nacompetitie. Diemen, de nummer 
vijf in de vierde klasse F, was voor 
KDO geen onbekende tegenstan-
der, want in het verleden zaten bei-
de ploegen veelvuldig bij elkaar in 
de competitie. In het merendeel van 
deze ontmoetingen wist Diemen de 
volle buit te pakken met regelmatig 
zeer verzorgd voetbal. 
KDO-trainer Ron Langhout was dus 
gewaarschuwd en kon deze middag 
niet beschikken over Patrick Schijff 
(korte vakantie), Rainier Onder-
water (familieomstandigheden) en 
Frank Hogerwerf (alsnog vier wed-
strijden geschorst na zijn onterech-
te rode kaart in de wedstrijd BSM-
KDO).

Sterk
Diemen begon de wedstrijd erg 
sterk en KDO had vooral achterin 
de nodige problemen om de Am-
sterdamse aanvallers in bedwang 
te houden. Tot tweemaal toe moest 
keeper Peter Onderwater handelend 
optreden om een openingsgoal van 
Diemen te voorkomen. In de acht-
ste minuut was het toch raak voor 
Diemen, nadat er een Amsterdamse 
aanvaller uit de rug van een Kwakel-
se verdediger kon komen en prach-
tig de 0-1 in de rechterbovenhoek 
schoot. KDO leek van slag en moest 
alle zeilen bijzetten om niet tegen 
een grotere achterstand aan te lo-

pen. Het middenveld en de aanval 
van Diemen waren op dat moment 
voetballend beter dan KDO, dat 
vooral achter de feiten aanliep. 

Tactisch
Door een tactische omzetting ach-
terin van trainer Ron Langhout in 
de 25e minuut, waarin o.a. Bart-Jan 
van der Jagt als laatste man kwam 
te spelen, kwam KDO steeds be-
ter uit de verve en wist Diemen va-
ker terug te dringen tot haar ei-
gen helft. In de 35e minuut kwam 
al snel de gelijkmaker op het score-
bord door een goal van Dennis On-
derwater. Uit een corner van Rick 
Kruit vanaf de linkerkant kon On-
derwater vrij inkoppen en dit deed 
hij dan ook zeer secuur, zodat het 1-
1 werd. Door deze treffer ging KDO 
zich steeds meer beseffen dat ze 
echt niet kansloos waren tegen de 
ploeg uit Diemen. 
In de tweede helft was KDO van 
meet af aan feller dan Diemen, dat 
zichtbaar moeite had met de grote 
werklust van de Kwakelaars. In de 
48e minuut leidde dit tot grote on-
rust achterin bij Diemen, waarbij de 
Amsterdamse doelman Rick Kruit 
een verdiend verjaardagscadeau 
wist te schenken. Na een slimme 
actie van Joeri Stange aan de linker-
kant kwam de keeper van Diemen 
onnodig uit zijn doel. De bal stuit-
te over de doelman heen, waarna de 
inmiddels 25-jarige Rick Kruit alert 
reageerde en vanaf vijf meter de bal 
fraai binnenschoof, 2-1. Het in gro-
ten getale opgekomen publiek kon 
haar geluk niet op en liet dit nadruk-
kelijk horen. Na de voorsprong voor 

de Kwakelaars was KDO de bete-
re ploeg en wist veelvuldig een ge-
vaarlijke aanval op te zetten. In de 
resterende tijd van de tweede helft 
kregen Jelle de Jong, Doron Borger 
en invaller Timo Kas prima moge-
lijkheden om groter afstand te ne-
men van Diemen, echter bleef de 
gewenste treffer uiteindelijk jammer 
genoeg uit. 

Blessure
Na tien minuten blessuretijd floot 
de goedleidende scheidsrechter af, 
waardoor KDO de eerste ontmoe-
ting tegen Diemen met 2-1 winnend 
wist af te sluiten. Een groot com-
pliment gaat uit naar de Kwakelse 
ploeg, die met man en macht heeft 
gestreden voor elke meter en veer-
kracht toonde na een zeer goed be-
gin van Diemen. Dit biedt veel ver-
trouwen voor de tweede wedstrijd 
morgen, Hemelvaartsdag, tijdens de 
return tegen Diemen. 
Hierbij roept KDO iedereen op om 
het eerste team morgen aan te ko-
men moedigen in Diemen. In de 
thuiswedstrijd tegen Diemen heb-
ben jullie al bewezen van gro-
te waarde te kunnen zijn voor de 
ploeg. Door de jongens positief te 
steunen en onvoorwaardelijk achter 
de ploeg te blijven staan, zullen de 
prestaties van KDO alleen nog maar 
beter kunnen worden!
Om 14.30 uur start de wedstrijd in 
en tegen Diemen om een plaats in 
de tweede ronde van de nacompeti-
tie voor KDO te bewerkstelligen. De 
wedstrijd tegen Diemen vindt plaats 
aan de Sportlaan 13 en KDO ver-
trouwt dan ook op uw komst!

de basis voor veel plezier en dat kan 
met Xsensible.

Xsensible Dag: woensdag 
19 mei in Mijdrecht
Woensdag 19 mei a.s. wordt er een 
speciale Xsensible dag gehouden 
bij Smit Schoenen in Mijdrecht; de-
ze dag zal geheel in het teken staan 
van Xsensible Wij zijn er om u al-
les over deze unieke schoen te ver-
tellen. U bent van harte welkom om 
ook een kijkje te komen nemen en 
de unieke eigenschappen van deze 
schoen zelf te ervaren! 

Sport en Spel in De Kwakel
De Kwakel - Komend weekend is 
het weer zover. Dan vindt op de vel-
den van KDO in De Kwakel voor de 
35ste keer het Sport en Spel week-
end plaats. In totaal zijn er ruim 270 
kinderen, verdeeld over 15 groepen, 
en 54 begeleiders. De kids worden  
het gehele weekend vermaakt met 
allerlei activiteiten. Het thema van 
het komend weekend is “Op een 
onbewoond eiland”.

Op vrijdagmiddag 14 mei wor-
den de kinderen om 17.00 uur ver-

wacht voor het openingsspel waar-
na de avond verder wordt ingevuld 
met een groepsspel en natuurlijk 
een disco.

De volgende dag gaan ze met al-
le groepen naar Poldersport in De 
Kwakel alwaar ze de gehele ochtend 
worden beziggehouden. ’s Middags 
zijn er weer de bekende spelen als 
Atletiek, The Battle, Midgetgolf, Cre-
atief en natuurlijk het circuit.
Na het avondeten is het tijd voor 
het avondprogramma. Dit is van-

zelfsprekend geheel rond het the-
ma opgebouwd en bestaat uit drie 
aparte onderdelen. Zondag blijven 
ze op het KDO terrein en gaan ze 
verder met de spelen van de zater-
dagmiddag. Eenieder die wil komen 
kijken is natuurlijk van harte wel-
kom. Dat kan tijdens het openings-
spel op de vrijdagavond van 17.00  
tot 18.00 uur. Daarnaast is iedereen 
welkom op de zaterdagmiddag van 
13.45 tot 16.25 uur en zondag van 
9.30 tot 12.25 uur en vanaf 13.30 uur 
tot de sluiting.

Ruzie op 
het veld
Wilnis - Op woensdagavond 5 mei 
kregen twee mannen het tijdens 
een vriendschappelijk partijtje voet-
bal met elkaar aan de stok.
Rond 21.15 uur waren meerdere be-
kenden van elkaar bij een sportver-
eniging in Wilnis vriendschappelijk 
aan het voetballen. Tijdens het par-
tijtje ontstond er enige wrijving tus-
sen een 18-jarige jongeman uit Vin-
keveen en een leeftijdgenoot uit Wil-
nis. Dat mondde uiteindelijk tot een 
vuistslag van de Wilnisser  in het ge-
zicht van de Vinkevener, waarbij het 
slachtoffer begon te bloeden en let-
sel aan zijn mond en tanden bleek 
te hebben opgelopen.Het slachtof-
fer deed aangifte van mishandeling 
en agenten gingen naar de woning 
van de 18-jarige verdachte.
Zij hielden hem aan en brachten 
hem over naar het politiebureau. 
Tegen hem is proces-verbaal voor 
mishandeling opgemaakt.



lijk. De toezegging van de Gemeen-
te voor een parcours op het Rand-
hoorn was toen snel binnen.

Wat doet een talentcoach?
Ik scout, begeleid en train jonge ta-
lenten, eigenlijk leid ik ze op tot top-
sporter. De KNWU is sinds augus-
tus 2008 gestart met talentontwik-
keling op Sportcentrum Papendal, 
dat een centrum is voor topsport en 
onderwijs. Ben je als talent 18 jaar 
of ouder dan heb je de mogelijkheid 
om daar te wonen. Daar kun je ge-
makkelijker sport en studie combi-
neren. Op Papendal wonen nu zo’n 
twintig talenten van ons. Zij trainen 
twee keer per dag waarbij ze tus-
sendoor naar school kunnen. 

Heeft UWTC talent?
Ja wel degelijk. We zijn een heel 
mooie club met veel potentieel ta-
lent. De KNWU laat voor mij per-
soonlijk weinig ruimte om actief te 
zijn binnen de vereniging maar op 
de achtergrond volg ik zo het een en 
ander. De vereniging straalt saam-
horigheid uit, heeft een groeiend le-
denaantal en een enthousiast ka-
der. Nu is de tijd om te investeren 
in de toekomst. Naast het sportaan-
bod kan de UWTC ook een sociaal 
maatschappelijke rol gaan vervul-
len. Door samenwerking met an-
dere verenigingen kan er voorzien 
worden in bijvoorbeeld naschoolse 
opvang. Met subsidie en mankracht 
van de Gemeente Uithoorn is dat 
een mooi speerpunt. 

Verkeerd dragen van helm
Ik was een van de eerste triatle-
ten. Veel expertise was er niet en 
als echte pioniers moesten we veel 
zelf ontdekken. Als jonge jongen 
verhuisde ik naar Luxemburg om 
daar in de heuvels te kunnen trai-
nen. Ik logeerde in een gastgezin. 
Een nieuw fenomeen aerodynami-
ca kwam net opzetten. Ik kreeg een 
splinternieuwe helm met zo’n punt 
maar niemand had me uitgelegd 
wat de functie daarvan was. Pas tij-
dens de wedstrijd werd ik erop ge-
wezen dat ik hem achterste voren 
op had.
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Links Jan Vork en naast hem Rene van Pierre

Ronde van Uithoorn dit 
jaar terug in het ‘dorp’
Uithoorn - Enthousiast reageer-
de Gerard van Veen, voorzitter van 
de Uithoornse Wieler Trainings Club 
(UWTC), toen hij najaar 2009 een te-
lefoontje kreeg van Jan Vork met de 
vraag of UWTC er wat voor voelde 
om de Ronde van Uithoorn in 2010 
in het Thamerdal te laten plaatsvin-
den.
Jan Vork woont al ruim 40 jaar in 
het Thamerdal. Hij is een regelma-
tige bezoeker van de vergaderingen 
van buurtbeheer over deze wijk van 
Uithoorn. Tijdens één van die verga-
deringen gaven de aanwezigen aan 
dat ze graag iets feestelijks in hun 
buurt wilden. Spontaan kwam Jan 
Vork met het idee de Ronde van Uit-
hoorn weer een keer te laten plaats 
vinden in het Thamerdal. Van begin 
vijftiger jaren tot halverwege de ne-
gentiger jaren werd die ronde in het 
“dal” verreden. In de vergadering re-
ageerde iedereen zeer enthousiast 
op dit idee. Jan Vork werd gevraagd 
contact op te nemen met UWTC. 
Druk overleg volgde in de maan-
den daarna tussen Jan Vork, Ger-
rit de Schiffart (toenmalig coördina-
tor buurtbeheer) en Rene van Pier-
re namens UWTC. De gehele ronde 
in het Thamerdal verrijden gaf pro-
blemen door de verkeersdrempels 
op de Prinses Christinalaan. Beslo-
ten werd het parcours gedeeltelijk 
in het Thamerdal en gedeeltelijk in 
het Oude Dorp te situeren. Bij de 
gemeente (wethouder en afdeling 
sportzaken) stond men uiterst wel-
willend tegenover dit plan en een 
vergunning werd snel verleend.

Volksfeest
In een gesprek met Jan Vork en Re-
ne van Pierre (oud-bewoner Tha-
merdal) wellen vele herinneringen 

op. Eén groot volksfeest was het 
als de tweede pinksterdag de ronde 
plaats vond, volgens Jan Vork. “Fa-
milie, vrienden en kennissen kwa-
men bij je op bezoek, de voordeur 
open, tafels en stoelen buiten en je 
keek naar mooie wielersport met als 
deelnemers ook de bekende UWTC-
renners als de van Pierres, de van 
Diemens, de Oudshoorns enz, enz”. 
“Het is prachtig dat in het jaar waar-
in UWTC 75 jaar bestaat de ronde 
hier weer verreden wordt. Het he-
le gezin waarin ik ben opgegroeid 
was gek van wielrennen. We woon-
den aan de Admiraal de Ruyterlaan, 
de hele dag leek het wel een club-
huis. Renners kwamen zich bij ons 
omkleden, na afloop douchen, het 
leek wel een duiventil”, aldus Rene 
van Pierre. Jan Vork valt in: “Bij veel 
mensen klopten renners aan of ze 
zich binnen mochten omkleden”.
“Het begon al ’s morgens vroeg, dan 
werden de dranghekken geplaatst, 
de geluidsinstallatie werd uitgepro-
beerd en je ging een rondje lopen, 
keek naar wat er allemaal gebeurde, 
maakte hier en daar een praatje, het 
was gezellig”, aldus Jan Vork. “Mijn 
vader werkte bij de Bacon, hij nam 
daar grote blokken ijs mee vandaan, 
die werden in een teil gegooid om 
bier en frisdrank de hele dag koel 
te houden. Ik weet nog dat toen ik 
nog klein was, ik de hele dag lege 
flesjes aan het zoeken was voor het 
statiegeld.”
Hopelijk wordt het 19 september, 
wanneer de ronde dit jaar verreden 
wordt, net zo’n feest als in het ver-
leden. Bewoners en UWTC zien er 
vol verlangen naar uit. De UWTC-
ers zijn druk bezig met de organisa-
tie en het zoeken van sponsors om 
de kosten te dekken. 

In gesprek met Peter Zijerveld (55):

Eens beroepswielrenner & triatleet, 
nu talentcoach bij KNWU en 
adviserend lid bij UWTC
Regio - De jubilerende Uithoornse 
Wieler Trainingsclub heeft in haar 
75-jarig bestaan tal van talenten 
voortgebracht. 

Peter is daar een voorbeeld van. Be-
gin jaren 70 bij de UWTC begonnen 
als jeugdrenner, maakte Peter in 
1982 de overstap naar het beroeps-
wielrennen. Hij startte zelfs in de 
Tour de France voor de DAF-ploeg. 
Vervolgens een carrière als triatleet 
bij Nike en een Europese titel. Te-
genwoordig is Peter talentcoach bij 
de KNWU en leidt hij jonge wiel-
renners op tot topsporter. Een druk 
bestaan en geen dag thuis, maar 
UWTC blijft hem boeien.

Hoe is UWTC ooit in 
beeld gekomen?
Via mijn broer Gerard. Ik was een 
goed voetballer maar was jaloers 
op de bekers waar hij mee thuis-
kwam. De voorzitter van KDO is nog 

bij mijn ouders geweest om de over-
stap naar het wielrennen te verhin-
deren. Het eerste jaar reed ik bij-
na uitsluitend clubwedstrijden met 
Cees van de Wereld. Maar er waren 
veel rijders bij UWTC waar ik tegen 
opkeek. Koos v.d. Knaap, Harrie van 
Pierre, Pieter Koeleman, Theo Ouds-
hoorn, Wim de Groot. Het meest on-
der de indruk was ik van de heer 
Cramer, de voorzitter. Een charis-
matische man die samen met zijn 
vrouw heel veel gedaan heeft voor 
de vereniging.

Je mooiste UWTC herinnering?
Dat is De Omloop van het Westen. 
Een interclubklassieker, georgani-
seerd door Wim en Mari van Trigt. 
Een prachtige rit onder meer door 
De Meije. Voor de start ging je eerst 
langs een kistje sinaasappelen waar 
je er een mocht uitpakken. Gewel-
dig om aan terug te denken. Van-
wege het drukker wordend verkeer 

kon de wedstrijd later niet meer ge-
organiseerd worden.

Waar ben je trots op in je wieler-
carrière?
De overwinning in de Omloop van 
het Volk in België gaf een nieuwe 
impuls aan mijn carrière. Ik was toen 
derdejaarsamateur. Een spurt met 
vier (onder anderen Fons de Wolf 
en Etienne de Wilde). Wind mee 
en 600 meter voor de finish ging ik 
aan. Huldiging met Roger de Vlae-
minck, mijn grote idool. Later ben 
ik nog ploegmaat van hem geweest 
bij DAF trucks. Ik ben heel trots dat 
ik de profstatus heb bereikt. Daar-
door heb ik veel mooie wedstrijden 
gereden: 5e plaats in eindklasse-
ment Parijs-Nice in mijn debuutjaar. 
In 1982 ben ik in de Tour de France 
gestart. Na een week kreeg ik een 
startverbod van de tourarts vanwe-
ge een nierbekkenontsteking. Het 
profmilieu is hard, ik had moeite 
om mij in die wereld te handhaven. 
In de professionele triatlon vond ik 
een nieuwe uitdaging. Het was de 
tijd van Rob Barel, Gregor Stam en 
Axel Koenders.

Hoe verklaar je je 
comeback bij UWTC?
Het belang van UWTC, de club waar 
het uiteindelijk allemaal begon, ligt 
me na aan het hart. Na mijn prof-
periode en na een korte periode als 
sportverslaggever raakte ik in een 
zogenaamd vacuüm. In die perio-
de werd ik door UWTC benaderd 
om jeugdleden te gaan trainen. Dat 
ben ik met heel veel ambitie gaan 
doen. Vanwege een vergrijzing in de 
vereniging destijds, startte ik naast 
de training een wervingscampagne 
voor nieuw jong talent. Samen met 
Wim Veenboer en Han v.d. Schaft 
en nog een paar anderen kwamen 
in die periode de Dikke Banden Ra-
ces tot stand en werden er scholen-
competities gehouden. De club be-
gon weer te groeien en leverde tien 
jaar later een heel goede lichting 
wielrenners op. Veel energie heb-
ben we gestoken in het tot stand 
komen van het huidige wielerpar-
cours. Wedstrijden op de open-
bare weg werden verboden, trai-
nen op de weg was ook gevaarlijk 
maar de beschikking over een ei-
gen parcours hadden we niet. Am-
bitieus als we waren, nodigden wij 
op enig moment de politieke par-
tijen uit om eens naar een training 
te komen kijken. Op het industrie-
terrein reden de vrachtwagens op 
dat moment af en aan, heel gevaar-

Huldiging kampioenen 
bij bridgeclub ABC
Regio - In het verslag van afgelo-
pen week is aangegeven dat de pe-
riodekampioenen in de A- en B-lijn 
bekend waren. Afgelopen donder-
dag werd er vrij gebridged en vond 
de uitreiking van de prijzen aan de 
periodekampioenen plaats.
Ook was de clubkampioen 2009/ 
2010 bekend. Dit jaar is het paar 
Siep Ligtenberg en Piet Prins de te-
rechte clubkampioen.
Door de grote concurrentie moet dit 
kampioenschap als een zeer goede 
prestatie worden beschouwd. Addy 
de Zwart met partner Jeannet Ver-
meij werd gehuldigd als periode-
kampioen in lijn A. Op bijgaande fo-
to ziet u dat wedstrijdleider Jan van 
Rijk Addy de Zwart feliciteert. Jean-
net was er deze morgen niet en kon 
dus niet in de huldiging delen.

Nadat alle prijzen aan de clubkam-
pioenen en periodekampioenen 
waren uitgereikt kon er weer ge-
bridged worden. In de B-lijn lieten 
Nel v.d. Neut en Miep v.d. Hoek zien 
dat zij, nu de druk van de ketel is, 
tot grote prestaties in staat zijn. Zij 
werden eerste met 63,54%. Twee-
de en derde werden respectievelijk 
Ria en Joop Smit en Henny en Lu-
cas van der Meer. In de A-lijn lie-
ten Siep en Piet zien dat zij niet voor 
niets clubkampioen waren. Zij ein-
digden ook nu weer als eerste met 
65,63 % Tweede en derde werden To 
en Henk Rademaker en Ada Groe-
newegen en Roelie v.d. Voorden met 
56,94% en 56,25%.
In verband met Hemelvaartsdag 
geen bridge en de week daarop be-
gin van de laddercompetitie. 

Duivensport
Theo Kuijlenburg winnaar
Regio - Zaterdag 8 mei stond voor 
de leden van “Rond de Amstel” de 
eerste Midfondvlucht (middenaf-
stand) vanuit het Franse Laon met 
een gemiddelde afstand van 307 
Km op het programma. Het werd 
meteen een loodzware vlucht, me-
de door het weer. In Laon was het 
prachtig weer, maar in België en 
Nederland was het soms zwaar be-
wolkt met af en toe wat lichte regen. 
Om 10.40 uur werden de duiven los-
gelaten, en om 14.49.21 uur meld-
de zich de eerste duif bij Ron den 
Boer in Uithoorn. Zijn duif maak-
te 1235,468 meter per minuut ofwel 
ruim 74 km per uur. Verweij-Castri-
cum werd eerste in de B-Groep op 
zeer korte afstand van Ron. In Ray-
on F van Noord-Holland met onge-
veer 4000 duiven in concours werd 
ook goed gespeeld, Ron werd 15e 
en 74e, Verweij-Castricum 16e en 
46e, Hennie pothuizen 33e, 34e en 
35e, Paul Baas 40e, Wim Wijfje 42e, 

54e en 78e, Ton Duivenvoorde 45e, 
50e en 84e, Ginkel & Berg 62e, Rob 
v.d. Wal 68e en 85e, Henk Snoek 
79e, Theo Kuijlenburg 89e, Leo v.d. 
Sluis 93e, Bosse & Zn 95e en Piet 
van Schaik 97e. 22 duiven bij de eer-
ste honderd is een helel mooie pres-
tatie van Rond de Amstel. In de Af-
deling Noord Holland werd Ron 49e 
en Verweij-Castricum 50e en hier 
stonden ongeveer 20.000 duiven in 
concours. 

De uitslag: 
Laon 653 duiven, 22 deelnemers
R. den Boer
Verweij-Castricum
C. Pothuizen
P. Baas
W. Wijfje
A.M. Duivenvoorde
Ginkel & Berg
R. v.d. Wal
H.P. Snoek
Th. Kuijlenburg

Steenbok RunningTeam 
terug van succesvolle 
trainingsstage
Regio - Woensdag 5 mei jl. arriveer-
de de groep atleten en trainers van 
het Steenbok RunningTeam en AKU 
op Schiphol na een zeer geslaag-
de trainingsstage in het zonnige Ol-
hos d’Agua, vlakbij Albufeira in zuid 
Portugal. De groep is 2 weken in het 
zeer zonnige Portugese Algarve ac-
tief geweest om te werken aan de 
snelheid en scherpte voor het ko-
mende wedstrijdseizoen. Het war-
me was erg welkom bij het invul-
len van de belangrijke snelheids-
trainingen. Atleten uit Mijdrecht, 
Aalsmeer en Uithoorn hebben hard 
kunnen trainen en even genieten 
van het leven van de echte topspor-
ter. Op deze trainingsstage werd 

er naast de trainingen, welke vaak 
2 x per dag ingevuld werden, ook 
tijd besteed aan ‘rust’ door het ne-
men van een ‘powernap’ van een 
uurtje in de middag, wat ontspan-
ning aan het strand of in het zwem-
bad. De gemaakte vorderingen 
zijn groot en bieden veel perspec-
tief voor de komende wedstrijden! 
Een compleet verslag van de trai-
ningsstage en meer informatie over 
het RunningTeam is te vinden op  
www.steenbokrunningteam.nl. 

Deze stage werd mede mogelijk ge-
maakt door Brooks, Runnersworld 
Haarlem, WEA Accountants en Ad-
viseurs en Steenbok Adviesgroep.
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Nederlaag voor Argon 
zaterdag
Mijdrecht - In de eerste wedstrijd 
van de nacompetitie voor een plaats 
in de tweede klas is Argon er niet 
in geslaagd om de punten mee naar 
huis te nemen. In Utrecht werd het 
een na een 1-0 ruststand uiteinde-
lijk 2-1 voor de thuisclub. Argon had 
wel mogelijkheden voor tenminste 
een gelijkspel maar de kansen voor 
het doel werden niet goed benut.
De eerste twintig minuten had Ar-
gon moeite om de aanval van Her-
cules van zich af te houden, met na-
me over links was de thuisploeg ge-
vaarlijk. Al na twee minuten ver-
scheen Matthijsse alleen voor Ar-
gondoelman Bas van Moort maar 
hij schoot in handen van de Argon 
sluitpost. René Legters deed het-
zelfde maar dan namens Argon. 
Nadat de keeper van Argon twee-
maal goed ingreep kwam de mooi-
ste kans uit de wedstrijd voor Alan 
Doorson, hij verscheen op aangeven 
van Albert Mens alleen voor Hercu-
les doelman Strik, het eerste schot 
was recht op de Strik af, in de re-
bound hield de keeper met een goe-
de reflex de bal uit het doel. 

Op de lat
Vervolgens kwam ook Youri van 
Adrichem niet langs de keeper, 
zijn schot werd met de vingertop-
pen over de lat getikt. Een minuut 
voor rust profiteerde Hercules van 
een rommelige situatie achterin bij 
Argon, Martijn Verkerk raakte ten-

slotte als laatste de bal en scoor-
de de 1-0. In dezelfde minuut zette 
vanaf rechts een doorgebroken Ke-
vin Blom de bal scherp voor het doel 
maar de bal ging onaangeraakt over 
de achterlijn.
In de tweede helft kon Argon na 
een kwartier een doelpoging pro-
duceren, het was René Legters die 
zich in een goede positie manoeu-
vreerde, maar hij kwam niet tot een 
schot. Even later profiteerde Hercu-
les van slecht uitverdedigen bij Ar-
gon, Marnix Matthijsse schoot knap 
de 2-0 binnen. Toen even later Jim-
my van Veen namens Argon de aan-
sluitingstreffer produceerde (2-1), 
leek een gelijkspel haalbaar. Legters 
en van Adrichem hadden meerde-
re malen het geluk niet mee, bij hun 
schoten zat er steeds een been in de 
weg. Jimmy van Veen deed nog een 
knappe poging, vanaf de achterlijn 
miste hij rakelings, de bal kwam in 
de verre hoek op het doel terecht. 
Hercules daarentegen schoot bij 
een poging voorlangs en na een 
hoekschop zat het niet mee voor de 
thuisploeg, de paal hield Argon in 
de wedstrijd.

Zaterdag is de return tegen de 
Utrechters in Mijdrecht, aanvang 
14.30 uur. Argon moet met twee 
doelpunten verschil winnen om door 
te gaan. Bij winst met één doelpunt 
verschil wordt de wedstrijd vanaf elf 
meter beslist.

De Vinken B1 strijdend 
naar de winst
Vinkeveen - Na drie nederlagen op 
rij zag het er niet zo best uit voor De 
Vinken B1. Met nul punten stond de 
ploeg, die gesponsord wordt door 
Sport Medisch Centrum De Bron, 
onderaan. Maar ook de tegenstan-
der van afgelopen zaterdag, Apol-
lo B1 uit Heerhugowaard had nog 
geen punt. Al was het doelsaldo van 
de bezoekers wel een stuk beter.
Met Mark de Haan, Junior Bosman, 
Nicky Kroon en Annick Stokhof 
in de aanval en Jelle Mul, Robbin 
de Graaff, Emese Kroon en Femke 
Kamminga in de verdediging ging 
de ploeg de strijd aan. Al snel was 
duidelijk dat de Vinkeveense ploeg 
het wederom erg moeilijk zou krij-
gen. Apollo speelde zeer overtui-
gend en de Vinken had veel moeite 
om de bal in de verdediging te on-
derscheppen. Zodoende kon Apol-
lo veel schieten. De 0-1 kon dan ook 
niet uitblijven. In de aanval was De 
Vinken de bal te snel kwijt en het 
creëerde dan ook niet zo veel kan-
sen. En toen de ideale kans om ge-
lijk te komen, een strafworp in de 
tiende minuut, ook nog eens gemist 
werd, leek het helemaal moeilijk te 
worden. Maar Apollo, dat niet alleen 
wat volwassener speelde, maar ook 
wat fysieker oogde, maakte daar 
geen gebruik van. Sterker nog, het 
was De Vinken dat als eerste scoor-
de. Na 25 minuten schoot Mark van 
afstand de gelijkmaker door de korf. 
Deze treffer inspireerde de Vinken-
ploeg zichtbaar. Binnen enkele mi-
nuten kreeg De Vinken B1 een aan-
tal prachtige kansen. Uit één daar-
van, een schotje van een meter of 
vijf, scoorde Emese 2-1. Een gro-
te kans op een 3-1 ruststand werd 
jammer genoeg gemist, maar mis-
schien was dat wel teveel van het 
goede geweest. Want gezien het 

spelbeeld in de eerste helft was het 
eigenlijk Apollo dat het meeste aan-
spraak mocht maken op een voor-
sprong bij rust.

Gelijk op 
In de tweede helft ging de strijd wat 
meer gelijk op. Apollo speelde con-
tinu hetzelfde spelletje met conti-
nu dezelfde mensen in de ‘punt’, de 
aangeef en in de afvang) en De Vin-
ken had daar duidelijk meer grip 
op. In de aanval speelde De Vin-
ken met ietwat meer overtuiging. En 
ook met ietwat meer tempowisselin-
gen. Want in de eerste helft speelde 
de ploeg toch veelal in een tempo. 
Na de 3-1 van Jelle hing een verras-
sing in de lucht, maar Apollo bracht 
in dezelfde minuut de stand op 3-
2. Een kansje van Mark de Haan 
bracht de stand op 4-2. En toen Jel-
le via een doorloopbal zelfs de 5-2 
aantekende, leek het pleit beslecht. 
Maar niets was minder waar. Apol-
lo liet zich niet van de wijs brengen 
en sloop dichterbij. Via 5-3 en 5-4 
werd het een kleine tien minuten 
voor tijd zelfde 5-5. Met Johan Hui-
zinga en Eva Hemelaar inmiddels in 
de ploeg braken tien spannende mi-
nuten aan. Aangezien de doelpun-
ten ‘duur’ waren zou de ploeg die 
als eerste wist te scoren wel eens 
de winnaar kunnen zijn. De minu-
ten verstreken en het leek uiteinde-
lijk op een puntendeling uit te draai-
en. Totdat Emese in de laatste mi-
nuut door de coach en het publiek 
aangespoord werd om te mikken. 
Van een meter of zes legde zij aan 
en... scoorde. Groot gejuich steeg 
op en hoewel Apollo de bal nog wel 
uit mocht nemen was de tijd voor de 
bezoekers tekort om nog wat terug 
te doen. De eerste overwinning voor 
De Vinken B1 was een feit.

De Vinken D2 met veel 
spelplezier kampioen
Vinkeveen - Het is begin mei, de 
veldcompetitie bij het korfbal is 
een paar weken aan de gang. Bij 
de meeste ploegen kan het nog al-
le kanten op. Bij De Vinken D2 is het 
echter al duidelijk. Na drie van de 
zes wedstrijden staat de ploeg af-
getekend bovenaan. Hoewel direc-
te concurrent Fiducia slechts twee 
punten minder heeft, kan bij winst 
tegen deze ploeg uit de Meern de 
vlag al uit. En aangezien de eer-
ste ontmoeting in een duidelijke 9-
1 overwinning voor de Vinkeveners 
eindigde, twijfelt eigenlijk niemand 
aan de uitkomst. Maar omdat het 
een ‘kampioenswedstrijd’ is, is het 
toch altijd wel wat spannender.

Zuiver
Met Levi Kroon, Daan Eenennaam, 
Fenne Klaassen en Mariska Boel-
laard in de aanval en Mitchel Verwe-
ij, Timo Brockhoff, Famke v.d. Bijl en 
Kim Ykema in de verdediging start-
te de jonge Super de Boer ploeg als-
of er niets aan de hand was. Fidu-
cia werd gelijk onder druk gezet. 
Na een onderschepping kwam de 
bal al snel bij Fenne terecht en die 
bedacht zich geen moment. Een 1-
0 voorsprong in de eerste minuut, 
de start kon niet beter. Of toch wel? 
‘Ja hoor’, dacht Fenne, want slechts 
twee minuten later bracht zij via een 
afstandsschot de 2-0 op het score-
bord. De Vinken D2 speelde de bal 
snel rond en Fiducia had alle moei-
te om het te volgen. Er werd veel-
vuldig geschoten, de ene keer wat 
zuiverder dan de andere keer, maar 
het spelplezier was van de gezich-
ten af te lezen. De druk was er na 
een kleine tien minuten helemaal af 

toen Daan van afstand 3-0 aante-
kende. Ondanks de 3-1, enkele mi-
nuten later, bleef de Vinken lekker 
doorspelen. Ook na de vakwissel 
waren er veel kansjes aan Vinken-
zijde. Met de zeer zuiver schieten-
de Kim Ykema aan het roer liep de 
ploeg voor rust zelfs uit naar 6-2. 

Stroever
Met Lilian Prins in de tweede helft in 
plaats van Timo Brockhoff liep het 
aan het begin van de tweede helft 
ietwat stroever. Althans qua score, 
want het spelbeeld bleef hetzelfde: 
een snel rondspelend en veel schie-
tend De Vinken tegenover een Fi-
ducia dat veel moeite had met het 
langdurig rondspelen van de bal. In 
het eerste gedeelte van de tweede 
helft was het alleen Levi die wist te 
scoren. Uit een doorloopbal werd 
het 7-2. Jammer genoeg ging de 
mooiste kans, een prachtige diep-
tebal, net mis. In het laatste kwar-
tier gaf de Vinken D2 nog wat extra 
gas. Met twee doelpunten van Mit-
chel en maar liefst drie doelpunten 
van Kim (ze had er in de eerste helft 
ook al drie) werd het uiteindelijk 12-
2. Het leek soms wel prijsschieten 
en ook het prima spel van de ‘aan-
gevers’ Famke en Timo mag daarbij 
niet onvermeld blijven. Na een pri-
ma teamprestatie waren de bloe-
men en het applaus na het laatste 
fluitsignaal voor De Vinken D2. Een 
ploeg die niet alleen kampioen is 
geworden, maar ook een ploeg die 
zichtbaar met veel plezier het spel-
letje speelt. En dat is misschien nog 
wel de belangrijkste winst die de 
ploeg de afgelopen maanden heeft 
behaald.

Dames GC Veldzijde op 
weg naar kampioenschap
De Ronde Venen - De dames 
van het Seniorenteam van Golfclub 
Veldzijde zijn winnaar van hun poule 
geworden. De afgelopen maanden 
werd gespeeld tegen de teams van 

GC De Haar, De Amsterdamsche, 
Olympus en De Lage Vuursche; alle 
wedstrijden werden royaal gewon-
nen. Op 27 mei gaan ze op voor het 
kampioenschap in hun klasse!

Biljartclub DIO 1 brengt 
spanning tot kookpunt
De Ronde Venen - Nog nooit is het 
zo spannend geweest in de biljart-
competitie in De Ronde Venen.
Afgelopen week speelde DIO 1 te-
gen koploper De Paddestoel 2. Een 
absolute topper. Groot was de te-
leurstelling van De Paddestoel 2 
na de verloren wedstrijd met 9-0 
van DIO 1. Bij het opmaken van de 
schade bleek men niet het 2e peri-
odekampioenschap zeker gesteld 
te hebben, maar zelfs genoegen 
te moeten nemen met een gedeel-
de 2e plaats. De Merel/Heerenlux 1 
staat op die gedeelde 2e plaats. Dit 
team loert op een uitglijder van zo-
wel DIO 1 als De Paddestoel 2 om 
alsnog het 2e periodekampioen-
schap binnen te halen. Op de laat-
ste speeldag valt de beslissing. In 
speelweek 37 was er weer een paar 
biljarters bijzonder op dreef. Dorus 
van der Meer (zie foto) liet zien dat 
hij nog uitstekend kan biljarten. In 
slechts 13 beurten met een moyen-
ne van ruim 9 was hij een sterk spe-
lende Kees de Zwart de baas. Fred 
van Eijk zorgde met een serie van 
25 caramboles voor de procentueel 
hoogste serie van de week.

Laatste
Kromme Mijdrecht 2 verliet de laat-
ste plaats door een nipte 5-4 over-
winning op APK Mijdrecht 1. Cor 
Ultee rekende in slechts 20 beurten 
met Egon van der Heijden af.
DIO 1 verpulverde De Paddestoel 
2 met 9-0. De manier waarop Paul 
Schuurman, Bert Dijkshoorn, Her-
man Turkenburg en Eric Brandste-
der met De Paddestoel 2 afrekende 
was indrukwekkend. De Paddestoel 
2 heeft het niet meer in eigen hand 
door deze uitslag.
De Kuiper/Van Wijk verloor met 4-5 
van een verrassend De Merel/Hee-
renlux 2. Dorus van der Meer won 
geconcentreerd met 63 caramboles 
in de laatste 2 beurten van Kees de 
Zwart. Toine Doezé en Martien He-
ijman zorgden voor de punten van 
de thuisclub.
Stieva Aalsmeer was met 2-7 de 
mindere tegen De Merel/Heerenlux 
3. Wil Bouweriks redde de eer voor 
zijn team door in 22 beurten van 
Hans van Rijn te winnen.

De Schans had met 7-2 geen cle-
mentie met Cens 1. John Beets re-
kende in 20 beurten af met een 
goed spelende Desmond Driehuis.

Overwinning
De Vrijheid/Biljartmakers drukte 
door een 9-0 overwinning Cens 2 op 
de laatste plaats. Fred van Eijk had 
door een hoge serie maar 22 beur-
ten nodig om Hans van Rossum te 
verslaan. DIO 2 behaalde een regel-
matige 7-2 op De Paddestoel 3. Jo-
nathan van Diemen zorgde voor de 
enige punten van De Paddestoel 3.
APK Mijdrecht 2 had met 2-7 geen 
kans tegen De Merel/Heerenlux 1. 
Kees Griffioen, Bert Fokker en Arie 
van Vliet gaven hun team nog uit-
zicht op de 2e periodetitel.
De Paddestoel 1 verloor ruim met 
3-6 van De Merel/Heerenlux 4. Je-
roen Vis zorgde voor de beste par-
tij door in 21 beurten Peter Jonger-
ling te verslaan.

Stand 2e periode:
(na 17 wedstrijden):
1. DIO 1  103 punten
2. De Paddestoel 2  102 punten
3. De Merel/Heerenlux 1  102 punten
4. De Kuiper/van Wijk  91 punten
5. De Vrijheid/Biljartmakers 85 punten

Als DIO 1 of De Merel/Heerenlux 1 
periodekampioen wordt, dan vindt 
er een barrage plaats tegen De Pad-
destoel 2. Deze beslissingswedstrijd 
is gepland op zaterdag 15 mei in de 
Willisstee te Wilnis en de aanvang 
zal 13.00 uur zijn.

CSW C4 heren kampioen!
Wilnis - Niet verwacht, maar door-
dat ze de laatste tijd veel wedstrij-
den gewonnen hadden, kwam het 
kampioenschap toch nog in zicht 
voor de C4 van CSW.

De uitwedstrijd zaterdag tegen 
AMVJ moest gewonnen worden, 
dan zou het kampioenschap zeker 
in de pocket zitten. In hun prachti-
ge nieuwe outfit, gesponsord door 
Mollers Mijdrecht BV zink- bagger- 
en waterwerken, werkten de he-
ren van de C4 een superspannen-
de wedstrijd af. Na een zenuwslo-
pend duel mochten de heren zich 
na het laatste fluitsignaal met een 
6-2 overwinning terecht de kampi-
oen 2009/2010 noemen. Gefelici-
teerd, mannen!

Op de foto: leider Peter Vedder, Ka-
rel, Michiel, Huib, Thomas, Lars, 
Leider Harry Cornelissen, Neal en  
Jamal, invallers Dave en Robin.
Zittend: Tim, David, Benjamin en Mit-
chel, invaller Kevin, Niet aanwezig 
waren Clint, Jerry en Coen.

Argon A4 kampioen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 8 
mei was dan eindelijk de dag dat 
de A4 van Argon zijn kampioens-
wedstrijd kon gaan spelen. De te-
genstander was Victoria A2. Ei-
genlijk was het een uitwedstrijd 
maar omdat het de kampioenswed-
strijd van Argon A4 was had de lei-
der van Victoria A2 zich bereid ge-
vonden de wedstrijd in Mijdrecht 
te laten plaatsvinden. De start van 
de wedstrijd was niet erg hoopvol 
te noemen. Waarschijnlijk nog een 
beetje brak van een vrijdagavondje 
stappen, speelden de mannen van 
de A4 nou niet erg super. Ondanks 
dat er doorgewisseld mocht worden 
kon de eerste helft nu niet als een 
superhelft beschouwd worden. Na 
in de rust door de leider wakker ge-
schud te zijn begon de tweede helft 
stukken beter. De ene na de andere 
goal vloog het doel van Victoria in. 
Als toeschouwer raakte je de tel 

scoord. Na de wedstrijd werden de 
jongens/leider en trainer gehul-
digd met een bosje bloemen, en 
een mooie blauwe poloshirt, met 
op de rugzijde Kampioen Argon A4 
2009-2010. Diverse spelers van de 
A4 hadden aangekondigd dat als 
zij kampioen werden de haren op 

de koppies gemillimeterd mochten 
worden. Belofte maakt schuld, dus 
vanaf heden lopen er een paar ge-
millimeterde Argonauten meer in de 
regio rond. 
Het kampioenschap werd met veel 
lol en bier in de kantine van Argon 
voortgezet.

een beetje kwijt. Uiteindelijk werd 
de uitslag 13-2 in het voordeel van 
Argon A4. Totaal hadden de man-
nen dit seizoen 122 doelpunten ge-



Wilnis - Bij Tennisvereniging Wil-
nis verloopt de competitie tot nu toe 
zeer goed. Op 5 april jl. heeft de al-
lereerste competitiedag van 2010 
plaatsgevonden. JEROC 2000 heeft 
er dit jaar wederom voor gezorgd 
dat twee teams van TV Wilnis in 
nieuwe kleding de competitie kon-
den starten. 
Dames 1 van zaterdag bestaande uit 
een team van 7 komt dit jaar weer 
uit in de Hoofdklasse. Zij hebben dit 
jaar weer als doelstelling “Handha-
ven”, misschien wel het kampioen-
schap, maar zij blijken in een iets 
sterkere poule te zitten dan vorig 
jaar. Op dit moment is er nog steeds 
een kans op kampioenschap, maar 
dit ligt niet geheel in eigen handen. 
Dames 1 heeft tot nu toe 3 dagen 
met winst afgesloten, 1 met een ge-
lijkspel en 1 met verlies. Zij moeten 
de laatste twee competitiedagen 
nog strijden tegen de ondersten in 
de poule, dus niets is nog zeker! 
Ook Heren 2 welke dit jaar uitkomt 
in de 5e klasse, is geheel in het 
nieuw gestoken door JEROC 2000. 
Dit team bestaat uit 5 diverse spe-
lers. Voor hen is de doelstelling ook 
“Handhaven”. Een 5e klasse is een 
zeer mooie klasse om in uit te ko-

men, ook zij hebben een sterke pou-
le dit jaar, maar houden zeer goed 
stand! Een wedstrijddag moet nog 
worden ingehaald op Hemelvaarts-
dag, maar verder heeft Heren 2 in 
ieder geval 2 wedstrijddagen met 
winst afgesloten en 2 met verlies. 
Heren 2 krijgt nog sterke teams te-
genover zich in de laatste wedstrijd-
dagen, maar zij hebben er zin in en 
gaan ervoor!
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Atlantis 5 pakt een 
welverdiend punt
Mijdrecht - Zaterdag 8 mei moest 
het door Van Kaam gesponsorde 
Atlantis 5 in Diemen aantreden te-
gen DKV Victoria 7. Omdat het team 
nog altijd wacht op de eerste punten 
in het tweede deel van het veldsei-
zoen, waren ze ook ditmaal er weer 
sterk op gebrand een goede wed-
strijd neer te zetten en met de winst 
naar huis te gaan. 
Het eerste aanvalsvak van Atlantis 
met Nathalie Valentijn, Nancy Kroe-
se, Kris Geusebroek en Marcel de 
Jong ging voortvarend van start en 
wist met twee mooie afstandschoten 
van Marcel op een 2-0 voorsprong 
te komen. Dit was mede mogelijk 
omdat het eerste verdedigingsvak 
met Anita Wolvers, José van Nieu-
kerke, Bart in ’t Veld en Carel Bije-
man goed stoorde in DKV Victoria’s 
aanvalsspel. DKV Victoria kwam na 
de eerste twee doelpunten met een 
eigen afstandschot met een voor-
zichtig antwoord, maar Anita Wol-
vers bracht met een wegtrekbal het 
verschil terug naar twee punten; 1-
3. DKV Victoria wist weer terug te 
komen tot een 3-3 gelijke stand, 
maar de Van Kaam/Atlantis combi-
natie liet zich niet kennen en twee 
schoten van Carel en Anita zorg-
den weer voor een voorsprong. Vlak 
voor rust scoorde DKV Victoria ech-
ter nog eenmaal waardoor de ploe-
gen de kleedkamers in gingen met 
een 4-5 voorsprong voor Atlantis.
In de rust benadrukte coach Lin-
da Bon dat het absoluut niet slecht 
ging, maar dat er af en toe iets te 
rommelig en te dicht op elkaar ge-
speeld werd. Als dat weggepoetst 
kon worden, dan zouden de doel-

punten vanzelf gaan vallen. Na de 
rust kwam Jeroen Mos in het veld 
voor Kris Geusebroek. Helaas begon 
Atlantis de tweede helft niet zo sterk 
als dat het de eerste helft begonnen 
was. DKV Victoria wist tot driemaal 
toe te scoren waardoor Atlantis nu 
tegen een 7-5 achterstand aankeek. 
Atlantis liet zich niet uit het veld 
slaan en kroop met een doorloopbal 
van Marcel weer dichter naar DKV 
Victoria toe. Henk Kraaij kwam in 
het veld voor Bart in ’t Veld, waarna 
Atlantis het scoren stug doorzette.  
Met een prachtige korte kans van 
Nathalie en een derde doelpunt van 
Anita wist de ploeg de voorsprong 
weer terug te pakken; 7-8. 
DKV Victoria gooide echter weer 
roet in het eten door nogmaals te 
scoren. Maar met nog tien minuten 
te spelen was alles nog mogelijk en 
Atlantis bleef vechten voor de kan-
sen. Kansen waren er genoeg, maar 
de doelpunten bleven uit, waar-
door bij het horen van het eindsig-
naal een stand van 8-8 op het sco-
rebord stond. 

Atlantis 5 mag met een zeer tevre-
den gevoel terugkijken op de wed-
strijd en is ook zeer blij met het ene 
punt dat ze mee hebben mogen ne-
men naar Mijdrecht. Volgende week 
speelt de ploeg thuis tegen koplo-
per SVAP ’74 uit Anna Paulowna. Tij-
dens een bizarre en zeer stormach-
tige uitwedstrijd heeft Atlantis te-
gen dit team een 4-4 gelijkspel eruit 
weten te slepen en Atlantis wil de-
ze stunt heel graag herhalen. U bent 
van harte welkom om het team om 
13.45 uur aan te komen moedigen. 

Argon zondag sluit af met 
winst bij Feyenoord
Mijdrecht - De laatste wedstrijd 
van het seizoen 2009/2010 bracht 
Argon naar Rotterdam, waar in de 
schaduw van de Kuip de strijd aan 
werd gebonden met de amateurs 
van Feyenoord. Veel stond er niet 
meer op het spel: de thuisploeg wist 
in de vorige wedstrijd het vege lijf 
te redden en speelt volgend seizoen 
dus weer in de Hoofdklasse, Argon 
was geplaatst voor de Topklasse en 
speelde dus alleen voor het behoud 
van de tweede plaats op de ranglijst. 
Dat gebrek aan spanning was in het 
spel terug te zien, het was met na-
me in de eerste helft nogal gezapig 
en veel mogelijkheden waren er dan 
ook niet te zien. In het eerste half 
uur waren het vooral de gastheren, 
die toch voor enig gevaar zorgden, 
maar het werd ook duidelijk waar-
om de Rotterdamse aanvallers niet 
tot de meest scorende aanval van 
de hoofdklasse behoren, doelman 
Eelco Zeinstra hoefde slechts spora-
disch op te treden. Omdat ook Argon 
weinig doelgevaar wist te scheppen, 
was het logisch, dat een treffer uit 
een stilstaande situatie zou moeten 
komen. Dat moment kwam kort voor 
rust, toen Anton den Haan de bal na 
een hoekschop van Jeroen Weste-
ra goed via de grond langs de kans-
loze doelman Bentem kopte voor de 
0-1 ruststand.

Beter
Na rust schakelde Argon enkele 
tandjes bij en direct werd duidelijk, 
dat de ploeg voetballend veel meer 
bagage had dan de thuisploeg. 
Maar ook de Mijdrechtse aanval-
lers bleken deze middag sterk in het 
missen van kansen, soms zelfs zeer 
grote kansen: Patrick Lokken stuit-
te op doelman Bentem, die enke-
le minuten later ook het geluk had, 
dat Michael van Laere in vrije positie 
de bal toch noch tegen zijn lichaam 
kopte in plaats van in het gapende 
doel. De doelman keerde zelf een 
harde inzet van Patrick Lokken, maar 
telde zijn zegeningen toen hij in een 
luchtduel door de Mijdrechtse spits 
werd afgetroefd, maar de normaal 
zo trefzekere Lokken lepelde nu de 
bal vanaf anderhalve meter voor het 
doel nog over de lat. Pech had Pa-
trick Lokken na een uur spelen, toen 
een prima voorzet van Michael van 
Laere door hem werd verlengd rich-
ting verste hoek, de kansloze doel-

man zag tot zijn geluk dat de bal via 
de paal weer in het veld terug kaats-
te. Met zoveel kansen kon een uit-
breiding van de voorsprong eigen-
lijk niet uitblijven en na 64 minuten 
kwam die dan ook tot stand, toen Ir-
fan Bachdim over de linkervleugel 
uit wist te breken en met een breed-
tepass Michael van Laere helemaal 
vrij zette, die alle tijd had en nam om 
de bal met precisie langs Bentem in 
de verre hoek te plaatsen, 0-2. In het 
verdere verloop bleef Argon de bo-
venliggende partij, maar het bleef 
moeilijk om tot scoren te komen, zo-
als Michael van Laere liet zien toen 
hij na 80 minuten alleen op de doel-
man af kon gaan, een schot tegen 
het lichaam van de doelman was het 
resultaat. In de laatste tien minuten 
moest Feyenoord het met een man 
minder doen, toen Beute zo onhan-
dig was om voor praten zijn tweede 
gele kaart te pakken, waardoor Ar-
gon zelfs nog een drietal mogelijk-
heden kreeg om de stand verder uit 
te bouwen.

Lukt niet
Toen dat niet lukte aan Patrick Lok-
ken en Frank Verlaan was het Eel-
co Zeinstra, die de aandacht nog op 
zich wist te vestigen door de thuis-
ploeg via twee flitsende reacties 
op een inzet van Mensah en de re-
bound van Sanches Silva van een 
doelpunt af te houden, zodat Argon 
het seizoen met een in cijfers te ge-
ring uitgedrukte zege het seizoen 
kon afsluiten. Een keurige tweede 
plaats achter kampioen AFC, dat nu 
nog enkele weken verder mag gaan 
spelen om de landelijke titel(s) heeft 
er voor gezorgd, dat de doelstelling 
van een plek in de Topklasse is ge-
haald, terwijl de winst bij Feyenoord 
er op de valreep ook nog voor zorg-
de, dat Argon de titel in de derde 
periode binnen heeft gehaald. Re-
den genoeg om met tevredenheid 
terug te kijken, zeker als in ogen-
schouw wordt genomen dat enkele 
langdurige blessures van toch niet 
onbelangrijke spelers ook hun in-
vloed hebben gehad. 

Halverwege juli zal de voorbereiding 
weer gaan beginnen, tot die tijd kan 
genoten worden van een welver-
diende vakantie en hopelijk een in-
teressant wereldkampioenschap in 
Zuid Afrika.

Weer winst voor Atlantis 2
Vinkeveen - Na de zware overwin-
ning van twee weken geleden op 
Vlug en Vaardig was het door Rabo-
bank gesponsorde Atlantis 2 er af-
gelopen zaterdag op gebrand een 
overtuigende zege op Thor 2 te be-
halen. Deze ploeg stond momenteel 
3e dus men wist dat het een zware 
pot zou worden. 
Ondanks dat het tweede senioren-
team van Atlantis een goede voor-
bereiding had, begon het niet scherp 
waardoor er al snel tegen een ach-
terstand van 0-2 werd aangekeken. 
Gelukkig keerde die scherpte al snel 
weer terug bij Atlantis waardoor er 
binnen 10 minuten werd terugge-
komen naar een voorsprong van 3-
2. Door een foutje in de verdediging 
kwam het al snel weer op gelijkspel. 
Na 20 minuten in de eerste helft wist 
Atlantis flink het mandje te vinden 
waardoor er door één schot van Au-
ke en drie doorloopballen van Ber-
ry en Natasja een voorsprong werd 
genomen van 7-3. Thor wist de helft 
nog af te sluiten met een strafworp 
wat resulteerde in een ruststand van 
7-4. In de rust werd er door coach 
Petra Taal nog een peptalk gegeven 
over dat we de scherpte vast moes-
ten houden en we als team moesten 
blijven korfballen. 

Met frisse moed werd er aan de 
tweede helft begonnen. Omdat het 
aanvalsvak wat moeilijk weer op 
start kwam kreeg Thor genoeg tijd 
om een strafworp mee te krijgen en 
er 7-5 van te maken. Dit was voor At-
lantis het punt dat ze er genoeg van 
hadden en goede en mooie kansen 
gingen creëren. Na een mooi schot 
van Peter en 2 strafworpen verder 
werd er bij Thor naar een achter-
stand van 5 doelpunten gekeken. 
Door nog een ver schot van Thor 
werd het verschil naar 4 doelpunten 
gebracht. Atlantis had hier nog een 
mooi antwoord op door er weer 2 in 
het mandje te leggen waardoor na 
zo’n 20 minuten de stand 12-6 was. 
Thor zou deze wedstrijd nog 2 scho-
ten scoren. Atlantis maakte nog een 
mooie reeks van 4 doelpunten wat 
in een  eindstand resulteerde van 
16-8.
Na de wedstrijd kreeg het door Ra-
bobank gesponsorde Atlantis 2 het 
beste nieuws. VZOD 2 had pun-
ten laten liggen bij Oranje Nassau 
3 waardoor Atlantis nu alleen aan 
kop staat in de poule. Op 15 mei zal 
Atlantis 2 uitspelen tegen Triaz 3 in 
Amsterdam. Deze ploeg staat mo-
menteel 3e in de poule dus het zal 
weer een pittige wedstrijd worden. 

Prijsklaverjassen en een 
tombola in Café De Merel
Vinkeveen - Vrijdag 21 mei aan-
staande is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé De Merel aan Arkenpark Mur 
43, tel. 0297-263562. U dient uiter-
lijk om 20.00 uur aanwezig te zijn, 
want om 20.15 uur zal gestart wor-
den met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de punten 
worden bij elkaar opgeteld, en de 
winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond:
1 Henk van Breda  7211 punten 
2 Cees Lof 7088 punten
3 Dikkie v.d. Weerthof  6951 punten
4 Leen van Bemmelen 6735 punten
5 Rob Veraar 6680 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Cock Meier met 4713 punten. No-
teer vast de volgende prijsklaverjas-
avonden tot aan de vakanties in uw 
agenda, dus 21 mei, 4 en 18 juni en 
dan 9 juli a.s.

IJzersterk De Vinken 1 
pakt belangrijke punten
Vinkeveen - Het vlaggenschip van 
korfbalvereniging De Vinken heeft 
afgelopen zaterdag 9 mei weten te 
winnen van het Utrechtse Synergo. 
Synergo staat op de laatste plaats in 
poule 2D van het KNKV. De Utrech-
tenaren gingen onderuit op eigen 
veld bij een einduitslag van 12-13.

Vernieuwde basis
De aanvalsformatie van coach Siem-
ko Sok bestond uit het vaste viertal: 
Charita Hazeleger, Helene Kroon, 
Kelvin Hoogeboom en Rudy Ousso-
ren. Aan verdedigende zijde keerde 
Peter Koeleman na acht competitie-
wedstrijden terug in de basisacht. 
Peter Kooijman, Silvia van Dulken en 
Mariska Meulstee maakten het ver-
dedigende kwartet compleet. 
Met twee snelle scores van Charita 
Hazeleger begon De Vinken gretig 
aan de wedstrijd. De Fortis-forma-
tie creëerde kans na kans en liep uit 
naar een 2-4 voorsprong. Toch kon 
Synergo het tij keren en de Utrech-
tenaren kwamen terug tot een 5-
5 gelijke stand. Beide partijen de-
den aan het eind van de eerste helft 
niet veel voor elkaar onder. Synergo 
beet zich stuk op Vinken’s ijzerster-
ke verdedigende werk. Plaatsfou-
ten en miscommunicatie zorgden 
ervoor dat De Vinken met een 5-7 
voorsprong de rust in ging.

Doorzettingsvermogen
Vastberadenheid en geen crucia-
le fouten maken werden speerpun-
ten voor de tweede helft. De voor-

sprong moest worden behouden om 
als winnaar uit de wedstrijd te ko-
men. De Vinken wilde koste wat het 
kost de voorsprong vergroten en Sy-
nergo geen kans meer geven. 

Door scores van Rudy Ousso-
ren, Charita Hazeleger en Mariska 
Meulstee liep het achttal van For-
tis uit naar een riante 6-10. Syner-
go zette alle zeilen bij en kwam toch 
weer terug in de wedstrijd. Mede 
door afstandschoten en een goe-
de rebound kon Synergo keer op 
keer de bal op de korf werpen. Pe-
ter Kooijman tekende nog wel voor 
8-11, maar de Vinkeveners konden 
niet voorkomen dat Synergo op 11-
11 kwam. 
In de eindfase was het de slimme 
onvoorspelbaarheid van De Vinken 
die Synergo op de knieën kreeg. Pe-
ter Koeleman gooide nog maar eens 
een kansje onder de korf erin en 
Charita verzilverde een strafworp. 
Routiniers Ingrid Hagenaars en Di-
ana van Dasler kwamen in het veld 
om vooral verdedigend de dames 
van Synergo aan banden te leg-
gen. De vreugde spatte aan het ein-
de van de wedstrijd van de Vinke-
veense gezichten af. Het Vinkeveen-
se vlaggenschip won ten slotte met 
12-13 van Synergo.

Volgende wedstrijd
De Vinken 1 speelt a.s. zaterdag 15 
mei thuis in Vinkeveen tegen Novio-
magnum 1 uit Nijmegen op sport-
park de Molmhoek om 15.30 uur.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de laatste compe-
titieavond werd hard gestreden om 
de laatste punten. Zo wist Rob van 
Achterbergh te winnen met 5458 
punten, als tweede eindigde Theo 
Kranendonk met 5348 punten, der-
de Frans Bierstekers met 5159 pun-
ten, vierde Corrie van Bemmelen 
met 5054 punten, en als vijfde ein-
digde Leen van Bemmelen met 4751 
punten. De troostprijs ging naar An-

nie Veenhof met 3636 punten. Bin-
nenkort zijn alle uitslagen bekend, 
en zullen na correctie met de fees-
telijke avond uitgereikt worden.
Dinsdag  1 juni is weer de eerste zo-
mer-prijsklaverjasavond die weer 
voor iedere kaartliefhebber toegan-
kelijk is, dus ook voor recreanten en 
toeristen.
De aanvang is 20.00 uur in café het 
Meertje aan Achterbos 101.

JEROC 2000 teams tennis-
vereniging Wilnis op dreef

Korfballers Atlantis 1 
verliezen van Amsterdam
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis 1 tegen Amster-
dam. In een regenachtige wedstrijd 
kon de Mijdrechtse Rabobankploeg 
een goede eerste helft geen vervolg 
geven. In de slotfase van de wed-
strijd wisten de bezoekers uit Am-
sterdam zelfs de volle winst te pak-
ken. Atlantis lijkt de kansen op pro-
motie naar de derde klasse te heb-
ben verspeeld.
Atlantis begon de wedstrijd goed. 
De aanvallen werden goed opge-
zet en er werd gezocht naar goe-
de kansen. Na 10 minuten had de 
Mijdrechtse ploeg dan ook een 4-0 
voorsprong weten te pakken. Hier-
na wist Amsterdam ook te scoren 
en het gat te dichten tot 1 punt: 5-4. 
Tegen het einde van de eerste helft 
wist Atlantis nog iets uit te lopen. De 
ruststand was 7-5.

In het begin van de tweede helft 
bleken beide ploegen aan elkaar 
gewaagd. Hoewel Atlantis goede 
kansen creëerde, werd er maar wei-
nig gescoord. Na 20 minuten in de 
tweede helft hadden beide ploegen 
2 keer weten te scoren: 9-7. Amster-
dam wist hierna het gat te verklei-
nen tot 1 punt. In de slotfase van 
de wedstrijd lukte het Atlantis niet 
meer te scoren. De Amsterdammers 
trokken met 2 afstandsschoten in de 
laatste 2 minuten de wedstrijd hele-
maal naar zich toe.

Door dit verlies heeft Atlantis nu 4 
punten achterstand op koploper 
VZOD, en zijn de kansen op een 
kampioenschap verkeken. Ook de 
beste tweede plaats, die recht geeft 
op promotie, lijkt nu buiten bereik 
voor Atlantis.

ABN-AMRO hoofdklasse 
toernooi bij sv Argon
Mijdrecht - Morgen, donderdag 13 
mei, Hemelvaartsdag, staat bij Ar-
gon het ABN-AMRO Hoofdklasse 
Voetbaltoernooi op het programma. 
Al een aantal jaren  staat dit toer-
nooi garant voor top jeugdvoetbal. 
Ook dit jaar biedt dit toernooi, waar 
de ABN-AMRO bank voor het derde 
jaar haar naam aan verbonden heeft, 
weer een interessant programma.  
Deelnemende teams zijn de eerste 
teams van de C, D en E jeugd, van 
voornamelijk verenigingen waar-
van het eerste seniorenteam in de 
hoofdklasse speelt.  
Bij de C1 junioren spelen Argon, AS-
WH, Hollandia, Noordwijk, Roda 46 
en FC Utrecht tegen elkaar. Bij de D 

jeugd zijn dit naast Argon, Elinkwijk, 
Hollandia, Houten en Roda’46. En bij 
de E jeugd, gaan Argon, AFC, Hou-
ten, Roda’23 en VVSB, strijden voor 
het kampioenschap. 
Kortom, een interessant jeugdtoer-
nooi dat voor alle voetballiefhebbers 
het bezoeken waard is. De wedstrij-
den beginnen om half tien ‘s mor-
gens en de prijsuitreiking staat om 
14.00 uur gepland. Het volledige 
programma is te vinden op 
www.svargon.nl onder de button 
‘toernooien’. Op de foto het team van 
ABN-AMRO uit Mijdrecht dat voor 
het derde jaar op rij de organisatie 
van dit toernooi mogelijk heeft ge-
maakt.
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Judovereniging Tai-Otoshi
Halfjaarlijkse examens 
jongste judoka’s
Uithoorn - Op zaterdag 24 april 
werden de halfjaarlijkse examens 
voor de jongste judoka’s met de 
laagste graduaties van judover-
eniging Tai-Otoshi gehouden in de 
sportzaal van de Brede School in de 
Legmeer.
Deze jongste judoka’s met lage-
re banden mochten na een periode 
van intensief trainen laten zien wat 
ze allemaal geleerd en verbeterd 
hadden. Dat bestond per examen 
natuurlijk uit verschillende technie-
ken. Staande de werptechnieken 
zoals bijv. beenworpen, heupwor-
pen, schouderworpen en armwor-
pen en op de grond verschillende 
controle technieken zoals houdgre-
pen en kanteltechnieken.
Vele ouders en andere belangstel-
lenden waren in groten getale op-
gekomen aan naar de verrichtingen 
van de judoka’s in de leeftijd van 5 t/
m 10 jaar te kijken. In totaal hadden 
40 judoka’s zich aangemeld voor dit 
examen. Voor de examinatoren een 
hele klus. Onder leiding van leraar 
Dennis Bakker (5e dan) en zijn as-
sistenten Marco Bakker (2e dan) 
en Peter Keijzer (1edan) moesten 
zij zeer geconcentreerd de verrich-
tingen van de judoka’s beoordelen. 
Een aantal judoka’s verbaasde de 
examinatoren toch wel met hetgeen 
ze lieten zien. Goed ingestudeerde 
technieken werden moeiteloos en 
perfect gedemonstreerd.

Veel judoka’s zorgde dan ook voor 
behoorlijke verrassingen, ondanks 
de zenuwen waar vele van hen na-
tuurlijk last van hadden.

De uitslagen waren als volgt:
Witte band met oranje slip:
Kai Nijman, Giel Tjassens, Alexander 
Baartman, Kyomi van den Oetelaar, 
Pascal Mahieu
Witte band met groene slip:
Ivo van Leeuwen, Koen Smits, Milan 
Hillegehekken, Joeri van der Zwaag, 
Disney Harte, Aidan van Oostveen, 
Samuël Linandi, Bayley Vink
Witte band met blauwe slip:
Rahma Yusef, Brandon Kuda Liya-
nage, Amir Guendouz
Witte band met bruine slip:
Luuk Puplichuizen, Matteo Claas-
sen, Sam Blom, Emma van Walra-
ven, Tim van Drie, Bas Morhée, No-
ah Reawaruw
Halve Gele band:
Charlize Sno, Sem van de Ridder, 
Vincent Borsje, Nick Baptist, Jesse 
Spaans
Gele band:
Job Lotgerink, Romy Grondman, 
Jerre Bakker, Iris Kuiken, Mika Vis-
ser, Lex Mulder
Gele band met blauwe slip:
Mimosa Ajeti
Gele band met bruine slip:
Roan Haaima, Yannick Wip
Halve Oranje band:
Melvin Flobbe

Voetbalevenement een 
geweldig succes!
Uithoorn - Maandag 3 en dinsdag 
4 mei, was er door Global voetbal-
school een voetbalevenement ge-
organiseerd op het terrein van de 
Legmeervogels. Ondanks de ve-
le kinderen, die op vakantie waren, 
had men toch een leuke groep bij 
elkaar, variërend in leeftijd van 5 
tot en met 12 jaar, onder wie 2 mei-
den. Ze hadden 6 trainers: Toon Be-
ijer, Sander Oostrom, Brian Tevre-
den, Hans de Winter, Dennis Neder-
lof (keeperstrainer) en Marcel Oer-
lemans. Hans de winter had voor 
beide dagen een strak schema in 
elkaar gezet. De eerste dag was er 
circuit training en partijtjes, dit he-
laas samengaand met heel veel re-

gen, maar ondanks dat de jongens 
elke pauze doorweekt binnenkwa-
men met rode wangen, gingen ze 
na heel veel drinken, fruit en gezon-
de snacks weer vol goede moed het 
veld op. De 2e dag speelde ze in de 
ochtend 4 tegen 4, waarbij je elke 
ronde weer in een ander team te-
recht kwam. 
Hieruit kwamen 3 winnaars, num-
mer 1. Koen Blommestijn, 2. San-
ny de Winter en 3. David Sargis, zij 
wonnen leuke prijzen. Na de lunch 
begonnen de leuke spelactiviteiten, 
met o.a. een opblaasbare Pannakooi 
opblaasbaar levend tafelvoetbal, 
trucs leren van en penalty’s nemen 
met echte Braziliaanse voetballers. 

Tussendoor konden de kinderen 
zich laten masseren door een ech-
te sportmasseur Jan Correlje aange-
boden door Harry Reuvekamp. We 
hadden een heuse DJ, Dark Spark, 
die ons de hele dag voorzag van su-
per coole muziek. De spelactivitei-
ten zijn mogelijk gemaakt door onze 
enige echte Jos van de Berg Albert 
Heijn Amstelplein, waar ook al on-
ze vele snacks en drinken vandaan 
kwamen en door Installatiebedrijf 
Van Walraven Uithoorn. De vele fly-
ers, posters en certificaten werden 
voor ons gedrukt door ADAS, hier-
voor onze dank!!. We hopen volgend 
jaar weer 2 van deze gezellige, spor-
tieve dagen te organiseren. Tot dan.

Taco de Jonge 
nieuwe trainer/coach 
Qui Vive hockeydames 1
Uithoorn - Het bestuur van Qui Vi-
ve heeft Taco de Jonge voor het ko-
mende seizoen gecontracteerd als 
trainer/coach voor het succesvolle 
elftal van dames 1 als opvolger van 
Etienne Spee die naar hoofdklasser 
Pinoké vertrekt. 
Door het afgelopen zondag behaal-
de kampioenschap gaan deze da-

mes nu de strijd aan met de tegen-
standers uit de overgangsklasse.
Taco de Jonge speelde in de 1e klas-
se bij Gouda en Cartouche geduren-
de een periode van 10 jaar. Bij deze 
clubs speelde hij ook op het hoogste 
niveau zaalhockey. Inmiddels heeft 
hij ook als trainer /coach zijn sporen 
verdiend. Taco werkte 7 jaar in de 

1e klasse als trainer/coach bij Gou-
da en Shinty van zowel de heren 1 
als de dames 1 en sinds 2008 werkt 
hij als trainer/coach van dames 1 bij 
HCC Groen Geel uit Den Haag. Dit 
elftal speelt ook in de overgangs-
klasse. Het bestuur van Qui Vive is 
zeer verheugd met de komst van  
Taco de Jonge.

Avondvierdaagse Uithoorn
Uithoorn - De Avond-Vier-Daagse 
door Uithoorn en De Kwakel 2010 
gaat weer van start met een vóórin-
schrijving voor 5, 10 en 15 km wan-
delaars op dinsdag 18 en donder-
dag 20 mei van 19.00 tot 20.00 uur 
in sporthal De Scheg, Arthur van 
Schendellaan 100a. Het inschrijfbe-
drag is voor leden 3.00 en voor niet 
leden 4.00 p.p. eveneens kunt u nog 
na inschrijven op 7 juni in De Scheg, 
voor leden is dan het inschrijfbedrag 
4.00 en voor niet leden 5.00 p.p.
De wandelavonden zijn op 7 t/m 10 
juni met een starttijd vanaf 18.00 
uur. Ook dit jaar weer voor elke 
avond een andere startlocatie met 
nieuwe routes. Op maandag 7 ju-
ni startlocatie in Sporthal De Scheg 
met een route door het Libellebos, 
Europarei en Zijdelwaard en voor de 
10 km wandelaars een extra rondje 
in Thamerdal. Dinsdag 8 juni start-
locatie nabij het Gemeentehuis, de 
route van de 10 km start vanaf het 
Amstelplein en gaat door het Ou-
de Dorp, Thamerdal en Industrie-
gebied. 

Voor de 5 km is de startlocatie vanaf 
het Gemeentehuis met een route via 
de Boterdijk door Meerwijk. Woens-

dag 9 juni startlocatie in basisschool 
De Zon in De Kwakel waarbij de 5 
km wandelaars binnen de Noord-
Zuid route blijven en de 10 km wan-
delaars een extra rondje maken via 
de Boterdijk door Meerwijk en via 
de Amsteldijk-Zuid terug naar De 
Kwakel. Donderdag 10 juni startlo-
catie in de kantine van De Legmeer-
vogels met verzamelplaats voor ver-
trek op het Evenemententerrein in 
Legmeer-west, de route gaat door 
de Legmeer en voor de 10 km wan-
delaars met een verlengde route 
naar het verzamelpunt in het plant-
soen tussen het Legmeerplein en In 
het Midden om daar aan te sluiten 
voor de muzikale begeleiding en af-
sluiting naar het Evenemententer-
rein. Voor de 15 km wandelaars zijn 
routes uitgezet naar Nes a/d Am-
stel, Mijdrecht, Nieuwveen en Bo-
venkerk. 
Door de organisatie wordt een ver-
zoek gedaan aan de deelnemers en 
begeleiders om de verkeersregels 
en aanwijzingen van de verkeers-
regelaars in acht te nemen en re-
kening te houden met een beperkt 
aantal auto parkeerplaatsen nabij 
de startlocaties. Voor meer informa-
tie, tel. 0297-567562.

Dringen voor de eind-
sprint bij BV De Legmeer
Uithoorn - Met het oog op het zo 
hoog mogelijk over zomeren is in 
de laatste ronde van het seizoen de 
strijd ontbrand bij BV De Legmeer.
In de A- lijn deden Joop van Delft 
& Toon Overwater goede zaken door 
eerste te worden met een uitsteken-
de score van 62,92% en zo de kop 
over te nemen. Ook Kees Bergkamp 
& Ruud Lesmeister blijven bij de 
kopgroep met nu een tweede plaats 
en 60,83%. Jan Egbers & Ben Rem-
mers en Wim Slijkoord & Francis 
Terra herstelden zich keurig met nu 
een derde en vierde plek met res-
pectievelijk 55,42 en 52,50% en zul-
len ongetwijfeld nog flink kunnen 
stijgen. Greet Overwater & Guus 
Pielage behaalden stabiel een ver-
gelijkbaar resultaat als de week er-
voor met 52,08% en werden nu vijf-
de. Onderin wordt het onverwacht 
toch wat bedenkelijk voor Renske & 
Kees Visser met weer een lage klas-
sering op rij. Lijnie Timmer en inval 
partner Jan Schavemaker moeten 
duidelijk nog wat aan elkaar wen-
nen, maar met hun klasse komt dat 
zeker wel goed. Mieke van den Ak-
ker & Ada van Maarseveen hebben 
het echt moeilijk, toch een cultuur 
schokje tussen de A en B- lijn?
In die B- lijn schitterden Tom de 
Jonge & Herman Vermunicht met 
een top van 63,33% en laten zo wel 
erg duidelijk blijken de C- lijn te zijn 
ontstegen. Gerda van Liemt & Els 
van Wijk volgden netjes met 59,50% 
als tweede en ook To van der Meer 
& Gijs de Ruiter raken op stoom met 
hun derde plaats en 54% precies. 

Tini & Johan Lotgerink overwon-
nen hun startprobleem en haalden 
een mooie vierde positie binnen met 
52,92%, waardoor ze weer wat rusti-
ger kunnen ademhalen. 
Rita Vromen & Henny Westendorp 
zijn hier het meest stabiele paar met 
een vijfde plaats en 52.50%.
Onderin ondervonden Gerda Bos-
boom & Anneke van der Zeeuw een 
terugslag na de super zitting van 
vorige week en moeten Nel & Har-
ry Gaarenstroom en Mick & Sybren 
Frantzen duidelijk hun draai nog 
vinden.
In de C- lijn is de wens van Elisa-
beth van den Berg & Maarten Breg-
geman duidelijk, maar om nu ge-
lijk de avondtop van 67,19% te sco-
ren is wel zeer ambitieus. Lous Bak-
ker & Debora van Zantwijk stelden 
zich wat bescheidener op met een 
prima tweede plaats en 57,81%. Tini 
van Drunen & Wouda Roos werden 
gedegen derde met 52,60% en Hetty 
Houtman & Tina Wagenaar konden 
Atie de Jong & Elly Belderink net 
voor blijven met 50,52 om 50%.
Volgende week halverwege met 
de derde van totaal vijf zittingen. 
Na het einde van dit seizoen start 
Bridge Vereniging De Legmeer per 
woensdag 2 juni met de wekelijkse 
zomerdrives voor iedereen die eens 
een avondje vrijblijvend wil brid-
gen. Deze avonden worden geor-
ganiseerd tot eind augustus in de 
bekende barzaal van sporthal De 
Scheg aanvang 19.15 uur. Voor in-
lichtingen secretariaat Gerda Scha-
vemaker tel: 0297 567458.

Laddercompetitie BVk
De Kwakel - 37 paren betraden 
op donderdag 6 mei de bridgeare-
na in Dorpshuis De Quakel voor de 
7e speelavond van de laddercompe-
titie. De A lijn bestond deze avond 
uit 12 paren en van die 12 bleken 
Rees en Gerard van der Post met af-
stand de sterksten, want zij eindig-
den als 1e met bijna 60,8% en dat 
was aanzienlijk meer dan de rest 
van het veld. Vorige week was er he-
laas geen tijd voor een verslagje, dit 
tot verdriet van o.a. Klaas en Paula 
Kniep, omdat die toen een dusdani-
ge score lieten noteren dat zij in de 
A lijn terecht kwamen en daarmee 
dus zeker het verslag zouden halen. 
In het verslag van 2 weken geleden 
was al melding gemaakt van een 
tactische manoeuvre van de heren 
de Jong en Verhoef om zich terug te 
laten zakken naar de B lijn om van 
daaruit toe te slaan. Om de schijn 
op te houden dat dit niet zo gepland 
was hielden zij zich vorige week nog 
enigszins gedeisd, maar deze week 
was het wel raak en lieten zij de 
concurrentie naar adem happend 
achter door met 64,4% de hoogste 
score van de avond te noteren.
Greet de Jong en Roel Knaap kwa-
men met 55,6% nog het dichtst in de 

buurt en de 3e plaats was voor Ge-
rard en Emmy van Beek met 54,7%. 
 Bij het oplezen van de score in de C 
lijn, waarin 14 paren vertegenwoor-
digd waren, begon Irene Egberts het 
zichtbaar steeds warmer te krijgen 
naarmate de hogere posities nader-
den. De scores worden van onderaf 
opgelezen en nadat nummer 6 was 
genoemd en zij nog steeds niet ge-
noemd waren begon het schuiven 
op de stoel steeds ernstiger vormen 
aan te nemen. Zouden zij 5e zijn of 
nog hoger? Het werd aanzienlijk ho-
ger, want met partner en buurvrouw 
Annie Lauwers eindigde Irene pon-
tificaal bovenaan met 63,54%, wat 
hen een luid applaus van eenieder 
opleverde. Piet v.d. Poel en Gerard 
de Kuyer deden het met 61,8% ook 
niet echt slecht en Mayke Dekker 
en Ellen de Jong konden ook thuis-
komen met hun 3e plaats met 58%. 
In de totaalstand nemen Hans Wa-
genvoort en Nel Bakker met nog 2 
ronden voor de boeg de 1e plaats 
in, gevolgd door Rina van Vliet en 
Gerda Bosboom. Kitty en Huub van 
Beem nemen de 3e plaats in. De 
onderlinge verschillen zijn niet zo 
groot, zodat alles aankomt op die 2 
laatste avonden.

Goede start Legmeervogels 
in nacompetitie
Uithoorn - Een top fitte Legmeer-
vogels selectie stond te trappelen 
om aan de nacompetitie te begin-
nen. Een poeltje van drie ploegen, 
Legmeervogels, OSO en SDZ gaan 
uitmaken wie er over gaat naar de 
4e klasse. Eerste tegenstander van 
Legmeervogels is OSO uit Loos-
drecht. Met een gemotiveerde Dui-
kersloot formatie begint Legmeer-
vogels aan de wedstrijd. De eerste 
aanvallen zijn dan ook voor Leg-
meervogels. Uit een van die aanval-
len maakt Bas Righarts een doel-
punt op een manier die allen een 
echte spits die kan maken. In de 6e 
minuut een voorzet van af de ach-
terlijn wordt de bal, met de neus van 
zijn voetbalschoen, achter de kee-
per getipt 1-0. Zoals in vele wed-
strijden wordt er dan gedacht dat 
het wel even afgemaakt zal worden. 
Ook in deze wedstrijd bleek dit niet 
het geval te zijn. Het was helaas het 
enige wapenfeit in deze eerste helft. 

Gaande weg wordt door OSO een 
veldoverwicht opgebouwd waar de 
Legmeervogels moeilijk onderuit-
komt. Het wachten was eigenlijk op 
de gelijkmaker van OSO. De verde-
diging van Legmeervogels bestaan-
de uit Wouter Frankhuizen, Walter 
Hoffman, Nanne Wijbrandi en Step-
han van Velde speelde een puike 
wedstrijd en gaven weinig kansen 
weg aan OSO. Met de stand van 1-0 
werd dan ook de rust bereikt. Twee-
de helft een ongewijzigd Legmeer-
vogels. OSO behoud nog steed het 
veldoverwicht en houdt Legmeervo-
gels onder druk. Eindelijk een aan-
val van Legmeervogels. Een voorzet 
van Bas Righarts wordt door Nick 
Driehuis in de 58ste minuut mooi 
ingekopt 2-0. Dit doelpunt gaf dui-
delijk meer rust bij Legmeervogels. 
Omdat OSO nu nog meer moet ko-
men, komt er meer ruimte voor 
de aanvallers van Legmeervogels. 
69ste minuut een snelle Legmeer-

vogels aanval wordt in de 16 meter 
onreglementair gestopt, strafschop. 
Deze strafschop wordt door Martijn 
Roos feilloos genomen door de bal 
in de uiterste rechter hoek binnen te 
schieten 3-0. OSO blijft toch met de 
counters gevaarlijk. In de 76ste mi-
nuut een snel uitgevoerde counter 
die doel treft 3-1. Het lijkt het er op 
dat Legmeervogels na dit doelpunt 
weer onzeker wordt. De ingevallen 
Wesley Roberts krijgt een opgeleg-
de mogelijk, vrij voor het doel. Zijn 
schot eindigt in de handen van de 
doelman. Zo zijn er nog meer mo-
gelijkheden om de rust weer in de 
ploeg te brengen. Peter Lakerveld 
maakt in de 87ste minuut een einde 
aan deze binnen sluipende onrust 
en onzekerheid. Met een mooie lob 

over de uitgelopen keeper, volgens 
kenners een stiftbal, maakt hij de 
4-1. Met dit doelpunt brengt hij de 
rust in het elftal terug en wordt de 
wedstrijd rustig uitgespeeld. Leg-
meervogels krijgt daarna nog meer 
kansen om het doelgemiddelde op 
te voeren. Door onzorgvuldigheid 
blijft de score steken op 4-1. 
Al met al een verdiende ruime over-
winning. Door deze overwinning 
hoeft Legmeervogels komende za-
terdag 15 mei niet in actie te ko-
men. OSO speelt dan thuis tegen 
SDZ. De week daarop, zaterdag 22 
mei, moet Legmeervogels uit te-
gen SDZ. Daar zal Legmeervogels 
hoogst waarschijnlijk moeten win-
nen om promotie naar de 4e klasse 
af te dwingen.

Amstel 1 en Amstel 3 
schaakkampioen
Uithoorn - Vrolijke gezichten en 
een goede stemming deze dagen bij 
Schaakvereniging De Amstel in Uit-
hoorn . Van de 3 teams die dit sei-
zoen in de SGA- competitie uitkwa-
men ,zijn het 1e en 3 e team kam-
pioen geworden. Bovendien redde 
het 2e Amstelteam zich op het nip-
pertje door in de laatste ronde gelijk 
te spelen, na een moeizaam en te-
genvallend seizoen, waarin het team 
in de ranglijst steeds op een van de 
onderste plaatsen stond.
Pas in de allerlaatste ronde werd de-
gradatie voorkomen. Amstel 1 moest 
in de laatste ronde minimaal gelijk-
spelen tegen Isolani 2 uit Amster-
dam Z.O. maar liet er op 6 mei geen 
twijfel over bestaan welk team in de 
2e klasse B de sterkste was. Met 
een eclatante 7-1 overwinning werd 
de titel behaald en keert het team 
terug naar de eerste klasse, waaruit 
het vorig jaar zo teleurstellend was 
gedegradeerd. In dit duel wonnen 
Patrick van Lommel, Theo Hendriks, 
Jan Bosman, Mirza Bro, Piet Geert-
sema en Cora van der Zanden hun 
partijen zeer overtuigend en speel-
den Henk Elserman en invaller Da-
wood Asfar ( aan het eerste bord ! ) 
remise. Kopbord Wim Eveleens ont-
brak helaas. De verwachting is dat 
dit hechte team het komend seizoen 
goed in de eerste klasse zal kunnen 
meedraaien. Amstel 3 werd al op 22 
april kampioen,het team stond bijna 
het hele seizoen aan kop en had aan 
een gelijkspel tegen de enige over-
gebleven concurrent Oosten Toren 3 
in Amsterdam genoeg om de titel te 
behalen. Dat gebeurde ook, in een 
wel erg spannende wedstrijd waarin 
de uitslag tot op het laatst volstrekt 
onvoorspelbaar bleef. Winstpartijen 
waren er voor Michiel Spook, Jan 
van der Sluis en Jeroen Smit, terwijl 
Dwayne Oomen en Martin Steune-
brink remise speelden. Helaas gin-
gen de partijen van Jan Röling, Joop 
Veldhijzen en Ton Kraaij verloren. 
Dit 3e Amstelteam heeft beslist bo-
ven verwachting gepresteerd. Af-
gewacht moet nu worden hoe het 
volgend seizoen in de 2e klasse zal 

gaan. Amstel 2 ontkwam aan degra-
datie door in de laatst ronde tegen 
concurrent VAS 7 gelijk te spelen. 
Hierdoor eindigden in deze klas-
se 4 teams op de gedeelde 5e t/m 
8e plaats, door slechtere bordpun-
ten moet VAS 7 hier nu degrade-
ren. In een zeer spannend duel lie-
ten de Amstelspelers zich nog een 
keer van hun beste zijde zien. Welis-
waar verloor Jan van Willigen nogal 
vroeg in de avond, maar na de ge-
lijkmakende overwinning van Ton 
Kraaij ging het verder bijna steeds 
gelijk op. Dawood Asfar en Herman 
Freek speelden remise, Lex van Hat-
tum won,maar Jeroen Smit verloor.
Carel Kok vergiste zich echter in een 
combinatie en toen was de stand 
plotseling 3-4 voor VAS.
Eerste bordspeler Ysbert van Hoorn 
moest toen winnen en deed dit ook 
door in tijdnood van zijn tegen-
stander een matval in de stelling 
te vlechten,waar de VAS speler met 
open ogen inliep.
Een fraai stukje psychologische 
aanpak van Ysbert. Amstel 2 zal vol-
gend seizoen toch echt uit een an-
der vaatje moeten gaan tappen 
om niet weer in dezelfde proble-
men te komen. In de interne com-
petities zijn bij de junioren de be-
slissingen eigenlijk al gevallen. Ro-
bert Meijerink won van Paul Oomen 
en kan niet meer worden ingehaald. 
Paul wordt 2e. Daniëlle Oomen is 
zeker van de derde plaats na een 
overwinning op concurrent Basti-
aan van Dijk. Aryan Niknammaleki 
is 4e, maar is nog niet helemaal ze-
ker van deze plaats Bij de senioren 
is de spanning te snijden,Theo Hen-
driks heeft door een fraaie overwin-
ning op Huup Joosten zijn leidende 
positie verstevigd. Concurrent Pa-
trick van Lommel had in de ranglijst 
een kleine achterstand. Hij stond 
tegen Piet Geertsema gewonnen, 
maar liet in tijdnood toen een volle 
toren instaan. Piet staat nu op 2, Pa-
trick op 3.Huup Joosten lijkt deze 3 
koplopers niet meer te kunnen be-
dreigen. Maar het blijft toch nog wel 
spannend.
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Argon C7 een dream team
Mijdrecht - Het lukte om het team, 
dat als D4 enorm succesvol was, bij 
elkaar te houden. Toch een beet-
je gespannen bij het begin, omdat 
dit alleen maar eerstejaars C spelers 
waren. Niet was minder waar. Al in 
de eerste wedstrijd tegen UNO lie-
ten de mannen zien dat ze niet al-
leen niet in paniek raakten als ze op 

achterstand kwamen, maar ook dat 
ze in een hoog tempo goed kunnen 
voetballen.
Na een winterstop van twee maan-
den begonnen we het voorjaar te-
gen onze eigen C4. Dat ging goed 
fout, en we verloren voor het eerst 
een competitie wedstrijd (1-4).. 
Hierna kregen ze een abonnement 

op 2-2, tegen Zwanenburg, de Vecht 
en de eigen C4. Ook tegen HBOK 
thuis speelden ze gelijk (3-3. Geluk-
kig konden de laatste twee wedstrij-
den, tegen respectievelijk De Vecht 
en Zwaneburg met winst worden af-
gesloten zodat de mannen op een 
keurige tweede plaats achter de C4 
eindigden. 

Alexander de Haan scoort 
goed in ONK in Boekel
De Hoef - Alexander de Haan uit 
De Hoef heeft tijdens de derde wed-
strijd om het Open Nederlands Kam-
pioenschap Supermotard in Boekel 
goed gescoord. In de eerste manche 
kwam de Haan na een slechte start 
goed terug naar voren en wist met 
een dertiende plaats acht ONK pun-
ten te scoren.
In de tweede manche moest hij in 
de beginfase terug naar de pits om-
dat er een bout van zijn kroonplaten 
was losgelopen. Hierdoor was hij 
weer op achtervolgen aangewezen. 
De Haan zette goed door en wist er 
toch nog een twintigste plaats uit te 
slepen.
Alexander begon goed aan de dag 
en zat in de training gelijk lekker in 
zijn ritme. Ondanks dat het zetten 
van een snelle ronde niet zijn bes-

te punt is, wist hij toch een twintig-
ste tijd op de klokken te zetten. Hier 
was de Haan tevreden mee en met 
een vertrouwd gevoel bereidde hij 
zich voor op de eerste manche.

Toen het stoplicht op groen sprong 
zat Alexander er goed bij maar om-
dat verschillende rijders een jump-
start maakten, werd de wedstrijd 
afgevlagd. Bij de herstart kwam 
Alexander in de verdrukking terecht 
en moest hierdoor in de achterhoe-
de aan de wedstrijd beginnen. Fa-
natiek sturend wist hij al snel ver-
schillende rijders te passeren. Zijn 
opmars werd echter onderbro-
ken toen hij veel moeite had met 
het passeren van een andere rijder. 
Toen dit eenmaal het geval was, kon 
hij zijn opmars verder zetten en wist 

Troje’ 5e Barre Bostocht, 
down under in Zeewolde
De Ronde Venen - Op zondag 2 
mei jl. heeft Paardensport vereni-
ging Troje haar 5e Barre Bostocht 
georganiseerd. Een rit van ongeveer 
30 km. welke normaliter in februa-
ri wordt gereden, maar wegens een 
bevroren en erg natte ondergrond 
van de Zeebodem trail is verplaatst 
naar mei.
De verwachting was dat de Barre 
bostocht dit jaar iets minder bar zou 
zijn gezien de periode van het jaar. 
Echter wat begon als een droge dag 
waarbij de deelnemers bij aankomst 
van warme koffie en lekkere koeken 
werden voorzien, veranderde na het 
inspannen en opzadelen in een ve-
nijnige regenbui. Dit mocht echter 
de pret niet drukken van alle men-
ners, ruiters en fietsers en iedereen 
begon vol goede zin aan deze mooie 
rit door het glooiende landschap en 
de bossen van Zeewolde. 
Onderweg werd ondanks de regen 
fanatiek deelgenomen aan de hin-
dernissen en waterpartijen welke 
speciaal voor deze Zeebodem trail 
zijn aangelegd. Vanaf de eerste keer 
dat Troje haar tocht hier organiseer-
de tot nu toe zijn er elk jaar wel een 
aantal waterpartijen of hindernis-
sen bijgekomen. Het leuke van deze 
tocht in mei is dat het bos al geheel 
groen is, in tegenstelling tot in fe-
bruari wat de rit een extra dimensie 
gaf. Uitgehongerd en voorzien van 
een nat pak kwam iedereen aan bij 
de picknick, waar onze koks weer 

een heerlijke picknick hadden voor-
bereid. Ondanks dat het tijdens de 
picknick geen moment droog is ge-
weest, genoten de menners en rui-
ters aanzienlijk en werd er weer een 
hoop gelachen. Met een goed ge-

Spanning voor de 
wedstrijd
De Ronde Venen - Nadat Van Rijn 
Racing zijn eerste wedstrijd voor het 
NK halverwege heeft moeten sta-
ken, wordt er nog steeds hard ge-
werkt om 16 mei aan de start te 
kunnen verschijnen. De versnel-
lingsbak, welke Van Rijn van een A-
finale klassering weerhield, wordt 
momenteel door de monteurs nog 
in orde gebracht. Het wachten is 
nog op de laatste benodigde on-
derdelen, voordat men aankomen-
de zaterdag naar het Eurocircuit 
kan afreizen. Vlak na terugkomst 

in Mijdrecht, werd de versnellings-
bak uit de SEAT Cordoba gedemon-
teerd. Al snel kwam het team erach-
ter dat van enkele tandwielen de 
tanden afgebroken zijn. De schade 
bleef gelukkig beperkt tot de eer-
ste 3 versnellingen. De fabrikant 
van deze onderdelen is gehuisvest 
in Engeland en het laat enkele we-
ken op zich wachten voordat alles 
in Mijdrecht is. Zodra de benodigde 
onderdelen binnen zijn, kan de ver-
snellingsbak weer gemonteerd wor-
den. Verder zit er ook een scheur in 

vulde maag werd het laatste deel 
van de rit gereden, door de bossen 
van Zeewolde. Weer terug bij het 
startpunt, werden de paarden goed 
verzorgd en voorzien van een war-
me deken. Na het verzorgen van de 
paarden werd er nog volop nage-
praat en gelachen onder het genot 
van een warm drankje, waarna ie-
dereen veilig naar huis terugkeerde. 
Iedereen keek terug op een leuke, 
gezellige maar natte dag. 

na een sterk gereden inhaalrace op 
een dertiende plaats over de finish 
te komen.
In de tweede manche reed de Haan 
op een vijftiende plaats totdat er 
een boutje losliep van zijn nieuwe 
kroonplaten. Dit had tot gevolg dat 
de voorvork begon te klapperen in 
de balhoofdshoek. Alexander ging 
snel naar de pits om het probleem 
te laten verhelpen. Dit kostte hem 
uiteraard tijd en plaatsen. 
Omdat hij vastbesloten was om de 
wedstrijd uit te rijden, ging hij terug 
het circuit op. Met constante ronde-
tijden schoof hij toch nog verschil-
lende plaatsen op en kwam uitein-
delijk op een twintigste plaats over 
de finish.
In het dagklassement eindig-
de Alexander op een negentien-
de plaats. In de tussenstand om 
het Open Nederlands Kampioen-
schap bezet hij na drie wedstrijden 
de drieëntwintigste plaats.
Op 30 mei gaat het kampioenschap 
verder in Lelystad.

Starthek officieel in gebruik 
genomen bij BMX UWTC
Regio - Zondag 9 mei is voor de 
start van de eerste manche tijdens 
de BMX west competitie in Uithoorn 
het nieuwe starthek van de UWTC 
officieel in gebruik genomen. Af-
gelopen maanden is hier door een 
heleboel leden zeer hard aan ge-
werkt. In weer en wind en zelf in de 
sneeuw is de ‘harde kern’ aan het 
klussen geweest. Het resultaat mag 
er zijn, een hek die weer aan alle 
wedstrijdeisen voldoet en waar we 
hopelijk weer vele jaren mee voor-
uit kunnen. Schiphol TV heeft op-
names gemaakt van de opening. 
Dankzij een financiële donatie van 
het Schipholfonds was de realisatie 
van het starthek mogelijk. Nu kon-
den de rijders van de UWTC van-
daag voor eigen publiek laten zien 
wat ze waard zijn. Jammer dat deze 
wedstrijd gelijk viel met de meiva-
kantie, Moederdag en de Giro waar-
door er duidelijk minder rijders wa-
ren dan de voorgaande wedstrijden. 
Maar met 323 inschrijvingen en 54 

te verrijden manches viel er nog ge-
noeg mooie sport te beleven. De 
open klasse bij de boys 8 jaar was 
wederom een UWTC podium. Klas-
se Bart, Joey en Mitchell! Michael 
Schekkerman liet beide finales zien 
hoe in de een na laatste bocht de 
koppositie kon worden veroverd. De 
volgende uitslagen zijn behaald.
Eigen klasse A-finale: 1) Bart van 
Bemmelen, Jaivy Lee Vink, Mats de 
Bruin, Michael Schekkerman 2) Jo-
chem van der Wijngaard, Donne van 
Spankeren, Maarten van de Mast, 
Joey Nap, Wouter Plaissant van de 
Wal, Erik Schoenmakers 3) Mel-
vin van der Meer, Gijs Braat, Ar-
jan van Bodegraven, Kevin de Jong, 
Tom Brouwer 4) Bart de Veer 5) Mit-
chell Vink, Eelco Schoenmakers 6) 
Wesley ter Haar, Titus Blekemo-
len, Roberto Blom, Arno van Vliet 7) 
Scott Zethof, Sam Verhulst 8) Mau-
ro Wuurman, Jeroen Noordergraaf, 
Jesse van Hattem
B-finale: 1) Max de Beij, Willem 

Kleinveld, Wiljan Brouwer 2) Ferdi 
Cevahir, Thomas van de Wijngaard, 
Guven Cevahir, Evert de Jong, Dan-
ny de Jong, Mike Veenhof 3) Sem 
Knook, Flip Walraven, Gerard de 
Veer, Sven Wiebes 4) Tonko Klein 
Gunnewiek 5) Bruno Soda, Jesse 
Versteeg, Yiri Plas, Tim van ’t Hart, 
Ramon Saelman, Rick Doornbos 6) 
Daan de Bruin, Lars Wiebes 8) Bas 
van Kuijk
Open klasse: 1) Bart van Bemme-
len, Michael Schekkerman 2) Don-
ne van Spankeren, Joey Nap 3) Mit-
chell Vink 4) Jeroen Noordergraaf, 
Mats de Bruin 5) Melvin van der 
Meer, Wesley ter Haar, Bart de Veer 
6) Rick Doornbos 7) Max de Beij, 
Maarten van der Mast, Thomas van 
der Wijngaard, Tom Brouwer 8) Ro-
berto Blom, Mike Veenhof
Het weekend van 15 en 16 mei zijn 
de nationale rijders van de UWTC in 
Volkel voor de derde wedstrijd van 
de topcompetitie. Meer informatie 
vindt u op www.uwtc.nl/bmx.

het bakhuis, het omhulsel waarin de 
tandwielen zich bevinden. Ook deze 
wordt vervangen door het team.
De oorzaak van de schade in de ver-
snellingsbak, doet het team vermoe-
den dat het om een ‘productiefoutje’ 
gaat. Enkele tanden zijn van de wie-
len afgebroken, iets wat normaliter 
niet zou mogen gebeuren. 

Het zal dus nog even spannend wor-
den of Dennis van Rijn aankomen-
de zondag 16 mei aan de start staat. 
Omdat deze wedstrijd ook meetelt 
voor het Belgische Kampioenschap, 
wordt er een vol startveld verwacht 
met sterke tegenstanders. Hierin 
zou Van Rijn Racing zich weer kun-
nen meten met de top en hopelijk 
voor een mooi resultaat gaan strij-
den. Ondertussen schakelt het team 
eerst nog een tandje bij

Jeroen van Pierre sprint 
naar overwinning in 
Amsterdam-Noord
Regio - Op zondag 2 mei werd in 
de stromende regen te Amsterdam-
Noord de interclubwedstrijd bij 
Ulysses verreden. Na eerst nog lek-
ker koffie in de kantine te hebben 
gedronken, mocht Jeroen van Pier-
re namens UWTC aantreden bij de 
Nieuwelingen / categorie D.
Deze wedstrijd werd verreden als 
combinatie van categorie C en D 
renners, conform interclub regele-
menten, waarbij de categorie C ren-
ners vijf ronden eerder mochten af-
sprinten.Al vroeg in de koers ont-
stond er een kopgroep van 5 cate-
gorie D en 7 categorie C renners. 
Deze twaalf wisten vrijwel de gehele 
wedstrijd hun voorsprong te behou-
den. In de laatste ronde van cate-
gorie C, hielden de renners van ca-
tegorie D echter hun benen stil om 
categorie C hun strijd te laten be-
slissen. Hierdoor konden de ach-
terblijvende renners van catego-
rie D weer aansluiten, met nog vijf 
ronden te rijden. De groep bleef bij 
elkaar tot de sprint, die knap door 
Jeroen werd gewonnen, zijn eerste 
overwinning sinds lange tijd.
NETERSEL - Op zondag 2 mei stond 
namens UWTC jeugdrenner (ca-
tegorie 7) Jouke Schelling uit De 
Kwakel aan de start van “De Hel van 
Netersel”. 
Het parcours van deze wielerron-
de bestaat voor een deel uit kas-
seien, waardoor het in wielerland 
“De Hel” wordt genoemd. Om kwart 
voor 5 was daar eindelijk het start-

schot voor categorie 7 en mochten 
zij in 28 rondes de prijzen verdelen. 
Vanaf de start zat het tempo er aar-
dig in, maar door een slechte start 
moest Jouke drie rondes lang goed 
op de pedalen om bij de kopgroep 
te komen. De kopgroep bestond 
vanaf dat moment uit 8 man en hier 
werd het tempo goed hoog gehou-
den. Halverwege de koers sprongen 
3 renners uit de kopgroep, waaron-
der Jouke. Deze reden met zijn drie-
en naar de finish toe. In de eind-
sprint moest Jouke zijn meerdere 
helaas erkennen in de andere twee 
jongens en werd hij toch fraai 3e. 
Door de vele punten die hij tijdens 
de wedstrijd pakte, door steeds als 
eerste over de finish te komen bij 
doorkomst, mocht hij ook nog het 
groene tricot van het puntenklasse-
ment in ontvangst nemen.
AMSTELVEEN - Op zondag 9 mei 
stond dichter bij huis de ronde van 
Amstelveen op het programma. Om 
13:15 stonden de B-Amateurs aan 
de start voor een wedstrijd over 50 
km. met aan de start voor UWTC 
John Oudshoorn. John wist uitein-
delijk de 6e plaats voor zich op te 
eisen. De A-amateurs gingen om 
15.15 van start voor wedstrijd over 
70km. Er stonden bij de A-amateurs 
veel UWTC’ers aan de start, waar-
onder: Edwin de Graaff, Michael van 
Meerland, Gerben van der Knaap en 
Henk de Jong. Zij waren meerdere 
malen vertegenwoordig in een kop-
groep en wiste ook meerdere pre-

mies binnen te halen. Drie ronden 
voor het einde wisten er twee ren-
ners te ontsnappen. Hierbij zat he-
laas geen UWTC’er. Gerben eindig-
de als 15e. Frans die zaterdag nog 
11e werd in Hierden eindigde dit-
maal als 16e en Henk als 20e.
UTRECHT - Henk de Jong is na-
mens UWTC 4e geworden tijdens 
de Heuvelrug ronde van Drieber-
gen. Deze wedstrijd maakte deel 
uit van het drieluik: Giro di Utrecht. 
Hiermee eindigde hij ook als vierde 
in het algemeen klassement van de 
Giro di Utrecht. De Giro di Utrecht 
bestond uit drie wedstrijden: de Giro 
di Amerongen jop 28 april, de Ron-
de van Hoogland op 2 mei en als 
afsluiting de Heuvelrug Ronde van 
Driebergen op 6 mei. Henk werd 
hierbij 12e in Amerongen en 5e in 
Hoogland. 


