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Inschrijving 
Tour de Kwakel
De Kwakel - Terwijl Tom Du-
moulin in Italië vecht om 
zijn Giro-titel te verdedigen, 
begint men in De Kwakel al 
weer te denken aan de Tour 
de France. Het belooft een 
ronde te worden waarin Ne-
derland van het Grand Dé-
part in de Vendée tot de fi -
nish op de Champs-Élysées 
meedoet om de ritzeges en 
eindklassementen. Voor de-
gene die kans willen ma-
ken op de bekers en trui-
en in de Tour de Kwakel is 
het zaak zich snel op te ge-
ven. De deelnemers van vo-
rig jaar dienen zich voor 1 
juni te melden. Degene die 
dit niet doen of dit jaar niet 
meer mee willen doen zullen 
worden vervangen door af-
vallers van vorig jaar en ren-
ners op de reservelijst. Op-
geven kan via Whatsapp, Fa-
cebook, Twitter, e-mail (tour-
dekwakel@gmail.com) of te-
lefonisch (06-37322476). De 
Tourdirectie rekent weer op 
een sportieve en gezellige 
maand juli.
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Coalitieakkoord getekend 
en wethouders beëdigd
Dat werd donderdagavond 17 
mei tijdens een bijzondere raads-
vergadering bekrachtigd middels 
het ondertekenen van het coali-
tieakkoord door vertegenwoordi-
gers van de samenwerkende po-
litieke partijen GemeenteBelan-
gen (GB), VVD en DUS! Een en an-
der onder het toeziend oog van 
talloze belangstellenden op de 
publieke tribune die daarmee 
weer vol bezet was. Het onder-

tekenen gebeurde voorafgaand 
aan de eigenlijke raadsvergade-
ring. Daarna stond het coalitieak-
koord op de agenda om te wor-
den aangeboden en te bespreken 
in de raad. Voordat dit gebeurde 
werd eerst een nieuw lid van de 
raad benoemd bij de VVD, de heer 
Daan Egberts, die als eervolgen-
de van de kieslijst in aanmerking 
komt om de fractie van de VVD 
te versterken nu fractievoorzitter 

Jan Hazen, als opvolger van Nick 
Roosendaal, is voorgedragen als 
wethouder. Na het wettelijk pro-
ces van ‘onderzoek van de ge-
loofsbrieven’ door een raadscom-
missie, wat geen problemen op-
leverde, werd het nieuwe raads-
lid met 18 stemmen van de 21 
toegelaten door de raad. Vervol-
gens legde hij de eed af en kreeg 
hij het logo van de gemeente Uit-
hoorn door burgemeester Pieter 
Heiliegers opgespeld. Kort daar-
op werd met bloemen zijn raads-
lidmaatschap feestelijk ingeluid. 
Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn. De gemeente Uithoorn heeft na de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart drie politieke partijen die na constructie-
ve gesprekken met elkaar een samenwerking zijn aangegaan. 
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Vrijdag 25 mei 15.30-19.00 uur 
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Nijverheidsweg 18 
Mijdrecht
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Klaar voor de ondertekening van het coalitieakkoord: zittend v.l.n.r. Ans Gierman (DUS!), Marcel van Haren 
(IVVD) en Herman Bezuijen (GB). Staand v.l.n.r. José de Robles (DUS!), Nick Bergman (VVD) en Ferry Hoekstra (GB)

Landelijk Bewonersberaad 
Luchtvaart opgericht
Vooral Aalsmeer, Uithoorn, De 
Kwakel zijn het kind van de re-
kening met name vanwege het 
groeiend gebruik de laatste jaren 
van de Aalsmeerbaan als start- en 
landingsbaan. Dat heeft op het 
gebied van leefbaarheid en wo-
nen grote consequenties voor 
de ongeveer 60.000 inwoners in 
de zuidoosthoek. De overlast van 
het vliegverkeer beperkt zich ech-
ter niet tot een plaatselijk gebeu-
ren, maar krijgt zelfs een landelijk 
karakter. Dat blijkt uit de recente 
oprichting van het Landelijk Be-
wonersberaad Luchtvaart (LBBL). 
Een initiatief van zes bewoners-
organisaties rond de zes luchtha-
vens die zich hierin hebben ver-
enigd. Daaronder ook die in Uit-
hoorn. Zij vinden dat de groei van 

de luchtvaart in Nederland moet 
stoppen. De regering moet zor-
gen voor forse afname van hin-
der als gevolg van luchtvaart en 
prioriteit geven aan de bescher-
ming van milieu, gezondheid en 
klimaat. Net als alle ondernemin-
gen in Nederland, moeten ook 
luchtvaartmaatschappijen hun 
CO2-uitstoot terugdringen. Op 
vliegtickets en vliegtuigbrandstof 
moeten met spoed dezelfde be-
lastingen geheven worden als bij 
andere vormen van vervoer zo-
als trein, bus en auto. In het kader 
van de internationale bereikbaar-
heid moeten comfortabele trein-
verbindingen tegen concurreren-
de prijzen een prominente plaats 
krijgen, zodat veel korte Europe-
se vluchten kunnen vervallen.

Men wil geen groei
Het alsmaar toenemende vlieg-
verkeer op Schiphol veroorzaakt 
ernstige geluidshinder en lucht-
vervuiling. Veiligheidsrisico’s ne-
men toe. Het verplaatsen van va-
kantievluchten naar Lelystad stuit 
in zes provincies op verzet van-
wege het lange laagvliegen. Ook 
voor uitbreiding van het aantal 
vluchten op de luchthaven in Rot-
terdam is geen draagvlak. Als ge-
volg van het uitdijende Schiphol-
verkeer wordt daar steeds meer 
over woonwijken gevlogen. In 
het zuiden van het land hebben 
de omwonenden van Eindhoven 
Airport in de afgelopen jaren al 
een grote uitbreiding te verdu-
ren gekregen en zij willen zeker 
geen verdere toename van de 
geluidhinder en de luchtveront-
reiniging. Bij vliegveld Beek zijn 
er grote groepen mensen in het 
geweer gekomen vanwege de 
overlast van vrachtvliegtuigen 
die niet alleen henzelf, maar ook 
het toerisme in het Limburgse 
Heuvelland raken. Tot slot zitten 
de bewoners rondom de Drents 
/ Groningse luchthaven in Eelde 
evenmin op groei te wachten. 

Voor heel Nederland geldt dat 
omwonenden van vliegvelden 
zich grote zorgen maken over de 
steeds hogere CO2-uitstoot van 
de luchtvaart die een toenemen-
de bedreiging vormt voor het kli-
maat. Als de groei van de lucht-
vaart niet stevig wordt afgeremd, 
zal het vliegverkeer de eff ecten 
van de nationale inspanningen 

om CO2-uitstoot te verminderen 
grotendeels tenietdoen. Om aan 
de zorgen uiting te geven en op 
te roepen tot een ander beleid, 
houdt het LBBL, in samenwerking 
met milieuorganisaties, op 23 juni 

een Landelijk Protest Luchtvaart-
groei in steden verspreid door het 
land. Na het zomerreces zullen de 
verenigde bewonersgroepen ei-
sen en voorstellen presenteren 
aan regering en parlement.

Uithoorn - Ook dit schooljaar 
heeft basisschool ‘t Startnest op 
vrijdagmiddagen weer een reeks 
leerzame workshops (ate-
liers) over allerhande onderwer-
pen georganiseerd. Om wat voor-
beelden te noemen: van Textiele 
Werkvormen tot Toneel, van Re-
kenspelletjes tot Borduren. Ken-
nismaken met EHBO hoort inmid-
dels tot het vaste pakket. Zes leer-
lingen van de groepen zeven en 
acht volgden het atelier “EHBO”. 
Ze leerden wat je moet doen om 
te weten te komen wat een ge-
wonde mankeert. Hoe verzorg 
je een wond en hoe stelp je een 
bloeding? Hoe help je op de juis-
te manier iemand met een bloed-
neus, verslikking, een brand-
wond, een kneuzing, pijn op de 
borst? Wanneer is de 112-ambu-
lance nodig, en hoe gaat dat? Ge-
oefend werd hoe je een be-
wusteloze in stabiele zijligging 

brengt, zodat hij niet stikt in zijn 
tong en blijft ademen. En de re-
animatiepop was voor de leerlin-
gen het willige slachtoff er om de 
levensreddende reanimatiehan-
delingen (telkens 30 borstcom-
pressies op 2 mond-op-mondbe-
ademingen) op te oefenen. Aan 
het slot van de vrijdagmiddag-
cyclus demonstreerden de jon-
ge hulpverleners aan hun mede-
leerlingen en ouders bekwaam 
wat ze hadden geleerd. Bob Ber-
kemeier, van de Koninklijke Ne-
derlandse Vereniging EHBO, Afde-
ling Uithoorn, verzorgde de les-
sen. Uithoornse apotheken spon-
sorden door gratis oefen(verband)
materiaal beschikbaar te stellen. 
Letselschadebureau Maassen Let-
seldesk doneerde de EHBO-tas-
jes die de leerlingen na hun slot-
demonstratie trots mee naar huis 
mochten nemen.  
Foto Bob Berkemeier.

Weer zes nieuwe EHBO’ertjes 
op t St rtnest

Regio - Het is genoegzaam bekend dat de omgeving van de lucht-
haven Schiphol veel hinder ondervindt van het vliegverkeer.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Apotheek Thamer 
Zijdelwaard-plein 81 Uithoorn, 
tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein 
27 Uithoorn, tel. 0297-566886

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 020-5556666. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101. 
www.slachto�erhulp.nl

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info
ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Ho�, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 3
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Kees-Jan Koedam
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactieuithoorn@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie:
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Correspondent
André Veenstra

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en 
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
131e jaargang

Oplage: 15.100

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Repair Café
op vakantie

KBO – De Kwakel 
verkent de Biesbosch
De Kwakel - Donderdag jl. ver-
trok een 70-tal KBO leden van de 
afdeling De Kwakel naar Drim-
melen, voor een gezellig dag-
je uit. Op het programma stond 
een rondvaart door de Biesbosch. 
Tijdens de heenreis werden de 
leden getrakteerd op snoep-
jes, gesponsord door Super de 
Quakel. De zon brak door en de 
lucht werd steeds blauwer, dus 
het weer was hen goedgezind. 
Na de inscheping koos  Zilver-
meeuw 6 het ruime sop, terwijl 
de koffie met heerlijk gebak werd 
rondgebracht. Vele bekeken van-
achter het glas het vele water en 
de prachtige natuur die de Bies-
bosch rijk is; anderen bekeken 
dit vanaf het dek. Na de heerlijke 

lunch was er de gelegenheid om 
een bloementaartje te maken, 
welke door Juffies Bloemen werd 
verzorgd. Ze kunnen terugkijken 
op een geslaagde, gezellige dag 
met elkaar. 

New York Pizza Uithoorn 
wint 2 Awards!
Uithoorn - Tijdens de jaarlijkse 
meeting van New York Pizza Ne-
derland, heeft New York Pizza Uit-
hoorn 2 Awards van de in totaal 
8 Awards in de wacht gesleept. 
Namelijk de “Best Pizza Award” 
voor de mooiste en lekkerste piz-
za van Nederland en de “Hygiëne 
Award”. Nog niet eerder viel een 
filiaal tijdens dezelfde uitreiking, 
met meer dan 1 Award in de prij-

zen. Jordy Kluts, eigenaar van NYP 
Uithoorn, is dan ook supertrots! 
“We zijn hier in Uithoorn ander-
half jaar geleden gestart en dan 
nu al 2 Awards winnen, dat is echt 
geweldig. Niet alleen voor mij-
zelf, maar voor het gehele team. 
We werken er namelijk iedere dag 
met z’n allen keihard voor en dan 
is het super dat we met 2 mooie 
Awards worden beloond.” 

Uithoorn - Komende maand ju-
ni zijn er nog 3 repair-café’ mid-
dagen in Uithoorn. Daarna gaan 
we twee maanden op vakantie. 
In september starten ze weer. El-
ke maand, de 1e , 2e en 3e woens-
dagmiddag van 13.00 - 16.00 uur 
kunt u langskomen in het cafe 
met spullen, apparatuur/kleding 
of wat dan ook, wij onderzoeken 
met u of het toch nog niet weg-
gegooid hoeft te worden. Ook 
kunnen we in gesprek over: hoe 
doe je dit, hoe vind ik een on-
derdeel/hulp bij …. De 1e en 
3e woensdag zitten vindt u hen 
in het “t Buurtnest” en op de 2e 
woensdag in restaurant “Geniet 
aan de Amstel”. 

Oud wielrenner start 
fysiopraktijk in Uithoorn
Uithoorn - Aan de Korenbloem 
74 in Uithoorn is sinds april Je-
fysio gevestigd. Deze nieuwe fy-
siotherapiepraktijk is opgezet 
door Jeffrey Wiersma. Oud-wiel-
renner Jeffrey woont sinds een 
paar maanden in Uithoorn en is 
erg enthousiast over zijn nieuwe 
praktijk. “Als wielrenner kwam ik 
regelmatig bij fysiotherapeuten 
om blessures te laten behande-
len en ik vond het altijd heel in-
teressant hoe het lichaam hier-
op reageerde. Mijn interesse voor 
fysiotherapie was gewekt en na 
mijn sportcarrière ben ik fysiothe-

rapie gaan studeren. Nu, na een 
aantal jaar ervaring opgedaan te 
hebben, heb ik heel veel zin om 
aan de slag te gaan in mijn ei-
gen praktijk. Dus heb je last van 
fysieke klachten? Of ben je be-
nieuwd waar dat pijntje nou ei-
genlijk vandaan komt en wil je er 
van af? Jefysio neemt de tijd voor 
je en bovendien kun je snel te-
recht. Wil je je klachten aanpak-
ken? Dan ben ik Jefysio!” Jefysio 
heeft contracten met alle zorg-
verzekeraars. Voor meer informa-
tie: www.jefysio.nl / 06-12828978 
/ info@jefysio.nl

Kwalitatief beter leven 
door Shiatsu
Regio - Paula Andersen vertelt 
graag waarom zij iedereen Shi-
atsu therapie bij Petra van der 
Knaap gunt, maar waarom zij 
daar is heengegaan:  ‘Mijn hal-
ve gezicht, van mijn achterhoofd 
tot aan mijn neus, voelde net of ik 
een verdoving bij de tandarts had 
gehad. Mijn mondhoek hing een 

beetje en ik had een raar gevoel 
in mijn hoofd. Uiteraard heb ik al-
lerlei onderzoeken gehad, maar 
daar kwam niets uit. In het regu-
liere circuit kon ik alleen nog me-
dicijnen krijgen, verder wisten ze 
het niet meer.  Toen las ik het stuk-
je van Petra in de krant en hoop-
te dat zij mij zou kunnen helpen.’ 
Paula oogt fit, haar bijna 70 jaar is 
haar niet aan te zien en van ver-
lammingachtige verschijnselen 
is helemaal niets meer te vinden. 
Nu, na een jaar, heeft ze nergens 
last meer van. Enthousiast gaat 
ze verder: ‘De behandeling be-
staat uit drukpuntmassage waar-
bij Petra lichte druk uitoefent op 
energiepunten. Geen gekneed of 
pijnlijke oefeningen, dus in prin-
cipe geschikt voor iedereen, en je 
hebt gewoon je kleren aan.’

Wat is Shiatsu eigenlijk?
Shiatsu is een traditionele Chi-
nese behandelwijze waarbij met 
lichte druk op het lichaam blok-
kades of stagnaties in energieba-
nen worden opgelost. Drukpun-
ten zitten niet altijd op de pijnlij-
ke plek zelf. Het kan zijn, bijvoor-
beeld bij hoofdpijn, dat alleen de 

benen worden behandeld. Maar 
ook op het mentale vlak kan Pe-
tra helpen, want emoties kun-
nen ook stagnaties in het lichaam 
veroorzaken. Door het opheffen 
van de blokkades kunnen angs-
ten, boosheid en verdriet bijvoor-
beeld een stuk minder worden, 
waardoor er een significante ver-
betering is in de kwaliteit van het 
leven. De energiebanen stromen 
dan beter door waardoor het niet 
blijft ‘hangen. Iedereen kan er 
baat bij hebben’, aldus Paula. Op 
de website van Petra, www.san-
baopraktijk.nl staat veel meer in-
formatie. Ook uitgebreidere be-
schrijvingen van de behandelin-
gen of wat u kunt verwachten. De 
kosten worden grotendeels ver-
goed door de meeste zorgverze-
keraars omdat zij aangesloten is 
bij beroepsvereniging Zhong.  zie 
ook de advertentie elders in de-
ze krant

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 
0297-563183

Van een afstand is het water-
hoen al te herkennen aan zijn 
manier van voortbewegen, 
de knikkende kop en het op-
wippende staartje met wit-
te onderstaart. Vliegen kan hij  
ook, maar  moeizaam. Spette-
rend rent hij, om vaart te ma-
ken, over het wateroppervlak. 
Zijn indrukwekkende grote, 
groen-gele voeten, of eigen-
lijk tenen, helpen hem daar-
bij. Deze groene kleur heeft 
hem de Latijnse naam ‘Galli-
nula chloropus’, groene kip, 
bezorgd.  Door zijn grote voe-
ten kan hij  probleemloos over 
drijvende watervegetatie lo-
pen zonder weg te zakken. 
Nóg een opvallend kenmerk; 
een felrood voorhoofdschild, 
dat zich voortzet in een rood 
snaveltje met een gele punt. 
Ruzieën kan hij als de beste. 
Het is beter om  in het broed-
seizoen, dan vooral met háár,  
geen ruzie te krijgen, want zij 
verweert zich krachtig. Met 
haar grote poten worden ra-
ke trappen uitgedeeld.  Vaak 
gaat de strijd om een nest-
plaats, maar meestal is een be-
geerlijke partner de inzet van 
het gevecht. Waterhoenen zijn 
niet schuw, maar leven terug-
getrokken in rietkragen, goed 
gecamoufleerd door hun 
donkere verenpak. Een luide 
schreeuw uit het riet is soms 
het enige levensteken. Dreigt 
er gevaar dan zoekt het water-
hoen zijn toevlucht onder het 
wateroppervlak. Hij trekt zich 
langs een rietstengel naar be-
neden en steekt af en toe een 

snavelpuntje boven water om 
lucht te happen. Het nest van 
het waterhoen is een prach-
tig gevlochten mandje, ge-
bouwd op vlak boven het wa-
ter hangende takken of tus-
sen waterplanten. Niet zwem-
mende roofdieren hebben zo 
geen kans. Twee maal per jaar 
legt zij een stuk of tien eieren. 
Soms worden er méér aange-
troffen; te vondeling gelegd in 
het “dumpnest” door een an-
der vrouwtje. Het broeden be-
gint vóór het laatste ei is ge-
legd en de jongen komen dus 
niet tegelijk uit. De eerstgebo-
renen worden door vader op 
sleeptouw genomen terwijl  
moeder de laatste eieren uit-
broedt. Een overstroming  ligt 
altijd op de loer. In zo’n situa-
tie wordt er vliegensvlug voor 
de pas uitgekomen pluizige 
jongen een droog noodnest-
je gefabriceerd. Als het water-
peil gezakt is keert de hele fa-
milie weer terug op het oor-
spronkelijke nest. Jongelin-
gen van de eerste leg  helpen 
de ouders om nieuwe bore-
lingen op te voeden. Dat ver-
groot de overlevingskans van 
waterhoenpullen. Ze redden 
het helaas niet allemaal. Som-
mige worden verschalkt door 
vraatzuchtige snoeken of rat-
ten. Maar zelf eten de ouders 
naast het gebruikelijke me-
nu ook wel eens een vogelei-
tje. Zo gaat dat immers in de 
natuur; eten en gegeten wor-
den.  

Gerda Veth, IVN-natuurgids

Het reilen en zeilen 
van het Waterhoen
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Vervolg van de voorpagina.

Vervolgens boden de fracties 
van GB, VVD en DUS! de raad het 
door hen gesloten coalitieak-
koord aan. Het is een akkoord dat 
volgens de partijen de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel cen-
traal stelt bij hun vragen naar een 
goed werkend sociaal domein en 
een goede leefomgeving. Daarin 
moeten aspecten als wonen, bui-
tenruimte, cultuur, sport, econo-
mische ontwikkelingen, bereik-
baarheid, ruimtelijke ordening 
en openbaar vervoer voor een 
plezierige woon- en werkomge-
ving goed worden ingevuld. Bij 
het samenstellen van dit coalitie-
akkoord is uitgegaan van de ver-
kiezingsprogramma’s van de drie 
partijen en de Strategische Visie 
2030. Het akkoord borduurt in 
eerste aanleg voort op de inge-
slagen weg van de afgelopen be-
stuursperiode 2014-2018 en be-
vat aanpassingen op onderdelen, 
waarvoor nieuw beleid gewenst 
c.q. wettelijk voorgeschreven is. 
Het akkoord is op hoofdlijnen ge-
sloten en besproken met de drie 
(op dat moment nog) kandidaat 
wethouders. Die hebben aange-
geven dat zij uit de voeten kun-
nen om met dit akkoord een Col-
lege Uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Fractievoorzitter Her-
man Bezuijen van GB hechtte 
eraan te benadrukken dat de ge-
sprekken om te komen tot het 
coalitieakkoord in een plezierige 
sfeer zijn verlopen.

Hoofdlijnen van het akkoord
In het kort geven wij hierna weer 
wat de coalitie voor ogen heeft 
om uitvoering aan te geven tij-
dens de bestuursperiode 2018-
2022. De complete inhoud van 
het coalitieakkoord treft u aan 
op de website www.gemeente-
belangen.nl. Het programma Le-
ven heeft de afgelopen jaren in 
het teken gestaan van de over-
gang van zorgtaken naar de ge-
meente. De coalitie wil het hui-
dige zorgaanbod continueren 
en verder ontwikkelen, waarbij 
de inwoners centraal staan en 
er meer ruimte voor persoonlij-
ke aandacht is. Niet alleen voor 
de mensen die extra aandacht 
en zorg nodig hebben, maar ook 
voor mensen die vanuit hun rol 
als familielid of vrijwilliger de-
ze zorgtaken op zich hebben ge-
nomen. Om dit te kunnen berei-
ken wil men dat er verder inge-

zet wordt op het combineren van 
beleidsterreinen teneinde deze 
te versterken en de uitvoering 
efficiënter te laten verlopen. In-
zet op preventieve hulp is hier-
bij het uitgangspunt om zo hoge 
kosten achteraf te kunnen ver-
mijden. Daarnaast krijgt het col-
lege de ruimte om te experimen-
teren om zo te kunnen bepalen 
of aanvulling of verandering van 
bestaand beleid nodig is.

Leefomgeving en duurzaamheid
Bij het programma Wonen en 
Werken ligt de nadruk op de leef-
omgeving binnen de gemeen-
te. Naast een goed onderhou-
den buitenruimte wil deze coali-
tie dat er meer recreatiemogelijk-
heden voor de inwoners komen. 
Een ander belangrijk aspect bin-
nen de leefomgeving wordt de 
invoering van de Omgevings-
wet. Dit zal veel voorbereiding 
van raad, college en ambtenaren 
vergen. De raad dient daarbij een 
proactieve rol te spelen. Het Ac-
tieplan Wonen 2017 is vorig jaar 
door de raad vastgesteld en be-
vat een aantal concrete acties dat 
uitgevoerd moet worden. Voor 
de coalitie blijft dit plan daarom 
leidend voor de komende perio-
de. Men ziet dan ook graag dat 
het college voortvarend aan de 
slag gaat met de uitwerking van 
de actiepunten die in dit plan be-
noemd zijn.
Een ander onderwerp betreft de 
duurzaamheid. De maatschap-
pelijke relevantie daarvan is toe-
genomen en vormt een belang-
rijk aandachtspunt bij het be-
leid dat door de gemeente ge-
voerd wordt. Om deze reden 
dient duurzaamheid een vast cri-
terium te worden bij alle plan- en 
beleidsvorming, waarbij de ka-
ders voortkomen uit landelijk en 
regionaal afgesproken doelstel-
lingen.

Communicatie
Samenwerking is onontbeerlijk 
in een moderne gemeente. Of 
het nu gaat om regionale samen-
werking op beleidsniveau of een 
buurtinitiatief van inwoners, de 
dienstverlenende rol van de ge-
meente moet hier duidelijk naar 
voren komen. Werken volgens de 
geest van de wet en minder vol-
gens de letter van de wet is hier-
bij het uitgangspunt. Doelstel-
ling is dat de kwaliteit van par-
ticipatie verhoogd wordt onder 
andere door duidelijke commu-

nicatie vooraf. Daarnaast moet 
er gekeken worden of het moge-
lijk is om het aantal deelnemers 
aan de DUO-samenwerking uit 
te breiden, om zo de kwetsbaar-
heid van deze samenwerking te 
verkleinen.

Financiën
Financieel gezien gaat het de 
laatste jaren beter met de ge-
meente Uithoorn. De uitgangs-
punten van de Nota Financieel 
Gezond blijven wat deze coalitie 
betreft echter onverminderd van 
kracht en met financiële meeval-
lers moet verstandig omgegaan 
worden. Om invulling te geven 
aan dat wat de coalitie op hoofd-
lijnen heeft weergegeven, zal er 
door het college een uitvoerings-
programma opgesteld worden 
met daaraan een planning ge-
koppeld voor de te verwachten 
realisatie.

Compromis of bindmiddel?
Zoals kon worden verwacht gin-
gen raadsleden van de oppositie 
in op het coalitieakkoord. Voor-
al Ons Uithoorn had bedenkin-
gen. Fractievoorzitter Benno van 
Dam vond het akkoord eerder 
een compromis dan een bind-
middel. Hij miste de praktische 
uitwerking van de verschillende 
programmapunten en had meer 
toelichting verwacht. Ook zag hij 
in het programma Sport, Kunst 
en Cultuur de passage van het 
nieuwe zwembad bij de sporthal 
aan de Randhoornweg niet te-
rug. Dat had zijn partij vorig jaar 
in een debat hierover aangege-
ven als vervanging van zwem-
bad De Otter dat straks verdwijnt. 
Vormen de drie partijen een sta-
biel bestuur, zo vroeg hij zich 
tenslotte af, daarbij aantekenend 
dat zijn partij zich niettemin con-
structief, maar kritisch zal opstel-
len ten aanzien van het coalitie-
programma. Ook het CDA had 
bij monde van fractievoorzitter 
André Jansen liever een wat uit-
gewerkt coalitieakkoord gezien. 
Nu is het te vaag. Maar ook die 
partij zal waar het kan zich po-
sitief opstellen bij de besluitvor-
ming. Fractievoorzitter Jeroen Al-
bers zag duurzaamheid en meer 
groen als onderwerpen waarop 
hij zich met zijn partij gaat con-
centreren bij de uitvoering ervan. 
Hij wenste de nieuwe coalitie al-
le succes. Els Gasseling als fractie-
voorzitter van de PvdA had ook 
zo haar opmerkingen maar te-

vens wensen, waarvan zij hoopt 
dat haar partij daarmee een po-
sitieve inbreng kan hebben in de 
nieuwe coalitie. Zo is ook zij voor 
méér toegankelijkheid in natuur 
en recreatieve ruimten voor de 
inwoners, maar wil dat niet voor 
alle natuur, zoals stiltegebieden. 
Gasseling vond dat kunst en cul-
tuur en wat bekaaid afkwamen in 
het nieuwe akkoord en drong er 
verder op aan om voor belangrij-
ke beslissingen de tijd te nemen 
onder het motto ‘liever kwaliteit 
dan snelheid’.

Wethouders beëdigd
Vervolgens werden de drie kandi-
daat wethouders gepresenteerd 
aan de raad. Na onderzoek van 
de geloofsbrieven werd er (met 
behulp van brie�es) in de raad 
gestemd. Hans Bouma (GB), Jan 
Hazen (VVD) en Ria Zijlstra (DUS!) 
kregen mandaat van de raad om 
de komende vier jaar als wethou-
der aan het college deel te ne-
men. Burgemeester Pieter Heilie-
gers nam de beëdiging af, waar-
na de drie wethouders de felicita-
ties in ontvangst konden nemen. 
Met een aantal korte toespraken 
van onder meer fractievoorzitter 
Herman Bezuijen (GB) en de drie 
collega wethouders werd tevens 
afscheid genomen van ‘oud’ wet-
houder Marvin Polak waarin hij 
werd bedankt voor zijn inzet als 
bestuurder. Hij had reeds aange-
geven de politiek vaarwel te zeg-
gen om zich binnen het bedrijfs-
leven in de ICT verder te gaan 
bekwamen. Daarin was hij ook 
werkzaam voordat hij vier jaar 
geleden wethouder werd.
Hierna werd Evert Prinsen be-
noemd en beëdigd als burgerlid 
namens Ons Uithoorn in de Com-
missie Organiseren waarna ook 
hij in de bloemetjes werd gezet. 
(De fracties hebben als assisten-
ten zogenaamde burgerleden. 
Dit zijn personen die wel op de 
verkiezingslijst staan, maar niet 
in de gemeenteraad zijn geko-
zen. Deze personen kunnen deel-
nemen in de commissievergade-
ringen, maar niet in de raadsver-
gaderingen). Behalve als raads-
lid werd tot slot ook Daan Eg-
berts benoemd als commissielid 
namens de VVD in de commissie 
Wonen en Werken. Na de benoe-
ming van de leden van de werk-
geverscommissie vond burge-
meester Heiliegers het welletjes 
voor die avond en sloot de ver-
gadering.

Coalitieakkoord getekend 
en wethouders beëdigd

Welkom bij de raad Daan Egberts!

Beëdiging van de wethouders Jan Hazen, Ria Zijlstra en Hans Bouma

Afscheid van voormalig wethouder Marvin Polak (VVD)

Evert Prinsen beëdigd als burgerlid namens Ons Uithoorn

Het nieuwe college in beeld
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Amstelproms audities 
gaan van start

Regio – AmstelProms 2018 is de 
uitgelezen kans voor lokaal zang-
talent om te laten zien en ho-
ren wat ze in huis hebben. De-
ze week zijn de audities gestart 
voor de solo zangnummers tij-
dens AmstelProms op zaterdag 
14 juli aanstaande. Zowel pop-
zangers en zangeressen als opera 
zangers en zangeressen komen 
laten horen wat ze vocaal preste-
ren. De jury let op klank, zuiver-
heid, timing en presentatie en ui-
teraard welk nummer uit het Am-
stelProms repertoire goed bij de 
stem past. Volgende week wor-
den de eerste namen bekend ge-
maakt welke mogen optreden 
tijdens dit schitterende muzika-
le spektakel. Auditanten die niet 
worden geslecteerd kunnen al-
tijd nog meezingen met het Am-

stelProms koor dat uit meer dan 
80 zangers en zangeressen gaat 
bestaan. Ook de jeugd kan zich 
laten horen, want 14 juli ‘s mid-
dags om 16:00 uur wordt Voi-
ce Kids AmstelProms georgani-
seerd. In deze wedstrijd voor kin-
deren tot en met 15 jaar kunnen 
de jongste zangtalenten hun fa-
voriete nummers laten horen. De 
winnaar of winnares van deze ta-
lentenshow mag ‘s avonds tij-
dens het grote AmstelProms con-
cert het winnende nummer nog 
eens voor groot publiek laten ho-
ren. De Voice Kids AmstelProms 
competitie begint om 16.00 uur 
op de evenementensteiger op 
de wilhelminakade en is voor ie-
dereen gratis te bezoeken. Van-
af 15.30 is er al muziek op de ka-
de en diverse eettentjes van loka-
le horeca gelegenheden voorzien 
het publiek van heerlijke hapjes. 
Drankjes worden verzorgd door 
het vriendelijke en professione-
le personeel van café De Gevel, 
die een grote buitenbar op de 
kade hebben staan. Weet je ie-
mand die maximaal 15 jaar oud 
is die goed kan zingen? Zorg dan 
dat hij of zij zich opgeeft door 
een email te sturen naar voice-
kids@amstelproms.nl. Vind je het 
en beetje te spannend om alleen 
op te treden, maar je vindt zin-
gen wel leuk, geef je dan op voor 
AmstelProms xing&dance via xin-
gendance@amstelproms.nl en je 
kunt meedoen in het kinderkoor 
tijdens het concert. Meer info is te 
vinden op www.amstelproms.nl

Chazz 2018 met Leon 
Røsten Odyssey

Of Leon Røsten 23 juni naar 
Chazz in De Hoef komt met 
een trio, een quintet of ge-
woon als muzikale veelkunner, 
we zullen het meemaken. De-
ze jonge musicus kan zijn mu-
zikaliteit op zoveel manieren 
inzetten, dat het hoe dan ook 
genieten wordt. Hij is zelf pi-
anist, jazz gitarist en compo-
neert de muziek die hij solo of 
met zijn trio of quintet speelt. 
Leon Røsten, in Oslo geboren 
en opgeleid, is via een paar 
Londense jaren in Amsterdam 
terecht gekomen. Zijn Odys-
sey, zijn muzikale reis sinds 
2015 is via youtube te beluis-
teren. Daar hoor je dat hij zich 
bij zijn composities laat inspi-
reren door blues en jazz, door 
klassieke en door eigentijd-
se muziek. Zijn muziek is nu 
eens relaxed, instrumenteel en 
dan weer virtuoos. Soms klin-
ken onversneden jazzklanken, 
dan weer is het minimal music. 
Maar het is nooit saai. Het Le-
on Røsten trio bestaat uit pia-
no, bas en drums. Het quintet 
heeft er een saxofoon en een 
violist of cellist bij. Ik ben be-
nieuwd naar het optreden. In 

ieder geval heb ik schrijvend 
aan deze tekst genoten van 
zijn muziek, van onder andere 
‘Over the Edge, Angry Fox en 
Lucid Dreams. Røsten houdt 
van optreden op bijzondere 
plaatsen. Dat inspireert hem. 
Het optreden kan daarom wel 
eens de verrassing van Chazz 
2018 worden. Leon Røsten 
Odyssey is gepland van 17.45 
– 19.00 uur. Kom luisteren, 
ook tijdens een hapje en een 
drankje, in een prettige sfeer 
in de mooie tuin van boerde-
rij Stroomzicht. Lekker eten en 
drinken erbij in een fijne om-
geving maakt Chazz zo festi-
valachtig, zo extra. In alle op-
zichten wordt Chazz weer de 
moeite waard vanaf 15.30 uur 
tot 22.30 uur, Stroomzicht, 
Westzijde 50, De Hoef. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar via www.
chazz.nl en kosten in de voor-
verkoop €17,50. Aan de tuin 
op de dag van het festival 
op 23 juni kosten de kaarten 
€25,00. Kinderen tot 12 jaar 
gratis, scholieren en studenten 
(met pas) half geld. 

Ria Waal

Uithoorn - Sinds enige weken is 
het inlooppunt van het Taalhuis 
in de Uithoornse bibliotheek be-
mand door Hennie. Heeft u een 
taalvraag, wilt u beter Nederlands 
leren spreken, lezen of schrijven 
of kent u iemand die dat graag 
wil, of wilt u graag zelf taalvrij-
williger worden? Hennie staat el-
ke maandagmiddag van 14.00 
– 16.00 uur voor u klaar. Ook Le-
na uit Polen heeft een intake ge-
had op het inlooppunt: “Ik durf-
de nooit in het openbaar Neder-
lands te spreken, bang om fou-
ten te maken, maar het Taalhuis 
heeft me gekoppeld aan een fijne 
vrijwilliger waardoor ik meer durf 
te praten. Mijn kinderen zeggen 
dat ik veranderd ben.” Eén van de 
mooie verhalen wat het Taalhuis 
kan betekenen voor mensen die 
de Nederlands taal willen verwer-
ven of verbeteren.
Bert
Vrijwilliger Bert is onlangs gekop-
peld aan twee anderstaligen, een 
mevrouw uit Servië en een me-
neer uit India. “Ik ben gepensio-
neerd en heb tijd om me maat-
schappelijk in te zetten. Ik ben 
langsgegaan bij de bibliotheek 

en heb me via Hennie als taalvrij-
williger aangemeld. Er werd con-
tact met me opgenomen voor 
een kennismaking en vooraf-
gaand heeft Claudia van het Taal-
huis mij goed op de methode ge-
instrueerd. Het is immers best 
moeilijk om het zelf te moeten 
bedenken, maar dat is dus niet 
nodig. Ook heb ik al de basiscur-
sus taalvrijwilligers kunnen vol-
gen. Daarmee weet ik goed hoe 
ik aan de slag kan met deze ge-
motiveerde taalvragers. Het kost 
me slechts twee uurtjes per week 
en mijn deelnemers zijn geweldig 
geholpen. De dankbaarheid die 
ik terugontvang is prachtig, daar 
doe je het gewoon voor.” Bent u 
hierdoor geïnspireerd geraakt, 
heeft u affiniteit met taal en men-
sen, beschikt u over inlevingsver-
mogen? Meld u zich dan aan als 
taalvrijwilliger, door langs te gaan 
bij Hennie van het inlooppunt op 
maandag van 14.00 tot 16.00 uur 
in de bibliotheek aan de Dorps-
straat 43 in Uithoorn, of via taal-
huisuithoorn@stdb.nl. Bellen 
met Claudia Prange, projectco-
ordinator Taalhuis kan ook: 0297-
230280.

Inlooppunt Taalhuis in 
de bibliotheek

Stolwijk Ute Hoirne
Open tennistoernooi
Uithoorn - Tennisclub Uithoorn 
(TCU) organiseert van 23 juni t/m 
1 juli 2018 alweer voor de 37e keer 
het Stolwijk Ute Hoirne open toer-
nooi. De wedstrijdcommissie is 
met veel enthousiasme bezig met 
de voorbereidingen. Er zijn nog 
meer sponsors die het samen met 
Stolwijk mogelijk maken om dit 
toernooi, dat in de regio zeer goed 
bekend staat, te organiseren. Voor 
het 17+ toernooi kan worden in-
geschreven voor een enkel-, dub-
bel of gemengddubbelspel in de 
categorieën 4, 5, 6, 7 en 8. 
 
Acties tijdens het toernooi
Zoals het bij het Open Toernooi 
van Tennisclub Uithoorn gebrui-
kelijk is wordt er rondom het toer-
nooi van alles georganiseerd. Zo 
ontvangen alle deelnemers bij 
hun eerste wedstrijd gratis een 
kop koffie of thee. Doordeweeks 
organiseren wij, net als voorgaan-

de jaren, de altijd zeer geslaagde 
wijnproeverij. Op dinsdag, woens-
dag en donderdag zijn onze lan-
den thema-avonden met eten 
en bijpassende wijn. Verder kun-
nen alle deelnemers op vrijdag-
avond genieten van de overheer-
lijke gratis kantonese maaltijd. En 
natuurlijk is er weer de loterij met 
mooie prijzen op dinsdag- en vrij-
dagavond. Kortom: het wordt een 
fantastische week bij TC Uithoorn 
waar u allemaal onder het genot 
van een drankje en een hapje ge-
zellig kunt genieten van prachti-
ge tennispartijen en veel gezel-
ligheid. 
 Inschrijven
Ga naar www.tcuithoorn.nl (ook 
voor het laatste nieuws) en schrijf 
u in voor het toernooi voor één of 
twee onderdelen. Inschrijven kan 
ook via www.toernooiklapper.nl
Sluitingsdatum inschrijven is op 
maandag 11 juni.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Na onderbreking van 
een week, in verband met de he-
melvaartsdag, vond donderdag 
17 mei de 33e klaverjasavond van 
het seizoen in de Schutse plaats. 
Hieraan werd door 39 enthousias-
telingen deelgenomen. De win-
naar werd deze avond met 7469 
punten Jo Smit. Als tweede volg-
de Jan de Kuijer met 7156 punten 
terwijl Jacqueline van den Bergh 
met 6996 punten beslag wist te 
leggen op de derde plaats. Zoals 
elke kaartavond het geval is zijn 
er winnaars maar ook iemand die 
als laatste eindigt. Dit keer was 
Riet de Beer de pineut. Zij wist in 
totaal slechts 5073 punten bij el-
kaar te sprokkelen en kwam hier-
door in het bezit van de poedel-
prijs. Om dit leed toch enigszins 
te verzachten krijgt zij de eerst-
volgende kaartavond een heer-

lijk flesje wijn. De marsenprijzen, 
bestaande uit door DUO plant 
verzorgde prachtige boeketten 
bloemen, waren deze avond voor 
Joke Veenhof, Gijs Brozius, Willie 
van der Hilst en Piet Luijten ter-
wijl de cadeaubonnen, eveneens 
te besteden bij DUO plant, in de-
ze categorie gewonnen werden 
door Ria Verhoef, Mia Kenter, Ga-
by Abdesselem en Hans Heere. 
De marsenprijzen bestaande uit 
een fles wijn gingen deze keer 
naar Corrie van Bemmelen, Ge-
rard Cordes, Jaap den Butter ( 2x ) 
en Tineke de Munk. Alle winnaars 
van harte proficiat. De eerstvol-
gende kaartavond vindt weer 
plaats op donderdag 24 mei in 
de Schutse, Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur. Ook 
dan is iedereen uiteraard weer 
van harte welkom.

Legmeervogels hebben het 
niet meer in eigen hand
Uithoorn - Door met 2-1 te ver-
liezen van laagvlieger Assendelft 
heeft Legmeervogels het niet 
meer zelf in de hand om zich te 
plaatsen voor de lucratieve na-
competitie. Om toch nog een 
kans te behouden dient er aan-
staande zondag van Hoofddorp 
gewonnen te worden. De pech 
voor Legmeervogels is alleen dat 
ook Hoofddorp moet winnen om 
een kans te hebben om de na-
competitie te behalen en is dan 
net als Legmeervogels afhanke-
lijk van de resultaten op ande-
re velden. Het eerste duel dit sei-
zoen Hoofddorp – Legmeervo-
gels is toen een 4-2 overwinning 
geworden voor Hoofddorp.
In de eerste minuut van het du-
el Assendelft tegen Legmeervo-
gels is er een grote kans voor Jor-
di van Gelderen van Legmeervo-
gels om de score te openen. Een 
hoekschop genomen door Yasin 
Poyraz komt terecht bij de geheel 
vrijstaande Van Gelderen. Maar 
zijn kopbal verdwijnt naast het 
doel van Assendelft. Aan de an-
dere kant moet Patrick Brouwer, 
de doelman van Legmeervogels 
alle zeilen bijzetten om een tref-
fer van Ali El Ghazali van Assen-
delft te voorkomen. Dan komt 
er een fase in het duel waarin 
de gastheren het betere van het 
spel hebben maar desondanks 
niet echt gevaarlijk kunnen wor-
den. In de 30ste minuut denkt 
Legmeervogels op een 0-1 voor-
sprong te komen maar de treffer 
van Yorick van der Deijl wordt we-
gens vermeend buitenspel ge-
annuleerd. 8 minuten later is Ya-
sin Poyraz dicht bij een treffer zijn 
omhaal kan nog net door een ver-
dediger van Assendelft, nadat de 
doelman als is gepasseerd uit het 
doel worden gehouden. Bij de 
rust is de stand nog steeds 0-0.

Goed spelend
De tweede helft start zoals het 
duel in de eerste helft is geëin-
digd een goed spelende Leg-
meervogels probeert in een te 
laag tempo de verdediging van 
Assendelft te doorbreken en As-
sendelft is het elftal dat met een 
inzet van 100% alle zeilen bijzet 
om te komen tot een goed re-
sultaat waardoor man mogelijk 
rechtstreeks degradatie kan ont-

lopen. In de 63ste minuut krijgt 
deze inzet een klein deukje als 
Kenneth van der Nolk van Gogh 
op aangeven van Yasin Poyraz de 
0-1 een weet te score. Enkel mi-
nuten later is het bijna 0-2 een 
vlammend schot van Dennis Bak-
ker wordt op een fraaie manier 
door doelman Jorrit van Hool-
werff uit het doel gehouden. In 
de 73ste minuut leidt een foute 
pas op het middenveld van Leg-
meervogels een counter in van 
Assendelft. In eerste instantie 
probeert Dennis Bakker de aan-
val nog te onderbreken maar via 
de kluts komt de bal alsnog bij 
Sven Talsma zijn inzet wordt ver-
volgens nog aangeraakt door Jor-
di van Gelderen waar door doel-
man Patrick Brouwer kansloos is 
en de krijgt Assendelft de treffer 
waarvoor het zo strijd 1-1. Dan 5 
minuten later komt zelf de 2-1 op 
het scorebord het is Ron v.d.Valk 
die met een fraaie kopbal Patrick 
Brouwer het nakijken geeft. In 
de resterende tijd probeert Leg-
meervogels de bakens alsnog te 
verzetten. Daarbij heeft Legmeer-
vogels ook nog eens de pech dat 
een 100% handsbal in het 16-me-
tergebied door scheidsrechter 
Persoon wordt beoordeeld als 
niet opzettelijk. Ook een overtre-
ding van een verdediger van As-
sendelft waarbij mogelijk wel een 
donker kaart hoort ook wordt 
weggewuifd door scheidsrech-
ter Persoon. Na 90 minuten en de 
stand van 2-1 in het voordeel van 
de thuisclub maakt scheidsrech-
ter persoon een eind aan dit du-
el. Wederom lukt het Legmeervo-
gels niet om een zege te behalen 
op een elftal dat zich bevindt in 
de onderste regionen dat 100% 
strijd voor lijfsbehoud. 

Zondag
Aanstaande zondag om 14.00 
uur speelt Legmeervogels thuis 
tegen Hoofddorp. Na dit duel we-
ten wij of het seizoen voor Leg-
meervogels een vervolg krijgt of 
dat dit duel tegen Hoofddorp het 
laatste duel van dit seizoen is.
Het 2e elftal speelt om 12.00 uur 
ook thuis en eveneens tegen 
Hoofddorp. Voor Legmeervogels 
2 heeft de competitie nog wel 
een vervolg door middel van pro-
motie/degradatie wedstrijden.

Laatste klaverjasavond 
bij Legmeervogels
Uithoorn -Vrijdag 25 mei, de laat-
ste vrijdag van de maand mei, is 
er weer de maandelijkse klaver-
jasavond bij Legmeervogels. Het 
is teven de laatste avond van dit 
seizoen en Hein Nieuwendijk en 
Roy Kuilenburg nemen afscheid 
als organisatoren van de maan-
delijkse klaverjasavonden bij Leg-
meervogels.
Ook deze laatste avond worden 
er 4 ronden gespeeld. Is er na af-
loop gelijk de prijsuitreiking. 
mag u met uw auto, motor, brom-
mer, fiets, scootmobiel doorrij-

den naar het clubhuis. Waar vind 
je deze mogelijkheid nog? Dit sei-
zoen is binnen parkeren nog niet 
mogelijk. maar wie weet volgend 
seizoen?
Aanvang klaverjasavond op vrij-
dag 25 mei is een klein beetje ge-
wijzigd. was het in het verleden 
altijd 20.00 uur deze avond, om-
dat het de laatste klaverjasavond 
is voor Hein Nieuwendijk en Roy 
Kuilenburg 20.07. uur
het clubhuis van Legmeervogels 
is te vinden op sportpark Rand-
hoorn te Uithoorn.

molenfonds.nl
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Stichting Dorpentocht fietst op 
zondag 3 juni voor een Goed Doel

Regio - Op zondag 3 juni 2018 or-
ganiseert de Stichting Dorpen-
tocht voor de 41e keer een re-
creatieve fietstocht, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor een 
Goed Doel. Dit jaar is Stichting 
Dorpentocht bijzonder blij om 
met de opbrengst van de fiets-
tocht de Stichting Jarige Job te 
kunnen helpen. Stichting Jari-
ge Job trakteert kinderen uit de 
armste gezinnen in onze samen-
leving op een verjaardag. Jari-
ge Job geeft geen geld maar een 
complete verjaardagsbox aan de 
ouders, zodat zij van de verjaar-
dag van hun kind een echte feest-
dag kunnen maken.
Want jaarlijkse kunnen ruim 
61.000 kinderen In Nederland 
hun verjaardag niet vieren, om-
dat er thuis te weinig of zelfs geen 
geld voor is. Die kinderen krijgen 
op hun verjaardag geen cadeau, 
er hangen er geen vrolijke ballon-
nen en zij kunnen niet trakteren 
op school.
Uit schaamte melden ze zich 
soms zelfs ziek. De verjaardags-
box van Stichting Jarige Job be-
vat slingers, ballonnen, taartmix, 
traktaties, wat lekkers voor thuis 
en cadeautjes. En de stichting 
zorgt daarmee dat het huis ver-
sierd is, dat de taart gemaakt is, 
dat cadeautjes zijn ingepakt en 
de traktatie voor op school klaar 
staat. Hierdoor wordt een kinder-

verjaardag weer een echt gezins-
feest! 

Twee afstanden
De Dorpentocht 2018 kent net als 
voorgaande jaren weer twee af-
standen; de traditionele afstand 
is natuurlijk de 55 kilometer; de 
korte route is circa 35 kilometer. 
Maar het maakt niet zoveel uit 
welke afstand u fietst, het is veel 
belangrijker dat u fietst. Want dan 
kunt u weer genieten van een ge-
zellige dag in een mooie omge-
ving tijdens een zorgvuldig voor-
bereide fietstocht, en dit alles ten 
behoeve van het Goede Doel. 
De startposten liggen dit jaar in: 
Amstelveen, Amsterdamse Bos, 
Sloten, Badhoevedorp, Schiphol 
Noord, Aalsmeer en Uithoorn. 
Onderaan dit artikel en op de 
website www.dorpentocht.net 
zijn de exacte adressen en afstan-
den vermeld. Bij veel van deze 
startplaatsen zijn voldoende par-
keerplaatsen voor het geval u er 
voor kiest met de auto naar de 
start te komen. 

Controleposten
Behalve de zeven startplaatsen 
zijn er onderweg ook twee con-
troleposten. Bij meerdere posten 
is het mogelijk om iets te eten en/
of te drinken. In de routebeschrij-
ving zijn deze plaatsen duidelijk 
aangegeven. U kunt ook bij een 

Eindsprint bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De laatste avond van 
het seizoen belooft ongemeen 
spannend te worden. In alle lij-
nen is het dringen om de top-
posities binnen te halen. In de A- 
lijn gaan Gerard van Beek & Ri-
na de Jong  nog aan de leiding 
met een gemiddelde van 53,99% 
over vijf avonden. Ze worden be-
laagd door Cora de Vroom & An-
dré van Herel die 53,60% hebben 
staan. Daar weer vlak achter zijn 
Ger Quelle & Gijs de Ruiter opge-
stoomd tot 53,32% en Cees Berg-
kamp & Ruud Lesmeister sluiten 
de kopgroep af met een percen-
tage van 53,07. Deze avond haal-
den Joop van Delft & Frans Kaan-
dorp de top met 63,54% gevolgd 
door Hannie & Hein van der Aat 
die op 59,03% uitkwamen. Ger en 
Gijs deden als derde goede zaken 
met 57,64% en ook Cees en Ruud 
blijven als vierde met 53,47% 
meedoen om de hoofdprijs. Ge-
rard & Rina lieten met 51,25% 
als vijfde een steekje vallen en 
maken het zo nog echt zenuw-
slopend! In de B- lijn ontbraken 
Stenny & Herman Limburg de-
ze avond, maar gaan nog steeds 
aan kop met een gemiddelde van 
54,95%. Renske & Kees Visser vol-
gen met 54,32% op de voet en 
daar achter de runners up Anton 
Berkelaar & Wim Röling met een 
totaal van 53,84. Gerda van Liemt 
en Els van Wijk bezetten de laat-
ste promotie plaats met 52,92% 
en hebben zo een gaatje van 
1,6% geslagen met de achtervol-
gers Tonny & Otto Steegstra. De-
ze zitting ging de zege naar An-
ton en Wim met 57,50% en ook 
Renske en Kees speelden het 
strategisch als tweede met een 
score van 56,67. Tini Lotgerink & 
Jeanet Vermeij deden het ook pri-

ma met 54,17% als derde en Nel & 
Adriaan Koeleman en Adrie & Ko 
Bijlsma deelden plek vijf met voor 
beide paren 53,75%. In de C- lijn 
is het zo mogelijk nog adembe-
nemender. 

Onaantastbaar
Riet & Wim Beijer waanden zich 
een beetje onaantastbaar maar 
lieten zich toch wel verrassen 
door Elly Belderink & To van der 
Meer die als eerste nu ruim ne-
gen en een half procent hoger 
scoorden, 63,84 om 54,26%. In 
de promotiestand staan Riet en 
Wim op één met een gemiddel-
de van 58,14 en Elly en To volgen 
met 57,67 als tweede. De afstan-
den tussen de nummers drie, vier 
en vijf komen in de categorie na-
no afmetingen. Elisabeth van den 
Berg & Maarten Breggeman staan 
op 56,60, Marijke & Ger van Praag 
op 56,59 en Irene Hassink & Hen-
riëtte Omtzigt sluiten dit rijtje af 
met 56,37% en er zijn maar vier 
promotie plaatsen! Deze avond 
werden Irene en Henriëtte twee-
de met 56,55%, Atie de Jong & 
Ria Verkerk derde met 56,40 en 
Elisabeth en Maarten vierde met 
56,10%. Volgende keer dus de 
zinderende finale en bent u nu 
ook gegrepen door het bridge-
virus, kom dan spelen bij Bridge-
club de Legmeer. Dat kan al vrij-
blijvend vanaf 6 juni tot en met 
29 augustus tijdens het zomer-
bridge georganiseerd door de-
ze club op de zelfde locatie, Dans 
& Partycentrum Colijn aan de In-
dustrieweg 20 te Uithoorn en 
ook op de woensdagavond van-
af 19.45 uur. Voor inlichtingen het 
secretariaat: e- mail gerdascha-
vemaker@live.nl, telefoon 06-
83371540.

Interclub bij UWTC
Regio - Zondag 20 mei is er onder 
stralende weersomstandighe-
den een interclub jeugdwedstrijd 
verreden. Helaas geen hele grote 
deelnemersvelden (mogelijk van-
wege het lange Pinksterweekein-
de), maar de kinderen die er wa-
ren hebben lekker gekoerst. En 
daar gaat het om. 
Bij cat 1-2 stonden 7 jeugdige 
renners aan de start. Onze jon-
ge Tom Derogee was niet zo fit 
uit bed gekomen, maar moest 
mee naar de wedstrijd aangezien 
zijn beide ouders zouden hel-
pen. Tom besloot toch een rond-
je te rijden en tot verbazing van 
zijn moeder reed hij de wedstrijd 
gewoon uit. In deze groep ont-
stond een kopgroep van drie ren-
ners. Hidde Schagen uit Haarlem, 
Filippo van Loo uit Amsterdam en 
Mick Cornelissen uit Maarssen. In 
de eindfase moest Mick terrein 
prijsgeven en gingen Hidde en Fi-
lippo samen verder. Hidde plaats-
te een demarrage en Filippo wist 
weer terug te komen. Na nog-
maals een demarrage van Hidde 
wist hij de wedstrijd te winnen. 
De tweede plaats voor Filippo en 
derde Mick. De beker voor de 4e 
plaats was voor Daan Pouwels uit 
Overveen, die zich nog maar net 
optijd bij de inschrijftafel meldde 
voor de wedstrijd. De vijfde plaats 
was voor Sascha Kuiper uit Oos-
terblokker. En Tom werd 7e.

Eindsprint
Bij categorie 3-4 een startveld van 
13 renners met daarbij de UWTC 
leden Nees Wahlen, Siem van 
Smoorenburg en Mette van Leeu-
wen. Een enkele renners moest 
hier lossen en verder bleef de 

groep bij elkaar. Een eindsprint 
moest hier de winnaars uitwijzen. 
De winst ging naar Ravi Heids-
tra uit Amstelveen die hier erg 
blij mee was. Op de 2e plaats Li-
nus Kwakman uit Bovenkarspel, 
3e Nees Wahlen uit de Kwakel, 
4e Djai Denneboom uit Ouder-
kerk a/d Amstel en 5e Zeger Smit 
uit Hoorn. Siem werd 8e en Met-
te 11e.

Bij cat 5-6 stond een behoorlijk 
sterk startveld aan de streep met 
daarbij voor UWTC Rens Gröm-
mel, Lars Hopman en Mike De-
rogee. Gelijk na de start gingen 
2 Amstel renners volle bak en 
ontstond er een kopgroep van 
4 man, Viego Tijssen, Mike Dero-
gee, Daan Jurriaans en Jesse de 
Vries. Na enkele rondjes moest 
Mike Derogee eraf en hij liet zich 
terug zakken in de achtervolgen-
de groep met daarin zijn club-
genoten Rens en Lars. Ook Daan 
moest later in de wedstrijd de 
twee Amstel renners laten gaan. 
Deze jongens hielden het tempo 
hoog en wisten alle renners een 
ronde aan de broek te geven. In 
de laatste ronde wist Viego op de 
brug een gaatje te slaan en zo de 
wedstrijd te winnen voor Jesse de 
Vries. Derde werd Daan Jurriaans. 
De strijd om de 4e en 5e plaats 
was een echt UWTC onderons-
je en helaas greep Rens met de 
6e plaats net buiten de bekers en 
bloemen. Voor Lars de 4e plaats 
en Mike de 5e plaats.

Nieuwelingen
Bij cat 7-nieuwelingen gingen 14 
renners van start. Enkele renners 
moesten uit de groep lossen en 

de rest van het veld bleef bij el-
kaar. Negen renners gingen na 28 
rondjes op de finish af. De winst 
was voor Kay vd Hogen uit Volen-
dam, 2e Jelle Boonstra uit Ouder-
kerk ad Amstel, 3e Wessel Kuiper 
uit Oosterblokker, 4e Daan Droog 
uit Leiderdorp en 5e Maup van 
Gerwen uit Bentveld. De UWTC-
ers Danny Plasmeijer en Sven 
Buskermolen reden prima mee in 
het peloton en reden naar de 6e 
en 9e plaats. 

Veteranen
De veteranen van de UWTC Leen 
Blom, Piet Rewijk, John Tromp en 
Guus Zantingh hebben het afge-
lopen pinksterweekend volop ge-
koerst.
Zaterdag 19 mei stonden de ren-
ners aan de start in Alphen aan 
de Rijn. Bij de 69+ ontstond hal-
verwege de wedsrtijd een kop-
groep van 8 renners met daarbij 
Leen Blom en Guus Zantingh. De 
groep werkte goed samen maar 
enkele ronden later ontsnapte 

Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis uit de kopgroep en hij bouw-
de een ruime voorsprong op en 
won de wedstrijd. Guus Zantingh 
uit Mijdrecht won de spurt voor 
de tweede plaats en Leen Blom 
eindigde als 6e. Bij de 60+ ging 2 
renners direct na het startschot er 
vandoor en werkten goed samen 
zij hielden het peloton op een 30 
a 40 seconden en hielden dit tot 
de finish. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Christian Lentz uit 
Rijswijk voor Henri Spijkers uit 
Den Haag. John Tromp eindigde 
als 10e en Piet Rewijk als 20e.

Zondag 20 mei waren de ren-
ners afgereisd naar Maassluis om 
daar te starten. Kort na de start 
van de 69+ ging John Martin er 
alleen vandoor en hij werd na 
20 minuten ingelopen door een 
groep van 7 renners met daarbij 
Leen Blom en Guus Zantingh. Met 
nog 7 ronden te gaan ontsnapte 
Piet Gruteke uit Rotterdam en hij 
bouwde een kleine voorsprong 

op. Met nog 4 ronden te gaan 
sprongen Hans van Bavel en Guus 
Zantingh achter hem aan maar 
wisten hem niet te achterhalen. 
Guus Zantingh spurtte zich naar 
en 2e plaats en 3e werd Hans Van 
Bavel. Leen Blom finishte als 7e. 
Bij de 60+ vormde zich na 5 ron-
den een kopgroep van 3 renners 
onder aanvoering van Hans Lap. 
De drie namen een ruime voor-
sprong en werden niet meer ach-
terhaald. De wedstrijd werd ge-
wonnen door Hans Lap uit Hen-
drik Ido Ambacht, 2e werd Hen-
ri Spijkers. John Tromp finishte 
als 9e. 

Districtkampioenschappen
Traditie getrouw worden er op 2e 
Pinksterdag de districtkampioen-
schappen verreden. Dit jaar met 
een kleine wijziging, want dit jaar 
was de  woonplaats van de ren-
ner bepalend waar men moest 
starten. En zo reden de UWTC 
renners in N-H, Z-H en Utrecht. 
Bart de Veer stond om 09.30 uur 
aan de start in Amersfoort bij het 
DK Midden Nederland. Ongeveer 
25 amateurs starten 1 minuut 
eerder dan de sportklasse ren-

ners. Bart ging volle bak van start, 
a la dinsdagavondcompetitie, en 
reed de eerste ronde solo rond. 
Hierna werd aanval na aanval ge-
plaatst door vooral renners van 
de Volharding. Bart sprong meer-
dere malen mee met de ontsnap-
pingen, maar die waren geen van 
allen succesvol. Tot in de 2e helft 
van de wedstrijd er 3 renners weg 
waren. Bart ging mee met enke-
le achtervolgers en zij wisten aan 
te sluiten bij de koplopers. Met 8 
renners wisten ze de voorsprong 
vast te houden. In de eindsprint 
zat Bart wat opgesloten en moest 
tevreden zijn met de 7e plaats. Bij 
de elite renners reed Steven Ste-
nekes naar de 14e plaats.  In Am-
sterdam werd Sven Buskermo-
len 15e bij de nieuwelingen. En 
Armando van Bruggen werd in 
Amsterdam 13e bij de amateurs/
sportklasse.
In Hardinxveld/Giessendam reed 
Danny Plasmeijer met nog 65 an-
dere nieuwelingen zijn DK. Een 
4.5 km lang parcours waar hard 
gereden werd door de jongens. 
Halverwege de wedstrijd was er 
nog een valpartij en Danny werd 
47e.

andere langs de route gelegen 
horecagelegenheid iets nuttigen 
of gewoon op een bankje in het 
gras uw eigen lunch gebruiken.  
Bij elke post ontvangt u een stem-
pel met een letter op uw deelne-
merskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag 
en dit woord heeft zoals altijd te 
maken met het Goede Doel, nu 
Stichting Jarige Job. 
De Dorpentocht staat al lang be-
kend om de goede organisatie en 
brengt u langs de meest schitte-
rende plekken in de omgeving. 
En zoals u gewend bent ieder jaar 
een andere route. De Stichting 
Dorpentocht steekt elk jaar veel 
tijd en moeite in het vinden van 
fietspaden waar u nog niet eerder 
geweest bent.

Ere lint
En na afloop van uw fietstocht 
ontvangt u zoals gebruikelijk na-
tuurlijk het fel begeerde erelint. 
Deze fraai uitgevoerde herinne-
ring is uw bewijs van deelname. 
Er zijn fietsers die intussen alle 40 
voorgaande exemplaren hebben 
verzameld. De kosten van deelna-
me zijn nog steeds €4,50 (op de 
dag van de tocht), maar u betaalt 
slechts €3,50 als u vooraf bij één 
van de voorverkoopadressen een 
deelnemerskaart aanschaft (zie 
onder). En wederom is er weer 
de mogelijkheid een deelnemers-
kaart via de website www.dor-
pentocht.net te bestellen. Dan 

betaalt u €4,00 (inclusief verzend-
kosten). De hoofd-startpost is net 
als vorig jaar in het gebouw van 
het Keizer Karel College aan Ele-
gast 5 te Amstelveen. Graag tref-
fen wij u op zondag 3 juni a.s. 
daar of op één van de andere on-
derstaande startposten. 

Startplaatsen:
Startposten 
AMSTELVEEN (35 + 55 km):
Keizer Karel College, Elegast 5
AMSTERDAMSE BOS (35 + 55 km):  
De Boswinkel, Bosbaanweg 5
SLOTEN (alleen 55 km):
De Patatza(a)k, Langsom 5
BADHOEVEDORP (alleen 55 km):  
Waterwolf Brasserie,
Zeemanlaan 1
SCHIPHOL NOORD (alleen 55 km):  
McDonald’s, Loevesteinse
Randweg 200
AALSMEER (35 + 55 km):
Stommeermolen,
Geijlwijckerweg 10
UITHOORN (35 + 55 km):
Cafetaria Friends,
Arthur van Schendellaan 100b

voorverkoop 
Voorverkoop is van vrijdag 18 
mei 2018 tot en met vrijdag 1 juni 
2018 bij onderstaande adressen.
-  Boekhandel Mondria BV,   

De Lindeboom 11,   
3641 EX Mijdrecht

-  Bruna Aalsmeer,   
Zijdstraat 45,   
1431 EA Aalsmeer

-  Van Hilten’s
 Kantoorinstallaties,
 Wilhelminakade 41/43,
 1421 AB Uithoorn
-  Bruna Amstelveen,   

Groenhof 118,   
1186 EX Amstelveen

-  Stichting Dorpentocht  
www.dorpentocht.net

PRIJZEN
(per deelnemerskaart):
In de voorverkoop of met de kor-
ting bon is het tarief €3,50 
Het tarief voor bestellen via de 
website www.dorpentocht.net is 
€4,00 (inclusief verzendkosten)
Op de dag van de tocht is het ta-
rief €4,50 

STARTTIJD:
Er kan gestart worden vanaf 9.00 
uur tot 14.00 uur. Alle posten slui-
ten uiterlijk 17.00 uur

MEER INFORMATIE: 
Kijk op onze website www.dor-
pentocht.net 
Of stel een vraag per e-mail op in-
fo@dorpentocht.net
Like ons op facebook: www.face-
book.com/Dorpentocht
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Clubkampioenen Badminton-
vereniging De Kwakel bekend!

De Kwakel - In de periode van be-
gin maart t/m begin mei 2018 is 
er bij de senioren van Badminton-
vereniging De Kwakel om de ti-
tel “Clubkampioen 2018” gestre-
den in verschillende onderdelen. 
Er hebben ook een aantal oude-
re jeugdleden meegedaan die 

meerdere prijzen veroverd heb-
ben.
Op maandag, de vaste speeldag, 
werd er gedurende zes avonden 
in poules gespeeld om plaatsen 
in de (halve) finales en de laatste 
drie avonden werden benut om 
de afsluitende knock-out fase te 

spelen, waarbij een verloren wed-
strijd directe uitschakeling bete-
kende.
In totaal waren er meer dan 100 
wedstrijden nodig om te bepalen 
wie zich het komende jaar club-
kampioen mag noemen. Alle fi-
nalisten hebben een mooie beker 

als aandenken ontvangen, welke 
gesponsord zijn door Van Schep-
pingen Sanidrõme.
De uitslagen in de nylon klasse:

Mix 1
Mix 1e plaats Marina Veldhoen 
& Remco van Scheppingen, 2e 
plaats Marit van der Linde & Qui-
rin Boere. Damesdubbel 1e plaats 
Barbara te Riele & Marina Veld-
hoen, 2e plaats Tess Koningen & 
Marit van der Linde. Herendub-
bel 1e plaats Remco van Schep-
pingen & Rens-Jan Ossewaar-
de, 2e plaats Gerard Wegbrands 
& Jeroen Bergsma. Damessingle 
1e plaats Marit van der Linde, 2e 
plaats Elin van Dijk. Herensingle 
1e plaats Quirin Boere, 2e plaats 
Gerard Wegbrands.
De uitslagen in de veren klasse:
Mix 1e plaats Thessa Berghoef & 
Maurice Hogerwerf, 2e plaats Ilse 
Hogerwerf & Frank Stricker. Da-
mesdubbel 1e plaats Britta van 
der Linde & Ilse Hogerwerf, 2e 
plaats Eva van der Zweep & Ma-
rieke Buskermolen. Herendubbel 
1e plaats Frank Stricker & Mauri-
ce Hogerwerf, 2e plaats Iwan van 
Oostwaard & Wouter Plasmeijer. 
Damessingle 1e plaats Ilse Hoger-
werf, 2e plaats Thessa Berghoef. 
Herensingle 1e plaats Dave Bus-
kermolen, 2e plaats Maurice Ho-
gerwerf.
Ze hebben nog plek voor nieu-
we leden op de maandagavond 
van 20-22:30 uur in de sporthal 
van KDO. Kom eens een keertje 
kijken en meedoen om te erva-
ren hoe leuk het is om een shut-
tletje te slaan! Meer informatie is 
te vinden op de website, www.
bvdekwakel.nl

Laatste stokstaartjestraining van dit 
blok bij Qui Vive
Uithoorn - Het was weer een 
mooi gezicht de afgelopen we-
ken op zondagochtend bij Qui Vi-
ve. 35 kinderen van 4, 5 en 6 jaar 
oud waren druk in de weer met 
hockey.
Dit was alweer de laatste stok-
staartjestraining van dit blok. En 
wat een gezellige afsluiting had-

den de kinderen met elkaar. Er 
werd weer met een gezellige war-
ming up begonnen. Vervolgens 
maakten de kinderen kennis met 
het spelen van echte wedstrijdjes. 
Ook mochten ze allemaal op doel 
schieten waar een echte keepster 
stond. Ondanks de regen waren 
er allemaal enthousiaste kinde-

ren op veld 2 te zien. Na de limo-
nade was het tijd voor de diplo-
ma uitreiking want alle kinderen 
hadden de afgelopen weken zo 
hun best gedaan dat ze allemaal 
natuurlijk wel een diploma ver-
diend hadden. 
Maar ook de jeugdtrainers: 
Anouk, Annabel, Britt, Daan, Jas-

mijn, Julia, Marlou, Mart, Merel, 
Timo en Wout verdienden een 
groot applaus want ook zij ston-
den er iedere zondagochtend om 
de stokstaartjes te laten ervaren 
hoe leuk hockey is. Verder werd 
hoofdtrainer Steven even in het 
zonnetje gezet. Hij nam afscheid. 
Hij zorgde er ieder blok weer voor 
dat de kinderen door allerlei leu-
ke oefeningen in aanraking kwa-
men met hockey. In september 
wordt er weer gestart met een 
nieuw blok van 8 trainingen.

Moederdagtoernooi Petanque
Uithoorn – Het aantal deelne-
mers negentien, was helaas on-
der het gemiddelde.  Twintig 
had voor de organisatie ook be-
ter geweest, dan had men alleen 
doubletten partijen kunnen. Nu 
moest er elke  speelronde een 
triplettenpartij en een partij van 
een triplette tegen een doublette 
naast de vier doublettenpartijen. 
Nu is een triplette tegen een dou-
blette helemaal geen probleem. 
Immers in een triplette spelen 
de drie spelers met elk twee bou-
les en de twee spelers in de dou-
blette met drie boules. In het al-
gemeen duren partijen waarin 
tripletten spelen wat langer en 
dat was nu ook het geval. In elke 
van de drie speelronden was het 
de triplettenpartij, die het laatste 
van de baan kwam. Bij een dou-
blette tegen een triplette is het 
doublette iets in het voordeel, 
maar tijdens dit toernooi bleek 
dat niet van toepassing. In alle 
drie de speelronden won het tri-
plette van het doublette. Na twee 

speelronden waren nog zeven 
deelnemers ongeslagen. In de 
afsluitende speelronde werd dat 
aantal drastisch teruggebracht. 
Alleen Andries Petersen en Ans 
Bouwmeester wisten ongeslagen 
te blijven en dus moest het pun-
tensaldo uitmaken wie er als win-
naar als eerste een plantje mocht 
kiezen van de prijzentafel. Er wa-
ren prijzen voor de top tien en 
een aanmoedigingsprijs voor de 
rode lantaarndrager. Mede dank-
zij het mooie weer werd het ter-
ras nog geruime tijd bezet en 
werden mooie acties en blunders 
nog eens nabesproken. Het vol-
gende clubtoernooi is op zondag 
17 juni, aanvang 11.00 uur aan de 
Vuurlijn bij het honkbalveld.
Zin om ook eens een balletje te 
gooien, kom dan gerust eens 
meespelen op de clubavonden, 
dinsdag- en donderdagavond om 
19.30 uur. Zie voor meer informa-
tie www.buthamen.nl of neem 
contact op met Henk van Rekum, 
06-12390091.

Legmeervogels doet 
weer mee voor de prijzen
Uithoorn - Legmeervogels heb-
ben vriend en vijand verrast door 
in Amsterdam met 1-2 te winnen 
van JOS/Watergraafsmeer dat al 
na 45 seconden op een 1-0 voor-
sprong was gekomen. In de 2e 
helft maakt eerst Yorick van der 
Deijl de 1-1 en in blessure tijd is 
het Tim correia die de 1-2 weet 
binnen te schieten. Dit is dan en-
kele minuten later ook de win-
nende treffer.Legmeervogels be-
ginnen eigenlijk traditioneel aan 
de wedstrijd. Gelijk na de aftrap 
moet de verdediging van Leg-
meervogels ingrijpen ten kos-
te van een corner. Een snelle en 
kort genomen corner zorgt voor 
verwarring in de verdediging. De 
bal komt dan voor de voeten van 
Raymond Fafiani en die weet dan 
met een beetje geluk de 1-0 op 
het scorebord te brengen. Een 
voordeel van een vroege achter-
stand is dan wel dat zij nog 89 
minuten de tijd hebt om moge-
lijk op gelijke hoogte te komen. 
Legmeervogels gewend aan een 
vroege achterstand pakt de draad 
weer snel op. 

Kansen
Zo zijn er al snel na de 1-0 een 
2-tal kansen voor Legmeervo-
gels. Damien de Vegt en Mitchell 
Verschut zien hun inzet gestopt 
worden door Halil Süzülmüs. Dan 
ontpopt zich een leuk duel dat op 
en neer golft en er ontstaan veel 
kansen voor beide partijen maar 
voorlopig zijn de verdedigers de 
aanvallers de baas.
Het is vooral Daley Venghaus die 
als linker verdediger vaak veel 
ruimte krijgt, mag vaak opkomen 
alleen zijn voorzetten zijn niet al-
tijd op maat.
Na ruim een half uurtje spe-
len met stand-in doeman Pa-
trick Brouwer, ( Mitchel Dijkstra 
vertrokken naar China en twee-
de doelman Lev Persoon gebles-
seerd) van Legmeervogels han-
delend optreden al Omar Limon 
plotseling alleen voor hem ver-
schijn. Het lukt Limon niet om 
Brouwer te passeren. Een paar 
minuten later heeft brouwer de 
hulp van Mitchell Verschut nog 
om een twee treffer van de gast-
heren te voorkomen. Na 45 mi-

nuten en de stand van 1-0 nog 
steeds op het score bord stuurt 
de uitstekend fluitende scheids-
rechter Evers de spelers naar de 
kleedkamer voor de thee. 

Gelijk
De tweede helft is nog maar net 
begonnen of Legmeervogels 
slaagt er in om op gelijke hoog-
te te komen. Een inzet van Dennis 
bakker kan door Halil Süzülmüs 
nog worden gekeerd maar op 
de inzet van Yorick van der De-
ijl heeft hij geen verweer en is de 
stand 1-1. Een leuk en goed be-
gin van de tweede helft voor Leg-
meervogels.
Een paar minuten later heeft Leg-
meervogels al het geluk van de 
wereld. Een voorzet van Lionel 
Frederik komt terecht bij de vrij-
staande Daley Venghaus. Zijn in-
zet verdwijnt gelukkig hoog over 
het doel van Patrick Brouwer.
Maar ook Legmeervogels krijgt 
kansen.
Het is Geoffrey Verweij glipt door 
de verdediging zijn voorzet komt 
dan bij Damien de Vegt en die 
ziet tot zijn en heel Legmeervo-
gels ontsteltenis zijn inzet via de 
binnenkant van de paal achter 
de doelman van JOS langs weer 
in het veld rollen. Dit had de 1-2 
moeten zijn. Aan de andere kant 

is het Renaldo Jongebloet die zijn 
in zet via de onderkant ven de lat 
weer in het veld springen en via 
Dennis Bakker van Legmeervo-
gels over de zijlijn verdwijnen. 
Dan begint in de 90ste minuut 
Janyaro Purperhart aan een ac-
tie waarin het bijna onmogelijke 
toch lukt. Purperhart moet eerst 
Daley Venghaus tot drie maal toe 
passeren dan schuift Purperhart 
de bal in de voeten van Tim Cor-
reia en deze schiet met de kracht 
van een kanonskogel de bal in 
het doel en brengt Legmeervo-
gels op een, gelet op het spel-
beeld van de tweede helft op een 
1-2 voorsprong.
Dan is het alles of niets voor de 
gastheren.  Een hoofdrol is er in 
deze fase voor doelman Patrick 
Brouwer die met een aantal fraaie 
redding JOS/W van  de gelijkma-
ker weet af te houden. Hierbij 
ook gesteund door de verdedi-
gers van Legmeervogels die zich 
telkens als het nodig is, met wa-
re doodsverachting voor de bal 
werpen.
Op deze manier lukt het niet om 
de gelijkmaker te score en stapt 
Legmeervogels als winnaar van 
het veld. Door deze overwinning 
blijft Legmeervogels meedoen 
voor een plaats in de nacompe-
titie.

Legmeervogels hebben het 
niet meer in eigen hand
Uithoorn - Door met 2-1 te ver-
liezen van laagvlieger Assendelft 
heeft Legmeervogels het niet 
meer zelf in de hand om zich te 
plaatsen voor de lucratieve na-
competitie. Om toch nog een 
kans te behouden dient er aan-
staande zondag van Hoofddorp 
gewonnen te worden. De pech 
voor Legmeervogels is alleen dat 
ook Hoofddorp moet winnen om 
een kans te hebben om de na-
competitie te behalen en is dan 
net als Legmeervogels afhanke-
lijk van de resultaten op andere 
velden.  Het eerste duel dit sei-
zoen Hoofddorp – Legmeervo-
gels is toen een 4-2 overwinning 
geworden voor Hoofddorp.
In de eerste minuut van het du-
el Assendelft tegen Legmeervo-
gels is er een grote kans voor Jor-
di van Gelderen van Legmeervo-
gels om de score te openen. Een 
hoekschop genomen door Yasin 
Poyraz komt terecht bij  de ge-
heel vrijstaande Van Gelderen. 
Maar zijn kopbal verdwijnt naast 
het doel van Assendelft. Aan de 
andere kant moet Patrick Brou-
wer, de doelman van Legmeervo-
gels alle zeilen bijzetten om een 
treffer van Ali El Ghazali van As-
sendelft te voorkomen. Dan komt 
er een fase in het duel waarin 
de gastheren het betere van het 
spel hebben maar desondanks 
niet echt gevaarlijk kunnen wor-
den. In de 30ste minuut denkt 
Legmeervogels op een 0-1 voor-
sprong te komen maar de treffer 
van Yorick van der Deijl wordt we-
gens vermeend buitenspel ge-
annuleerd. 8 minuten later is Ya-
sin Poyraz dicht bij een treffer zijn 
omhaal kan nog net door een ver-
dediger van Assendelft, nadat de 
doelman als is gepasseerd uit het 
doel worden gehouden. Bij de 
rust is de stand nog steeds 0-0.

Goed spelend
De tweede helft start zoals het 
duel in de eerste helft is geëin-
digd een goed spelende Leg-
meervogels probeert in een te 
laag tempo de verdediging van 
Assendelft te doorbreken en As-
sendelft is het elftal dat met een 
inzet van 100% alle zeilen bijzet 
om te komen tot een goed re-
sultaat waardoor man mogelijk 
rechtstreeks degradatie kan ont-

lopen. In de 63ste minuut krijgt 
deze inzet een klein deukje als 
Kenneth van der Nolk van Gogh 
op aangeven van Yasin Poyraz de 
0-1 een weet te score. Enkel mi-
nuten later is het bijna 0-2 een 
vlammend schot van Dennis Bak-
ker wordt op een fraaie manier 
door doelman Jorrit van Hool-
werff uit het doel gehouden. In 
de 73ste minuut leidt een foute 
pas op het middenveld van Leg-
meervogels een counter in van 
Assendelft. In eerste instantie 
probeert Dennis Bakker de aan-
val nog te onderbreken maar via 
de kluts komt de bal alsnog bij 
Sven Talsma zijn inzet wordt ver-
volgens nog aangeraakt door Jor-
di van Gelderen waar door doel-
man Patrick Brouwer kansloos is 
en de krijgt Assendelft de treffer 
waarvoor het zo strijd 1-1. Dan 5 
minuten later komt zelf de 2-1 op 
het scorebord het is Ron v.d.Valk 
die met een fraaie kopbal Patrick 
Brouwer het nakijken geeft. In 
de resterende tijd probeert Leg-
meervogels de bakens alsnog te 
verzetten. Daarbij heeft Legmeer-
vogels ook nog eens de pech dat 
een 100% handsbal in het 16-me-
tergebied door scheidsrechter 
Persoon wordt beoordeeld als 
niet opzettelijk. Ook een overtre-
ding van een verdediger van As-
sendelft waarbij mogelijk wel een 
donker kaart hoort ook wordt 
weggewuifd door scheidsrech-
ter Persoon. Na 90 minuten en de 
stand van 2-1 in het voordeel van 
de thuisclub maakt scheidsrech-
ter persoon een eind aan dit du-
el. Wederom lukt het Legmeervo-
gels niet om een zege te behalen 
op een elftal dat zich bevindt in 
de onderste regionen dat 100% 
strijd voor lijfsbehoud. 

Zondag
Aanstaande zondag om 14.00 
uur speelt Legmeervogels thuis 
tegen Hoofddorp. Na dit duel we-
ten wij of het seizoen voor Leg-
meervogels een vervolg krijgt of 
dat dit duel tegen Hoofddorp het 
laatste duel van dit seizoen is.
Het 2e elftal speelt om 12.00 uur 
ook thuis en eveneens tegen 
Hoofddorp. Voor Legmeervogels 
2 heeft de competitie nog wel 
een vervolg door middel van pro-
motie/degradatie wedstrijden.
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BU Thamen in 
Museumpleintoernooi
Regio - Uithoorn - De Tweede 
Pinksterdag is traditioneel de dag 
waarop het jaarlijkse Museum-
pleintoernooi in Amsterdam ge-
speeld wordt. Het toernooi kent 
een maximum van 64 doublet-
ten en eind maart is het meestal 
al vol qua inschrijvingen. Zo ook 
dit jaar en zelfs met zeven equi-
pes op de reservelijst. De top van 
het Nederlandse petanque is aan-
wezig aangevuld met een enkele 
Belg. Ook Boule Union Thamen 
was vertegenwoordigd met vier 
doubletten en een lid die met 
een speler van een andere vereni-
ging samenspeelde. Het speelsy-
steem is dat van directe elimina-
tie. Dat wil zeggen dat na de eer-
ste speelronde de winnaars door-
gingen in het hoofdtoernooi en 
de verliezers in de C-poule. Winst 
in de tweede speelronde bete-
kende voortzetting in de respec-
tievelijke poule. Verliezers in het 
hoofdtoernooi gingen verder in 
de B-poule en de verliezers in de 
C-poule moesten verder in de D-
poule.

Verlies
Verlies in de derde speelronde 
betekende uitschakeling, maar 
men kon dan nog spelen in pou-
letjes van vier voor een fles wijn. 
De equipes van Boule Union Tha-
men bestonden uit
Joan v Rekum/Niels v Diemen, Ina 
Hoekstra/Henk v Rekum, Wilma 
Buchner/Tine Siegel, Jelle Pekel-
haring/Sander Buchner en An-
dries Peterse speelde met Ger Ta-
tes van de vereniging Lijnden. Bij-
zonder was dat de loting twee 
equipes van Boule Union Thamen 
tegen elkaar moesten. Dat waren 
Ina en Henk tegen Wilma en Tine. 
De speelomstandigheden tijdens 
dit toernooi zijn heel bijzonder. 
Je moet je niet alleen concentre-

ren op het spel, maar ook op de 
toeristen en wandelaars die zo-
maar dwars door het spel lopen 
en soms uit nieuwsgierigheid een 
gespeelde boule willen oprapen 
om te voelen hoe zwaar ze zijn.
De equipes Joan/Niels en Ina/
Henk overleefden de eerste 
speelronde (13-10 en 13-4). De 
drie andere equipes verloren. 
In de tweede speelronde verlo-
ren alle equipes van Boule Uni-
on Thamen hun partij. Dit resul-
teerde dat Ina en Henk in de der-
de speelronde weer tegen club-
genoten moesten spelen. Nu wa-
ren Joan en Niels de tegenstan-
der. Het werd een mooie partij, 
die door Ina en Henk gewonnen 
werd. 

Wijntoernooi
Voor Joan en Niels en ook Wilma 
en Tine restte nu nog deelna-
me in een wijntoernooi. Jelle en 
Sander wonnen hun derde ron-
de partij, maar verloren in de vier-
de ronde en daarmee was voor 
hen het toernooi teneinde. Ook 
Ina en Henk verloren hun partij 
in de vierde ronde. Dennis Bak-
ker/Tino Rodriguez waren net 
een slagje beter en wonnen met 
13-7. In de wijntoernooien verlo-
ren Wilma en Tine, maar wonnen 
Joan en Niels. Zij gingen op voor 
de finale in hun wijntoernooi. Het 
spelverloop was duidelijk in hun 
voordeel, maar op een stand van 
11-7 begon de tegenstander be-
ter te spelen. Het werd nog 12-
9, maar daarna ging het mis. Een 
mislukt schot van de tegenstan-
der verplaatste het but ver naar 
achteren en de equipe Joan/Niels 
kregen geen boule meer echt in 
de buurt en de tegenstander wel, 
waardoor deze finale met 12-13 
verloren werd.

KDO verliest in laatste 
thuisduel teleurstellend
De Kwakel - Na de uitstekende 
1-0 thuisoverwinning van vorige 
week tegen RKDEO, mocht KDO 
1 afgelopen zondag opnieuw in 
eigen huis aantreden. Ditmaal 
kwam het Haagse HVV op be-
zoek, die nog volop in strijd is 
om de nacompetitie voor lijfsbe-
houd te ontlopen. In deze laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen 
wilde trainer Raymond de Jong 
een viertal spelers, welke dit sei-
zoen geen vaste basisplaats had-
den, belonen voor hun bijdrage 
in de afgelopen maanden. Hier-
door begonnen o.a. Peter Onder-
water, Max Wessels, Erik Verbrug-
gen en Bas Kok in het basiself-
tal van KDO. Joeri Stange (week-
end weg) en Sven Vlasman (ham-
stringblessure) waren tegen HVV 
niet van de partij.

Voorvarent
In de beginfase van de wedstrijd 
ging KDO voortvarend van start 
tegen de Hagenezen, waar in de-
cember jl. met 3-2 van verloren 
werd. In de 11e minuut leidde dit 
tot de eerste kans van de wed-
strijd via Mathijs van Rijn. Van Rijn 
was zijn tegenstander te snel af 
en kon schuin alleen op doel aflo-
pen. Mathijs besloot vervolgens 
om zelf op doel te schieten en zijn 
inzet ging rakelings naast de paal. 
Achteraf had hij de bal beter kun-
nen voorgeven op Jesse Stange, 
die de bal voor het intikken had 
bij de tweede paal. Drie minuten 
later kwam KDO alsnog op voor-
sprong tegen HVV. Na een prima 
actie van Joris Kortenhorst aan de 
rechterkant, wist hij met een be-
keken voorzet Bart Hoving op zijn 
hoofd te bedienen, die de bal in 
het doel kopte, 1-0. 

Moeite
Na dit openingsdoelpunt lie-
ten de gasten uit Den Haag zich 
steeds meer gelden. De Kwake-
laars hadden hierbij moeite met 
de vrije trappen en corners van 
HVV. In de 27e minuut leidde 
zo’n spelhervatting tot de gelijk-
maker. Nadat Joris Kortenhorst 
de bal wegkopte vanuit een cor-
ner, stond er  een Hagenees op de 
rand van het zestienmetergebied 
vrij om de bal in te schieten. Met 
een knappe volley schoot HVV-
er Steens de bal in één keer met 
de binnenkant van zijn voet in 
de rechterhoek, 1-1. Vlak hierna 
mocht Joris Kortenhorst in kans-
rijke positie aanleggen voor een 
vrije trap voor KDO. Kortenhorst 

schoot de bal prachtig in de lin-
kerbovenhoek, alleen wist de 
doelman van HVV de bal nog weg 
te tikken. De wedstrijd golfde 
op en neer en in de 32e minuut 
mocht KDO opgelucht adem ha-
len toen een doelpunt van HVV 
werd afgekeurd, vanwege buiten-
spel. Tien minuten later had Ma-
thijs van Rijn de mogelijkheid om 
de Kwakelaars op een 2-1 voor-
sprong te zetten. Op identieke 
wijze als bij de 1-0 wist Joris Kor-
tenhorst ditmaal Van Rijn op zijn 
hoofd te bedienen. Van Rijn kop-
te de bal echter over in plaats van 
in het doel. Diep in de blessure-
tijd wist HVV wel te scoren, op vijf 
meter van het doel was het we-
derom Steens die een doelpunt 
maakte, 1-2. Op basis van de kan-
sen die KDO kreeg in de eerste 
helft, had deze achterstand abso-
luut niet gehoeven.

Tegenslag
Drie minuten na de rust kregen 
de Kwakelaars de volgende te-
genslag te verwerken na balver-
lies van Max Wessels op het mid-
denveld. Met een perfecte steek-
bal vanaf het middenveld stond 
in ene HVV-er Roos schuin voor 
het doel, die vakkundig de 1-3 
binnenschoot. In de loop van de 
tweede helft was KDO niet bij 
machten om het tij te doen ke-
ren. Joris Kortenhorst was met 
een vrije trap op de bovenkant 
van de lat nog dichtbij de aanslui-
tingstreffer, maar echt grote kan-
sen kwamen er niet meer. Ook 
niet nadat er drie nieuwe spe-
lers in de 70e minuut in het veld 
kwamen en er werd overgescha-
keld naar het offensieve 3-4-3 sy-
steem. Kortom, KDO verloor met 
1-3 opnieuw van het laag geklas-
seerde HVV, iets wat toch wel als 
een deceptie aanvoelde. Aan-
staande zondag spelen de Kwa-
kelaars zijn laatste wedstrijd van 
het seizoen. In Den Haag mag 
KDO dan aantreden tegen num-
mer twee VUC, welke nog vol-
op strijd om het kampioenschap. 
Lijstaanvoerder DSOV heeft op 
dit moment één punt meer dan 
de Hagenezen.

Opstelling KDO 1: Peter Onder-
water, Max Wessels (70e Menno 
Lingeman), Roy Verkaik (70e Den-
nis Pappot), Timo Kas, Erik Ver-
bruggen, Joris Kortenhorst, Tho-
mas Stevens (70e Thijs Plasme-
ijer), Bas Kok, Mathijs van Rijn, 
Bart Hoving en Jesse Stange.

Druk pinksterweekend 
voor C/D junioren AKU
Uithoorn - Op zaterdag 19 mei 
was de 2e C/D competitiewed-
strijd van dit jaar. Na een suc-
cesvolle 1e wedstrijd in april in 
Hoofddorp was nu Almere aan 
de beurt. Het was een frisse dag, 
maar ook nu werden er weer 
mooie prestaties neergezet. 
Bij de jongens junioren C kwam 
AKU in actie op de 150 meter met 
een mooie 12e plaats voor Niels, 
op de 800 meter een 18e plek 
voor Benjamin. Op hoog een 10e 
plek voor Bor. Op de 100 meter 
horden een 15e plek voor Wouter, 
met speerwerpen werd Sjoerd 
14e en met verspringen een 13e 
plek voor Wolf.  Bij de jongens ju-
nioren D was er een 8e plaats op 
de 80 meter sprint voor Jens.
Een 10e plek voor Robbin op ko-
gel. Een 13e plaats voor Reinier 
met een nieuw p.r. op hoog. On-
danks een enkelblessure een 
knappe 4e plaats op ver voor 
Abel. Peter werd ingezet op het 
nieuwe onderdeel discus en ein-
digde op een 16e plaats. De esta-
fette  4 x 80 meter leverde een ge-
weldige tijd op van 47 seconden, 
maar door een voetje op de lijn 
moest er worden overgelopen. 
Helaas werd er geen snellere tijd 
gelopen.

Meisjes C
Bij de meisjes junioren C kwam 
er helaas niemand aan de start 
op een onderdeel. Bij de meisjes 
junioren D werd er goed ver ge-
sprongen met een 1e plaats voor 
Suzan en een 2e plaats voor Nao-
mi. Ook bij kogel was er een pri-
ma prestatie met een 3e plaats 
voor Esmee. Helemaal knap is dat 
deze meiden 1e jaars D junioren 
zijn en zich moeten meten aan 1e 
en 2e jaars D junioren. Bij de 1000 
meter was er een 9e plaats voor 
Lotte. Lois sprong 1.20 hoog en 
dat leverde haar een 8e plaats op. 
Trainers Marcel en Suzan waren 
de hele dag aanwezig om de juni-
oren te begeleiden en te coachen 
op de onderdelen.

Meerkamp
Op zondag en maandag ging een 
klein groepje AKU atleten nog 
verder met de Pinkstermeerkamp 
in Amstelveen.
In 2 dagen werd er voor de jon-
gens een 7 kamp gehouden met  
80 meter horden, hoog, speer, 
ver, kogel, 80 meter sprint en de 
1000 meter. Voor de meisjes een 
6 kamp met 60 meter horden, 
hoog, speer, ver, kogel en 600 me-
ter. Naomi, Lotte, Lois, Esmee en 
Peter hadden er zin in. De tempe-
ratuur was beter dan de dag er-
voor en dit leverde in deze 2 da-
gen enorm veel p.r’s op.
Naomi had nog nooit in een wed-
strijd speer geworden, maar de 
1e worp was meteen 18,90 ver 
en leverde haar een 4e plaats op. 
Verder scherpte ze haar p.r. op ko-
gel, hoog en horden flink aan.
Ook Lotte wist haar p.r’s goed 
aan te scherpen, maar vooral 
met hoogspringen een prachtige 
prestatie door haar p.r met 13 cm 
aan te scherpen. Ook Esmee ging 
goed tijdens de 6-kamp. Waar ze 
op zaterdag al een p.r. voor speer 
en kogel had, wist ze een dag la-
ter beide weer aan te scherpen. 
Met kogel stootte ze weer 90 cm 
verder en  met 9.35 leverde haar 
dit een 1e plaats op.
Peter kreeg deze 2 dagen veel 
nieuwe onderdelen: 80 meter 
sprint en 80 meter horden had hij 
dit jaar nog niet gelopen.
Ook hij wist goed prestaties neer 
te zetten. Met ver scherpte hij zijn 
p.r. mooi aan en ook met de 1000 
meter wist hij 9 seconden harder 
te lopen dan de dag ervoor.
Ook Lois wist bij de meisjes D2 
weer haar p.r. voor hoog aan te 
scherpen naar 1.26.
Ook volgde er een p.r. voor hor-
den, speer, kogel en de 600 me-
ter.
Een pinksterweekend met prach-
tige prestaties, een goede sfeer 
en extra aanwijzingen van trainer 
Marcel, die beide dagen zijn pu-
pillen kwam begeleiden. 

BU Thamen komt op stoom in 
Zaterdagmiddagcompetitie
Uithoorn - De tweede speeldag 
betekende voor het team van 
Boule Union Thamen een ont-
moeting tegen Nieuwerkerk 7.
De plaats van handeling het ter-
rein van De Goede Worp in Den 
Haag.
Het was voor beide teams een 
eerste kennismaking met het bui-
tenterrein ven DGW, hoewel de 
spelers van BUT afgelopen win-
ter tijdens de Nationale Petan-
que Competitie in de overdekte 
accommodatie gespeeld hadden. 

Het buitenterrein van DGW heeft 
meer dan 30 banen met verschil-
lende toplagen. Het overgro-
te deel van de banen waren erg 
hard met oneffenheden, waar-
door boules soms een eigen le-
ven gingen leiden.

In de eerste speelronde had het 
triplette erg veel moeite met het 
terrein, terwijl de tegenstander 
daar beter mee omging. De partij 
werd dan ook met 5-13 verloren. 
Gelukkig wist Andries Petersen 
de tête-à-têtepartij te winnen, 
maar dat was hij als clubkampi-
oen tête-à-tête eigenlijk ook wel 
verplicht. In de doublettenronde 
wisten de equipes Ina Hoekstra/
Henk v Rekum en Anno vd Wal/
Andries Petersen beide hun par-
tij te winnen (13-7 en 13-9). De 

betekende dat in de afsluitende 
speelronde er tenminste een par-
tij gewonnen moest worden om 
de ontmoeting te winnen. Henk v 
Rekum speelde de tête-à-tête te-
gen de 81 jarige tegenstandster J. 
Verfurht.
Het werd een spannende partij. 
Om en om wisselde de leiding, 
maar op een stand van 11-10 
doorbrak Henk het stramien en 
scoorde tweemaal en trok de par-
tij naar zich toe, 13-10.
De triplette Andries, Anno en Ina 
konden geen vast krijgen op het 
terrein waar hun partij zich af-
speelden en werden met 3-13 
aan de kant gezet.
Gelukkig was deze partij door de 
winst van Henk niet belangrijk 
meer voor de overwinning.
Die ging met 4-2 mee terug 
naar Uithoorn. Midi was vrij de-
ze speelronde en De Goede Worp 
won ruim met 5-1 van Les Fran-
cophiles.

Dat leverde de volgende 
stand op na drie speeldagen.
De Goede Worp 5 pnt
Midi 4 pnt
BU Thamen 3 pnt
Nieuwerkerk 0 pnt
Les Francophiles 0 pnt
De volgende speelronde is op 2 
juni. Boule Union Thamen speelt 
dan in Lisse tegen Midi uit Delft.

Laddercompetitie BVK 
stijf van de spanning
De Kwakel - Met nog 2 ronden 
voor de boeg loopt de spanning 
aan de kop van de ranglijst meer 
en meer op. Dat was de conclusie 
na afloop van de 7e van 9 speel-
avonden die op donderdag 17 
mei in Dorpshuis De Quakel werd 
gespeeld. 39 Paren streden om de 
dagzege in de 3 lijnen, verdeeld 
over 14 paren in de A-lijn, 13 in de 
B en 12 in de C.
Van die 14 paren in de A-lijn toon-
den Anneke Karlas en Loes Schijf 
zich deze avond met 61,11% de 
sterksten. Zij werden gevolgd 
door 2 paren die ex aequo op 
de 2e plaats eindigden en wel 
de echtparen van Beek en Noom 
met 60,07%. Laatst genoemd 
paar was deze competitie bij 
hun allereerste aantreden direct 
al begonnen met de 1e plaats 
met toen 66,71% en na 7 ronden 
staan zij nog altijd op 1 in de to-
taalstand met 55,61% gemiddeld. 
De concurrentie hijgt hen echter 
in de nek, want het verschil tus-
sen hen en de huidige nummer 4 
(Loes en Anneke) is slechts 0,37% 
en met nummer 7 (echtpaar van 
Beek) 1,43%.

B-lijn
In de B-lijn was Francis Terra ge-
koppeld aan manlief Ben en die 
nam haar bij de hand met ( naar 
horen zeggen) onnavolgbaar 

goed spel. De rest van het veld 
kon het namelijk allemaal niet 
volgen en moest ruim toegeven 
aan hun topscore van de avond 
met 66,67%. Van Ben was inmid-
dels wel bekend dat er terdege 
rekening met hem moet worden 
gehouden, maar met Francis lijkt 
het nu ook wel goed te komen.
Agnes de Kuijer en Ans Nieu-
wendijk wisten hier de 2e plaats 
te veroveren met 58,5%. Op een 
gedeelde 3e/4 plaats vinden we 
Gerda Bosboom met invalster 
Guus Pielage en ook Corrie en 
Ruud van der Peet. 

C-lijn
In de C-lijn verrasten Ploon en 
Fons Roelofsma met een fraaie 
63,75%. Ook Paula Kniep en An 
van der Poel deden goede za-
ken met 61,25%. De 3e plaats was 
met 56,67% voor gelegenheids-
paar Ria Wezenberg - Kees Over-
water.
Nog 2 ronden, dan zit deze com-
petitie er op, maar dat is nog niet 
het einde van het bridgeseizoen, 
want met ingang van donderdag 
7 juni heeft u 5 achtereenvolgen-
de donderdagen de gelegenheid 
de bridgedegens te kruisen op 
de BVK Zomerdrive en die staat 
ook open voor bridgers van ‘el-
ders’. Meer daarover in de komen-
de weken.

Stevig bieden loont [soms]
Uithoorn - Veel hoogcompetitie-
ve spellen deze week.  Op meer 
dan de helft wordt in beide rich-
tingen gespeeld.  Daar is de een 
beter op berekend dan de an-
der. Iemand klaagt dat Leny en 
Ria hondsbrutaal 1 SA bieden die 
ze zelf hadden willen spelen.  In 
de andere richting gaan de Sans-
contracten echter allemaal down, 
terwijl zij het maken. Ja die Sans. 
Jan maakt ergens drie Sans om-
dat hij drie slagen cadeau krijgt. 
Op een ander spel gaat 2 SA min 
vier, met als enige troost dat een 
ander zojuist min vijf gegaan is in 
3 SA. Voordeel: je kunt het slagen-
potentieel van je kaart optimaal 
uitbuiten.  Tenzij de ander je voor 
is...  De uitkomst is belangrijk.  Een 
passieve uitkomst geeft de ander 
gelegenheid het initiatief te ne-
men, maar geeft in de regel wei-
nig weg.  Een actieve uitkomst 
boort het eigen potentieel aan, 
maar geeft vaak een slag weg 
die later beslissend kan blijken te 
zijn.  We komen het allemaal te-
gen.  In de A-lijn beleven we dan 
ook een geweldige middag.  Ook 
de slems ontbreken niet.  Op één 
spel bieden Greet en Lijnie 6 Har-
ten.  Gerda en Jo overtreffen dat 
met 6 SA.  Winnaar worden even-
wel in de A-lijn Jan en Marcel met 
66,67%, op de voet gevolgd door 
Lijnie en Greet met 64,06% 

B-lijn
De B-lijn lijkt qua contracten 
even competitief, maar nadere 
beschouwing van de resultaten 
toont, dat een aantal uitneempo-
gingen erg slecht afloopt.
Ook hier dezelfde “hondsbrutale” 
1 SA, maar met min vier levert hij 
een nul op in plaats van de neu-
trale score uit de A.
Op twee spellen een “uitneem”-
schoppenmanche die -1400 no-
teert, of een 4 Ruiten voor -1100. 
Geeft niets, wat dat betreft is de 
parenscoretelling heel verge-
vend. 
Wel een andere typering van de 
spellen.
Ook hier twee slems. Op de eerste 
tafel halen Joop en Jeannette al 
meteen 6 SA +1. Fred en Lia eve-
naren dat later op een ander spel, 
waarmee ze de tweede plaats vei-
ligstellen met 59,58%.
Winnaar worden Joop en Jean-
nette met 60,83%. Knappe pres-
tatie.
Competitieve spellen hebben 
één groot voordeel: iedereen 
doet goed mee, en niemand zal 
zeggen dat hij de hele middag 
niets in handen heeft gehad. Aan 
het eind is de vrede weer snel ge-
tekend.  
Wie het aandurft belle voor na-
dere informatie Lijnie Timmer, 
(0297)561126.








