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met een Nederlands tintje

In deze bijlage: • rittenschema • deelnemers • interviews met: UWTC voorzitter Gerard van Veen • de 
jongste profwielrenner van Nederland Andre Looij uit Wilnis • groot Tour de France fan Kees Kroon en nog 
veel meer • en natuurlijk de prijsvraag en puzzel waarmee u weer mooie prijzen kunt winnen.
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PARK LEPELENBURG VERWELKOMT 
PLOEGENPRESENTATIE TOUR DE FRANCE

Utrecht - Donderdagavond 2 juli vindt 
vanaf 18:00 uur de ploegenpresenta-
tie van de Tour de France plaats in 
Park Lepelenburg in Utrecht. Burge-
meester Jan van Zanen en Tour di-
recteur Christian Prudhomme geven 
samen met oud-renners Bernard Hi-
nault, Bernard Thevenet, Jan Janssen 
en Joop Zoetemelk het startsein voor 
deze offi  ciële presentatie.

De hele wereld maakt dan voor het eerst 
kennis met alle 198 renners van de Tour 
de France 2015. De presentatie van de 22 
deelnemende ploegen aan de Tour van dit 
jaar is in handen van Eric Corton. Hij wordt 
bijgestaan door Filemon Wesselink die als 
razende reporter verslag doet vanaf het 
veld. Het hoofdpodium van de ploegenpre-
sentatie staat in Park Lepelenburg, met op 
de achtergrond de Dom. De ploegen verza-
melen zich eerst in het Spoorwegmuseum 
en verplaatsen zich vanaf daar met bootjes 
over de Maliesingel richting het park waar 
zij offi  cieel gepresenteerd worden aan het 
publiek. Op verschillende plekken langs het 
water en in het park komen grote scher-
men zodat de gehele ploegenpresentatie 
voor iedereen te volgen is. Ook verschij-
nen er diverse horecapunten in en rond 
het park. De ploegenpresentatie is een in-
teractieve show waarbij bezoekers ook de 
kans krijgen om vragen te stellen aan de 
renners. De toegang tot de ploegenpresen-
tatie is gratis.

Deelnemende ploegen
De deelnemende ploegen aan de presen-
tatie zijn: Trek Factory Racing, Bretagne-
Seche, Team Cannondale, Team Borga-Ar-
gon 18, IAM Cycling, Cofi dis Solutions, Tin-
koff -Saxo, Orica Greenedge, Lampre-Me-

rida, Lotto-Soudal, Team Europcar, Team 
Katusha, Etixx-Quick Step, Team Giant-Al-
pecin, Team Sky, MTN Qhubeka, BMC Ra-
cing, Movistar Team, FDJ, AG2R La Mondia-
le, Team Lotto NL-Jumbo, Astana Pro Team. 
Het voorstellen van de teams wordt afge-
wisseld met muziek en entertainment en 
duurt tot 19.45 uur. De muzikale omlijs-
ting is in handen van Blaudzun en de Ne-
derlandse band Vangrail. Blaudzun schreef 
‘Bon Voyage’, de offi  ciële titelsong van Le 
Tour Utrecht, wat hij uiteraard ook tijdens 
de presentatie speelt. Maar daarnaast is hij 
vooral ook wielerliefhebber. Blaudzun: “In 
Utrecht bruist het al een aantal maanden, 
maar dit is echt het hoogtepunt, nu gaat 
het beginnen. Als wielerfan is het heel bij-
zonder, en ook als zanger is het uniek om 
op te treden voor de beste wielrenners ter 
wereld. Zij zijn de rocksterren en de helden, 
die dag en de rest van de Tour”.

Feest in het park
Niet alleen tijdens de ploegenpresentatie 
maar ook voor en na is het feest in park Le-
pelenburg. Vanaf 17.00 uur zorgt DJ Jan-Wil-
lem van Engelen voor sfeer in het park. Na 
de ploegenpresentatie verzorgen Blaudzun 
(vanaf 20.15 uur) en Vangrail (vanaf 21.30 
uur) elk een optreden. Om 23.00 uur is de 
programmering afgelopen.

Na de ploegenpresentatie gaat op zaterdag 
4 juli de Tour de France echt van start in 
Utrecht met een individuele tijdrit van 13,8 
kilometer dwars door de stad. De eerste 
renner start om 14.00 uur. Op zondag 5 juli 
is de start van de tweede etappe om 13.00 
uur op de Croeselaan. Het peloton rijdt die 
dag onder de Dom door en zet uiteindelijk 
koers richting Zeeland waar de fi nishlijn is 
getrokken op de Neeltje Jans.

Nog even en alle ogen zijn op Utrecht 
gericht: de start van de Tour de France 
in onze Domstad komt steeds dichter-
bij. Daarom staat het Tourmagazine De 
Ronde van Utrecht vanaf maandag 29 
juni tot en met vrijdag 3 juli in het teken 
van de Tour de France. Iedere dag vormt 
de televisiestudio van RTV Utrecht het 
decor van een Franse bistro waarin pre-
sentatoren Eva Brouwer en Riks Ozin-
ga met verschillende gasten het Tourge-
voel tot leven brengen. Ook tijdens het 
weekend van de start van de Tour de 
France op zaterdag 4 en zondag 5 juli is 
er bij RTV Utrecht volop aandacht voor 
het wielerspektakel. 

De Ronde van Utrecht
Voor het Tourmagazine De Ronde van 
Utrecht wordt vanaf maandag 29 juni de te-
levisiestudio van RTV Utrecht omgetoverd 
tot een Franse bistro waar met gasten als 
burgermeester Jan van Zanen, de Utrecht-
se schrijver en wijnboer Ilja Gort en zan-
ger en presentator Joris Linssen, de Tour de 
France het onderwerp van gesprek is. Dage-
lijks bereidt een professionele kok een maal-
tijd voor deze gasten, gemaakt van Franse 

streekproducten die zorgvuldig zijn geselec-
teerd door onze verslaggevers in Parijs. Met 
verslag vanuit de regio, is in De Ronde van 
Utrecht te zien hoe Utrecht geel kleurt en 
zich klaarmaakt voor de Grand Départ. Zo 
springt verslaggever Floris Prenger elke dag 
op zijn fi ets, op zoek naar plekken in de regio 
waar de laatste Tourvoorbereidingen in vol-
le gang zijn en houdt presentatrice Margreet 
van Gils haar eigen Tour de Gracht, waarbij 
ze een waterfi etswedstrijd aangaat met een 
bekende regiogenoot. 

Weekend 4 & 5 juli
Uiteraard staat RTV Utrecht ook tijdens het 
weekend van de start van de Tour de France 
in Utrecht in het teken van het wielerspekta-
kel. Vanaf verschillende punten op de rou-
te houden onze verslaggevers de kijker live 
op de hoogte van alle festiviteiten rondom 
de Grand Départ. 

Het Tourmagazine De Ronde van Utrecht is 
van 29 juni t/m 3 juli iedere werkdag vanaf 
17.00 uur te zien op RTV Utrecht.

RTV Utrecht is de omroep voor de stad
en provincie Utrecht               

OP DE FIETS
NAAR DE TOUR

Regio - Deze eerste week van juli staat Utrecht in het teken van Le Grand Départ 
en de met name de fi ets! De Fietsersbond maakt vanwege zijn kennis op het ge-
bied van het regionale fi etsen samen met Le Tour Utrecht een plan om het regiona-
le publiek in grote getalen te verleiden om op de fi ets naar het parcours te komen.

Door bewoners van de regio te stimuleren om met de fi ets naar hun werk, school en naar 
het evenementen te komen wordt bijgedragen aan een hogere verdeling van de fi etsver-
plaatsingen in de regio. Uiteindelijk is de wens dat het regionaal publiek ook na de Tour de 
France 2015 vaker de fi ets pakt. Inwoners uit de regio Utrecht (straal van 15 km) kunnen 
op de fi ets naar het parcours komen. Er worden 40.000 toeschouwers(!) op de fi ets ver-
wacht. Het is daarom essentieel om dit gigantische fi etsevenement ook voor toeschouwers 
op de fi ets optimaal bereikbaar te maken. Hiermee wordt het openbaar vervoer ontlast en 
de duurzaamheid van het evenement vergroot. 

De verkeerssituatie in de stad wordt ook voor fi etsers aangepast tijdens de Tour. Zo is er 
voor fi etsers een speciale editie van de Fietsersbond Routeplanner om de fi etsroute naar 
het parcours of de festiviteiten tijdens le Grand Départ te plannen. De routeplanner is be-
schikbaar via www.fi etsersbond.nl/letourutrecht Tijdens de Tour worden de bestaande (be-
waakte) fi etsenstallingen gebruikt, zoals de stalling naast TivoliVredenburg en de stalling aan 
het Jaarbeursplein. Naast de bestaande fi etsenstallingen in de stad worden er ook tijdelij-
ke stallingen geplaatst. Deze tijdelijke stallingen komen op ‘logische' plaatsen nabij het par-
cours en de publiekslocaties om het publiek uit te nodigen zelf ook op de fi ets te komen. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de verwachte bezoekersstroom. Het gebruik van (tij-
delijke) georganiseerde fi etsenstallingen moet bijdragen aan een nette uitstraling tijdens het 
evenement en voorkomt overlast van wild geparkeerde fi etsen. De fi etsvoorzieningen zijn 
comfortabel en moeten een vlotte en vooral veilige afwikkeling van het fi etsverkeer waarbor-
gen. Voor racefi etsers komt een speciale fi etsenstalling waar men tegen een vergoeding be-
waakt kan parkeren. Medewerkers van U-stal en Tourmakers (vrijwilligers) worden ingezet 
om de organisatie van de stallingen zo vlot mogelijk te laten verlopen. Le Grand Départ De 
start van de Tour de France, le Grand Départ, is een topsportspektakel dat de beste wielren-
ners ter wereld naar de stad Utrecht brengt. Van 1 tot en met 5 juli 2015 staat Utrecht ge-
heel in het teken van dit grootse wielerevenement en is het feest in de stad. Met het evene-
ment wil Utrecht het beste uit de stad halen en dit aan heel de wereld te laten zien. Dit al-
les om Utrecht als een persoonlijke, feestelijke, energieke en inspirerende stad internatio-
naal op de kaart te zetten.

VOLG DE TOUR
BIJ RTV UTRECHT
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UWTC HOOPT OP MEER LEDEN DANKZIJ DE TOUR
Uithoorn - Veel leden van de Uithoorn-
se Wieler Trainings Club (UWTC) zullen 
net zoals alle andere wielersport- en 
toerfi etsverenigingen verheugd zijn 
dat de Tour de France weer in Neder-
land, en nu zelfs vanuit Utrecht, van 
start gaat. “Een wielerspektakel van 
jewelste. Van de spin off  kunnen alle 
wielersportverenigingen de vruchten 
plukken. 

Dat hopen wij dan ook te doen bij alle afde-
lingen. Dat is dus de wielrenafdeling, de BMX 
en de toerfi etsclub. De Ronde Venen be-
hoort tot de provincie Utrecht en daar zul-
len de clubs zich nog meer aangetrokken 
voelen om de Grand Départ bij te wonen op 
zaterdag en zondag,” laat voorzitter Gerard 
van Veen weten op onze vraag of dit wiel-
erfestijn op de wieler- en fi etsclubs een po-
sitieve uitwerking heeft. “Alle goede publi-
citeit rond wielrennen en fi etsen is mij wel-
kom. Ik heb de indruk dat veel van onze le-
den naar het centrum van Utrecht gaan het 
komend weekend. Anderen zullen een plekje 
aan de route zoeken langs het parcours waar 
de renners voorbij komen. Op zondag tijdens 
de tweede etappe kan dat ook ergens aan de 
rand van Utrecht zijn of in het Groene Hart, 
zoals Montfoort of Oudewater. Dat is rela-
tief dichtbij. Sommigen zullen met de auto 
gaan. Maar anderen maken er zelf een tocht 
van op de fi ets. Ze gaan op eigen gelegen-

heid, wij doen dat vooralsnog niet in georga-
niseerd clubverband.” Gerard hoopt van har-
te dat het een ‘schone’ Tour wordt, dus zon-
der schandalen rond dopinggevallen. “Do-
ping bij deze sport is negatieve publiciteit. 
De vorige keren heeft dat steeds de voorpa-
gina’s van de sportkranten gehaald en daar 
zitten mensen met een echt wielerhart niet 
op te wachten. Het is een spectaculaire sport 
die alleen maar respect afdwingt als het zui-
ver blijft. Maar ja, het vergt de nodige inspan-
ning van het lichaam zo’n Tour en wil je in de 
top mee blijven draaien dan kan iemand zich 
wel eens vergalopperen door een verboden 
stimulans in te namen. Maar ik hoop dat het 
niet zal gebeuren,” aldus Gerard die zelf nog 
regelmatig op de racefi ets stapt om alleen of 
met een groepje een uitgezet parkoers in de 
omgeving te fi etsen.

Kanshebbers?
Gerard twijfelt bij het geven van een progno-
se wie de grote winnaar dit keer zou kunnen 
zijn. Contador, Froome en Nibali schat hij als 
kanshebbers hoog in. Maar ook Quintana 
vlakt hij niet uit. Ook de Nederlandse wielren-
ners acht hij niet kansloos. En vergeet Wout 
Poels niet. De man die in het prikkeldraad 
werd gereden, maar toch weer helemaal 
op de fi ets terug is. Volgens Gerard speelt 
hij een belangrijke rol als ‘knecht’ van Chris 
Froome. Lars Boom en Lieuwe Westra doen 
hetzelfde voor Nibali. Gerard: “Ik denk dat de 

Nederlanders heel prominent in beeld zullen 
komen. Ik zie Steven Kruijswijk ook nog wel 
hoog komen. Die heeft in de Ronde van Ita-
lië ook menigeen verrast door zijn optreden. 
Hij heeft heel aanvallend gereden. Voor een 
topklassering in het Algemeen Klassement 
moet je wel van goeden huize komen, maar 
een of meer etappeoverwinningen zou ook 
al mooi zijn. Al met al staat er in mijn beleving 
kwalitatief gezien toch een goede groep Ne-
derlandse wielrenners aan de start van deze 
Tour de France.” 
UWTC Uithoorn werd in 1935 opgericht en 
kent een verenigingsstructuur met een al-
gemeen bestuur en drie succesvolle afde-
lingen, elk met een eigen aansturing. Daar-
onder het wielrennen, als vanouds de basis 
van het bestaan van UWTC, met baanwiel-
rennen en veldrijden. In de wintermaanden 
wordt getraind met spinning. Het crossen bij 
de BMX is vanaf de oprichting in 1983 heel 
populair bij de jeugd. Het toerfi etsen maakt 
vanaf 1977 de cirkel bij de vereniging rond. 
WTC is aangesloten bij zowel de Nederlandse 
Toer Fiets Unie als de Koninklijke Nederland-
se Wielren Unie en heeft haar clubgebouw 
aan de Europarei 3 (vlakbij de tennisvereni-
ging) en het wielren parcours rond het sport-
park van Legmeervogels aan de Randhoorn-
weg 100 in Uithoorn. Gerard is alweer tien 
jaar voorzitter van het algemeen bestuur. 
Meer info en wedstrijdkalender: zie www.
uwtc.nl.

Wilnis -  Zodra de jaarlijkse Tour de France in 
beeld komt, gaat het bij Cees Kroon (57) en zijn 
familie aan de Oudhuyzerweg kriebelen. De voor-
bereidingen van de Tour, de start en het drie we-
ken lang volgen van de etappes ‘op de bank’ 
staan hoog op het lijstje. Cees is een trouw en 
fervent fi etser, maar ook zijn gezinsleden kun-
nen er wat van. Ze zijn lid van IJsclub Nooitge-
dacht waarvan de leden in de winter de schaat-
sen aantrekken, maar in het voorjaar en de zo-
mer op de fi ets stappen om mooie en vooral 
snelle toertochten te maken door de omgeving. 
Cees rijdt op de racefi ets van zijn zoon Kees-Jan 
die ooit een begenadigd schaatser was maar 
ook op zijn racefi ets de mensen verbaasde door 
zijn kunnen. Tien jaar geleden won hij de eerste 
prijs van het Tour de France Prijzenfestival in de-
ze krant. Hij wist heel veel van de Tour en voor-
spelde toen niet alleen de winnaar (Lance Arm-
strong die later werd geschrapt wegens doping-
gebruik), maar ook de tijd waarin deze renner de 
Tour had gewonnen. Daar zat hij slechts 2 minu-
ten naast! Door dramatische en ingrijpende ge-
beurtenissen besloot het jonge sporttalent ech-
ter in 2005 dit leven te verlaten. Zijn ouders heb-
ben het verlies na al die jaren weliswaar een plek-
je weten te geven zoals dat heet, maar vergeten 
doet men hem nooit. Cees, maar ook zijn vrouw 
Ans en dochter Curie, rijden nog steeds in zijn ge-
dachte veel tochten met de nodige elan. “Regel-
matig trainen we met de groep. Dat is op dins-
dagavond. Dan rijden we een parcours in de om-
geving tussen de 40 en 60 kilometer. Dat gaat 
soms best hard, maar we hebben er veel plezier 
in en het is ook een gezellige groep,” vertelt Cees 
die het gevoel heeft dat dat Kees-Jan trots op hen 
zou zijn. Zondag 28 juni heeft hij met de groep de 
110 kilometer afstand van Toervisie Utrecht ge-
reden over een stuk van het parcours naar Ou-
dewater dat ook op 5 juli door de renners van 
de Tour zal worden verreden. Aan de Tourvisie 
Utrecht deden in totaal 13.000 fi etsliefhebbers 
mee met afstanden van 35, 75, 110 en 150 km 
naar keuze.

“Ik houd alles bij”
Cees: “Wij gaan zaterdag 4 juli met een aantal jon-
gens op de fi ets eerst naar Utrecht om de pro-
loog bij te wonen. En een dag later met de groep 
naar Montfoort om te proberen een plaats langs 
het parcours te bemachtigen. Daar gaan we wel 
met de auto heen. In 2010 zijn we ook naar Rot-
terdam geweest toen daar de Tour van start ging. 
Wij zijn echte diehards hoor! Dat is begonnen 
met Kees-Jan samen op de bank voor de TV. Hij 

had al vroegtijdig veel belangstelling voor de Tour 
en met elkaar plus een aantal vrienden volgden 
we die. We deden ook altijd mee aan het Tour 
de France Prijzenfestival in de Meerbode en pro-
beerden dan te voorspellen wie er winnaar zou 
worden van de Gele trui, de Bolletjes trui en de 
Groene trui. Dat werd dan opgeschreven in inge-
stuurd naar de krant. Kortom, de Tour de France 
is voor ons speciaal en nog steeds. Ik heb alle 
Tourboeken van elk jaar opgespaard en het nieu-
we Tourboek 2015 nu ook al weer in huis natuur-
lijk. Ik houd alles bij. We hebben al een paar na-
men opgeschreven wie er winnaar zou kunnen 
worden in de verschillende klasseringen.”

Klontje druivensuiker
Volgens Cees doen er veel goede Nederlandse 
wielrenners mee dit keer, zoals Wouter Poels, 
Johnny Hoogerland, Robert Gesink, Tom Dumou-
lin, Bauke Mollema, Wilco Kelderman, Laurens 
ten Dam, Steven Kruijswijk en nog vele anderen. 
“Het zou mooi zijn als iemand van hen zich doet 
gelden en naam maakt in de Tour. Het is al weer 
te lang geleden dat we successen als die van Joop 
Zoetemelk en Jan Janssen konden bijschrijven in 
de boeken. Maar als een Nederlander dit keer 
een dagzege pakt zou ik dat al leuk vinden.” Cees 
zegt niet verbaasd te zijn als er ook in deze Tour 
onverhoopt sprake zal zijn van dopinggebruik. “Je 
moet lichamelijk en geestelijk wel wat in je baga-
ge hebben om drie weken lang in een hoog tem-
po te kunnen koersen. Maar ik geef toe het ge-
bruik van dope is oneerlijk en er staan behoorlij-
ke straff en op. Kijk naar Lance Armstrong. Er is ei-
genlijk nooit bewezen dat hij doping zou hebben 
gebruikt. Anderen hebben hem verlinkt maar of 
dat de waarheid is? Toch zijn alle tourzeges van 
Armstrong uit de boeken geschrapt.  Zelf voel ik 
goed wat het lichaam moet doorstaan als ik een 
sprintje aantrek met de jongens. Dan staat de tel-
ler bij mij op ruim 50 km per uur snelheid en dan 
komen ze nog langs me heen alsof ik stil sta. Nou 
in dat tempo rijdt het peloton in de Tour altijd! 
Zelf neem ik dan nog maar een klontje druiven-
suiker…”
Cees vermoedt dat Chris Froome of Nairo Quin-
tana de grote kanshebbers op de eindoverwin-
ning zijn. ”Contador weet ik niet, die heeft de Giro 
al gewonnen. En dan ook nog de Tour in één jaar, 
dat is nog nooit gebeurd. Weet je overigens dat 
Wilnis in de jaren tachtig twee wereldkampioe-
nen op de weg bij de junioren heeft gehad? Dat 
waren Michel Zanoli en Tom Cordes. En nu heb-
ben we er alweer een die van zich doet spreken, 
dat is André Looij.”

CEES KROON MET 
FAMILIE IDOLAAT 

Utrecht - Op de vooravond van La Grand 
Départ, vrijdag 3 juli, trekt er een fi etsende 
parade van het Wilhelminapark naar Plein 
Vredenburg. Deze carnavaleske optocht is 
de culturele variant van La Caravane Publi-
citaire. La Caravane d’Utrecht wordt een van 
de ‘eye catchers’ van de Grand Départ, waar-
bij de relatie tussen de Utrechter en zijn fi ets 
centraal staat. Van je eerste fi ets met zijwiel-
tjes tot en met de senioren-duo-tandem en 
de e-bike. La Caravane d’Utrecht wordt ge-
vormd door tien compartimenten van bewo-
ners en organisaties uit alle windstreken van 
Utrecht en bestaat uit bijzondere bouwwer-
ken op wielen, muziek en performance. Voor 
aan de stoet fi etst Kinderopvang Partou met 
de jongste generatie fi etsers inclusief klei-
ne ‘rondemissje’s. De hekkensluiters zijn de 
bewoners van Axion Continu die terugblik-
ken op de fi ets en oude ambachten en zich 
voortbewegen op bijzondere duo tandems 
en e-bikes. Tussenin onder andere het Ma-
liegilde i.s.m. het Zuilens Fanfare Corps die 
een ode geven aan noeste arbeid en staal 

van de Werkspoorindustrie. Maar ook Safa-
ri Social Club en De Vrolijkheid met muzikale, 
exotische karren gemaakt door kinderen van 
het AZC. Studentenverenigingen met bier-
fi etsen, dj-booths en college’s op wielen, de 
vereniging Oude fi ets met hoge bi’s en Sal-
wega scouting met mini-kampementen en 
kampvuurtjes. En wat te denken van De Vrij-
staat met de ‘Decyclette’, en uitvaartonder-
neming de Zwaan die meerollen met hun 
rouwfi etsen en de dood gaan begraven.
De parade vertrekt om 19.15 u vanaf het 
Wilhelminapark en eindigt tussen 20.45 en 
21.15 uur op het Vredenburg met een muzi-
kaal eindstuk. Publiek is welkom om langs de 
route te staan waar La Caravane d’Utrecht 
het beste in al zijn glorie beleefd kan worden! 
Het evenement is vrij toegankelijk en voor al-
le leeftijden geschikt.
Kijk voor meer informatie op: https://
utrecht2015.com/nl/evenement/la-carava-
ne-dutrecht. Voor een kijkje achter de scher-
men en de laatste updates: www.facebook.
com/lacaravanedutrecht

LA CARAVANE 
D’UTRECHT

Een bonte parade brengt een ode aan de fi ets!
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Sijbrant en Van Olst, Uithoorn

Waardebon twv 100 euro

Expert Mijdrecht
DVD speler

Juwelier Nant Hartel uit Wilnis
Sporthorloge (dames of heren)

De Zwart dranken en delicatessen, Wilnis
Verrassingspakket

Gert Stronkhorst, Uithoorn
BBQ-pakket
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L • Los de puzzel op door de cijfers en letters,
 die u in de advertenties van deze Tour bijlage 
 vindt, in de juiste volgorde te zetten

• Geef antwoord op de vragen

• U kunt de oplossing opsturen of brengen 
 t/m ZATERDAG 11 JULI naar:

 NIEUWE MEERBODE
 ANSELMUSSTRAAT 19 
 3641 AM MIJDRECHT

 Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 Slechts één oplossing per persoon/huishouden!

•   Wie wint de Gele trui: ......................................................................................................................................................

•   Voor de hoeveelste keer start de Tour de France in Nederland: ...........................................................

•   Hoeveel Nederlandse tourwinnaars hebben we gehad: ..........................................................................

De oplossing van de puzzel, de zin luidt: .................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ...................................................................Woonplaats: ..........................................................................................................

Telefoonnr.: ...................................................... mobiel: .............................................................................................................................

Juwelier Nant Hartel uit Wilnis
Sporthorloge (dames of heren)

De Zwart dranken en delicatessen, Wilnis
Verrassingspakket

Gert Stronkhorst, Uithoorn
BBQ-pakket

DE HOOFDPRIJS:
Giant Chill

Dames- of herenfi ets
BESCHIKBAAR GESTELD DOOR

BIKE OK UIT MIJDRECHT

DOE MEE MET HET TOUR DE FRANCE
MEERBODE PRIJZENFESTIVAL EN MAAK KANS 

OP EEN VAN DE BOVENSTAANDE PRIJZEN!

t.w.v.  € 529,00
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Etappe 4 • dinsdag 7 juli

Seraing > Cambrai • 223,5 km

Etappe 3 • maandag 6 juli

Antwerpen > Muur van Hoei • 159,5 km

Etappe 2 • zondag 5 juli

Utrecht > Neeltje Jans • 166 km

Utrecht > Utrecht • 13,8 km

Etappe 1 • zaterdag 4 juli

Arras > Amiens • 189,5 km

Etappe 5 • woensdag 8 juli

Abbeville > Le Havre • 191,5 km

Etappe 6 • donderdag 9 juli

Livarot > Fougères • 190,5 km

Etappe 7 • vrijdag 10 juli

Rennes > Mûr-de-Bretagne • 181,5 km

Etappe 8 • zaterdag 11 juli

Pau > Cauterets • 188 km

Etappe 11 • woensdag 15 juli

Lannemezan > Plateau de Beille • 195 km

Etappe 12 • donderdag 16 juli

Modane > L’Alpe d’Huez • 110,5 km

Saint-Jean-de-Maurienne > La Toussuire • 138 km

Gap > Saint-Jean-de-Maurienne • 186,5 km

Digne-les-Bains > Pra Loup • 161 km

Mende – Valence • 183 km

Etappe 15 • zondag 19 juli

Bourg-De-Péage > Gap • 201 km

Etappe 16 • maandag 20 juli

Etappe 17 • woensdag 22 juli

Etappe 18 • donderdag 23 juli

Etappe 19 • vrijdag 24 juli

Etappe 20 • zaterdag 25 juli

Sèvres > Parijs / Champs-Élysées • 109,5 km

Etappe 21 • zondag 26 juli

Rodez > Mende • 178,5 km

Muret > Rodez • 198,5 km

Etappe 13 • vrijdag 17 juli

Etappe 14 • zaterdag 18 juli

Vannes > Plumelec • 28 km

Etappe 9 • zondag 12 juli

Tarbes > Arette La Pierre Saint Martin • 167 km

Etappe 10 • dinsdag 14 juli
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ETAPPESCHEMA

TIJDRIT VLAK HEUVELS

HEUVELS

HEUVELS

HEUVELS

VLAK HEUVELS BERGEN

HEUVELS PLOEGENTIJDRIT BERGEN

KASSEIEN HEUVELS BERGEN

VLAK BERGEN BERGEN

VLAK BERGEN VLAK
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Offi ciële toertocht van de Tour de FranceOffi ciële toertocht van de Tour de France

TOERVERSIE UTRECHT

Ruim 13.000 fi etsliefhebbers hebben 
op zondag 28 juni in dé Utrechtse ge-
le trui gekoerst tijdens de Toerversie 
Utrecht. Daaronder ook tal van Wil-
nissers. 

De inschrijving hiervoor was al snel vol en 
het aantal was meteen het maximale wat 
aan de Toerversie kon deelnemen. Om ie-
dereen de kans te geven om over een deel 
van de tweede etappe Utrecht-Zeeland te 
fi etsen, werd op die zondag de Toerversie 
Utrecht georganiseerd en verreden. Gezin-
nen, beginnende en gevorderde fi etsers 
en bedrijventeams waren allemaal welkom 
bij deze Toerversie Utrecht. Vanaf de Jaar-
beurs Utrecht, de plek waar precies een 
week later de 198 toprenners startten, ver-
trokken de deelnemers aan alle vier afstan-
den, te weten 35, 75, 110 en 150 km. Voor 
gezinnen was de RTV Utrechtroute van 35 
km het meest populair. De route ging via 
de wijken Kanaleneiland en Leidsche Rijn in 
westelijke richting. Bij Kasteel Haarzuilens 
was het verste punt bereikt en ging de weg 
weer terug naar de fi nish bij de Jaarbeurs. 
De andere Tour-etappes volgen eerst al-
lemaal het eerste gedeelte van de offi  cië-
le Tour-etappe naar Zeeland tot aan Ou-
dewater, maar splitst zich daar in verschil-
lende routes vanaf 75 km en langer, waar-
bij onder meer plaatsen als Woerden en 
Kockengen, Bodegraven, Zwammerdam, 

Nieuwkoop, Kamerik, Leidsche Rijn en Vleu-
ten worden aangedaan. Bij de langste rou-
te zijn ook plaatsen in de Lopikerwaard op-
genomen. Zondagmorgen 28 juni om 07.00 
uur gaf de Utrechtse wethouder Jeroen 
Kreijkamp het startsein voor de langste af-
standen. Om 08.30 uur klom burgemeester 
Jan van Zanen op het podium om de bedrij-
venteams weg te schieten. Alle afstanden 
fi nishten ook weer bij de Jaarbeurs. Daar 
werd deze unieke dag afgesloten in wie-
lersferen met muziek, een hapje en drank-
je. Iedere deelnemer steunde automatisch 
de campagne ‘Wij kleuren geel’ van de goe-
de doelen combinatie Jeugdsportfonds 
(JSF) en Vrienden Wilhelmina Kinderzieken-
huis (WKZ). Het streven daarvan is om ieder 
kind, ziek of gezond, te kunnen laten spor-
ten. De Toerversie Utrecht wordt georga-
niseerd door de De Stichting Toerfi etseve-
nementen Utrecht. De afgelopen drie jaar 
hebben zij de Classico Giro Utrecht moge-
lijk gemaakt. Verenigingen die zich inzet-
ten voor de stichting zijn: RTC Domstad, 
RTC Duurstede, TT Leusden, WTC Nieuwe-
gein en De Fietskoerier Utrecht. Dit unieke 
event maakt onderdeel uit van het Utrecht 
2015-programma dat op 26 maart jl. is ge-
start. Een feestelijk 100-dagen-programma 
met allerlei activiteiten, exposities en eve-
nementen op het gebied van Sport, Cultuur 
&  Kennis. Zie ook de website www.toerver-
sieutrecht.nl

JONGSTE PROFWIELRENNER 
VAN NEDERLAND KOMT

UIT WILNIS

Wilnis - Een paar weken geleden is hij 20 
jaar geworden: André Looij, wonend op de 
Padmosweg in Wilnis. Hij is de jongste prof-
wielrenner van Nederland en rijdt sinds dit 
jaar voor het ‘Roompot Oranje Peloton’. Dat 
is een begin 2015 opgerichte Nederland-
se zogeheten ‘pro-continentale wielerploeg’ 
Roompot, die zich specifi ek richt op wiel-
renners met de Nederlandse nationaliteit. 
De ploegleiders zijn Michael Boogerd, Jean-
Paul van Poppel en Erik Breukink. Michael 
Zijlaard. De hoofdsponsor is Roompot Va-
kanties. Op 26 februari 2015 sloot Oranje 
Peloton als een nieuwe sponsor zich hierbij 
aan, vandaar de naam Roompot Oranje Pe-
loton. Ploegen als deze die formeel niet vol-
doen aan de strengere criteria voor World-
Tour, komen in deze categorie terecht. De-
ze wielerploegen nemen deel aan wedstrij-
den van de continentale circuits. Zij worden 
niet automatisch uitgenodigd om aan de UCI 
World Tour deel te nemen, maar verkrijgen 
vaak wel via het systeem van wildcards toe-
gang tot enkele van de belangrijkste wedstrij-
den in die competitie. Daardoor wordt het 
voor lokale ploegen mogelijk deel te nemen 
aan belangrijke internationale wedstrijden in 
hun eigen land of regio. Maar eventueel ook 
ana de Tour de France.
André Looij is ondanks zijn jeugdige leeftijd 
een gevierd wielrenner. Als kind al ‘scheurde’ 
hij per driewieler al over het asfalt rond zijn 
huis… Hij werd in 2011 Nederlandse kampi-
oen bij de junioren in het Keirin baanwielren-
nen (achter een derny gangmaakmotor). In 
hetzelfde jaar werd hij ook Nederlands kam-
pioen junioren bij de Scratch (15 km) waar-
bij de aankomst op de meet beslissend is 
voor de klassering. In 2013 won hij de der-
de etappe in de ronde van Kontich (St, Mar-
tinusprijs). In 2014 de eerste etappe in de 
Triptyque des Monts et Châteaux, der zes-
de etappe in de ronde van Bretagne en de 
tweede etappe van de Kreiz Breizh Elites. 
Toen nog in het shirt van de Rabobank waar-
voor hij reed in het Rabobank Development 
team. André is een typische wegrenner maar 
met als specialiteit de sprint aan het einde. 
Een soort Mark Cavendish, de Britse Wiel-
renner die aan het einde pas toeslaat.

Niet mee met de Tour
Roompot Oranje Peloton neemt echter geen 
deel aan de Tour, dus André tot zijn grote 

spijt ook niet! Hoe kan dat? “Er zijn 18 World-
Tour teams en 16 pro-continentale teams 
waar onze ploeg ook toe behoort. Om mee 
te doen aan de Tour de France moet je een 
wildcard krijgen van de organisatie. Er zijn 4 
wildcards te verdelen en dit keer vielen die te 
beurt aan drie Franse ploegen en een Zuid-
Afrikaanse wielerploeg. Wij vielen dus bui-
ten de boot,” legt André uit. “Wel jammer, we 
hadden graag mee gedaan en ik in het bij-
zonder natuurlijk, helemaal omdat de Tour 
in Nederland start en zo dichtbij in Utrecht. 
Ik had graag op veel fans gerekend langs het 
parcours. En ik had de Tour wel willen rij-
den natuurlijk. Ik ben weliswaar jong en het 
zou zwaar geweest zijn, maar toch… Je le-
vert wel een wereldprestatie en je rijdt jezelf 
ook in de kijker. Misschien is er volgend jaar 
een kans om mee te doen. Aan de andere 
kant rijden we met de ploeg genoeg andere 
wedstrijden.” André Looij heeft ook deelge-
nomen aan het Nederlands kampioenschap 
wielrennen op de weg ‘tussen de grote man-
nen’ over 250 km afgelopen zondag 28 juni 
in Emmen. Ten tijde van het schrijven van dit 
artikel was niet bekend hoe hij het er heeft 
afgebracht. Dat laten wij u nog afzonderlijk 
weten. Om in conditie te blijven fi etst André 
fi etst elke dag een fi ks eind op zijn trainings-
fi ets die gebouwd is van carbon en nog geen 
7 kilogram weegt…

André: “Als ik zie wat er allemaal aan Neder-
landse renners meedoet in de verschillen-
de ploegen hebben we best kans dat er een 
etappeoverwinning in zit en misschien wel 
meer. Maar er zitten vier uitgesproken men-
sen bij die kunnen winnen, dat zijn Contador, 
Froome, Nibali en Quintana. Het zal me ove-
rigens niet verbazen als er eens een uitschie-
ter tussen zit. Je weet nooit hoe de Tour ver-
loopt met weersomstandigheden, valpartij-
en enzovoort. Dat liever niet, een sportieve 
overwinning door prestaties te leveren is en 
blijft het mooiste.”
André heeft vanwege zijn trainingsschema 
weinig tijd om de Grand Départ in Utrecht bij 
te wonen. “Ik zie het wel op TV. Lijkt passief 
maar je ziet het wel beter want als die jon-
gens snelheid maken fl itsen ze in een paar 
seconden voorbij zonder dat je ze kan her-
kennen. Op TV blijven ze in beeld door de ca-
meraploegen langs het parcours en die met 
hen meegaan.”

GROOTS MUZIEKFESTIVAL 
IN BINNENSTAD UTRECHT 
TIJDENS GRAND DÉPART

Utrecht - In de binnenstad van Utrecht wordt tijdens de Grand Départ op vrijdag 3 van 
17.00 tot 01.00 uur en zaterdag 4 juli van 18.00 tot 01.00 uur een groots muziekfestival ge-
organiseerd. Het muziekfestival, Tournée de la Musique, tovert de drie pleinen Neude, Jans-
kerkhof en Domplein om tot muziekpodium. Het festival wordt georganiseerd door de vijf 
Utrechtse muziekpodia TivoliVredenburg, EKKO, De Helling, dB’s en RASA. Aanleiding is de 
Tour de France, waarvan de start, de Grand Départ, dit jaar in Utrecht plaatsvindt. Op het 
programma staan beroemde internationale en nationale acts, waaronder de populaire mu-
zikant Danny Vera, de door The Roots geprezen New Yorkse-band Too Many Zooz en de live-
sensatie Broken Brass Ensemble.
"Het is fantastisch dat het grootste sportevenement ter wereld in Utrecht start”, zegt Johan 
Gijsen, programmeur van Tournée de la Musique. “De Utrechtse muziekpodia willen met 
het gratis muziekfestival een extra dimensie geven aan de feestelijke start van de Tour de 
France.”

Tournée
De acts die op het muziekfestival staan, maken een tournée van podium naar podium: zo 
speelt de bekende rhythm & blues-band Sven Hammond eerst op de Neude en later op de 
avond op Domplein. Een andere optredende artiest is de populaire Janne Schra die samen 
met het fameuze Robin Nolan Trio optreedt. DeWolff  brengt vervolgens een dosis energie-
ke psychedelische bluesrock. En met het Broken Brass Ensemble en de New Yorkse-sensa-
tie Too Many Zooz krijgt het hart van het Tour-feest nog een extra adrenalinekick. Verder op 
het programma staan My Baby (blues), AlascA (indiefolk), Joris Linssen & Caramba (Neder-
landse mexicana), BRUUT! (jazz), TenTemPiés (reggae/ska), Zitakula (afrobeat), The Phantom 
Four (surfrock) en The Gospel Sessions (gospel). Na de liveoptredens zullen dj’s Les Francop-
hones, DAB en Brutus het feest op alle drie de podia voortzetten. De comediens van Het Co-
medyhuis zullen het programma presenteren. Festival Tournée de la Musique wordt georga-
niseerd in samenwerking met de horecaondernemers op de drie pleinen.
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6e START VAN TOUR IN NEDERLAND

Dit jaar start de Tour de France in 
Utrecht. Na vijf jaar is het grootste 
jaarlijkse wielersportevenement 
ter wereld terug in Nederland.

De Grand Départ van de Tour de France 
2015 in Utrecht is de zesde start van de 
tour in Nederland, een record voor elk 
ander land dan Frankrijk. Nederland was 
ook het eerste land waarin een buiten-
landse start van de Tour heeft plaatsge-
vonden. Dat was in Amsterdam in 1954, 
gevolgd door Scheveningen (1973), Lei-
den (1978), ’s-Hertogenbosch (1996) en 
Rotterdam (2010).
Utrecht is de negende Nederlandse stad 
die een etappe van de Tour host. Naast 
de Grand Départ steden is de Tour ook 
door Maastricht gegaan in 1969, Sint Wil-
lebrord in 1978 en Valkenburg in 1992 en 
2006.

LE GRAND DÉPART 
VAN DE TOUR DIT 
JAAR IN UTRECHT

Regio - De stad Utrecht staat al vanaf 
26 maart 100 dagen lang in het teken 
van de Tour de France met allerlei ac-
tiviteiten op het gebied van sport, 
cultuur en wetenschap. Tijdens het 
dit topsportevenement werken in 
Utrecht zo’n tweeduizend vrijwilli-
gers mee om van de start een succes 
te maken.

Het grootste wielerspektakel ter wereld 
krijgt voor de zesde keer in Nederland zijn 
Grand Départ, de feestelijke start van de 
Ronde van Frankrijk. Op donderdag 2 juli 
maakt Utrecht kennis met het peloton tij-
dens de ploegenpresentatie in park Lepe-
lenburg. De eerste etappe op zaterdag 4 
juli is een individuele tijdrit van 13,8 kilo-
meter grotendeels door het centrum van 
Utrecht en start om 14:00 uur. Overal langs 
de route kan men de wielrenners aanmoe-
digen en de wedstrijd beleven. Verspreid 
over de stad zijn er meer dan twintig ‘pu-
blieksvenues’ waar je wat kunt eten, drin-
ken en ontspannen. Er staan grote beeld-
schermen waarop je de wedstrijd kunt vol-
gen en er zijn ook andere activiteiten waar-
onder optredens. Ook nadat de wedstrijd is 
afgelopen gaan de festiviteiten op een aan-
tal van deze locaties gewoon door.

De tweede etappe op zondag 5 juli start 
om 13:45 uur en gaat via de stad door het 
Groene Hart richting Rotterdam en over Ro-
zenburg door naar Neeltje Jans bij de Oos-
terscheldekering in Zeeland. De traditione-
le reclamekaravaan vertrekt beide dagen 
twee uur voor het peloton. Voor bewoners 
en bezoekers van de stad is dit een unie-
ke kans om het wielerspektakel van dicht-
bij mee te maken. Beleef de Tour en ontdek 
de Tourkaravaan. Wielerliefhebbers uit De 
Ronde Venen en Uithoorn zullen ongetwij-
feld deze unieke mogelijkheid benutten om 
de start en alle festiviteiten erom heen per-
soonlijk te willen beleven. Voor heel veel in-

formatie over onder andere de bereikbaar-
heid van het centrum en de specifi eke lo-
caties deze week in de stad Utrecht kunt 
u terecht op de website www.tourdefran-
ceutrecht.com. Koning Willem Alexander is 
zaterdag 4 juli 2015 aanwezig bij Le Grand 
Départ van de Tour de France in Utrecht.

Route 2e etappe
De tweede etappe naar Neeltje Jans in Zee-
land wordt op zondag 5 juli verreden. Het 
startschot wordt om 13:10 uur gegeven op 
de Croeselaan. Het peloton rijdt het eerste 
deel van deze etappe 30 kilometer door de 
stad langs onder andere de Domtoren, de 
Neude en de Maliebaan. De koers zal rond 
13:45 uur offi  cieel vrij worden gegeven op 
't Goylaan. Na circa 30 kilometer verlaat 
het peloton via Vleuten de stad Utrecht en 
wordt er koers gezet richting Montfoort. 
Het peloton koerst vanuit Utrecht via Gou-
da en Rotterdam naar de Oosterscheldeke-
ring. Omdat de route door het Groene Hart 
gaat en bekende plaatsen aan doet kunnen 
liefhebbers de renners voorbij zien komen 
als zij dat willen. Tegelijkertijd organiseren 
veel gemeenten langs het parcours ook de 
nodige festiviteiten.

Na vertrek uit Utrecht zal het peloton 
achtereenvolgens Montfoort, Oudewa-
ter, Krimpenerwaard (Haastrecht), Gou-
da, Waddinxveen, Zuidplas (Nieuwer-
kerk aan den IJssel), Capelle aan den IJs-
sel, Rotterdam, Albrandswaard (Rhoon en 
Poortugaal), Rotterdam (Hoogvliet), Nisse-
waard (Spijkenisse en Bernisse), Hellevoet-
sluis, Goeree-Overfl akkee (Goedereede en 
Ouddorp) en Schouwen-Duiveland (Burgh 
Haamstede en Hammen) aandoen. Na 166 
kilometer ligt de eindstreep op de Neel-
tje Jans in Zeeland. Na 80,5 kilometer van-
uit Utrecht ligt op de Boompjes in Rotter-
dam de enige tussensprint van deze etap-
pe. Rond 17:21 uur is de verwachtte fi nish 
van de renners in Zeeland.



Het VeenLanden College feliciteert:
Geslaagden mavo Vinkeveen
Sanne Ambagtsheer, Iris Bastiaansen, Vera Bon-
ten, Dirk Bonten, Nadine Brockhoff, Levi Buur, 
Thaïsha Chaigneau, Tom Ebbing, Wouter Eijssink, 
Romy Ende, Robin Ettema, Tobias Evers, Naomi 
Fajumi, Babette Frijhoff, Björn Gansner, Damian 
Gijsen, Tessa Groeneweg, Lara Hage, Sam Hart-
mann, Ilse Hoogendoorn, Luke Hoogerwerf, Je-
roen van Houtum, Esmee IJpma, Bodhi de Jong, 
Nadine de Jong, Bas Keuning, Isa Kroon, Tom La-
kerveld, Joost Leeh, Ryanne Lem, Maxim Lub-
bersen, Maikel Meinsma, Hannah Mulder, Den-
nis Nieveen, Grace Omobude, Valerie Otten, Jas-
mijn Oudshoorn, Abdullah Pamuk, Bart Pappot, 
Bram Rietveld, Anne van Rijn, Ceder Rorije, Fam-
ke van der Schaft, Mitchell Schapendonk, Stef 
van der Spank, Max van der Spruijt, Stella Terp-
stra, Melanie Tito, Jelmer Valé, Michelle Veen-
stra, Chris Veerhuis, Zoë Verbruggen, Iris Ver-
weij, Britt Vlastra, Luuk van der Vliet, Hester de 
Vroet, Ramon van Weldam, Arjen van den Wijn-
gaard, Thijs Winters, Kim Zaal, Farnoesh Zandja-
ninezade Azad.

Geslaagden mavo Mijdrecht:
Yassine Amenkour, Noël Beckers, Emma Be-
ijer, Dylan Bergkamp, Daan de Best, Christa Blij-
leven, Ruben van Bodegom, Noah Boogaard, 
David Bruijn, Ewoud de Bruijn, Dylan de Bruin, 
Renske van Bunningen, Timo Bunschoten, Cal-
vin Dijk, Jemeko Donkervoort, Amal El Afi a, Tis-
sam El Kaouini, Yara van Es, Tijs de Graaff, Tes-
sa Hand, Bente Heemskerk, Koen Hendriks, De-
mi Hoogerwerf, Martijn Houwing, Tess Isaäcs, 
Chiel van der Jagt, Tim Jansen, Daan de Jong, 
Yoeri de Jonge, Robin Jongkind, Judith Joosten, 
Bonita Korlas, Elise Kraemer, Bonnie Kroon, Rick 
Kuijlenburg, Mika van der Laan, Manito Lamers, 
Marco van de Lindt, Amy van Loo, Martijn Looij, 
Timo van der Meer, Onno Meijer, Emma Melen-
horst, Latifa Metalsi, Dion van Mil, Manon van 
Neck, Iris Nieuwenhuis, David Ottevanger, Kaw-
tar Oulahsen, Tom Paulusma, Sasja Peereboom, 
Ilse Pietersen, Elena Raams, Scott Reingoud, 
Bonnie van Rossum, Brent Sauerbreij, Stan Sche-
per, Stan van Scheppingen, Alain Schutter, Boy-
an Smits, Jette van der Steen, Jaleesa Tijster-
man, Esmeralda van der Valk, Bjarne Vedder, 
Sven van der Veer, Nordin Vis, Gijs Visser, Lau-
ra Visser, Youri van Vliet, Nadia van Vliet, Shanty 
Weeling, Florien Werkhoven, Meerthe van Ype-
ren, Daniëlla van Zijtveld, Lotte Zoutman, Joël 
Zweerman.

Geslaagden havo Mijdrecht:
Magnus Aafjes, Nick Albers, Sara van Avezaath, 
Dave Beckers, Bo Beeker, Charlotte Beeloo, Ri-
anne van Bergen, Nina van Bergen, Benjamin 
Bierman, Nienke Biesot, Jelle-Pieter de Boer, 
Kevin Bon, Rosanne Bon, Dean Boon, Natasja 
Borgstede, Silvia van den Bosch, Dylan Bosman, 
Timo Brockhoff, Marjolein Broekhuijse, Marjon 
de Bruijn, Mats de Bruin, Lars Buenting, Jim-
my Burggraaf, Tijmen Buskermolen, Vera van 
Dijk, Romy van Dijk, Michaela Disseldorp, Loïs 
van Duijkeren, Tim Egbers, Carmen Engele, Si-
mone van de Geer, Marloes Germs, Twan Groe-
neveld, Wouter de Groot, Teije de Haan, Esther 
van Harten, Melissa Hartsink, Bowien Haveman, 
Connor van Heertum, Sanne Hoekstra, Iris van 
der Hoeven, Jari Holthuijsen, Melvin Hoogeveen, 
Hugo Huizeling, Myrthe Jansen, Debby de Jong, 
Alexa de Jong, Nancy Jouby, Emre Karaarslan, 
Ilse Kniep, Ewoud Kooijman, Dries Kooreman, 
Eva de Korte, Alexander van Kouwen, Maxime 
Kraak, Lianne Kraamer, Denis Krajnovic, Daph-
ne Kroon, Mila Kroon, Nandy van Kroonenburg, 
Estelle van der Laan, Thomas de Lange, Denise 
de Lange, Luke Langeveld, Richard van der Lee-
den, Stefan Lek, Denise Liesveld, Stan van Loon, 
Anna Louwerse, Ellen Marques, Ritchie Mato-
ta, Isra Mauloed, Lotte van der Meer, Sofi e van 
der Meer, Daphne Miedema, Lindsay Millenaar, 
Carmen de Mol, Dieuwertje Mulckhuyse, Am-
ber Nagtegaal, Tom Nisters, Chantal Offerman, 
Samuel Omobude, Sander van Oosterhout, Ru-
ben Ort, Jelmer van Os, Rebecca Paalman, Max 
Passet, Idysha Pérez Sanchez, Floor Piena, Dylan 
van der Poel, Jonna Polhuijs, Lilian Prins, Floris 
Pronk, Ilse van Putten, Jeroen Rademaker, Mel-
vin Reijm, Carmen de Rijk, Ruben Ruijgrok, Jus-
tin Ruimschoot, Elisabetta Santangelo, Maxime 
Santen, Niels Schaap, Tom van Schaick, Manon 
van Schaik, Rosanne van Schaik, Bas van Schep-
pingen, Lotte Schriek, Tim Spaargaren, Renske 
Steenbrink, Dennis van Stein, Sem Stoof, Hu-
go Straver, Dennis Tolboom, Carlijn Trouw,  Lars 
Vedder, Annemarieke van Veen, Jasper Velle, 
Merel Vellekoop, Rogier van Velsen, Layla Ver-
geer, Stefan Versluis, Tess Verweij, Dion Verwe-
ij, Tim Vianen, Lisa van Vliet, Sabine Voors,  Thir-
za van Walraven, Echica Warrels, Valerie van der 
Werff, Savanna de Werk, Vera Wigchert, Bram 
van Wijk, Daniëlle Willekes, Sandra de Wit, Jai-
my Witbraad, Bodine Wolzak, Brian van Yperen, 
Jimmy Zomer, Lisa van Zuijlen.

Geslaagden atheneum Mijdrecht:
Maayke Adema, Britt Augustin, Ilse Bader, Wes-
sel Bastiaansen, Kristie van Bergen, Wendy Blie-
kendaal, Boyd Bosman, Justin Both, Megan van 
Bruggen, Denise Bultena, Annemijn Callenbach, 
Ruben Clerc, Bram Degens, Jelte Dirkson, Philipp 
Dolata, Celine de Dood, Ricardo van Doorn, Eli-
se Ebbinge, Clarice Egbers, Sanne van Eijs, Lot-
te Elfferich, Koen Fransen, Kim Gaaikema, Maud 
Geerts, Fieke de Haan, Rik de Haan, Robin de 
Haan, Vincent Hartong, Gheeta Hirlal, Jonathan 
van der Horst, Nadia Keijzer, Elise Keyzer, Rim-
my Kloosterman, Esmée Koek, Quinty Koele-
mij, Lisa van der Kooij, Cintha Kooistra, Arthur 
van Kootwijk, Bram Korver, Mike de Kuiper, Dirk 
van der Laan, Marjolein Lambregts, Jessica Lam-
bregts, Arie Langelaar, Luc Laport, Babette Lim-
burg, Me'shell Luijt, Julie Marchand, Pauline van 
Nunen, Tijs Oldenburger, Yoran Overmars, De-
nise Overwijk, Wouter Pijper, Manon van der 
Ploeg, Silke Ravesloot, David van Rijn, Bart van 
Schaick, Chloé van Schaik, Amy Scheren, Rosalie 
Schouten, Jeroen van Smoorenburg, Tessa Stee-
neken, Nino Verbruggen, Femke Volmer, David 
de Vries, Thijs de Vroet, Sterre Westenbrink, Isa-
bel van Wijngaarden, Roelant Wilmink, Huibin 
Zhou.

Op vrijdag 26 juni 2015 kwam dan eindelijk de uitslag binnen bij het VeenLan-
den College van het tweede tijdvak van het Centraal Examen: mavo, havo en 
atheneum. De school kan tevreden zijn met de resultaten: drie van de vier af-
delingen (mavo en atheneum) scoren zeer ruim boven het landelijk gemiddel-
de en de vierde afdeling (havo) heeft een gemiddeld resultaat en dat is ook 

keurig te noemen. De mavo in Mijdrecht heeft een fraai resultaat van 95 % ge-
slaagden en de mavo in Vinkeveen is trots dat voor het tweede achtereenvol-
gende schooljaar alle eindexamenkandidaten de eindstreep hebben gehaald, 
maar liefst 100 % geslaagden. Bij de havo slaagde 86 % en het atheneum mag 
trots zijn op een schitterend slagingspercentage van 95 %. 
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de en de vierde afdeling (havo) heeft een gemiddeld resultaat en dat is ook 
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DE GESLAAGDE LEERLINGEN VAN HET ATHENEUM
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Weer hoog percentage geslaagden
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Jeugdschutteren 2015

Geslaagde examens bij 
Horangi Taekwondo

6e BMX West competitie 
in Oud-Beijerland

Prijzen regen bij GVM ’79
Vinkeveen - Op zaterdag 20 juni, na 
het mini-maxi-mix toernooi was het tijd 
voor de finale van het jeugdschutteren. 
Na de al eerder gespeelde voorrondes 
waren er uit elk team finalisten aanwe-
zig op de finale. Deze speelden op de-
ze dag tegen hun leeftijdsgenoten om 
zo uit te maken wie zich de schutters-
kampioen van 2015 mag noemen. Ook 
dit jaar was het publiek weer in grote 
getalen blijven hangen om de kinde-
ren aan te moedigen. In totaal was de 
opkomst bij de voorrondes 78 %. Geen 
van de deelnemers of deelneemsters 
heeft in de finale alle wedstrijden we-
ten te winnen en iedereen heeft mini-

maal één wedstrijd gewonnen. Bij de 
F- en D-pupillen was er een extra wed-
strijd nodig om de eerste plek te bepa-
len vanwege een gelijke eindstand. Bij 
de B-aspiranten waren alle vijf de wed-
strijden van de ‘best of 5’ nodig voor-
dat het beslist was. De grootste over-
winning was 17-2 en de uitslag met de 
meeste doelpunten 16-10.

De uiteindelijke winnaars zijn:
- Bij de F, Jeroen de Rooij
- Bij de E, Isabel van der Horst
- Bij de D, Tessa Fokker
- Bij de C, Robin Troost
- Bij de B, Lisette van der Leeden

Mijdrecht - In sporthal “De Een-
dracht” staan de examenkandida-
ten samen met hun fans en de exa-
minatoren weer klaar voor de tae-
kwondo examens. De examens wor-
den zoals gebruikelijk afgenomen 
door de trainers Bas Bokkes, Rem-

ko van Gerven, Lotte Besseling, At-
tilla de Groot en Charly Hendriks. 
Het taekwondo examen bestaat uit 
verschillende onderdelen. Het eer-
ste examenonderdeel is poomse, dit 
is een stijlvorm waarbij verschillen-
de technieken in een vaste volgor-

Regio - Afgelopen zondag werd al-
weer de 6e ronde verreden voor de 
strijd voor de BMX west competitie, 
ditmaal bij de Spuicrossers in Oud-
Beijerland. 50 Rijders van UWTC 
hadden zich vandaag ingeschreven 
voor de in totaal 62 races in de eigen 
en de open klasse. Dit is de laatste 
wedstrijd voor de zomervakantie en 
de laatste wedstrijd voordat het ge-
weld echt gaat losbarsten!! Volgend 
weekend het NK in Klazinaveen die 
week daarop het EK in Erp en last 
but not least vanaf 21 juli het WK in 
Zolder, België, er komen dus drukke 
tijden aan voor de rijders! Om 10.30 
uur werd er keurig op tijd begonnen 
met de wedstrijd. Bij de boys 6- was 
het voor Mitch v.d. Steegt zijn aller-
eerste grote wedstrijd en dat viel al-
lemaal niet mee, hij deed enorm zijn 
best maar werd helaas in zijn man-
ches steeds vijfde maar kon daar-
door toch een B-finale rijden. Hij 
zal in de toekomst alleen nog maar 
groeien, prima gedaan hoor! In de 
manches moesten de UWTC-ers een 
flinke onderlinge strijd leveren en 
dat leverde vaak hele mooie gevech-
ten om het heetst van de strijd op. 
Dit was duidelijk te zien bij de boys 
14 tussen Maarten van der Mast en 
Kevin Boomkens. Om 12.30 uur werd 
er eerst nog een herkansing verre-
den bij de boys 14, hierin werd Jesse 
Versteeg helaas 5e geen halve fina-
le voor hem. Bij de open klasse 10-11 
moest er zelfs eerst nog een kwart-
finale verreden worden; Rens, Alec, 
Sem, Max Kroon en Joël deden goe-
de zaken zij wisten zich allemaal te 
plaatsen voor de halve finale open 
klasse. Na een korte pauze kon er 
begonnen worden met de 24 halve 
finales. Bij de boys 9 valt Jur de Beij 
helaas in zijn halve finale, maar door 
snel op te staan weet hij toch nog 5e 
te worden, helaas net geen finale-
plaats voor hem. 

Boys
Bij de boys 10 zijn er in ieder geval 
al 6 UWTCers die strijden voor een 
plekje in de finale. Alec 1ste, Rens 
3e en Jessy 4e in de ene halve finale 
en Joël 4e in de andere halve finale. 
Helaas net geen finale voor Daan en 

Govanni. Bij de boys 11 deden Brian 
Worm en Max Kroon ook goede za-
ken door 1ste en 4e te worden. Bij 
de boys 12 werd Brian Boomkens 
zeer sterk eerste in zijn halve finale 
ook Max de Beij 3e en Tonko Klein 
Gunnewiek 4e wisten zich te plaat-
sen. Izar van Vliet Garcia werd bij de 
boys 13 2e in zijn halve finale. Bij de 
boys 14 ook veel jongens van UWTC 
vertegenwoordigt, Kevin 2e, Flip 4e, 
Maarten 2e en Jimmy 4e; top gedaan 
mannen! Bij de boys 17+ moest er 
ook flink geknokt worden voor een 
plaats in de finale, helaas kwam Wil-
jan Brouwer te val maar Tom Brou-
wer 1ste, Arjan 3e en Roberto 1ste 
wisten zich gelukkig wel te plaat-
sen. Na een korte break werd er ge-
lijk doorgegaan met de halve finales 
in de open-klasse. Bij de Boys 8-9 
wisten Daan en Jur de finale te ha-
len. Boys 10-11 deden Rens, Sem en 
Joël dit kunstje na. Boys 12-13 fina-
le plaatsen voor Izar en Brian Boom-
kens en bij de boys 14-15 een zeer 
overtuigende finaleplek voor Bart 
van Bemmelen, die al weken in een 
bloedvorm verkeert, dit belooft nog 
wat voor de aankomende GROTE 
wedstrijden!! Ook finaleplaatsen voor 
Joey en Kevin. In de klasse 16+ reed 
Tom Brouwer naar de 3e plaats, Ar-
jan van Bodegraven werd knap 4e en 
Roberto Blom de hele dag al voorop 
te zien werd mooi 2e. Iets over half 
twee kon er begonnen worden met 
de finales in de eigen en open klas-
se; de top 3 uitslag: cruisers 40+ Ga-
by Paans 2e, Eelco Schoenmakers 
3e cruisers 30-39 Michiel Jansen 
3e cruisers 17-29 Roberto Blom 1ste 
Sven Wiebes 2e en Mike Veenhof 
3e Boys 6- Gino Soede 3e, Boys 10 
Alec van der Mast 3e, Boys 11 Brian 
Worm 2e , Boys 12 Brian Boomkens 
1ste , Boys 13 Izar van Vliet Garcia 2e 
Boys 14 Kevin Boomkens 3e , Maar-
ten van der Mast 4e Boys 15 Bart van 
Bemmelen 1ste sportklasse 17+ Tom 
Brouwer 2e en Roberto Blom 3e. De 
volgende rijders gingen in de open 
klasse nog met een mooie beker 
naar huis: Boys 8-9 Daan Corts 3e , 
Boys 12-13 Izar van Vliet Garcia 2e 
Boys 14-15 Bart van Bemmelen 1ste 
en Boys 16+ Roberto Blom 3e.

Mijdrecht - Zaterdag 27 Juni was 
het dan zo ver, de toestelfinale in 
Galgenwaard! Tijdens deze fina-
le hadden 15 turnsters van GVM 
zich geplaatst. De eerste wedstrijd 
was het erg druk met 8 turnsters die 
mochten aantreden. Er waren mooie 
oefeningen op de balk te zien van 
Rosalien Sjarifudin en Hatice. Can-
kaya. Rosalien hurkte mooi door en 
de handstand van Hatice was mooi 
strak. Isa de Jong, Stefanie Plooij 
en Nynke Bouwman waren aan de 
beurt bij sprong. Isa sprong een 
strakke handstandplatval waarmee 
zij een eerste plek behaalde. Dit 
keer maakte Isa geen fouten op de 
brug en behaalde een mooie twee-
de plaats.  Nynke ging van start bij 
de sprong en eindigde als tweede.
Ook op vloer werd Nynke tweede 
met haar mooie oefening.  Stefanie 
turnde daarna een mooie oefening 
op balk. Helaas niet genoeg voor 
een medaille, maar toch goed ge-
daan. Luna van Sijl deed de overslag 
op de vloer wat haar extra punten 
opleverde. Op sprong behaalde Lu-
na een eerste plaats met haar hand-
stand platval. Merel ten Haaf en Iris 
Koppenol waren ook aan de beurt. 
Merel voerde een mooie vloer oefe-
ning uit waarbij ze een mooie glim-
lach op had staan.  Hiermee behaal-
de zij een vijfde plek. Iris had eerst 
wat moeite met het inturnen bij de 
brug maar tijdens de wedstrijd was 
hier niks meer van terug te zien. Met 
het ophurken en haar mooie sal-
to behaalde Iris een derde plek.  In 
de tweede wedstrijd waren Tara de 
Jong, Lisa Snoek, Lisa van Nobelen 
en Lincy Bunschoten aan de beurt. 

Tweede
Lincy en Lisa van Nobelen lieten bei-
de een mooie vloeroefening zien. 
Hierbij waren beide overslagen uit-
stekend. Lisa van Nobelen had ook 
nog de brug als finale onderdeel. 
Met haar salto af behaalt Lisa hier-
mee een derde plaats. Toen was het 
de beurt aan Tara de Jong en Li-
sa Snoek. Lisa haar sprong was 
krachtig en strak, maar net niet ge-
noeg voor de eerste plaats. Toch een 
mooie tweede plaats behaald! Ta-
ra was helemaal in haar element op 
de balk en maakte een koprol waar-
bij ze op de balk bleef. Het leverde 
haar een derde plaats op.  Ook Ta-
ra haar overslag op de vloer was erg 
mooi. Dan de laatste wedstrijd. In 
deze wedstrijd was het de beurt aan 
Marit Zwemer, Karlijn Hoornweg en 
Grace Makungu. Vlak voor de wed-
strijd werd Marit nog opgeroepen 
als reserve voor op de vloer. Dit was 
erg spannend maar achteraf nergens 
voor nodig. Ze turnde een uitsteken-
de oefening waarbij ze met haar rad-
slag arabier de lucht in schoot. Op 
sprong kwam Marit net te kort voor 
een medaille en eindigde als vier-
de. Karlijn en Grace hadden alle-
bei de balk als toestelfinale. Bij Kar-
lijn ging de koprol perfect en Grace 
bleef op de balk staan met haar rad-
slag. Goed gedaan! Bij sprong schoot 
Grace over de kast heen, zoveel vaart 
had ze en haar benen mooi gestrekt! 
Ze behaalde daarmee een eerste 
plaats. Karlijn mocht ook in de vloer 
finale haar oefening laten zien. Ze 
maakte een mooie overslag en een 
boogje. Al met al was dit een zeer 
geslaagde dag. 

de worden gedaan. Tijdens de stap-
sparring valt een persoon aan en 
de ander maakt een verdediging en 
tegenaanval. De examenkandida-
ten lieten zien dat zij hun technie-
ken ook in relatie tot een tegenstan-
der prima beheersen. Bij het onder-
deel sparren hebben de examen-
kandidaten de examinatoren er-
van overtuigd dat ze veel variatie in 
huis hebben. Zowel aanvallend door 
zelfverzekerd en doelgericht te zijn 
als verdedigend waarbij het gaat 

Op de foto v.l.n.r. vooraan: Isabel v.d. Horst, Jeroen de Rooij en Tessa Fokker 
en achteraan: Lisette vd Leeden en Robin Troost.

Tourkoorts neemt toe 
onder wielerliefhebbers
De Kwakel - Precies honderd deel-
nemers staan weer te trappelen om 
erve Vlasman te mogen betreden. 
Woensdagavond de 1e juli mogen 
zij de eerste veuren trekken in het 
grint als in het Tourhome de trek-
king van de ploegen plaatsvindt. 
Met teams van vijf renners mogen 
zij de komende drie weken strijden 
om de gele petten. Daarnaast zijn er 
gele, rode en witte truien te verdie-
nen voor de beste voorspellers van 
de etappes van de ronde van Frank-
rijk. Het belooft een moeilijk te voor-
spellen Tour te worden, dat begint 
al met de proloog in Utrecht. Zal 
een Nederlandse renner, Dumoulin, 
na ruim 25 jaar weer eens een gele 
trui aan mogen trekken? Het uitval-
len van Kittel, een zekerheid van de 
afgelopen twee rondes, maakt het 
voorspellen van de massasprints er 
ook niet makkelijker op. Met Nibali, 
Contador, Frome en Quintana zijn er 
ook vele kanshebbers op de eindze-
ge in Frankrijk. Daarnaast zijn er ve-

le etappes die in Kwakelse termen 
als konijnenritten bestempeld mo-
gen worden, geen keus uit vijftien 
sprinters of vijftien berggeiten, maar 
uit een gros renners die zo een rit 
kunnen winnen. Vrijdagavond de 3e 
juli moeten de eerste lappen in de 
bus, een eerste gezellige soort reü-
nieavond. 
Deelnemers hebben elkaar in geen 
jaar meer gezien en ook nieuwe ge-
zichten dienen zich aan. Op zater-
dagochtend vertrekt een bus met 
deelnemers naar Utrecht om hun 
favorieten naar de door hun voor-
spelde plaats te schreeuwen. Dat 
levert extra punten op, waardoor 
er meer kans is om Maurice Bar-
tels, de winnaar van verleden jaar, 
uit zijn gele trui te rijden. De span-
ning neemt evenredig toe met de 
voorspelde temperaturen, de bidons 
zullen niet aan te slepen zijn in het 
Tourhome, de komende drie weken 
het bruisende hart van wielermin-
nend De Kwakel. 

Op de foto de winnende ploeg van het verleden jaar.

Top prestatie geleverd op 
WK Beach Volleybal
Uithoorn - Op zaterdag 27 juni heeft 
Uithoornaar Lars Hogeveen samen 
met teamgenoot Hugo van Veen uit 
Amstelveen een prachtige dertiende 
plek behaald op het grootste beach 

volleybal toernooi ooit in Nederland 
gehouden. Het toernooi, verdeeld 
over 260 velden op het Schevening-
se strand, was tevens een geslaagde 
Guinness wereld record waarbij 2355 
gelijktijdig spelende deelnemers aan 
deelnamen. Lars en Hugo kwamen 
met hun 13 jaar uit in de groep on-
der de 16. Via loting kregen zij in hun 
eerste pool al meteen de twee zwaar-
ste tegenstanders, de nummers 1 en 2 
van vorig jaar! Omdat elke team in de 
pool met 2 winst en 1 verlies eindigde, 
bepaalde de set uitslagen uiteindelijke 
een tweede plek in de pool. Het vervolg 
van het toernooi werd steeds spannen-
der. Uiteindelijk werd de vermoeidheid 
te groot om zoveel wedstrijden in de-
ze korte tijd te kunnen spelen. Op deze 
prachtige zonnige dag konden ze in de 
avond nog nagenieten van een vip be-
handeling, met het bijwonen van een 
wedstrijd op de Dam in Amsterdam 
van hun trainer Sven Vismans. Sven is 
deelnemer aan het WK Beach Volley-
bal wat momenteel in Nederland wordt 
gehouden.
Lars Hogeveen

Veenland turnsters turnen 20 medailles bij elkaar!
De Ronde Venen - Zaterdag werd 
in Utrecht de toestelfinale gehouden. 
De beste 8 turnsters turnden per toe-
stel. Je kon je plaatsen voor drie toe-
stellen en de Veenland turnsters had-
den maar liefst 51 plaatsen bij elkaar 
geturnd in de voorronden. Een pres-
tatie waar we al super trots op zijn. Er 
werd geturnd op 4 toestellen: brug, 
sprong, balk en vloer.
De Veenland turnsters hebben ver-
schrikkelijk hun best gedaan en 
maar liefst 20 medailles gewonnen. 

De uitslag was: 
Brug: Floor 1ste, Tanja en Robyn 
2de en Emma, Isa, Demi en Julia 
3de. Sprong: Julia en Irene 2de, Jas-
mijn 3de. Balk: Roos, Julia, Jasmijn 
en Tanja 2de, Demi, Nora en Em-
ma 3de. Vloer: Floor 1ste, Tanja 2de, 
Roos 3de. Jessica, Renske, Julie, Si-
enna, Sascha , Daphne, Eva, Noë en 
Marijn vielen helaas net niet in de 
prijzen maar hebben ook mooie oe-
feningen laten zien. We gaan nu ge-
nieten van een lekkere vakantie. Ik 
wil tot slot de juryleden en de leiding 
bedanken voor hun hulp en jureren 
op alle wedstrijden. Op 1 septem-
ber is iedereen weer welkom voor de 
lessen. Kijk voor de tijden op www.
veenland.nl. 

om snel en doordacht te reageren 
op een aanval.De sparringsvormen 
zijn van non-contact tot en met full-
contact met beschermers, dit is af-
hankelijk van de graduatie. Voor de 
hogere banden moeten de examen-
kandidaten verschillende realisti-
sche zelfverdedigingen laten zien 
tegen vastpakken. Voor deze hogere 
graduaties staat er ook een breek-
test op het programma, waarbij 
een houten plankje met een schop 
moet worden gebroken. Alleen Es-
mee Lek hoefde dit dit spannende 
en spectaculaire onderdeel te laten 
zien en zij heeft dit goed uitgevoerd. 
De trainers kijken terug op een ge-
slaagd examen met een hoog ni-
veau en feliciteren alle geslaagden! 
Voor meer informatie over taekwon-
do of Horangi kunt u www.horangi.
nl of de facebookpagina bezoeken.

Hieronder een overzicht 
van de geslaagden:
Gele slip: Jayden Peeters, Gianluca 
Flohil, Stef van de Wetering, Mees 
van de Wetering, Ekram Akbari, Ja-
nice Hendriks, Yassin Ben Allal. 
Groene slip: Emma van Dijk, Char-
lotte Bulterman. Blauwe slip: Rick 
Vriend, Nanna Limburg. Blauwe 
band: Esmee Lek 
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Meiden CSW Nederlands 
kampioen straatvoetbal!

34e “Ute Hoirne Open” 
zeer geslaagd

Thamen Pupillen drie wint 
double-header tegen UVV

Thamen honkballers 
winnen zesde keer op rij

Vervolg van de voorpagina

Een super enthousiaste stadion-
speaker vergeleek het voetbal van 
CSW zelfs met het ‘tikkie-takkie’ 
voetbal van Barcelona. Die manier 
van spelen leverde de meiden af-
gelopen seizoen al het ongeslagen 
kampioenschap op met hun eigen 
MD1 elftal en zorgde ook bij deze 
straatvoetbalwedstrijd voor de over-
winning. 2-0 Werd het uiteindelijk 
voor de equipe van Bertus Vrielink 
en Erik van Dijk uit Wilnis.

Finale
Die uitslag was voldoende voor een 
finaleplaats tegen de Biggetjes uit 
Hardenberg die tot dan toe ook al 
hun wedstrijden, inclusief de finale 
in hun district, hadden gewonnen. 
Onder het toeziend oog van diver-
se superhelden uit de straatvoetbal-
wereld, waaronder Nasser el Jack-
son – wereldkampioen ground-
moves, Jeand Doest – wereldkam-
pioen panna voetbal, Tom Veg-
ter – vice kampioen freestyle voet-
bal én Rocky – pionier van het vrou-
wen straatvoetbal, werd vooraf eerst 
plechtig het Nederlands Volkslied 
uit volle borst meegezongen. De fi-
nalewedstrijd laat zich in woorden 
nauwelijks beschrijven. Bloedstol-
lend spannend, een hevige strijd 
over een weer, kansen te over, doel-
punten aan beide kanten, uitzinni-
ge familieleden, coaches en ande-
re toeschouwers langs de kant, on-
navolgbare acties, afgewisseld door 

slordig balverlies. Alles wat een fi-
nale in zich hoort te hebben. CSW 
scoorde 1-0 en 2-0, vervolgens werd 
het 2-1, gevolgd door een snelle 
3-1. Toen daarna de 3-2 viel, werd 
het minutenlang nog bloedstollend 
spannend. CSW had kansen te over, 
maar benutte ze niet. De meiden 
uit Hardenberg kwamen nauwelijks 
meer aan de bal, maar áls ze uitvie-
len, waren ze reuze gevaarlijk. Nooit 
eerder heeft een fluitsignaal voor de 
meiden uit Wilnis zo verlossend ge-
klonken als het fluitje dat op 28 ju-
ni 2015, om 17.40 uur, weerklonk. 
3-2 Winst én Nederlands kampi-
oen straatvoetbal. Wat een presta-
tie voor het poldercluppie uit Wil-
nis en deze meiden in het bijzonder! 
En wat een beloning ook! Niet al-
leen namen de meiden een medaille 
en een giga grote zilveren cup met 
grote oren mee naar Wilnis, maar ze 
zijn tevens uitgenodigd voor de EK-
kwalificatiewedstrijd Nederland–
IJsland op 3 september in een onge-
twijfeld bomvolle Amsterdam Arena. 
Als kers op de taart worden ze daar 
in de rust met een ereronde gehul-
digd voor hun uitzonderlijke presta-
tie. Komt dat zien! Word je nu ook 
enthousiast van meisjesvoetbal en 
wil je niet alleen bij een reuze gezel-
lige club spelen, maar ook kans ma-
ken om met de besten mee te voet-
ballen, meld je dan als lid aan bij 
CSW via www.cswilnis.nl/contact/
ledenadministratie. Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met 
Bertus Vrielink, tel. 06-22942850.

Uithoorn - In de afgelopen week 
werd op het schitterende tennispark 
in het Libellebos in Uithoorn voor 
de 34 ste keer het Ute Hoirne Open 
tennis toernooi georganiseerd. Het 
toernooi heeft een heel goede naam 
in de omgeving en de toernooicom-
missie had er alles aan gedaan om 
deze goede uitstraling te behou-
den. Zeven sponsors hadden de ze-
ven banen gesponsord en de spe-
lers werden dan ook, als zij moes-
ten spelen, naar de desbetreffende 
gesponsorde baan gedirigeerd. El-
ke avond stond de keukenbrigade 
klaar en kon men genieten van een 
heerlijke maaltijd. Naast het tennis 
was er op donderdagavond een tra-
ditiegetrouw een wijnproeverij en 
op vrijdagavond een gratis Kanto-
nese maaltijd voor de deelnemers. 
Hiervoor hadden zich zo’n 90 deel-
nemers opgegeven.

Afgelopen zondag stonden alle fi-
nales gepland en werden alle kam-
pioenen in het zonnetje gezet. Het 
was nog even spannend of de fina-
les wel allemaal gespeeld zouden 
kunnen worden: er werd immers 
flink wat regen en zelfs onweer 

voorspeld. Maar uiteindelijk viel 
het allemaal mee en heeft het pu-
bliek kunnen genieten van een aan-
tal prachtige en spannende partijen. 
Wat te denken van de partij in de 
HD 4. Een wedstrijd op het scherpst 
van de snede tussen de ‘jonkies’ uit 
Uithoorn: Roy Gomersbach en Stan 
Soels , tegen de ervaren mannen 
Jaap Birjmohun en Honzik Pavel. 
Stan had eerder die dag al de fina-
le in de gemengd dubbel 5 gewon-
nen, samen met Anita Soels. In deze 
spetterende heren dubbel ging het 
hard tegen hard, op een zeer spor-
tieve manier. De jonkies wonnen de 
gelijk opgaande eerste set met 7-5. 
Ook de tweede set ging weer gelijk 
op. Deze werd gewonnen door Jaap 
en Honzik. Er moest dus een derde 
set aan te pas komen om de win-
naar te bepalen. Geen straf voor het 
publiek, dat genoot van deze wed-
strijd. Uiteindelijk wonnen de er-
varen mannen Jaap Birjmohun en 
Honzik Pavel de derde set en daar-
mee het toernooi. De toernooicom-
missie kan terugkijken op een ge-
slaagd evenement en wil nogmaals 
alle sponsors hartelijk danken voor 
hun bijdrage!

Uithoorn - Op de eerste écht zo-
merse dag van deze zomer stond 
de dubbele ontmoeting met het 
Utrechtse UVV op het programma. 
Pupillen 3 speelde een thuis- en uit-
wedstrijd achter elkaar op het eigen 
sportpark, omdat de eerder geplan-
de uitwedstrijd in Utrecht werd af-
gelast. Ondanks een aantal afwezi-
ge en zieke spelers lukte het de coa-
ches Mike, Frans en Jurgen toch om 
een sterk team het veld in te sturen.
Met de kans om de tweede plaats 
steviger in handen te krijgen begon-
nen de jongens sterk. Quinto startte 
als werper, en door de afwezigheid 
van Tycho en Goya mocht Arend be-
ginnen met catchen. De eerste twee 
ballen waren direct mooie slagbal-
len en ook de andere twee ‘nullen’ 
werden snel gemaakt. In de gelijk-
makende beurt begon Balder prima 
met een honkslag. Op de beurt van 
Jeremi kon Balder het tweede honk 
stelen en kwam hij zelf op het eer-
ste honk terecht, waarna Mike de 
eerste punten kon binnenslaan door 
zelf op één te komen en Balder thuis 
te laten komen. Helaas kon Rocco 
de bal niet in het veld krijgen door 
een zeer afwisselend gooiende wer-
per en maakte de eerste ‘nul’. Op de 
beurt van Mees stootte Jeremi door 
naar het derde honk. Helaas kregen 
Mees en vervolgens bram drie slag 
te verwerken en bleef de score be-
perkt tot slechts één punt.

Tweede inning
De tweede inning begon de veld-
ploeg weer ijzersterk. Door goed 
veldspel van Jeremi die de slag kon 
oppikken en snel naar Balder op één 
gooide werd de eerste ‘nul’ snel ge-
maakt. Door goede dekking te ge-
ven bij het eerste honk kon de bal 
op een slag van de tegenstander 
snel worden gegooid naar het twee-
de honk zodat ook de tweede nul 
snel was gemaakt. Aan dit soort ac-
ties kun je duidelijk zien dat Pupil-
len drie als team aan het groeien is!.
Ook de derde nul volgde snel en kon 
er weer worden gewisseld. Quin-
to mocht het spits afbijten in de ge-
lijkmakende tweede beurt maar kon 
snel weer terug de dug-out in met 
drie slag. Martijn kwam met zijn slag 
op het eerste honk terecht. Op de 
beurt van Kai kon Martijn het twee-
de honk stelen, waarna Kai met een 
bekeken tik voor zoveel verwarring 
bij de tegenstander kon zorgen dat 
hij zelf een homerun kon maken en 
ook Marijn binnen bracht: 3-0. Mi-
lan kwam ook tot een mooie slag 
en bereikte het eerste honk. Op de 
beurt van Arend, die zelf het eer-
ste honk haalde, kwam Milan bin-
nen en maakte zo de 4-0. Tijdens de 
slagbeurt van Dominique, die helaas 
drie slag kreeg, kon Arend stelen tot 
het derde honk waarna Balder een 
homerun sloeg en zo Arend en zich-
zelf thuis bracht (6-0).

Derde inning
De derde inning werd weer gecon-
centreerd begonnen door het wer-
per/catcher-duo Quinto en Arend 
en in recordtempo kon er weer ge-
wisseld worden. In de gelijkmaken-
de beurt mocht Mike beginnen en 
kreeg helaas drie slag en maakte zo 
de eerste ‘nul’. Rocco maakte met 
een prachtige slag een twee-honk-
slag en kon vervolgens op de beurt 
van Mees, die zelf op één kwam, 
scoren (7-0). Op de beurt van Bram 
kon Mees het tweede en derde 
honk stelen, waarna hij op de honk-
slag van Quinto kon binnenkomen 
(8-0). Op de beurt van Martijn kon 
Quinto nog wel tot het derde honk 

stelen totdat Martijn met drie slag 
werd uitgegooid. Omdat was afge-
sproken tweemaal een uur te spe-
len betekende dit ook het einde van 
de eerste wedstrijd. Het was inmid-
dels goed warm geworden op het 
veld en de ijsjes brachten dan ook 
een welkome verkoeling. De tweede 
wedstrijd – formeel de uitwedstrijd – 
begon met een slagbeurt voor Kai. 
Hij raakte de bal goed, maar helaas 
voor hem werd hij uitgegooid voor-
dat hij het eerste honk bereikte. Mi-
lan kwam tot een mooie honkslag en 
kon op de volgende beurt van Arend 
stelen tot drie. Omdat Arend zelf, 
door rommelig veldspel van de te-
genstander, in één keer op het der-
de honk terecht kwam, kon Milan de 
score openen (0-1). Vervolgens had 
Domique de pech dat zijn ‘foul ball’ 
zeer attent door de catcher werd ge-
vangen en dus direct uit was. On-
dertussen was Arend wel met een 
mooie sliding binnengekomen en 
zorgde voor de 0-2. Mees kreeg 
daarna drie slag tegen en zorgde 
voor de tweede ‘nul’. Hierna kwam 
bram met een fraaie slag nog wel op 
twee, maar omdat Quito’s hoge, ver-
re slag werd gevangen was de der-
de ‘nul’ al gemaakt voordat hij kon 
binnenkomen. In de gelijkmakende 
beurt mocht Martijn beginnen met 
werpen op catcher Jeremi. Zij deden 
dit, net als de rest van het team, pri-
ma en al snel waren de drie nullen 
gemaakt, mede door een prachtige 
vangbal van Dominique.

Warmte
Ondanks de warmte en de enigszins 
afnemende concentratie werd er 
scherp begonnen aan de slagbeurt; 
Jeremi kon met een fraaie verre slag 
op twee komen. Op de beurt van 
Mike kon Jeremi met een mooie sli-
ding de 0-3 maken. Mike kreeg zelf 
drie slag en zag na ook Mees met 
drie slag vertrekken. Bram kon met 
een fraaie tik een twee-honkslag 
maken en op de beurt van Quinto 
het derde honk stelen. Quinto’s ver-
re slag werd echter op fraaie wijze 
gevangen door de tegenstander.
De tweede inning zorgde (weer) 
voor weinig gevaar van de tegen-
stander. Als de bal een keer in het 
veld terechtkwam was het veldspel 
van Thamen goed genoeg om snel 
de spelers uit te maken. De derde 
inning begon met een enorm verre 
slag van Martijn die zeer fraai werd 
gevangen door UVV. Kai kwam hier-
na met een bekeken tik op het eer-
ste honk en kon op de beurt van Mi-
lan ‘thuis’ stelen en zo de 0-4 ma-
ken. Milan zelf kwam deze keer niet 
tot een honkslag waarna Arend twee 
tossballen kreeg en met een mooie 
verre slag het eerste honk kon be-
reiken. Op de slagbeurt van Domini-
que, die zelf het eerste honk bereik-
te, kon Arend scoren (0-5). Met bal-
der aan slag kon Dominique stelen 
tot drie. Balder maakte een mooie 
verre slag die helaas werd gevan-
gen. De mooie sliding van Domique 
over de thuisplaat deed veel stof op-
waaien, maar zorgde helaas niet 
voor een punt, omdat de derde nul al 
was gemaakt. In de gelijkmakende 
derde kon UVV de eer nog redden 
door toch nog een punt te maken 
(1-5). De overwinning kwam ech-
ter nooit meer in gevaar voor Tha-
men, daarvoor was het krachtsver-
schil deze dag te groot. De tweede 
plaats is door deze twee overwinnin-
gen weer steviger in handen, maar 
wat belangrijker is, is dat je het team 
per wedstrijd ziet groeien en het spel 
steeds beter gespeeld wordt. Goed 
gedaan jongens en coaches!

Uithoorn - Kinheim 3 de tegen-
stander van Thamen dit weekend 
speelt zijn thuiswedstrijden op vrij-
dagavond in het Pim Mullier Sta-
dion in Haarlem. Een anders soort 
voorbereiding dus dan de weekend 
wedstrijden, want bijna alle spelers 
haasten zich uit hun werk om op tijd 
te zijn.
Echter Thamen heeft daar niet veel 
last van en gaat in de eerste slag-
beurt meteen voortvarend van start. 
Bruce Verweij de eerste slagman 
slaat een tweehonkslag, waarna 
er honkslagen volgen van Patrick 
Schuchard, Maikel Benner, Mike 
van Rekum en Menno Schouten en 
dan is het al 0-4. Jelle Vogelaar slaat 
ook een tweehonkslag waar Men-
no nog op kan scoren en is het wis-
selen met 0-5. Kinheim doet in de 
gelijkmakende slagbeurt meteen 
wat terug, de tweede slagman be-
reikt het eerste honk op een veld-
fout waarna een driehonkslag hem 
over de thuisplaat brengt. En ook de 
man van de driehonkslag weet te 
scoren na een veldactie. In de derde 
inning weet Kinheim nog een punt 
te scoren, 3-5. Thamen weet in de 

vierde inning er twee punten bij op 
te tellen, nadat Thomas (honkslag) 
en Maikel (velderskeus) de honken 
bereiken worden zij beide door Jel-
le over de thuisplaat geslagen, 3-7. 
In de vijfde inning komen daar nog 
6 punten bij door vijf honkslagen en 
twee keer vier wijd, 3-13.
In gelijkmakend vijf weet ook Kin-
heim iets terug te doen en scoort 
twee keer, 5-13.

Thamen scoort in de eerste helft van 
de zesde inning nog 2 punten en 
wisselen bij de stand 5-15. De he-
ren weten de gelijkmakende zesde 
inning prima dicht te houden. In de 
zevende inning weten beide teams 
nog wel een loper op de honken te 
krijgen maar niet meer te scoren. 
Daar na 7 innings en 10 punten ver-
schil de officiële spelregel is dat het 
einde wedstrijd is gaan de heren 
met de volle winst weer terug naar 
Uithoorn. Komende zondag 5 juli om 
14.00 uur spelen de heren de laatste 
wedstrijd voor de zomerstop bij en 
tegen Double Stars Heiloo waarna 
de competitie op 16 augustus weer 
verder gaat.

Uithoorn - De traditionele rolstoel-
vierdaagse die jaarlijks onder auspi-
ciën van het Rode Kruis afdeling Uit-
hoorn in samenwerking met het Ho-
ge Heem wordt georganiseerd, gaat 
dit jaar onverwachts niet door. De 
organisatie heeft met het oog op de 
hittegolf die Nederland de komen-
de dagen in zijn greep houdt, het 
evenement afgelast. De rolstoelvier-
daagse zou worden gehouden van 
dinsdag 30 juni tot en met vrijdag 
3 juli. “Gelet op de weerverwachtin-
gen waarbij het overdag boven de 
dertig graden wordt is het naar mijn 
mening niet verantwoord om rol-
stoelers in de brandende zon een 
toertje door Uithoorn te laten ma-
ken. Zeker niet als het mensen op 
leeftijd zijn met een kwetsbare ge-
zondheid. Zij hebben meer dan wie 

ook toch al snel last van de warm-
te. Daar komt bij dat het ook voor 
de talloze begeleiders en andere 
vrijwilligers geen pretje zal zijn. We 
hebben daarom op het laatste mo-
ment moeten besluiten om het eve-
nement af te lasten. Jammer, maar 
het is even niet anders. Volgend 
jaar gaan we het wederom opzet-
ten en dan hopen we op geschik-
tere weersomstandigheden,” aldus 
voorzitter Frans Bakker van de Ro-
de Kruis afdeling Uithoorn die nog 
liet weten dat de potentiële deelne-
mers dinsdag een leuke middag is 
aangeboden met een opreden van 
Cato Fluitsma, een nichtje van Her-
man van Veen. Dat gebeurde in ten-
ten voor het Hoge Heem zodat de 
aanwezigen het idee hebben toch 
lekker buiten te zijn..

Rolstoelvierdaagse gaat 
niet door wegens hittegolf

Uithoon - Uithoorn is weer een 
leuke en uitdagende activiteit rij-
ker. De oude golffaciliteiten tussen 
de N196 en de Noorddammerweg 
zijn namelijk weer nieuw leven in-
geblazen. Op deze prachtige groe-
ne locatie, gelegen naast Amstel-
hof Sport & Health Club en Monkey 
Town, heeft Amstelhof Golf zich ge-
vestigd. Eigenaar Frank merkt dat er 
vraag is naar een plaats waar ieder-
een op een laagdrempelige manier 
het golfspel kan ervaren en leren. 
Geen traditioneel golfcentrum dus, 
maar een plek vol fun en beleving. 
Bezoekers kunnen bij Amstelhof 
Golf gebruik maken van een 9-holes 
short golf baan, afslaan op de dri-
ving range of les krijgen van een 
team van golfleraren. Niet alleen 
de beginnende, maar ook de erva-
ren golfer kan hier prima uit de voe-

ten. Denk hierbij aan introductieles-
sen of cursussen voor het behalen 
van golf handicap registraties. De 
driving range heeft op dit moment 
20 overdekte plaatsen. Binnen de 
entreeprijs kan men onbeperkt ge-
bruik maken van de driving range 
ballen. 
Naast de driving range is de short 
golf baan gelegen. Short golf is een 
spel waarbij het vooral gaat over 
de korte slagen binnen het golf-
spel. Men gaat met 2 golfclubs de 
9-holes baan in. Het balletje is lich-
ter dan normaal, waardoor de af-
stand die men kan slaan ook be-
perkt is. Perfecte activiteit voor een 
heerlijk dagje uit. Zowel voor jong 
en oud. Ook voor groepen, vereni-
gingen, familiedagen of bedrijfs-
uitjes zijn er leuke combinaties te 
maken. Om Uithoorn en omstreken 

Maak gratis kennis met 
golf op 4 en 5 juli

Laatste 
afzwemmers 
van het seizoen 
bij De Amstel

Regio - Afgelopen zaterdagmid-
dag was er weer afzwemmen bij 
De Amstel in het Veenweidebad in 
Mijdrecht. Deze laatste sessie van 
het seizoen werd er afgezwommen 
voor resp. het Amsteldiploma en de 
Zwemvaardigheidsdiploma’s één, 
twee en drie. Alle deelnemers zijn 
geslaagd.

We feliciteren;
Amsteldiploma: Harold Postma
Zwemvaardigheid-1: Romee van der 
Hulst, Koen Verbruggen, Niels Knol, 
Anique Boots, Shenna van der Helm, 
Karim Selim, Féline Boidin, Danny 
Meijer, Maaike Oliemans, Floortje 
Engel, Demi Schreurs, Gwen Ouds-
hoorn, Sander Verbaan en Mila de 
Wispelaere.
Zwemvaardigheid-2: Lieve de Wis-
pelaere, Smilla Steenpoorte, Elle-

mijn Dubbeldam, Rick Driehuis, Ro-
ry Butterworth, Lynn van Scheppin-
gen, Lily Steenpoorte, Linde Zomer, 
Nikki van Raaij, Daphne Bruggink, 
Juliette Vis en Amelie van Bruggen.
Zwemvaardigheid-3: Iris Pappot.
Aanstaande vrijdagavond zal er tot 
slot nog afgesloten worden met het 
afzwemmen voor de diploma’s We-
reldzwemslagen. Voor meer infor-
matie en de start voor het volgende 
seizoen: www.zpv-de-amstel.nl

kennis te laten maken met de nieu-
we faciliteiten organiseert Amstel-
hof Golf op 4 en 5 juli de Golf Open 
dagen. Tussen 12.00 tot 17.00 uur is 
iedereen van harte welkom de faci-
liteiten uit te proberen. Tijdens de 
Open Golf dagen worden er diver-
se activiteiten georganiseerd waar 

bezoekers kosteloos aan kunnen 
deelnemen. Loop een rondje op de 
short golf baan, volg een gratis cli-
nic van een golfpro of test je swing 
op de driving range! Een aanrader 
voor een leuk weekendje uit! Kijk 
voor meer informatie op: www.am-
stelhofgolf.nl 



Geslaagde zorgmarkt voor regionale 
jeugdhulpaanbieders en Sociale Teams 
De Ronde Venen - In de Boei in 
Vinkeveen kwamen op dinsdag 
23 juni 2015 jeugdhulpaanbieders 
uit de regio Utrecht-West, Socia-
le Teams en gemeenten uit de re-
gio samen voor een zorgmarkt. Sa-
men met een aantal jeugdhulpaan-
bieders organiseerde de gemeente 
De Ronde Venen de zorgmarkt. De 
zorgmarkt is georganiseerd omdat 
er bij zowel de aanbieders, Socia-
le Teams als de gemeenten behoef-
te was om elkaar beter te leren ken-
nen en ervaringen te delen. Inwo-
ners ontvangen hierdoor betere on-
dersteuning op maat. Aanbieders, 
Sociale Teams en gemeenten kun-
nen namelijk beter samenwerken 
omdat ze elkaar beter kennen. Bij de 
zorgmarkt waren ongeveer 20 regi-
onale jeugdhulpaanbieders aanwe-
zig en waren alle Sociale Teams uit 
de regio vertegenwoordigd. 

Wethouder Aldrik Dijkstra: “Voor 
het leggen van verbindingen tus-
sen zorgorganisaties, Sociale Teams 
en de gemeenten is het organise-
ren van een zorgmarkt zoals deze 
een uitstekend middel. Ik vond het 
mooi om te zien dat iedereen el-
kaar opzocht, kennismaakte en er-
varingen met elkaar deelde. Aanbie-
ders vertelden enthousiast over hun 
aanbod en medewerkers van Socia-

le Teams konden alle vragen stellen 
die ze hadden. Het versterkt de sa-
menwerking en een goede samen-
werking is essentieel om de nieuwe 
manier van werken op het gebied 
van de zorg en ondersteuning aan 
de jeugd vorm te geven. Het was 
een zeer geslaagde ochtend.”

Samenwerking
Sinds januari 2015 hebben de regi-
onale jeugdhulpaanbieders en So-
ciale Teams in de praktijk veel met 
elkaar te maken. De medewerkers 
van de Sociale Teams bekijken sa-
men met de inwoners welke onder-
steuning passend is om de hulp-
vraag van de inwoner te beantwoor-
den. Om inwoners de meest pas-
sende ondersteuning te kunnen 
bieden is het voor de Sociale Teams 
van belang dat zij bekend zijn met, 
het aanbod van, de gecontracteer-
de jeugdhulpaanbieders in de regio 
Utrecht-West. Tijdens de zorgmarkt 
werd hieraan een extra impuls ge-
geven. Samen met de gemeenten 
in de regio Utrecht-West wil de ge-
meente De Ronde Venen graag met 
alle Jeugdhulpaanbieders in ge-
sprek blijven. In de toekomst wor-
den daarom vaker (thema)bijeen-
komsten georganiseerd waarbij 
jeugdhulpaanbieders en gemeenten 
met elkaar het gesprek aan gaan. 

Zomerfeest OBS De Zwaluw geleid door de medewerkers van het 
Springtheater. Ze werden prachtig 
geschminckt, knutselden zelf hun 
kostuum en leerden in rap tempo de 
dansjes en liedjes voor de musical. 

De kleuters waren schattig in hun 
opvoering als olifanten onder lei-
ding van kolonel Hatsjie. Groep 3 
& 4 waren angstaanjagend goed 
in hun performance als wolven. De 
middenbouw gaf een swingende 
show als brutale apen samen met 
apenkoning Lowie. De hoofdrollen 
van Mowgli, Bagheera, Lowie, kolo-
nel Hatsjie en Baloe waren voor de 
kinderen uit groep 7. Het optreden 
als gieren van groep 8 was hilarisch. 

Zowel juf Paula als de kinderen 
hebben genoten als muscialsterren 
voor een dag. Deze dag was tevens 
onderdeel van het cultuurprogram-
ma van de Zwaluw dat dit jaar in het 
teken stond van mediawijsheid, li-
teratuur en theater. Gelukkig deed 
het mooie weer de naam Zomer-
feest eer aan, want de uitvoering 
werd opgevoerd tussen het groen 
op het voor de gelegenheid versier-
de schoolplein van De Zwaluw. 

Digitale training Veilig wonen 
geeft ouderen preventietips
Regio - Wat doet u als de bloemen-
bezorger aan de deur zegt dat hij de 
bloemen wel even voor u in de vaas 
wil zetten? Laat u hem dan binnen? 
En welke vluchtroute neemt u als er 
brand is? Ooit over nagedacht? Dit 
zijn enkele van de vragen die voorbij 
komen in de digitale training ‘Veilig 
wonen’ voor ouderen, die het Cen-
trum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) heeft ontwikkeld. 
Frannie Herder van het CCV: “We 
zien dat ouderen vaker dan gemid-
deld slachtoffer zijn van babbeltrucs 
en kwetsbaar bij brand. Door klei-
ne dingen te veranderen kunnen zij 
hun veiligheid flink vergroten.” 
Aanleiding voor de e-learning was 
een oproep van de seniorenorgani-
satie Unie KBO. “Zij signaleerde dat 
ouderen achterlopen in hun kennis 
en gedrag als het gaat om veilig-
heid in de woning. En dat terwijl ou-
deren steeds langer thuis zelfstan-
dig blijven wonen”, vertelt Herder. 
“Het CCV heeft daarom samen met 
het Verbond van Verzekeraars en de 
Unie KBO naar een praktische op-

lossing gezocht. Met de nieuwe 
training ‘Veilig wonen’ leren oude-
ren op een leuke, interactieve ma-
nier wat zij zelf kunnen doen om de 
veiligheid in huis te vergroten.” 

Deur op slot
De digitale training bestaat uit 
vier onderdelen: babbeltrucs, wo-
ningovervallen, brand en inbraak. 
“Inbraak bijvoorbeeld, begint met 
een testje: wat doet u als u even een 
boodschap gaat doen? Trekt u de 
deur achter u dicht, of doet u hem 
ook op slot? 
En zegt u er iets van als een familie-
lid, die een huissleutel van u heeft, 
een label met uw adres aan de sleu-
tel hangt? Vervolgens krijgen deel-
nemers tips op maat.” Ander on-
derdeel is een afbeelding van een 
huis. “Je kunt klikken op zogeheten 
hotspots, bijvoorbeeld de ramen. 
Zodra je dat doet verschijnen pre-
ventietips. Bijvoorbeeld: laat geen 
spullen buiten staan waar inbrekers 
op kunnen klimmen om bij een bo-
venraam te komen.”

SCAU presenteert programma 
seizoen 2015-2016
Regio - ‘SCAU, wat is dat? Nooit van 
gehoord.’ Ondanks regelmatige pu-
blicaties in de plaatselijke pers blijft 
de naamsbekendheid van de SCAU 
gering. Stichting Culturele Activitei-
ten Uithoorn ( SCAU) klinkt wellicht 
niet sexy, maar de evenementen die 
de SCAU organiseert verdienen dat 
label wel degelijk. Het verschijnen 
van het nieuwe programma voor het 
seizoen 2015-2016 grijpt de SCAU 
aan om haar bekendheid te vergro-
ten. Er is een kern van enthousiaste 
bezoekers, maar een talrijker publiek 
is welkom. Een gemeente van 28000 
inwoners moet toch op zijn minst een 
bloeiend cultureel podium hebben! 
Sinds 1993 verzorgt de SCAU jaar-
lijks een cultureel programma. Het 
podium daarvoor is de Thamerkerk, 
een prachtige locatie aan de Am-
stel die artiesten en publiek alleen 
al door haar uitstraling in de juiste 
stemming brengt. Het programma is 
gevarieerd en bevat naast klassieke 
muziek ook kleinkunst en lichte mu-
ziek. Er treden gevestigde namen op, 
maar daarnaast krijgen minder be-
kende, maar zeer goede artiesten 
een podium, evenals jong talent. 
Per seizoen
Per seizoen organiseert de SCAU 
8 optredens. U kunt kiezen uit een 
abonnement van 8, 6 of 4 evene-

menten, of een losse kaart kopen. 
Een belangrijk uitgangspunt voor 
de SCAU is dat toegangsprijzen 
geen belemmering mogen vormen. 
Zo kost een abonnement met al-
le 8 evenementen €60,- (65+€ 55,-
). Zonder subsidie van de gemeen-
te Uithoorn, het Fonds voor de Po-
diumkunsten en plaatselijke spon-
sors was dit niet mogelijk geweest. 
En denkt u nu niet dat iets, wat zo 
goedkoop is, nooit wat kan zijn! Het 
programma van de SCAU kan zich 
meten met podia in Amstelveen of 
Amsterdam. Het gras van de buren 
is echt niet altijd groener! De SCAU 
presenteert met trots het volgende 
programma voor het seizoen 2015-
2016:

Agenda
Zondag 13 september 2015, Ernst de 
Corte met Lied van mijn vader;
Zondag 11 oktober 2015, Ella van 
Poucke, cello, en Nicolas van Poucke, 
piano (Prijswinnaars Prinses Christi-
na Concours) spelen prachtige sona-
tes en variaties van Boccherini, Beet-
hoven, Mendelssohn en Prokofjev; 15 
november 2015, ZAZI (onder andere 
bekend van hun radiohit Turn me on) 
met het programma Supernova; Zon-
dag 13 december 2015, Kerstconcert 
door het Franz Liszt Koor; Zondag 17 

Opening natuurgebied 
de Grote Sniep
De Ronde Venen - Woensdag 24 
juni was de feestelijke opening van 
de Grote Sniep, nieuwe natuur in 
Groot Wilnis-Vinkeveen. Gedepu-
teerde Bart Krol en wethouder Da-
vid Moolenburgh openden dit sa-
men met Joost en Liesbeth Samsom 
symbolisch bij Paviljoen Torenres-
taurant De Grote Sniep. 

Aan de Veenkade in Wilnis ontwik-
kelt melkveehouder Joost Samsom 
nieuwe natuur als onderdeel van het 
de Nationaal Natuurnetwerk Neder-
land (voorheen Ecologische Hoofd-
structuur). Hij gaat deze natuur be-
heren. Het gaat om in totaal 17 ha 
ingericht met natuurvriendelijke oe-
vers, kruiden- en faunarijk grasland 
en nat schraalgrasland. De natte 
schraalgraslanden liggen naast de 

blauwgraslanden van het Natuur-
gebied Armenland Ruwiel. De slo-
ten in deze nieuwe natuur leveren 
straks schoon water aan het Armen-
land ter bescherming van dit kwets-
bare natuurgebied. 
De aanleg van de nieuwe natuur is 
een deel van de totale natuurop-
gave volgens het Convenant Groot 
Wilnis-Vinkeveen en wordt uitge-
voerd in opdracht van de Gebieds-
commissie Utrecht-West. Het Na-
tionaal Natuurnetwerk Nederland 
verbindt o.a. de Nieuwkoopse Plas-
sen met de Vinkeveense Plassen. 
De feestelijke opening vond plaats 
in het Paviljoen Torenrestaurant de 
Grote Sniep van de familie Sam-
som aan de Veenkade, dat begin ju-
li voor het publiek opengaat. Onder-
deel van het paviljoen is een uitkijk-

toren waar natuurliefhebbers en re-
creanten kunnen genieten van een 
prachtig uitzicht over de (gras)vel-

den, levendige sloten en de natuur 
in De Ronde Venen. 
Foto Maarten Koch

Regio - Het zomerfeest werd dit 
jaar groots gevierd ter ere van het 
afscheid van juf Paula die van haar 

welverdiende pensioen gaat genie-
ten. Omdat juf Paula dol is op de film 
Jungle Boek hebben alle kinderen 

van de Zwaluw de theatervoorstel-
ling ‘Mowgli’ op gevoerd. Geduren-
de de dag werden de kinderen be-

januari 2016, Shura Lipovsky met het 
ensemble Novaya Shira. In de loop 
van haar carrière was zij te vinden 
op de belangrijkste podia en festivals 
zoals Het Concertgebouw in Amster-
dam, Carnegie Hall in New York en 
het Joods Muziekfestival in Krakau; 

Zondag 14 februari 2016, concert 
op twee vleugels door Arielle Ver-
nède en Ivo Janssen. Werk van J.S. 
Bach voor twee piano’s en Canto Os-
tinato van Simeon ten Holt; Zondag 
13 maart 2016, Chopin rond de eve-
naar, een programma met schrijver 
en journalist Jan Brokken en pianist 
Marcel Worms over de invloed van 
Chopin op de muziek van de Antillen 
en in Zuid-Amerika; Zondag 17 april 
2016, Trio Parnasse, Janneke Zeg-
veld, viool en altviool, Mark Snitse-

laar, klarinet en basklarinet en Wou-
ter J. Bakker, piano. Muziek van Mo-
zart, Max Bruch, Alan Richardson, 
Hugo Godron en de bekende tango-
componist Astor Piazzolla. 

Bent u enthousiast geraakt en wilt 
u bezoeker van de SCAU worden, 
dan kunt u zich voor een abonne-
ment richten tot het secretariaat van 
de SCAU, Postbus 182, 1420 AD Uit-
hoorn, tel: 06-41488898, e-mail: se-
cretariaat.scau@gmail.com Losse 
kaarten à €12,- zullen ongeveer twee 
weken voor aanvang van de evene-
menten te koop zijn bij de boekhan-
dels Ten Hoope, Zijdelwaardplein en 
Bruna, Amstelplein en aan de zaal. 
Jongeren onder 16 jaar betalen €6,- 
per evenement. Bezoek verder de 
website: www.scau.nl

Voor iedereen
Senioren kunnen de training zelf, of 
samen met familie of een verzorger, 
thuis doorlopen op een computer of 
tablet. Ook de Veiligheidsvoorlich-
ters van de Unie KBO maken ge-
bruik van de digitale training tij-
dens hun bezoek bij ouderen thuis. 
“Dit zijn vrijwilligers van Unie KBO 
die bij kwetsbare ouderen langs-
gaan. Juist die groep willen we be-
reiken, want zij komen bijvoorbeeld 
niet naar een preventiebijeenkomst. 

Maar natuurlijk kunnen ook jonge-
ren de training volgen. De training is 
vooral leuk om te doen. We maken 
mensen niet bang, maar brengen 
het positief en eenvoudig. Met daar-
bij de boodschap dat je zelf ontzet-
tend veel kunt doen om het risico op 
een babbeltruc, inbraak, overval of 
brand te verkleinen, als je je er maar 
bewust van bent.” 
De training is voor iedereen gratis 
toegankelijk op www.woonveiliger.
nl/elearning  

Regio - De Veenmollen ofwel de 
jeugdnatuurclub van het IVN  be-
staat inmiddels al vier jaar. De Veen-
mollen trekken samen met natuur-
gidsen één keer in de maand de na-
tuur in. Er wordt van alles gedaan: 
uilenballen pluizen, waterdiertjes 
vangen, bomen knotten, bootje va-
ren, natuurspeurtochten , padden-
stoelen zoeken, etc. Op dit moment 
hebben we voor het nieuwe seizoen 
nog plaats voor een paar nieuwe 
Veenmollen. De Veenmollen is be-
doeld voor kinderen in groep 5, 6 
7 of 8 die  graag  buiten in de na-

tuur zijn. We gaan van start  op 19 
september  om 13.30 bij ‘t Buurtnest 
aan de Arthur van Schendellaan 59 
te Uithoorn. Vervolgens trekken de 
Veenmollen er iedere 2e zaterdag 
van de maand op uit van 13.30 tot 
15.30. Het lidmaatschapsgeld be-
draagt 25 euro per jaar. Naast het 
lidmaatschap krijgen de kinderen de 
RondUit ( het blad van het IVN) en 
het eerste jaar een  club T-shirt van 
“De Veenmollen”. Wilt u meer zien 
van de belevenissen van de Veen-
mollen kijk dan eens op www.ivn.nl/
afdeling/de-ronde-venen-uithoorn.

Ook Veenmol worden

Regio - Vrijdag 26 juni werd al weer 
voor de derde keer een pleinfeest 
georganiseerd voor de ouders en 
kinderen van de Pr. Beatrixschool 
uit Wilnis. Het feest begon om half 
5 met een vossenjacht. Het school-
plein was ’s middags al gezellig aan-
gekleed met springkussens, spelle-
tjes en enveloppen trekken. Door de 
kinderen en juffen werd enthousiast 
gedanst op de vrolijke muziek. Voor 
de lekkere trek kon een stukje taart, 
cake of cupcake gekocht worden,  
allemaal gebakken door ouders en 
kinderen van school. Ook waren er 
broodjes hamburger, knakworst en 

pannenkoeken. Om half 8 ging het 
Rad van Fortuin draaien met mooie 
prijzen zoals een hotelovernachting 
en een eenwieler. De prijzen voor het 
Rad en enveloppen trekken zijn ge-
sponsord door ondernemers uit de 
Ronde Venen en ouders van school.  
Het was een gezellige avond waarop 
kinderen met elkaar plezier maakten 
en ouders gezellig bij konden klet-
sen. Een avond waar de Ouderraad 
en het team met veel plezier op te-
rugkijken. Van de opbrengst 1.750 
Euro kunnen weer spullen voor de 
kinderen aangeschaft worden, zoals  
nieuwe voetbalshirts 

Pleinfeest op de 
Pr. Beatrixschool
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