
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Waar is mijn 
baasje?
Uithoorn - Al weken lang komt 
deze kat bij mij langs, zelfs ‘s 
morgens om vier uur zit de kat 
al voor de deur. Mist iemand 
zijn kat? Het is een jonge kat. 
Grotendeels wit, bovenop zijn 
kop grijs, een paar lichtgrijze 
vlekken op zijn staart. Hij heeft 
geen riempje. De kat loopt in 
de buurt van de Margrietlaan 
te Uithoorn.

Discriminerende 
tekst op kar 
gemeente
De Kwakel -Op dinsdag 6 sep-
tember kregen politie en de ge-
meente melding van een discri-
minerende tekst op een kar van 
de gemeente, die was neerge-
zet om te verwijzen naar par-
keergelegenheid. De tekst is 
dezelfde dag verwijderd. De 
volgende dag was de wagen 
opnieuw beklad met teksten die 
niet pasten bij de Kwakelse ker-
mis. De gemeente heeft daarop 
besloten de kar weg te halen. 

Geen krant?
0297-581698
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Kermisoptocht voor volwassenen 
was weer oer gezellig
De Kwakel - Burgermeester Ouds-
hoorn op de foto met haar dubbel-
ganger Gerard Bak (what’s in a na-
me). Saillant detail is wellicht dat Ge-
rard (in De Kwakel alleen bekend 
met zijn achternaam Bak) van de 
razend enthousiaste burgermees-
ter het originele Heel Holland Bakt 
schort heeft gekregen en daarmee 
de optocht heeft voltooid. Een derde 

plaats was het gevolg! ‘Er was op dit 
moment oorspronkelijk een vergade-
ring gepland,’ aldus de burgermees-
ter, ‘maar die is op mijn uitdrukkelij-
ke verzoek verplaatst omdat ik toch 
even kort in De Kwakel naar de op-
tocht moest kijken, die mag ik niet 
missen. Wegens drukte kan ik dit 
jaar niet meedoen, maar volgend jaar 
ben ik zeker weer van de partij!’ Dag-

mar Oudshoorn, een burgermeester 
van het volk, zeker van het Kwakelse 
volk. Of zoals bovengenoemde Bak 
met zijn aanstekelijke enthousiasme 
treffend uitriep: ‘Echt een goud wijf!’ 
Een groter compliment kan zij zich in 
deze ambiance niet wensen. 
Voor een prachtige foto reportage 
over deze optocht, zie elders in de-
ze krant.

Uithoorn - Dit najaar ligt bij de ge-
meenteraad het besluit voor over 
wel of niet een Uithoornlijn aan-
leggen. Het Uithoornse college van 
burgemeester en wethouders en de 
Vervoersregio zijn met een voorstel 
gekomen voor het doortrekken van 
de Uithoornlijn naar het dorpscen-
trum. De Uithoornse gemeenteraad 
heeft de laatste stem hierin en be-
paalt of de plannen wel of niet door 
kunnen gaan. De VVD-fractie heeft 
de afgelopen maanden veel discus-
sie gevoerd over dit onderwerp, in-
tern, maar vooral ook met inwoners 
van onze gemeente. Gedurende het 

proces kwam er steeds meer infor-
matie beschikbaar, soms bracht het 
ons op het standpunt dat er geen 
Uithoornlijn moest komen, andere 
keren was het omgekeerde het ge-
val. Maar nu de meeste puzzelstuk-
jes bij elkaar zijn is de VVD-fractie 
van mening dat de komst van de 
Uithoornlijn een goede zaak is voor 
onze gemeente, vooral op de wat 
langere termijn. Op basis van de in-
zichten tot nu toe zet de VVD-frac-
tie in op het naast de tramlijn be-
houden van een directe busverbin-
ding met het busstation Amstel-
veen Stadshart. Dit is een belangrij-

ke voorwaarde voor VVD om über-
haupt te kunnen instemmen met de 
komst van een Uithoornlijn. Boven-
dien is een veilige en goede inpas-
sing van het tracé de belangrijkste 
randvoorwaarde, dit zal nauwlet-
tend gevolgd worden door de VVD-
fractie. Uiteraard dient de hoorzit-
ting in de gemeenteraad over de 
Uithoornlijn op 28 september nog 
plaats te vinden, dus een defi ni-
tief standpunt van de VVD-fractie 
over de Uithoornlijn zal pas na deze 
hoorzitting worden bepaald.

Vervolg elders in deze krant

Doortrekken Uithoornlijn naar dorpscentrum: 

Op lange termijn de beste 
optie, maar...

Uithoorn - De gemeente Uithoorn 
heeft er sinds zaterdag 10 septem-
ber een nieuw kunstwerk bij. Wet-
houder Ria Zijlstra kreeg van het 
bestuur van de voormalige Gale-
rie Fort a/d Drecht een kunstwerk 
aangeboden ter nagedachtenis aan 
Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964). 
Een man die overigens als ontwer-
per en architect niet zo bekend is 
onder Uithoornaren. Uitgezonderd 
dat hij de ontwerper is van het ge-
bouw De Hoeksteen aan de Alfons 
Ariënslaan. De overhandiging ge-
beurde in de bibliotheek die (nu 
nog) gevestigd is in De Hoeksteen. 
Het gebouw werd in 1965 opgele-
verd en vierde vorig jaar het 50-ja-

rig bestaan. De gemeente heeft het 
sinds begin dit jaar te koop gezet. 
De overdracht zelf was overigens 
symbolisch want het kunstwerk, in 
de vorm van twee in beton uitge-
voerde rode ‘zigzag’ stoelen, was al 
geplaatst op stalen sokkels in het 
water van de ‘Rietveldvijver’ in de 
hoek naast het gebouw. Rietveld 
ontwierp in zijn leven ook meubels 
en de kunstwerken zijn gemaakt op 
basis van originele ontwerptekenin-
gen. Rietveld is behalve als archi-
tect namelijk ook beroemd gewor-
den om zijn rood-blauwe stoelen 
en het Schröderhuis in Utrecht. De 
offi ciële overdracht van het kunst-
werk vond weliswaar in louter be-

woordingen plaats binnen in de bi-
bliotheek, maar er zat ook nog een 
‘overdrachtshandeling’ aan vast. 
Daar werd buiten bij de vijver in 
voorzien. Op die locatie werd wet-
houder Zijlstra gevraagd de schroef-
jes aan te draaien van de metalen 
plaquette op de muur rond de vijver. 
Daarop staat nadere informatie ge-
graveerd over Gerrit Rietveld en het 
kunstwerk. De wethouder nam dit 
bijzondere cadeau namens de ge-
meente met veel dank en woorden 
van waardering in ontvangst. Ook al 
omdat Uithoorn een unieke plaats is 
waar Gerrit Rietveld (toevallig) zijn 
sporen heeft achtergelaten. 
Vervolg elders in deze krant.

Kunstwerk ter nagedachtenis 
aan Gerrit Rietveld

Uithoorn - Vorige week is het Taal-
huis Uithoorn feestelijk geopend. Het 
Taalhuis Uithoorn is een samenwer-
kingsverband tussen de gemeen-
te Uithoorn, de Bibliotheek Amstel-
land, Tympaan-De Baat en Stichting 
Lezen & Schrijven. Nederland telt ca. 
2,5 miljoen laaggeletterden. Samen 
gaan voornoemde partners men-
sen helpen zodat ze beter leren le-
zen, spreken en schrijven. Daarom 
hebben zij hun handtekening gezet 
onder deze samenwerking. Iedereen 
die in Uithoorn woont en die, om wat 
voor reden dan ook, de Nederland-
se taal sprekend, lezend, schrijvend 
en/of luisterend onvoldoende be-
heerst en wil verbeteren, kan terecht 
bij het Taalhuis. Tijdens de inloop, in 
de bibliotheek, staan medewerkers 
van het Taalhuis klaar om je verder 
te helpen. Er wordt een intake ge-

daan om het doel en het niveau te 
bepalen en vervolgens word je door-
verwezen naar het juiste taalaanbod. 
Veel taalvrijwilligers staan klaar, on-
dersteund met kennis en metho-
des om met een taalvrager aan de 
slag te gaan. Lessen zijn te volgen in 
groepsverband of in een 1 op 1 situ-
atie, op verschillende plekken in Uit-
hoorn. Deze lessen zijn gratis. Ook 
kunnen mensen die geïnteresseerd 
zijn om vrijwillig Nederlandse les te 
geven binnenlopen bij het Taalhuis. 
Alle vrijwilligers worden begeleid, 
krijgen scholing en kunnen gebruik 
maken van methodes van Stichting 
Lezen en Schrijven, de landelijke or-
ganisatie die alle Taalhuizen onder-
steunt. U bent van harte welkom op 
elke maandag van 14.00 tot 16.00 
uur in de bibliotheek in Uithoorn, Al-
fons Ariënslaan 1.

Taalhuis Uithoorn 
feestelijk geopend

Regio - Op zaterdag 17 septem-
ber zal ook het Winkelcentrum Am-
stelplein niet aan de rage van Poké-
mon ontkomen. Pokémon GO is 
booming! Deze augmented reality 
game is een wereldwijde hit en in-
middels zijn miljoenen spelers we-
reldwijd op zoek naar nieuwe Poké-
mon om te vangen. Dit is de win-
keliers van het Amstelplein niet ont-
gaan en daarom bieden zij op de-
ze dag alle bezoekers de kans om 
extra Pokémon te komen vangen. Er 
wordt een Pokémon zuil geplaatst 
en tussen 13.00 en 16.00 uur wor-
den er diverse activaties gedaan 
waarbij Pokémon worden uitgelokt 

om bij het Amstelplein te verschij-
nen. Mocht u de smartphone ver-
geten zijn, niet getreurd. Er wor-
den nog diverse extra Wii consoles 
met game-units geplaatst waardoor 
men toch actief Pokémon games 
kan spelen. Wat het spel bijzonder 
maakt is dat het gebruik maakt van 
Augmented Reality: elementen van 
het spel lijken via de camera van 
je smartphone in het Amstelplein 
te worden geplaatst. Catch‘em all! 
Dat zal het motto zijn op deze unie-
ke dag in Uithoorn. Kom je ook? Je 
bent van harte welkom en alle ac-
tiviteiten zijn zoals u gewend bent 
weer geheel gratis!

Pokémon in Winkelcentrum 
Amstelplein? 



Sexting: puberaal experimenteer-
gedrag of kinderporno? 
We horen jongeren er vaak over 
praten: dat ene meisje uit de klas 
dat met haar smartphone een 
seksueel getinte foto maakt, die 
stuurt naar haar ‘vriendje’, waar-
na de jongen de foto via What-
sapp naar de hele school stuurt. 
Dramatisch voor dat meisje na-
tuurlijk: niet alleen bleek de jon-
gen foute boel te zijn, ook staat 
het meisje publiekelijk voor schut. 
Iets wat bedoeld was als een ma-
nier om te flirten, aandacht te 
krijgen of te experimenteren, 
kan behoorlijk mis gaan - en het 
slachtoffer nog lang achtervolgen. 
De dader trouwens ook: het delen 
van zulke foto’s van een minderja-
rige kan leiden tot strafrechtelijke 
vervolging. 

Sexting is het uitwisselen van sek-
sueel getinte afbeeldingen via so-
ciale media of internet. Dat is de 
laatste tijd niet ongebruikelijk en 
gebeurt in alle leeftijdsgroepen, 
dus ook tussen minderjarigen 
onderling of tussen meerder- en 
minderjarigen met een klein leef-
tijdsverschil. Meestal gebeurt dit 
vrijwillig, en ondervinden de ver-
zender of ontvanger geen scha-
de. Hoewel sexting tussen min-
derjarigen - als we strikt naar de 
wet kijken - onder kinderporno-
grafie valt, vinden we dat de over-
heid zich daar in zulke gevallen 
niet mee moet bemoeien. Som-
mige jongeren zijn er nu eenmaal 
‘vroeg bij’. 

De situatie is anders als het beeld-

materiaal wordt gebruikt om te 
pesten, te intimideren of te chan-
teren, of als er sprake is van een 
groot leeftijdsverschil tussen da-
der en slachtoffer. Ook op ande-
re manieren kan sexting schade-
lijk zijn voor een slachtoffer. Zodra 
een seksueel getinte afbeelding 
van iemand op internet of socia-
le media staat, is het moeilijk om 
dat weer ongedaan te maken. Dat 
kan nare gevolgen hebben, zoals 
problemen bij het vinden van een 
baan of stageplek, schooluitval en 
psychische problemen. 

Of het OM dan overgaat tot ver-
volging, hangt af van de vraag 
hoe groot de schade is en of het 
in het belang van het slachtoffer 
is om strafrechtelijk in te grijpen. 
Soms kan een stevig gesprek met 
de verdachte en zijn ouders al vol-
doende zijn om de schade te be-
perken of te herstellen. Wanneer 
sprake is van kwade bedoelingen, 
dwang of drang, óf betrokken-
heid van een volwassene, dan lijkt 
strafrechtelijk optreden wel aan-
gewezen. 

We maken minderjarigen liever 
vooraf bewust van de risico’s van 
sexting dan dat we achteraf de 
schade herstellen. Als OM doen 
we dat door voorlichting te ge-
ven op scholen, en ouders aan te 
moedigen er met hun kind over te 
praten. Want al voelen en gedra-
gen pubers zich soms zo volwas-
sen: juist dat kan ze extra kwets-
baar maken.

Column 16

DaarOM
Door Willem Nijkerk
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In deze tweewekelijkse column van mr. 
Willem Nijkerk geeft het openbaar mi-
nisterie (OM) in Amsterdam een kijkje 
in de keuken van het OM. Willem Nij-
kerk is officier van justitie, hij geeft lei-
ding aan het team Beleid & Strategie 
van het Amsterdamse parket.

Regio - Instituut Périne uit 
Mijdrecht pakt groots uit! Dit jaar 
duurt het Skin & Lifestyle event 
twee dagen, te weten: vrijdag 16; 
Ultimate Skin Friday en zaterdag 17 
september; Beauty Boulevard. Twee 
dagen die weer volledig in het teken 
staan van beauty in de breedste zin 
van het woord.

Beauty Boulevard
Op zaterdag 17 september veran-
dert tussen 11.00 uur en 16.00 uur 
- in samenwerking met lokale en re-
gionale ondernemers- de Genieweg 
8 in Mijdrecht in een ware Beau-
ty Boulevard. Instituut Périne, toon-

aangevend in huidverbetering en 
anti-ageing, creëert dan, in samen-
werking met lokale en regionale on-
dernemers, een wervelende dag vol 
beauty & food. 
Er is van alles te beleven en te erva-
ren. Begin bijvoorbeeld in een van de 
royale behandelruimtes van het in-
stituut met een ooglift behandeling, 
of laat je lekker ontspannen door de 
ervaren handen van de bodyspecia-
list. Neem deel aan een mini-work-
shop hairstyling of natural make-
up. Laat je adviseren over haarkleu-
ring, voeding, fi theid en beweging. 
Ervaar de weldaad van gemanicuur-
de handen en neem een tongstre-
lende amuse. Beleef een ander kop-
je koffi e en bewonder extreem bij-
zondere sieraden. En tot slot laat je 
je na een glamour make-up bij de 
make-up artist als een heuse boule-
vard-ster fotograferen door een top-
fotograaf! Een uniek evenement dus 
waar je geen moment van wilt mis-
sen. De toegang is gratis en de be-
handelingen en workshops kunnen 
worden betaald met strippen van de 
speciale Beauty Boulevard strippen-
kaart. Deze is te koop op de dag zelf 
of van te voren bij Instituut Périne. 
Wanneer je zeker wilt zijn van een 
plekje voor jou bij een bepaalde be-
leving kun je met een van te voren 
gekochte strippenkaart een plekje 
reserveren. Daarnaast zijn er diver-
se acties en kun je kans maken op 
Beautiful prijzen. Meer informatie 
over het skin & lifestyle event; Beau-
ty Boulevard is te vinden op www.
perine.nl. Instituut Périne, Genieweg 
8, Mijdrecht 0297-273121 www.peri-
ne.nl info@perine.nl
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DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DierenHULP
Dierenambulance,  
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis 
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn, 
tel. 0297-565989

Dierenartsenpraktijk Uithoorn-
Aalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421 
NH Uithoorn, tel: 0297-560627. 

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

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

PsycHoLogiscHe 
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijns-
psychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk, 
gezondheidszorgpsycholoog 
(BIG geregistreerd) 
tel. 0297-582706 / 06-44222810 
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl

Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000

De Stroom, praktijk voor 
psychotherapie en coaching 
Mw. M. Eringa, 
Integraal Therapeut 
0297-267960, www.destroom.info

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230, 
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl

Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan 
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandel-
aanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie 
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,  
www.psychologen-uithoorn.nl

INFORMATIEF

Weekagenda 
Vita Welzijn

Vita-Amstelland 
wijksteunpunt Bilderdijkhof 

Bilderdijkhof 1 Uithoorn, 
0297-567209, 

www.vita-amstelland.nl

Bewegen op muziek
Iedere woensdag van 13.30–
15.00 uur kunt u onder begelei-
ding van Maria Perry mee dan-
sen op vrolijke muziek. U bent 
altijd welkom voor een proefl es 

Hulp bij iPad en laptop,
internet/ email etc.
Vanaf 19 september is Michiel 
iedere dinsdag aanwezig (be-
halve de 2e dinsdag v.d. maand) 
om u te helpen met allerlei com-
putervragen. Kosten 1 euro p.p.

Modeshow H en A - high tea
Vrijdag 23 september, mode-
show van 14.00-16.30 uur, aan-
sluitend een heerlijke high tea. 
Kosten: 5,-, aanmelden voor de-
ze feestelijke middag is wense-
lijk en kan tot vrijdag 23 septem-
ber 10.00 uur.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 3:
Uithoorn, dE KwaKEl, 
nEs a/d amstEl

Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509

aanleveren van advertentie:
verkoopuithoorn@meerbode.nl

advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
redactieuithoorn@meerbode.nl

redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

129e jaargang

oplagE: 14.900

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

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

www.mEErbodE.nl

sinds 1888

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.

 Goed geschoten...

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

De Aalscholvers boven 
het wuivende riet

Kees ter Beek, buurtbeheer Zijdelwaard

Zangworkshop met 
jongerenkoor Debuut
Uithoorn - Zing jij altijd onder de 
douche of op de fi ets? Vind je mu-
ziek het allerleukste leukste vak op 
school of zing je altijd heel hard mee 
met de radio?
Dan hebben wij iets leuks voor jou! 
In de week van 18 tot 25 septem-
ber bestaat de Burght 50 jaar. Op 
vrijdag 23 september vieren wij dit 
door een zangworkshop te organi-
seren. Tijdens deze workshop zul-

len wij stilstaan bij het belang van 
houding en ademsteun. Besteden 
we aandacht aan het luisteren naar 
de mensen om je heen en laten we 
je ervaren hoe gezellig het is om te 
zingen in een koor.
Dus vind jij het leuk om te zingen 
ben je tussen de 13 en 30 jaar oud 
dan ben je van harte welkom om op 
23 september om 19.15 in de Burght 
(Potgieterplein 4)

Twee dagen Beauty Boulevard

Creatieve cursussen van 
start bij CREA
Uithoorn - Afgelopen weekend 
heeft er een feestelijke opening 
plaatsgevonden op het Fort aan de 
Drecht in Uithoorn. CREA een cen-
trum voor creatieve cursussen hiel-
den gratis workshops voor jong 
en oud om het nieuwe cursussei-
zoen in te luiden. Cursisten kon-
den hun werk exposeren in een 
kraam buiten op het terrein. Kinde-
ren en ouders hebben deelgeno-
men aan workshops tekenen, pot-
tenbakken, edelsmeden en wol-
vilten. Er was tevens belangstel-
ling voor de workshops portrette-
kenen, schilderen met palet, foto-

grafi e of beeldhouwen. Er was een 
gratis ambachtelijk gemaakt ijsje 
en het geheel werk muzikaal om-
lijst. Het pannenkoeken restaurant 
was geopend en de werkplaats van 
Toeters & Zo. Een geslaagd ope-
ning tijdens een stralend weekend. 
De cursussen zullen deze week 
van start gegaan. Wilt u deelne-
men aan een creatieve cursus dan 
kunt u alle informatie terugvinden 
op onze website www.crea-uit-
hoorn.com. Voor aanmelding van 
een cursus kunt het inschrijfformu-
lier gebruiken en dit aan ons mai-
len via crea@xs4all.nl

Kinderkoor Xing zoekt 
nieuwe zangtalenten!
Uithoorn - Yes! Tijd voor een nieuw 
project! Het nieuwe project staat 
voor de deur met dit keer een ver-
frissend nieuw thema: Gitaarsongs. 
Zingen is onwijs goed voor kinde-
ren. In de repetities werken we via 
muzikale spelletjes aan zangtech-
niek, ritmische vaardigheden, po-
diumskills en zelfvertrouwen hier-
in. Daarnaast werken we aan koor-
klank en zijn we binnen dit pro-
ject aan het zingen op de begelei-
ding van de gitaar. Zingen is goed 
voor concentratie en versterkend 
voor heel veel cognitieve gebieden 
in de hersenen van een ontwikke-

lend kind. Kinderkoor Xing zoekt 
nieuwe leden om het koor te ver-
sterken! Dus tijd voor nieuwe talen-
ten! Vanaf groep 3 tot en met groep 
8 zijn de kinderen welkom om mee 
te komen zingen in het koor. Om te 
kijken en ervaren of het koor past 
bij uw kind kan het vrijblijvend twee 
repetities meezingen. We repeteren 
elke vrijdagmiddag tussen 15:45-
16:45u in de kleine gymzaal van Ba-
sisschool de Kajuit. Ouders zijn ui-
teraard ook welkom en voor meer 
informatie kunt u terecht bij Marjo-
lein Porton. (kinderkoorxing@gmail.
com/0618041573)

Schilderij ‘Power’ van Geurt 
Ouwerkerk genomineerd
Uithoorn - Het schilderij ‘Power’ 
van de Uithoornse kunstenaar Geurt 
Ouwerkerk is genomineerd voor de 
Van Lanschot kunstprijs 2016. Wilt 
u dat het schilderij de prijs krijgt 
waarbij u ook nog eens Uithoorn 
cultureel (sterker) op de kaart zet, 
stem dan vóór 1 oktober aanstaan-
de op het kunstwerk via websi-
te www.vanlanschot.nl/kunstprijs-
2016-geurt-ouwerkerk. Op de site 
ziet u ook het kunstwerk dat als fo-
to bij dit artikel is afgedrukt. Het ori-
gineel is geschilderd op canvas met 
acrylverf en meet 100 x 120 cm. De 
compositie van het schilderij geeft 
de thematiek van de tijdgeest weer: 
de populist, het slachtoffer en de 
wijze genuanceerde denker (letter-
lijk en fi guurlijk op de achtergrond). 
Achterliggende gedachte van de 
kunstenaar is dat wij leven in een 
tijdperk van: onzekerheid, terreur-
dreiging, angst, polarisatie, extre-
misme en opkomend nationalisme. 
De roep om zekerheid wordt vorm-
gegeven door populisten die geen 
tegenspraak dulden. Er is weinig tot 
geen aandacht voor wijze genuan-
ceerde denkers en/of voor de even-
tuele slachtoffers. Aldus het bij-
schrift op de site van Van Lanschot 

bij het kunstwerk waarop nog ne-
gen andere kunstenaars staan met 
hun werken die eveneens voor no-
minatie in aanmerking komen. In 
de jury hebben prominenten uit de 
kunstwereld zitting, waaronder de 
directeur van het Van Gogh Muse-
um in Amsterdam. In november van 
dit jaar wordt de winnaar van de 
Van Lanschot kunstprijs bekend ge-
maakt.
Vanaf 1948 bracht Ouwerkerk zijn 
jeugd door in de Haarlemmermeer 
maar hij woont nu al weer vele ja-
ren in Uithoorn. Zijn eerste tekenle-
raar was Gerrit van Dijk. Zijn eerste 
schilderij verkocht hij op zijn zeven-
tiende. Hij is werkzaam geweest als 
architect in Nederland, Kenia en Ni-
caragua en onder andere als teken-
leraar in Bolivia. Geurt heeft talloze 
schilderijen op zijn naam staan die 
op internet meer dan 300.000 keer 
zijn bekeken. Belangstelling? Zie 
http://dutchpaintergeurtouwerkerk.
weebly.com. Geurt Ouwerkerk ex-
poseert zijn werken bij Galerie Sous 
Terre, gevestigd aan de voet van de 
oude watertoren aan de oever van 
de Westeindeplassen in Aalsmeer 
en bij de Excellent Beurs in Rotter-
dam.

Geen krant?
0297-581698
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Met 37 mooie karren en 760 deelnemers stond dinsdag 6 september De Kwakel weer 
op z’n kop vanwege de kermisoptocht. Zowel het vele publiek als de deelnemers 
hebben genoten van alle creativiteit en gezelligheid. Heel opvallend was zeker ook de 
prachtige wagen waarbij Nieuwe Meerbode’s waren gebruikt.

De prijswinnaars van de Kermisoptocht:
1e Prijs: Freek en de Quakeldil 
2e Prijs: Uw Plassie is onze Passie
3e Prijs: De Burgemeester Bakt er niets van 
Actualiteitsprijs: Rad van Festijn 
Originaliteitsprijs: Heel De Kwakel Bokt 
Oude Knarren Prijs: Liever te dik in de kist 
Aanmoedigingsprijs: Mario Krat 0.0 km/h

Aan de optocht is ook altijd een raadprijs verbonden voor het publiek. Dit maal was 
de vraag hoeveel bloemen zaten er op de kar van het Feestcomité. Het antwoord was: 
2654 bloemen. De families Borgman, van Rijn, Van der Knaap, Fontaine en Rewijk 
zaten hier het dichtst bij en hebben hun prijs inmiddels gekregen. We kijken nu al uit 
naar 2017 wanneer ze een jubileum vieren: 65e Kwakelse Kermis Optocht! 

 
De foto’s zijn gemaakt door Dirk Plasmeijer

Prachtige 64e Kwakelse Kermisoptocht
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Rommelmarkt Amicitia
Uithoorn - Zaterdag 1 okto-
ber a.s. houdt COV Amicitia haar 
jaarlijkse rommelmarkt in kerkge-
bouw De Schutse, naast het win-
kelcentrum Zijdelwaard in Uit-
hoorn. Tussen 9.30-13.30 uur 
gaat er weer van alles over ta-
fel voor een zeer vriendelijke 
prijs. Boekenliefhebbers kunnen 
nu hun slag slaan! Dames-, he-

ren- en kinderkleding, speelgoed, 
cd’s, dvd’s , boeken en huishou-
delijke artikelen zijn ruim aanwe-
zig. Amicitia kan altijd nog meer 
gebruiken. Kunt u nog iets mis-
sen voor deze markt? Voor meu-
bels e.d. is er helaas geen plaats. 
Graag een telefoontje naar Son-
ja van Meerlant, 0297-283532. Tot 
ziens op 1 oktober in Uithoorn.

Mariska van Kolck komt 
Masterclass geven in Uithoorn!
Regio - Met de opening voor de 
deur komt de Jeugd TheaterSchool 
nog met nieuws: Musicalster Maris-
ka van Kolck zal op zondag 26 maart 

een Musical Masterclass verzorgen 
voor alle leerlingen van de Jeugd 
TheaterSchool Uithoorn in Dans en 
Partycentrum Colijn. Mariska van 
Kolck werd 4 keer genomineerd 
voor een John Kraaijkamp Musical 
Award. Deze won ze voor haar rol 
van Tante Jans’ in Ciske de Rat en 
voor haar vertolking van Roxy in de 
musical Chicago, beide voor bes-
te vrouwelijke hoofdrol in een gro-
te musical. Aanstaande zondag zal 
de Jeugd TheaterSchool Uithoorn 
spectaculair worden geopend door 
niemand minder dan Marc For-
no! Om 13.00u zal Marc de officië-
le opening verrichten. Aansluitend 
zullen de (gratis) workshops begin-
nen in zang, dans en spel. We star-
ten met een gezamenlijke warming 
up. De middag is toegankelijk voor 
iedereen die belangstelling heeft, 

De Springschans opent 
het schooljaar met BBQ!
Uithoorn - Op vrijdag 2 september 
vierde basisschool De Springschans 
de opening van het nieuwe school-
jaar met een barbecue voor alle 
leerlingen, ouders en leerkrachten.
Intussen begint deze barbecue een 
echte traditie te worden, iets waar 
de school trots op is! Vanaf 16.00 
uur stroomde het schoolplein lang-
zaam vol. Er was van alles te doen 
op het plein zodat de kinderen lek-
ker konden spelen en de ouders 
met elkaar konden bijpraten en ook 
konden kennis maken met de leer-
krachten. En... er werd tussendoor 
een mooie glittertattoo gezet! Zo-
wel de activiteiten voor de kinderen 

als de barbecue werden bemand 
door de leerkrachten en de Ouder-
raad samen. In vervolg op de eer-
der gehouden veiling was er nu een 
echt Rad van Fortuin! Alle lootjes 
voor de 3 rondes werden verkocht 
en de meest diverse prijzen gingen 
eruit (waarvan o.a. een tegoedbon 
voor een door een leerkracht zelfge-
bakken appeltaart). De opbrengst 
van deze feestmiddag komt geheel 
ten goede aan de verdere inrichting 
van het handvaardigheidslokaal op 
De Springschans, een project waar 
door de Ouderraad en de leerkrach-
ten momenteel hard aan wordt ge-
werkt en we met elkaar trots op zijn!

Stichting BOV-Uithoorn wil 
actie tegen komst Uithoornlijn
Uithoorn - De pas opgerichte stich-
ting en actiegroep Behoud Goed 
Openbaar Vervoer Uithoorn is voor-
nemens fiks – maar wel op een net-
te manier - actie te gaan voeren te-
gen de mogelijke komst van een 
tram naar Uithoorn, de zogenaam-
de Uithoornlijn. Het uur-U nadert 
snel aangezien er door de betrok-
ken partijen, te weten de Provincie 
Noord-Holland, Stadsregio Amster-
dam en de gemeenten Amstelveen 
en die van Uithoorn, het komende 
kwartaal wordt beslist of de aanleg 
van de tramlijn doorgang zal vin-
den. Om die reden wil de stichting 
en met haar de omvangrijke ach-
terban van bewoners die de tram-
lijn niet zien zitten, gemotiveerd en 
met onderbouwde feiten trachten 
die beslissing zodanig te beïnvloe-
den dat de komst van de tram niet 
zal doorgaan.
Op woensdagavond 28 september 
wordt in het gemeentehuis van Uit-
hoorn ten overstaan van college- 
en raadsleden een hoorzitting ge-
houden waar bewoners hun mening 
nog eens duidelijk kunnen verwoor-
den en hun reactie die zij tijdens de 
Consultatierond in juni hebben ge-
geven, kracht bij kunnen zetten. Zij 
vragen daarom bewoners die niet 
inspreken maar het met hun eens 
zijn om hen zoveel mogelijk te steu-
nen door als ‘supporter’ naar het 
gemeentehuis te komen. Zo’n op-
roep mag natuurlijk. Maar stel nu 
het volgende: als er nu ook perso-
nen zijn die tijdens de Consultatie-
ronde hebben aangegeven ‘voor-
stander’ van de komst van de tram 
te zijn – en die schijnen ook als zo-
danig te hebben gereageerd, mo-
gen/kunnen die dan in alle rust ook 
hun mening geven en als ‘suppor-
ter’ op de publieke tribune plaats-
nemen?... Dat moet je toch van el-
kaar kunnen accepteren? Het zal op 
de bewuste avond duidelijk worden.

Dramatisch
Tijdens een bestuursvergadering 
van de stichting afgelopen woens-
dagavond 7 september, legt voorzit-
ter Casper van Wijk mede namens 
zijn mede bestuursleden en in de 
geest van de tegenstribbelende be-
woners uit, waarom er zoveel be-
zwaren zijn tegen de komst van de 
Uithoornlijn. Hij wijst daarbij op de 
1.100 handtekeningen die begin dit 
jaar verzameld zijn en als een peti-
tie in april aan burgemeester Ouds-
hoorn zijn overhandigd. Dat zijn niet 
alleen bewoners die langs het tra-
cé in de Legmeer wonen, maar ook 
uit Zijdelwaard, de Europarei en de 
Meerwijk. “Door de komst van de 
tram krijgen we in Uithoorn volgens 
de nu bekende plannen een duide-
lijke verslechtering van het open-
baar vervoer. Buslijnen en haltes 
zullen verdwijnen. Bewoners in gro-
te delen van de woonwijken gaan 

er op achteruit. Die zullen een heel 
eind moeten lopen – in voorkomen-
de gevallen zelfs meer dan een ki-
lometer - om bij een tramhalte te 
komen. Vooral ouderen zullen het 
gaan bezuren. Verder komt de vei-
ligheid van vooral schoolgaande 
kinderen in gevaar. Bij de geplan-
de halte Aan de Zoom steken da-
gelijks bijna duizend schoolgaande 
kinderen - vice versa - de trambaan 
over richting de Brede school en het 
Alkwin Kollege. Dan heb ik het nog 
niet over anderen die ook vanuit de 
Legmeer naar Legmeer-West heen 
en weer gaan. Gegarandeerd dat 
het een keer mis gaat. Daarnaast 
zijn de ingrepen in de bebouwde en 
groene omgeving dramatisch, zeker 
waar de haltes komen. Voorts zijn 
ook nog eens de exploitatiekosten 
onduidelijk. Want zoals zoveel zaken 
waar geld mee gemoeid is, betaalt 
de burger straks het gelag, Behal-
ve de anderhalf miljoen euro die Uit-
hoorn als bijdrage op tafel moet leg-
gen als de aanleg doorgaat, kosten 
ook het onderhoud van de baan en 
haltes jaarlijks veel geld. En wie gaat 
dat betalen,” zo vertolkt Van Wijk de 
inbreng van de aanwezige bezorgde 
bestuursleden en bewoners.

Geen kostbare tram
Via e-mails van Buurtbeheer en fly-
ers roept het bestuur meer bewo-
ners op die het ook niet zien zitten, 
de actie te steunen. Er gaat ook een 
brief naar de medezeggenschapsra-
den van basisscholen, men wil ge-
sprekken met raadsleden om uit-
drukking te geven aan de heersen-
de ongerustheid en hen met argu-
menten te overtuigen om in de loop 
van dit jaar als het moment daar 
is, tegen de komst van de tramlijn 
te stemmen. Van Wijk: “Wat wij wil-
len is een goed, fijnmazig en betaal-
baar openbaar vervoer in Uithoorn 
dat bereikbaar is voor iedereen. In 
die wens past geen kostbare tram 
die voor veel overlast zal zorgen. Het 
zal ongetwijfeld niet zo zijn dat als er 
geen tram komt Uithoorn verstoken 
zal blijven van openbaar vervoer. 
Men is immers verplicht Uithoorn 
als redelijk grote gemeente te voor-
zien van een goed OV-netwerk,” al-
dus Van Wijk die door de aanwezige 
bestuursleden en bewoners in zijn 
betoog wordt gesteund. (Dat is juist, 
maar dan wordt teruggevallen op 
de concessie van de vervoerder die 
dan binnen het programma van ei-
sen openbaar vervoer moet leveren. 
Wat dat gaat worden en hoe dat er-
uit ziet is nu nog niet bekend. Red.).
Plan van het bestuur is dat vanuit 
de stichting BOV-Uithoorn en be-
trokken bewoners zes insprekers 
op 28 september tijdens de hoor-
zitting hun bezwaren zullen toelich-
ten. Samen met het bestuur en hulp 
van bewoners wil Van Wijk boven-
dien borden laten maken met pos-

ters waarop staat waarom de tram 
er niet moet komen. Alvorens de bij-
eenkomst op 28 september plaats-
vindt in het gemeentehuis wil hij op 
het voorplein ‘actie’ voeren. Binnen 
op de publieke tribune mag dat niet.

Een tram ‘te ver’
Er is door een van de bewoners een 
onderzoek verricht naar wat de ge-
volgen voor de woonwijken zijn. Vol-
gens hem zijn er twee grote ‘verlies-
gebieden’ (de door hem grijs in-
gekleurde delen in bijgaande illu-
stratie) aan mogelijke reizigers die 
dan niet voor de tram zullen kiezen. 
Voor bewoners uit die woongebie-
den is het letterlijk een tram ‘te ver’. 
(Tenzij er pendelbussen door de wij-
ken gaan rijden). Het eerste ligt ten 
noorden van de Wiegerbruinlaan, 
waaronder Zijdelwaard, de Euro-
parei en een deel van de Legmeer. 
Door de buslijnen die in dat gebied 
worden opgeheven worden de be-
woners gedwongen naar het bus-
station of de halte Aan de Zoom 
te gaan (te voet of met eigen ver-
voer). Ouderen en degenen die dat 
niet kunnen of doen hebben dan 
een probleem. In de buurt op de 
bus stappen, zoals nu, is er immers 
in veel gevallen niet meer bij. In de 
huidige situatie rijden de bussen 
meteen via de Zijdelweg in noor-
delijke richting naar Amstelveen en 
Amsterdam. Wie naar het busstati-
on moet voor de tram gaat eerst een 
heel eind de verkeerde richting uit! 
Dat kost tijd. De halte Aan de zoom 
lijkt voor bewoners westelijk van de 
Zijdelweg het dichtst bij, maar is 
nog altijd een heel eind. “De Stads-
regio is van mening dat dit woonge-

bied binnen de ‘invloedssfeer’ van 
het busstation valt en dat er daarom 
geen reizigersverlies optreedt. Dit 
is een misvatting die aantoont wat 
er gebeurt als de materie te theo-
retisch benaderd wordt,” geeft on-
derzoeker Aland van Valkenburg in 
een commentaar bij zijn afbeelding 
aan. “Vanuit de Meerwijk nagenoeg 
hetzelfde verhaal. Reizigers moe-
ten de tram pakken op het bussta-
tion. Ook dat is ver vanaf de woon-
wijk. Mocht er een (pendel)bus blij-
ven rijden wordt het zondermeer 
overstappen op de tram bij het bus-
station. Nu nog gaat elke bus van-
uit de Meerwijk naar Amstelveen en 
verder. Terug is hetzelfde patroon. 
Komt bij dat niet elke bus 170 ein-
digt bij het busstation. Het even-
tueel aanvullend OV zal niet op el-
ke tram aansluiten. Er wordt slechts 
gereden volgens de standaardeis 
van de (nieuwe) OV-concessie die 
in december dit jaar ingaat,” Aldus 
Van Valkenburg die stelt dat dit de 
praktijk gaat worden.

Zonder tram slecht af
Eind mei dit jaar vertelde wethou-
der Polak tijdens een persbijeen-
komst nog het volgende: “De nieu-
we OV-concessie is gebaseerd op 
de Lijnennetvisie van de Stadsregio. 
Dat houdt in dat er sowieso een en 
ander gaat veranderen. De busver-
bindingen zoals we die vandaag de 
dag nog kennen blijven in ieder ge-
val niet bestaan. De bereikbaarheid 
wordt minder. Maar wat het gaat 
worden is nog niet duidelijk.” Porte-
feuillehouder OV Stadsregio Pieter 
Litjens lichtte het toen als volgt toe: 
“De gemeenteraden moeten ech-
ter wel instemmen met het door-
trekken van de tramlijn. Gebeurt dat 
niet dan gaat het ook niet door en 
dan wordt het knap lastig. Op het 
moment dat de tramlijn er niet zou 
komen betekent het dat er op een 
andere manier in openbaar vervoer 
moet worden voorzien. Dan valt 
men terug op de concessie. En dan 
is het aan de vervoerder om binnen 
het programma van eisen openbaar 
vervoer te leveren. Ik verwacht dat 
als er geen tram komt dat per bus 
zal moeten. En dan is men gelet op 
het steeds drukker wordende ver-
keer in de regio naar mijn mening 
slechter af dan met de tram omdat 
de reistijd door filevorming negatief 
beïnvloed wordt. Dat zal leiden tot 
een verslechtering van het open-
baar vervoer.” Waarvan akte.
Behoudens de ontvangen nieuws-
brief van de projectgroep Uithoorn-
lijn deze zomer zijn er sinds eind 
mei geen berichten van de gemeen-
te en de Projectgroep Uithoornlijn 
over de voortgang van de tramlijn 
ontvangen. Ook de uitkomsten van 
de gehouden Consultatieronde zijn 
tot op heden nog niet bekend. Het 
zou voor elke betrokken inwoner 
die eraan heeft deelgenomen pret-
tig zijn als daar nog vóór 28 septem-
ber uitsluitsel over komt.

Nieuw in gezondheidscentrum 
Waterlinie Uithoorn:
Reizigersvaccinaties
Uithoorn - Vanaf 14 september 
gaat Vaccinatiepunt van start met 
een vaccinatiepoli in gezondheids-
centrum Waterlinie in Uithoorn. Het 
centrum is voor veel mensen een 
herkenbaar punt waar men aller-
lei vormen van zorg onder één dak 
vindt. Het aanbod van Vaccinatie-
punt zal hier een waardevolle aan-
vulling op zijn.

Over Vaccinatiepunt
Wie op reis gaat naar de (sub)tropen 
wil zo goed mogelijk beschermd zijn 
tegen de ziekten die daar voorko-
men. Voor een persoonlijk en des-
kundig advies kunt u terecht bij 
Vaccinatiepunt. De adviezen die ge-
geven worden zijn gebaseerd op de 
landelijke richtlijnen van het LCR. 
Vaccinatiepunt is een zelfstandige 
zorginstelling, naast vaccinaties ge-
ven de medewerkers van Vaccina-
tiepunt u ook advies over onder an-
dere voedsel, drinkwater en hygië-
ne op uw reisbestemming. Zo gaat 
u niet alleen veilig op reis, maar bent 
u ook veilig tijdens uw reis. Vaccina-
ties en anti malaria middelen geven 
niet altijd volledige bescherming en 
hebben soms bijwerkingen. Daarom 
worden per persoon en per reis de 
voor- en nadelen van de verschil-

lende maatregelen zorgvuldig tegen 
elkaar afgewogen. Voordat wij u ad-
vies geven, wordt u daarom voor-
afgaand aan de afspraak gevraagd 
een on-line gezondheidsverklaring 
in te vullen. Dit gebeurt in een be-
veiligde omgeving en natuurlijk 
gaan wij uiterst zorgvuldig met uw 
gegevens om. Hierna kunt u bij Vac-
cinatiepunt in één afspraak terecht 
voor zowel advies, vaccinatie en uw 
recept voor malaria-profylaxe. Ook 
gele koorts vaccinatie is bij Vacci-
natiepunt geen probleem. Kortom; 
Uw volledige reisvoorbereiding in 
één afspraak geregeld!

Een afspraak maken of 
eerst meer informatie?
Een afspraak is eenvoudig te ma-
ken, digitaal of telefonisch. Via de 
website www.vaccinatiepunt.nl kunt 
u een keuze maken voor een loca-
tie, datum en tijd. Beschikt u niet 
over internet of maakt u liever tele-
fonisch een afspraak? Bel dan naar 
0900-8222462.
Ook voor broeps/bedrijfs vaccina-
ties! Veel verzekeringsmaatschap-
pijen vergoeden een groot deel van 
of de volledige kosten. Informeer 
daarom altijd naar de mogelijkhe-
den voor vergoeding.

Lustrum sport- en spel-
ochtend op OBS De Kajuit
Uithoorn - Vrijdagochtend ston-
den de ouders en kinderen van obs- 
de Kajuit wel een beetje raar te kij-
ken. Overal op het plein lagen spul-
len klaar en hingen er kaarten met 
nummers erop. Ook waren de hek-
ken rondom de school versierd met 
gekleurde vlaggetjes en boven de 
ingang was zelfs een ballonnen-
boog opgehangen... had dit mis-
schien met de verrassing te maken? 
Of met de aftelkalender die al 2 we-
ken op het podium stond? In het ka-
der van ons 30-jarig bestaan was dit 
de eerste feestelijke activiteit: een 
sport- en spelochtend voor en door 
de kinderen! De kinderen van groep 
7 en 8 hadden de verantwoordelijke, 
maar ook leuke taak om samen met 
een klein groepje kinderen uit groep 
1/2 , 3, 4, 5 en 6 allerlei verschillen-
de spelletjes te doen. Het was even 
wennen want ze mochten eerst zelf 
een spelletje uitkiezen. Aan de kap-

stokken hingen kaarten met spelle-
tjes waaruit gekozen kon worden. 
Daarna moesten ze zelf op de plat-
tegrond uitzoeken waar hun spelle-
tje klaar lag. Alle volwassenen heb-
ben groepjes kinderen voorbij zien 
trekken die met veel enthousias-
me aan het werk gingen. Zelf mo-
gen kiezen wat je wil doen is toch 
echt wel heel leuk! En ze maakten 
elkaar natuurlijk wel duidelijk welke 
spelletjes je echt even moest gaan 
uitproberen! Aan het einde van de 
ochtend zaten alle kinderen op het 
kleuterplein klaar voor de afslui-
ting. Natuurlijk konden we op de-
ze prachtige dag niet anders dan 
een verkoelend ijsje uitdelen aan de 
warme en vermoeide kinderen. Al-
le leerkrachten van de Kajuit heb-
ben in 2 teams laten zien dat zij ook 
heel hoog konden bouwen met kar-
tonnen dozen. Maar of we het beter 
konden dan de kinderen?

jong en oud dus! Dus kom allemaal 
aanstaande zondag om 13.00u naar 
Dans en Partycentrum Colijn. De 
Jeugd TheaterSchool Uithoorn is 
een samenwerkingsverband tussen 
Danny Nooy en Robbert Besselaar 
en Axel en Heleen Colijn van Dans 
en Partycentrum Colijn. Samen bun-
delen zij hun talenten en krachten 
om een goede opleiding te bieden 

aan alle kinderen uit Uithoorn en 
omstreken die van zingen, dansen 
en acteren houden. Dat alles in een 
veilige, pestvrije, omgeving waarin 
het plezier en de (verborgen) talen-
ten van de kinderen centraal staan.
Voor meer info over lestijden en ta-
rieven, en inschrijfmogelijkheden 
kom naar de opening, of kijk op 
www.jtsu.nl





 
08   Nieuwe Meerbode  •  14 september 2016

Shoeby Uithoorn viert 
haar 10-jarig jubileum!
Uithoorn - Dit jaar is het 10 jaar 
geleden dat Shoeby Uithoorn haar 
deuren opende aan Zijdelrij 6 te Uit-
hoorn. Shoeby grijpt deze gelegen-
heid aan om hun klanten eens extra 
in het zonnetje te zetten. Van woens-
dag 14 t/m zaterdag 17 september 
profiteren alle klanten van een spet-
terende voordeelactie. Op zaterdag 
17 september is er een beauty ex-
pert in de winkel om jou de perfect 
look te geven voor bij je outfit. 

Van fashion tot beauty
Shoeby heeft altijd de nieuwste fa-
shion voor een vriendelijke prijs. Het 
dameslabel Eksept vind je exclusief 
bij Shoeby. Voor de kids zijn er de ei-
gen labels: Jill en Jilly voor meiden 
en Mitch en MTC voor de jongens. 
De heren shoppen het eigen label 
Cult Edition. Style je outfit af met de 
leukste accessoires en maak je look 
compleet met een paar toffe schoe-
nen. Ontdek ook de heerlijke Ek-
sept cosmeticalijn, met onder ande-
re bad- en doucheproducten. Leuk 
om (jezelf) cadeau te doen.

Jouw personal shopper
Bij Shoeby krijg je persoonlijk advies 
van jouw personal shopper om die 
stoere, casual of chique outfit te vin-
den. Iedere dag staat het team van 
Shoeby Uithoorn klaar om jou van 
top tot teen te stylen! En mocht het 
je even niet uitkomen, dan maak je 

heel eenvoudig een afspraak met 
een personal shopper in de winkel. 
Shop jij liever vanuit huis? Op shoe-
by.nl vind je de hele collectie ook on-
line, 24/7 online shoppen dus! Wil je 
nog meer inspiratie op het gebied 
van styling? Via het blog van Shoe-
by (shoebyblog.nl) wordt jij dagelijks 
op de hoogte gehouden van de laat-
ste fashion trends en leukste life-
style nieuwtjes.

Over Shoeby
Shoeby heeft een uniek en bijzon-
der concept waarmee zij zich we-
ten te onderscheiden binnen de Ne-
derlandse mode-industrie. In 35 jaar 
is Shoeby uitgegroeid tot een toon-
aangevende retail- en full service 
franchise organisatie in Nederland 
en België. Het van oorsprong Bra-
bantse modebedrijf heeft met mo-
dische, betaalbare en eigen ontwor-
pen collecties een serieus aandeel in 
de Nederlandse mode branche. Een 
groot team van designers ontwikkelt 
wekelijks de meest trendy collec-
ties. Shoeby heeft een duidelijke vi-
sie over mode, winkelbeleving, win-
keluitstraling en hoe klanten gead-
viseerd moeten worden. Ze wil een 
oprechte, persoonlijke band tussen 
haar klanten en medewerkers creë-
ren. Deze persoonlijke communica-
tie met klanten is ook een belang-
rijke en onderscheidende succes-
factor. 

Kunstwerk ter nagedachtenis 
aan Gerrit Rietveld
Vervolg van de voorpagina.

Dit in de vorm van De Hoeksteen en 
nu ook als kunstwerk. Een en ander 
werd bijgewoond door leden van de 
voormalige Galerie, bestuursleden 
van het Beheer Historisch Erfgoed 
Uithoorn, leden van Buurtbeheer, 
genodigden en tal van andere be-
langstellenden. Een en ander speel-
de zich af in een informatieve sfeer. 
De realisatie van het kunstwerk is 
mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van Galerie Fort a/d Drecht, 
in overleg met de Erven Gerrit Riet-
veld en gesponsord door Vebo Be-
ton & Staal uit Bunschoten en Sika 
Nederland B.V uit Utrecht. De han-
deling van de wethouder was te-
vens het startsein voor het bezoe-
ken van historisch erfgoed in en om 
Uithoorn van de Open Monumen-
tendag die zaterdag.

Geschenk van de Galerie
Het kunstwerk is een geschenk aan 
de gemeente en haar inwoners van 
Galerie Fort a/d Drecht. De galerie 
heeft in april 2014 na een kunstzin-
nige bloeiperiode van 15 jaar om fi-
nanciële redenen haar deuren moe-
ten sluiten. Na afwikkeling van de 
stichtingszaken ongeveer een jaar 
geleden, was er een klein geldbe-
drag over. Het leek het bestuur een 
goed idee om als afsluiting van de 
Galerieperiode de gemeente en 

haar inwoners een blijvende herin-
nering aan te bieden in de vorm van 
een kunstwerk, bij voorkeur voor de 
buitenruimte zodat iedereen ervan 
kan genieten. Het budget was ech-
ter te klein voor een opdracht aan 
een kunstenaar. “Via via kwamen 
wij in contact met de Erven Riet-
veld. Zij waren al met Uithoorn be-
kend geraakt tijdens de festiviteiten 
in het kader van 50 jaar De Hoek-
steen. De Erven boden ons een mo-
del aan van de door Rietveld ont-
worpen ‘zigzag’ stoel, uitgevoerd in 
beton,” licht Galerie-secretaris Joop 
Crum-Haverman tijdens haar uitleg 
over het kunstwerk in de bibliotheek 
toe. “Betonbedrijf Vebo uit Bun-
schoten dat campagne voerde voor 
een nieuw soort sterk en toch dun 
beton, had op basis van de originele 
ontwerptekeningen van Rietveld die 
stoel geproduceerd. In contact ge-
komen met dat bedrijf werden nieu-
we ideeën ontwikkeld. Het resultaat 
was dat door het bedrijf twee nieu-
we stoelen met een bevestigings-
constructie werden geproduceerd. 
Coatingbedrijf Sika uit Utrecht le-
verde de coating, goed voor zeker 
tien jaar. De locatie voor het kunst-
werk moest in de buurt van Rietveld 
’s gebouw De Hoeksteen zijn. Om 
de kans op beschadiging is te mi-
nimaliseren is gekozen voor plaat-
sing in de zogenaamde ‘Rietveld-
vijver.’ Van de gemeente kregen wij 

KCA Kunstroute 2016… 

Een spontane greep
Regio - Reint Baarda en Monic Per-
soon lachen wat af met z’n tweeën 
wanneer zij poseren voor de door 
hen bedachte foto’s. De taferelen 
zijn komisch, soms hilarisch maar 
altijd wonderschoon. Met hun tech-
niek, vindingrijkheid, vaardigheid en 
geduld weten zij een resultaat te be-
reiken dat veel succes oogst bij de 
kijker. Reint heeft zich gespecia-
liseerd in het fotograferen van o.a. 
Aalsmeerse huizen, die zo worden 
bewerkt dat slechts de contouren 
overblijven maar nog altijd herken-
baar zijn. Monic koestert ondermeer 
vergane glorie, met haar interpreta-
tie wordt imperfectie van een onge-
kende schoonheid. Bezoek en er-
vaar de stilte van hun stand.

Doodgewoon bijzonder 
(locatie 5)
Al vijf weken is keramiste Anne-
ke Harting bezig om de loods op de 
werf van de Jachthaven tentoon-
stelling klaar te maken voor haar 
project ‘Doodgewoon bijzonder’ Zij 
nodigde acht kunstenaars uit die 
(waaronder Hans Denijs die werke-
lijk prachtige doodskisten maakt) en 
ook Mark van Kuppevelt, zijn graf-
beelden tonen verstilling. Verder zijn 
er de urnen en de sieraden. Anne-
ke heeft als vrijwilliger bij het hos-
pice Thamer Thuis veel met de dood 
te maken. Zij ervaart dat er naast 
het verdriet van het afscheid ook 
berusting kan zijn en dat de kunst 
en toegepaste kunst daarbij tot 

troost kunnen dienen. Met veel res-
pect wordt de loods omgebouwd 
tot een indrukwekkend stiltecen-
trum. Schroom niet en stap binnen 
in een wereld die doodgewoon bij-
zonder is. 

Nieuwe beelden van Annelien 
Dekker (locatie 7)
Er zijn mensen die begiftigd zijn met 
een tomeloze energie en verbeel-
dingskracht. Zo iemand is beeld-
houwster Annelien Dekker.! In het 
Tuinhuis - grenzend aan de Histori-
sche Tuin waar curator Joop Kok dit 
jaar de scepter zwaait en met veel 
nieuwe namen komt - wordt u ver-
leidt door de dansende bronzen fi-
guren en ontluikende bloemen. U 
kunt er niet om heen, zij vragen om 
uw aandacht.

Nu ook op zondag open! 
(locaties 9 en 10)
Dit KCA Kunstweekend even geen 
vrije zondag voor makelaar Ka-
rin Eveleens en fotograaf Patrick 
Spaander. Karin nodigde Michaël 
Glanz uit en Patrick toont het werk 
van Willem Heijting. 

Een Aalsmeers monument: 
De Oude Veiling (locatie 12)
Inmiddels een multi - functione-
le bestemming en door de Ge-
meente gelukkig behouden voor de 
Aalsmeerders. Het Aalsmeers Schil-
ders Genootschap (ASG) laat zien 
hoeveel schilders talent deze ge-

NVVH vrouwennetwerk
Uithoorn - De NVVH bestaat dat 
nog? Dat is toch iets uit de vorige 
eeuw? Maar de NVVH is met haar 
tijd meegegaan, dat blijkt o.a. uit de 
naamtoevoeging ‘Vrouwennetwerk’. 
Al jaren houden we ons niet meer 
bezig met bijv. de kwaliteit van een 
wasmiddel, maar richten we ons op 
de moderne vrouw die midden in 
de maatschappij staat. De afdeling 
Uithoorn is een actieve en bloei-
ende/groeiende afdeling met ruim 
180 vrouwelijke leden in de leeftijd 
van 55 tot 90 jaar. Na de zomerstop 
in de maanden juni, juli en augus-
tus zijn we met de NVVH Vrouwen-
netwerk afdeling Uithoorn weer van 
start gegaan met allerlei activiteiten. 
Wij bieden onze leden interessante, 
culturele, sportieve en gezellige bij-
eenkomsten. Vaste onderdelen vor-
men conditietraining, leeskring, mu-
seumbezoek, bridge en het geza-
menlijk koffiedrinken/eten. Daar-
naast zijn er vrijwel maandelijks in-
teressante excursies en lezingen die 

door onze actieve commissies wor-
den georganiseerd. Wilt u meer we-
ten over lidmaatschap en/of deel-
name dan kunt u contact opne-
men met Joke Wielage tel. 563395 
of Greet van Zelst per email : gvzs@
caiway.net

vergunning het er te plaatsen.” Het 
gezelschap kreeg ter gelegenheid 
van de overdracht van het kunst-
werk aan wethouder Zijlstra nog 
een uitgebreide lezing voorgescho-
teld over Gerrit Rietveld, zijn leven 
en zijn doen, van de voorzitter van 
de Monumentencommissie en de 
stichting Oud Uithoorn, de heer Pe-
ter Schat. Daarna werden bezoe-
kers in de gelegenheid gesteld te 
kijken naar de film ‘Het geheim van 
de Hoeksteen’, een filmverslag van 
de bibliopera die vorig jaar ter ge-
legenheid van het 50-jarig bestaan 
is opgevoerd. Wie dat wilde kon ook 
deelnemen aan een rondleiding met 
als gids Marius Schalkwijk die stil-

stond bij verleden en toekomst van 
dit gemeentelijk monument. De 
Hoeksteen heeft de status van een 
bijzonder gebouw. Het is de enige 
kerk die Rietveld heeft ontworpen in 
zijn leven. Maar het gebouw func-
tioneert al lang niet meer als kerk. 
Sinds 1984 tot op heden is het in 
gebruik als bibliotheek. In de vroe-
gere kosterswoning huist een fysio-
therapeut met zijn praktijk en in de 
vroegere fietsenstalling (kelder) is 
de Wereldwinkel gehuisvest. Of die 
er allemaal in kunnen blijven is de 
vraag want de gemeente Uithoorn 
heeft het pand in de verkoop ge-
daan. Men wil het gebouw wel in 
stand houden maar heeft geen geld 
voor herontwikkeling ervan. Daar-
om zoekt zij kopers met passie voor 
het gebouw, innovatieve ideeën en 
financiële middelen om dit bijzon-
dere gebouw in stand te houden. In 
elk geval moet de bibliotheek bin-
nenkort al verhuizen naar een (tij-
delijke) andere locatie.

meente rijk is. Loop ook even naar 
de danszaal die ooit zoveel gelief-
den samenbracht. Het zou mooi 
zijn wanneer deze zaal weer in ere 
wordt hersteld voor de oudere dans 
minnende Aalsmeerders, kunnen zij 
hier weer net als vroeger een zwie-
rig walsje maken. 

Het Stokkenland a place 
to be… (locatie 13)
Keramiste Carla Huson zint ieder 
jaar weer op een verrassing, altijd 
daagt zij zich zelf uit met een nieuw 
thema, dit maal is dat de Waterto-
ren. Haar liefde voor dit rijksmo-
nument toont zij met een zeer ge-
slaagde creatie. Wie Carla zegt; zegt 
ook gezelligheid en daarom mag en 
kan muziek niet ontbreken, want 
een dag zonder kunst en muziek is 
een dag niet geleefd.

Gedichten Boomkwekers 
Kerkhof (locatie 15) 
Inmiddels een traditie. Vooraf aan 
de kunstroute is het Boomkwekers 
Kerkhof in het weekend vrij toegan-
kelijk en kunnen liefhebbers van 
poëzie zich laven aan gedichten 
Onder de oude bomen - waar het 
goed toeven is - kan men de kunst 
van de poëzie beleven.Steeds meer 
nieuwe poëzie liefhebbers laten zien 
hoe je met woorden een emotie kan 
uitdrukken.

Met het pontje over (locatie 16)
Lekker Aalsmeers…even met een 
pontje over om het werk te bekijken 
van Elsbeth Gorter- zij illustreerde 
een enig kinderboekje geschreven 
door de inmiddels overleden maar 
niet vergeten - Theodore van Hou-
ten. De sieraden van Annet Bartels 
zijn ook echt een sieraad en de nau-
tische tekeningen van Henry Nee-
ter konden nergens beter hangen 
dan bij Watersport Vereniging De 
Nieuwe Meer. (locatie 16) Afscheid 
Roerdomplaan 3a (locatie 20). De in 
Frankrijk wonende Aalsmeerder Mi-
chel Sehstedt vindt dit jaar een on-
derkomen in het atelier van Chris-

ta Logman. Helaas voor haar moet 
zij deze plek eind van het jaar ver-
laten. Daarom is er nu een laatste 
kans om nog één keer een ronde te 
maken door de klaslokalen en de 
kunst te bewonderen van meerde-
re kunstenaars. 

Familie talent te zien 
op locatie 17
Ria en Ada Bruine de Bruin (zij zijn 
nichtjes van elkaar) zijn begiftigd 
met het familietalent. Beiden hou-
den van de natuur en dieren en dat 
is terug te vinden in hun werk. Be-
wonder hun realistische stijl van 
schilderen en geniet van schoon-
heid van de natuur, raak vertederd 
bij het zien van de zwanen en de 
zeehondjes. Niet voor niets won Ada 
twee jaren achtereen de publieks-
prijs bij de tentoonstelling ‘Amazing 
Amateurs.’ een paar maanden gele-
den te zien in het Oude Raadhuis. 
Nu volgt er een niet te missen her-
kansing tijdens de Kunstroute.

De twee verste punten 
van de kunstroute 
Wie de Kunstroute goed wil bekij-
ken en beluisteren moet daar eigen-
lijk het gehele weekend voor uit-
trekken en waarom ook niet? Het is 
toch heerlijk om in deze woelige tijd 
te kunnen genieten van de vele cre-
aties die de kunstenaars en musi-
ci te bieden hebben! De twee ver-
ste punten - en ach met de fiets een 
kippeneindje- zijn: Het foto-atelier 
van Judith Keessen (locatie 2) Be-
kijk haar visie op de op de fotogra-
fie en mocht u het boekje “De Buur-
ters” nog niet hebben, vraagt u Ju-
dith daar dan om, geheid dat er een 
mooi gesprek ontstaat. Aan de an-
dere kant van Aalsmeer (locatie 23) 
is het atelier te vinden van Sun-
ny Neeter. Voor haar is de zondag 
een spannende dag want dan wordt 
haar nieuwe onderkomen om 16.00 
uur officieel geopend. Op alle loca-
ties vinden de bezoekers de KCA 
Kunstroute flyer voor nog veel meer 
locaties. 

Bingo bij KDO
De Kwakel - Het nieuwe sei-
zoen 2016-2017 gaat weer begin-
nen. En wel op a.s. vrijdag 16 sep-
tember in de kantine op het sport-
park van KDO in De Kwakel, Vuur-
lijn 51, aanvang 20.00 uur. U bent 
weer van harte welkom. We gaan 
er weer gezellige avonden van ma-
ken. De volgende datas kan u al no-
teren vrijdag 21 oktober, vrijdag 25 
november, vrijdag 16 december al-
lemaal beginnen we om 20.00 uur 
tot 16 september. Het Bingo Team 
van KDO

Aziatische avond bij de 
Wereldkeuken Europarei
Uithoorn - Het is alweer even ge-
leden dat de laatste Wereldkeu-
ken was, in juli, maar de vakantie 
is voorbij en in september gaan we 
natuurlijk weer een lekkere en ge-
zellige avond organiseren. Dit wordt 
21 september, zoals gewoonlijk in ‘t 
Buurtnest van 18.00 tot 22.00 uur. 
De prijs blijft hetzelfde, dus 5 eu-

ro. Vanaf nu is de inschrijving ge-
opend, via mail wereldkeukeneuro-
parei@gmail.com. De inschrijving is 
geopend tot maandag 19 septem-
ber, of tot we het maximum aantal 
deelnemers bereikt hebben. Als er 
nog mensen zijn die leuke ideeën 
hebben voor gerechten die ze wil-
len maken dan horen we dit graag.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

Kingfisher of IJsvogel
Hij is klein en vliegt als een 
blauw-oranje flits langs. Zijn ge-
luid is een schel en langgerekt 
piep-piep. Als je hem hoort is hij 
al weer heel wat meters verder 
dan zijn geluid. Want een ijsvogel 
haalt gemakkelijk 80 km per uur. 
Lange tijd was ik jaloers op ie-
dereen die hem had gezien. Mijn 
eerste ijsvogel zag ik pas een 
paar jaar geleden dankzij een op-
merkzame vogelaar in Zeeland, 
mijn tweede herkende ik aan het 
schelle piep-piep in Zuid Frank-
rijk. Maar hij komt ook in ons ge-
bied voor. Bij het Veenwater in 
De Hoef is zelfs een speciale ijs-
vogelwand gemaakt. En in een 
Mijdrechts parkje is hij ook ge-
signaleerd. Als er maar zoet, vis-
rijk en helder water is om kleine 
visjes, waterinsecten en larven uit 
op te duiken. Zijn vangst slaat hij 
dan beurs op een over het wa-
ter hangende tak. Overhangende 
takken zijn voor een ijsvogel van 
belang, als plek om uit te rusten 
en als uitkijkpost. IJsvogels ma-
ken hun nest in de oeverwand en 
graven daarvoor een tunnel van 
wel een halve meter. Ze leggen 6 
tot 8 eieren en doen dat een paar 
keer per jaar. Dat is voor de over-
leving van de soort essentieel. Er 
zijn namelijk nogal wat gevaren 
voor de jongen. Ze kunnen op-

gegeten worden door roofvogels 
of verdrinken bij de eerste vlieg- 
en vislessen. En als er een stren-
ge winter is vriezen ze dood. De 
ijsvogel blijft dan ook zeldzaam in 
Nederland en is daarom een be-
schermde vogel. Door meerdere 
legsels is er gelukkig kans dat de 
soort niet uitsterft. 
Lange tijd vroeg ik mij af wat een 
ijsvogel met ijs te maken heeft. 
Nu weet ik het: helemaal niets. 
De naam is de vertaling van het 
Duitse Eisvogel en dat slaat op 
zijn metalige kleur die op ijzer (Ei-
sen) lijkt. Het Engelse Kingfisher 
is veel toepasselijker, want vis-
serkoning dat is dat blauw-oran-
je vogeltje. Hij laat zich loodrecht 
naar beneden vallen en komt dan 
met een visje in de bek weer uit 
het water om zich op een tak te 
installeren. Als het visje is op-
gegeten, poetst hij zijn verenpak 
droog. 

Mijn wens is dat ik die kleurrij-
ke inheemse ijsvogel nog eens 
zie langsflitsen of loodrecht in het 
water zie duiken. Ik ga dus oplet-
ten bij helder water en hoge oe-
vers met overhangende takken 
en luisteren naar een langgerekt 
piep-piep.

Ria Waal

STERK STAALTJE OPEL.

DE INRUILSENSATIE VAN EUROPA

€ 2.000

NU BIJ VAN KOUWEN
€ 2.000 EXTRA INRUILWAARDE 
+ € 500 GRATIS BRANDSTOF
+ € 250 GRATIS ACCESSOIRES     

AALSMEER - AMSTERDAM
HOOFDDORP

Amsterdam, Snijdersbergweg 99-101, (020) 650 06 70
Hoofddorp, Sonderholm 164, (023) 554 29 20
Aalsmeer, Oosteinderweg 110, (0297) 329 911
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AMSTELPROEVERIJ AAN DE AMSTELAMSTELPROEVERIJ AAN DE AMSTELAMSTELPROEVERIJ AAN DE AMSTEL
inclusief concerten zeer gewaardeerdinclusief concerten zeer gewaardeerd

Uithoorn - Ondanks de nu en dan 
dreigende luchten is het eerste 
deel van de Amstelproeverij aan 
de Amstel (van 14.00-20.00 uur, 
vandaag zondag 11 september) en 
de concerten aan de Amstel van 
het KNA orkest en Tavenu zeer ge-
slaagd te noemen. Beide festivitei-
ten begonnen om 14.00 uur en het 
was direct drukbezocht. Zes res-
taurants (de Fransche slag, Gran-
de Brasserie Sjiek aan de Amstel, 
Restaurant Il Pappagalo, Restau-
rant La Musette, restaurant Her-
tog Jan op  het water en Brasse-
rie Du Nord, plus ijssalon Espla-
nada organiseerde een smaak-
vol smaakfestival. Van 14.00-20.00 
uur kon men in Uithoorn bij de-
ze restaurants genieten van heer-
lijke gerechten en fi jne drankjes. 
Het weer was prima, de sfeer fan-
tastisch en het bezoekers aantal 

de eerste twee uur al overweldi-
gend. Maar ook daarna bleef het 
gezellig druk. Het was uiteindelijk 
nog redelijk zonnig en de tempe-
ratuur was uitstekend om een cu-
linair uitstapje te maken.
Bezoekers waren enthousiast en 
velen vertelden dat zij bij sommi-
ge etablissementen nog nooit ge-
weest waren, maar nu toch eens 
naar binnen gingen (of op het ter-
ras waren gaan zitten) en zo deze 
gelegenheden ook eens bezocht 
hadden. Met alle heerlijkheden 
van het menu van de Amstelproe-
verij menukaart natuurlijk. Dit me-
nu was bij elk deelnemend restau-
rant verschillend en er waren ver-
rassende gerechten bij.
Overgebleven strippen kunnen 
nog t/m 9 oktober bij de deelne-
mende restaurants ingeleverd 
worden.
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WK Kanopolo: Nederland zevende
Uithoorn - Michiel de Ruyter was 
op de Wereld Kampioenschappen 
Kanopolo in Syracuse, Italië, met 
negen spelers, twee bondscoaches 
en een fysiotherapeut sterk ver-
tegenwoordigd in de Nederland-
se teams op een prachtige locatie. 
Van de 28 deelnemende landen op 
de 7de plaats eindigen, is prachtig, 
maar toch was er wel wat teleurstel-
ling alom. Bij de Heren sloot Oranje 
het WK af met een 9de plaats. Ne-
derland werd eerder al uitgescha-
keld voor een top 8 notering en 
deed op de laatste dag wat moest 

doen. Zowel België (5-4) als Taiwan 
(4-1) werden verslagen. “We heb-
ben hard gewerkt, gevochten en ge-
streden, het ging lang niet altijd zo-
als we wilden, maar we zijn tot op 
het bot gemotiveerd om weer terug 
te komen op wereld niveau met dit 
nieuwe jonge team”, aldus de heren. 
De laatste wedstrijd sloten ze af met 
een overwinning op het ChineseTai-
pei. Aldaar is clubgenoot Tim Schra-
ma bondscoach, Taipei is in de ge-
schiedenis nog nooit eerder in de 
top tien geëindigd, dus een groot 
compliment is hier op z’n plek. 

KDO DS1 verliest eerste 
wedstrijd
De Kwakel - Dinsdag 30 augus-
tus stond onze eerste officiële wed-
strijd voor de vervangende binnen 
competitie. Om 21:00 uur klonk het 
startsein in de sporthal van KDO. 
We speelden deze wedstrijd voor 
het eerst in onze nieuwe tenues. Dit 
seizoen zijn wij voorzien van nieu-
we wedstrijdshirts met bijpassend 
broekje en niet te vergeten; inloop-
shirts! Onze vervangende binnen 
competitie en nieuwe tenues zijn 
mogelijk gemaakt door onze spon-
soren: OHDV – hydrauliek service, 
Kwaliteitsslagerij Eijk en Veld, Fy-
siotherapie De Kwakel en DDI In-
formation Automation Engineers 
Documentmanagement. Onze hel-
den die aankomend seizoen voor 
ons mogelijk maken! Na een uitge-
breide fotoshoot in nieuwe tenues, 
moesten we ons richten op de wed-
strijd. Zo goed als compleet begon-
nen we aan de wedstrijd, we misten 
alleen Daisy die nog op Mallorca 
zat. We begonnen de wedstrijd erg 

sterk, Nijenrodes helaas ook. Hier-
door ging het de eerste minuten ge-
lijk op. De verdediging stond goed, 
alleen werd duidelijk dat de cirkel 
erg gevaarlijk was en we continu 
bij haar moesten blijven. Dit schoot 
er helaas weleens bij in en hierdoor 
vielen de punten tegen. Ook de da-
mes van KDO bleven scoren en cre-
eerden mooie kansen.
De kansen werden helaas niet al-
tijd afgemaakt zoals we dat zouden 
moeten doen. Op de een of ande-
re manier was de focus er niet al-
tijd om af te maken zoals we dat wel 
hebben geleerd. We kwamen ook 
nog eens door een tijdstraf met een 
man minder te staan, toen wist Nij-
enrodes in te lopen. Door toch nog 
goed terug proberen te komen, wis-
ten we helaas Nijenrodes niet meer 
in te halen. De stand liep uit tot 8 
punten verschil, wat we nog naar 5 
punten verschil wisten te brengen. 
Eindstand 17-22 in het voordeel 
voor Nijenrodes.

Forse verschuivingen BVK
De Kwakel - Zoals gebruikelijk bij 
een laddercompetitie ziet de totaal-
stand er na 2 avonden totaal anders 
uit dan na de 1e avond. Dat geldt 
echter niet voor de koppositie, want 
die wordt na de 2e avond nog al-
tijd ingenomen door Atie en Wan 
Overwater. Vorige week scoorden zij 
maar liefst 70%, deze week was dat 
iets minder en wel 64,24%, maar om 
nu te spreken van een totale ineen-
storting is wel wat overdreven. Die 
64,24% was goed voor de 1e plaats 
in de A lijn, waar Rita en Wim Ritzen 
net als vorige week 2e werden met 
60,76%. Geke en Jaap Ludwig wer-
den met 59,72% 3e.

B-lijn
In de B lijn de topscore van de 
avond en die was voor damespaar 
Paula Kniep en An van der Poel met 
65,97%. Zij stoomden in de totaal-
stand op naar de 3e plaats. Ook een 
damespaar op de 2e plaats. Rina 

van Vliet en Gerda Bosboom deden 
goede zaken met 61,46% en ook 
zij nestelden zich ruim in de top 10 
‘over all’. Nel Bakker en Hans Wa-
genvoort scoorden 59,03% en dat 
was goed voor de 3e plaats.

C-lijn
In de C lijn een gedeelde 1e/2e 
plaats voor de paren Bep Verleun-
Ria van Zuylen en Truus Langelaan-
Elly van Nieuwkoop met 57,5%. Em-
my en Gerard van Beek completeer-
den de top 3 met 55,42%. In de top 
10 zien we de nodige ‘gevestigde’ 
namen en een enkele verrassing, 
maar onderin staan wat paren die je 
daar niet direct verwacht. 
Kunnen we volgende week in de C 
lijn vuurwerk verwachten van bij-
voorbeeld Nelly Vork en Andre Ver-
hoef, Jan van der Knaap en Jaap 
Verhoef of Elisabeth en Nan v.d. 
Berg? Dat leest u wel in het volgen-
de verslag.

LMV onder 17 maakt frisse start in competitie
Uithoorn - Na de bekeroverwinning 
van vorige week mocht LMV Onder 
17 zaterdag 10 september voor de 
eerste competitiewedstrijd afreizen 
naar Alliance ’22. . De wedstrijd be-
gon van beide kanten fel, al de eer-

ste minuten waren enkele pittige 
duels te zien. De rechtsback van Al-
liance liet zich gaan en sloeg na 8 
minuten onze linksbuiten vol in het 
gezicht. Hoewel de klap “Mike Tyson 
waardig” was, mocht hij met rood 

Veel gelijke eindscores in de 
B-lijn bij de Amstelbridgeclub
Uithoorn - Donderdagochtend was 
de 1e zitting van de 1e competitie-
ronde voor de ABC-leden. Addie 
speelde, na een lange, wat verve-
lende tijd voor haar, gelukkig weer 
mee. Omdat ze toch in die tijd haar 
gouden bruiloft heeft gevierd, was 
er voor de clubleden weer een heer-
lijke traktatie. Dank je wel Addie en 
succes. Hoewel het warm was in 
het Buurtnest, gingen de bridgers 
er gedreven tegen aan. In de A-lijn 
was spel 14 een heel apart spel met 
een leuke verdeling. Het oost/west 
paar had samen 11 harten en bo-
vendien had west een renonce in 
klaveren. Het noord/zuid paar had 
op één klaverkaart na alle klaveren 
samen en een singelton harten. Wie 
heeft dan bij het bieden de langste 
adem? Addie & Jeannet en Ria & 
Joop op oost/west boden het klein 
slem uit en maakten 6 harten +1. 
Een score van 88%. Ook Ciny & Her-
man boden dit contract, een beetje 
onder druk, uit. Wies & Marthe, niet 
kwetsbaar op noord/zuid, lieten het 
er niet bij zitten en boden daarop 7 
klaveren. Dit contract werd natuur-
lijk gedoubleerd en ging 4 down, 
maar met een score van -800, be-
haalden zij hiermee nog een eind-
score van 50%. Een risico trouwens, 
want als Ciny & Herman naar 7 har-
ten waren gegaan, hadden zij een 
top gehad! Bridgen blijft spannend. 
De andere paren boden 4 harten en 
maakten allemaal +3. Aja & John, 
dit paar ging vorige week zo goed 
van start, doubleerden 2 klaveren bij 
spel 22, doch dit werd +3 gemaakt 
en dit werd helaas een 0 voor hen.

In de B-lijn zijn veel paren op de-
zelfde plaats geëindigd. Op de eer-
ste plaats eindigden 3 paren en de 
5e, 7e en 10e plaats moest steeds 
door 2 paren worden gedeeld. Ook 
deze ochtend werd het nieuwe paar 
Greet & Henk weer eerste. Dat wor-
den straks vast A-spelers mensen. 
Bij spel 4 doubleerde Jan & Lyda 
het 3 harten contract van Corrie & 
Grace. Het ging 2 down en leverden 
Jan & Lyda een 100% score op. Ada 
en Roelie speelden de sterren van 
de hemel, zij boden bij spel 3 drie 
sans en behaalden als enig paar dit 
contract +3, hetgeen een 100% sco-
re opleverde natuurlijk. Ook Jany & 
Hanny behaalden aan twee tafels 
een mooi gemiddelde van respec-
tievelijk 90% (tafel 5) en 85% (ta-
fel 4). 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn  
1. Wies & Marthe  66,15% 
2. plaats: Ria & Joop 5,73% 
3. Ciny & Herman 54,69% 
  
B-lijn 
1. Greet & Henk - Ada & Roelie - 
Jany & Hanny met 58,33% 

We zouden nog graag nieuwe le-
den willen verwelkomen. Bridget u 
graag, is de donderdagochtend een 
uitgelezen ochtend om eens niet uit 
te slapen maar gezellig te bridgen? 
Geef u op bij onze secretaris tele-
foon 0297- 564729. Wij zijn een ge-
zelligheidsclub en spelen in twee 
competitielijnen.

Competitie van start bij 
Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Na het zeer succesvol-
le zomerbridge werd weer overge-
gaan tot de orde van het jaar. Ge-
start werd met een laddercompeti-
tie die de eerste vijf avonden zoveel 
mogelijk verschillende leden bij el-
kaar aan tafel zal brengen, voor de 
sociale contacten, is althans de be-
doeling. Atie de Jong & Ria Verkerk 
begonnen gelijk oogverblindend 
door met 60,65% alle andere zeven 
en dertig paren, dus ook de A spe-
lers, achter zich te laten. Ze waren 
ook de enigen die in de zestig pro-
cent scoorden, dat belooft wat voor 
de toekomst toch? Joop van Delft & 
Frans Kaandorp hielden de eer van 
de A- lijn hoog door een tweede 
plek van 59,95% te behalen en Ton-
ny & Otto Steegstra plaatsten zich 
met 59,61% als derde op het virtuele 
podium. Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter kwamen met 58,91 % op vier 
uit en Marijke & Ger van Praag wer-
den knap vijfde met 58,56%. Opval-
lend dat Ger met Marijke toch veel 
beter uit de verf komt dan met de 

wisselende contacten van het zo-
merbridge! Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht profiteerden goed van 
de iets mindere tegenstanders waar 
ze mee te maken kregen en haal-
den 57,29% op als zesde. Anneke 
Houtkamp & Marianne Jonkers her-
pakten zich als zevende paar keu-
rig met 56,71% en Ria Wezenberg & 
Thea Stahl scoorden zoals verwacht 
en werden met 55,67% achtste. Ook 
Irene Hassink & Henriëtte Omtzigt 
deden het prima als negende met 
55,44%. Rob Bakker had zich ver-
zekerd van de steun van niemand 
minder dan Hans Selman en zo 
kwamen ze met 55,09% als tiende 
door. Volgende keer staat echter in 
het teken van de revanche. Het bes-
te derde deel van de eerste avond 
treedt dan tegen elkaar aan en dat 
gaat evenzo op voor het laatste en 
midden segment, met meestal zeer 
verrassende wendingen. Kom spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. Voor 
inlichtingen het secretariaat: gerda-
schavemaker@live.nl, 0297 567458.

vertrekken. Dit was meteen het sein 
om op zoek te gaan naar een treffer. 
Twee minuten was het al raak toen 
Benjamin de bal voorgaf en Stan 
met een geweldige kopstoot de bal 
in de kruising deed belanden. Nog 

eens 10 minuten later was het Da-
vid die attent reageerde toen de 
keeper de bal losliet en de 0-2 bin-
nentikte. Ruststand 0-2, maar hier 
nam LMV geen genoegen mee. In 
de tweede helft werd het een waar 
doelpuntenfestijn. Eerst Renzo die 
naar de achterlijn trok, zijn voor-
zet werd door Michael benut. Daar-
na was het de beurt aan David, die 
met links de keeper in de verre hoek 
verschalkte. Krijt vond het hoog tijd 
dat hij als back ook maar eens het 
vijandelijke strafschopgebied moest 
betreden, soleerde langs 3 man en 
stelde Stan in staat zijn tweede tref-
fer te maken. Vervolgens weer eens 
het duo Benjamin-David voor de 
0-6, Ben solo voor de 0-7 en uitein-
delijk Michael die de slagroom op 
de taart verzorgde met de 0-8. Met 
slechts 2 wisselspelers bleek het 
een hele toer om de wedstrijd uit te 
spelen, er waren wat pijntjes te zien.
Een mooie wedstrijd en een echte 
teamprestatie.

Super spannend
In een super spannende finale ver-
sloeg Italië titelverdediger Frank-
rijk in verlenging met 6-5! Voor Ita-
lië de eerste wereldtitel ooit. De 
Heren Under-21 gaan naar huis 
met een elfde plaats. Zij troffen in 
de tweede ronde alle top drie lan-
den en hadden het zwaar in deze 
poule. De laatste wedstrijd tegen 
Zwitserland was erg spannend en 
werd met een golden goal gewon-
nen, een mooie afsluiting voor dit 
team met vier jongens die voor het 
eerst voor Jong Oranje uitkwamen. 

De Dames Under-21 zijn het toer-
nooi als zevende geëindigd. Een 
mooie prestatie. “Helaas hebben 
we niet kunnen winnen van Cana-
da en zijn we met 4-2 verlies op een 
7e plek geëindigd. Net niet genoeg 
voor rechtstreekse kwalificatie voor 
het WK 2018, maar dat we daar zo 
dicht bij waren was al een presta-
tie op zich waar we trots op mogen 
zijn”, aldus de dames.

Dames
Onze Dames wisten in de hal-
ve finale niet te winnen van Duits-
land. In de eerste helft ging het 
gelijk op, maar daarna wisten de 
Duitsers twee keer het net te vin-
den, terwijl Oranje op een hatelijke 
nul bleef staan. Vlak voor rust had 
Oranje een penalty moeten krij-
gen, maar de scheidsrechters wa-
ren mild voor Duitsland. Een twee - 
nul achterstand in de rust kon in de 
tweede helft niet worden recht ge-
zet. Oranje nam risico en zag daar-
door Duitsland uitlopen naar 6-0. 
Helaas werd de wedstrijd om brons 
ook verloren. De Dames hebben 
een knappe vierde plaats behaald. 
Bondscoach Michiel Boonacker : 
“We zijn vierde geworden en dan 
kun je denken dat we naast de me-
daille hebben gegrepen, maar hoe 
mooi is dit? We zijn vierde van de 
wereld! En dan kunnen we ook nog 
verder groeien richting de World 
Games volgend jaar in Polen, waar 
we ons nu voor gekwalificeerd heb-
ben. Dus van een teleurstelling is 
geen sprake, ik ben super trots op 
mijn team!”

Qui vive zet al haar leden 
op de foto
De Kwakel - Hockeyclub Qui vive 
is een echte familieclub waarbij elke 
speler van belang is. Ze wil dat blij-
ven, ook nu haar eerste herenteam op 
het allerhoogste niveau speelt. Daar-
om is afgelopen zaterdag een gigan-
tische operatie gestart om alle 1000 

leden - zowel individueel als met hun 
team - op de foto te zetten. De helft 
van de leden staat er inmiddels op. 
Aanstaande zaterdag volgt de twee-
de helft. Deze foto’s worden dit na-
jaar gebruikt voor een unieke spaar-
actie i.s.m. AH Jos van den Berg.

Kampioen Kinheim 2 maatje te 
groot voor Thamen honkballers
Uithoorn - Vorige week waren de 
routiniers van Kinheim 2 al kampi-
oen geworden in de 2e klasse. Een 
team wat al jaren voor een groot ge-
deelte bestaat uit oud hoofdklasse 
spelers die het spelletje dus meer 
dan goed beheersen. Vrijdagavond 
kwamen zij op bezoek bij de he-
ren van Thamen. In de eerste inning 
nemen de mannen van Kinheim al 
meteen een 0-2 voorsprong, mede 
mogelijk gemaakt door een veldfout 
aan Thamen kant. Ook in de twee-
de inning scoren zij weer twee pun-
ten door honkslagen en komt de 
stand op 0-4. In de derde en vier-
de inning weet de Thamen verdedi-
ging het prima dicht te houden. Een 
enorme homerun van Cremer van 
Kinheim zorgt voor de 0-5 in de vijf-
de inning en dan komt de volgen-
de slagman met vier wijd op de hon-

ken en kan even later na een honk-
slag ook weer scoren, 0-6. Thamen 

weet in de gelijkmakende zesde in-
ning één punt te scoren, Rikken be-
reikt het eerste honk op een honk-
slag en bereikt even later het twee-
de honk op een veldactie in de slag-
beur van Van Loenen. Van Rekum 
slaat een honkslag waarop Rikken 
kan scoren 1-6. Kinheim loopt in de 

achste inning uit naar een stand van 
1-9 en ook al proberen de Thamen 
heren het wel, het blijft bij een spo-
radische honkslag en zij weten niets 
meer aan de stand te doen. Zondag 
18 september gaan de heren van 
Thamen op bezoek bij Flying Petrels 
te Purmerend.
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Doortrekken Uithoornlijn naar dorpscentrum:

Op lange termijn de beste 
optie, maar...
Vervolg van voorpagina.

De afgelopen maanden is veel te 
doen over de mogelijkheid om de 
tram uit Amstelveen door te trek-
ken naar Uithoorn, de zogenoemde 
Uithoornlijn. Deze mogelijkheid is in 
zicht gekomen na het besluit om het 
rangeerterrein van de huidige Am-
stelveenlijn dichter naar de N201 te 
verplaatsen. Dit alles hangt samen 
met de veranderingen in het open-
baar vervoer met de komst van de 
Noord-Zuidlijn in Amsterdam, en de 
daarmee samenhangende aanpas-
singen bij de Amstelveenlijn die van 
metrolijn wordt omgebouwd naar 
een hoogwaardige moderne en stille 
tramlijn. Hiermee kwam een moge-
lijkheid in beeld om de tram door te 
laten rijden naar Uithoorn. Belang-
rijk om te vermelden is dat voor het 
Amstelveense deel van het traject de 
besluiten al zijn genomen in de raad 
van Amstelveen. Dit gaat hoe dan 
ook invloed hebben op het openbaar 
vervoer tussen Uithoorn en Amstel-
veen/Amsterdam en hebben we als 
VVD-fractie dus ook meegenomen 
in onze afwegingen.

N201, busstation en 
dorpscentrum
Als eindhalte voor de Uithoornlijn 
zijn 3 opties bekeken. De N201 lijkt 
een aantrekkelijke optie, echter het 
betekent ook dat voor alle inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel een goe-
de verbinding naar dit punt gerea-
liseerd moet worden. Feitelijk bete-
kent dit bij de N201 variant dat het 
huidige busstation op een zeer on-
logische plaats ligt en dus eigen-
lijk verplaatst zou moeten worden. 
Afgezien van de investeringskos-
ten voor de realisatie van een nieuw 
busstation, betekent dit ook een 
sterk vervroegde afschrijving van het 
huidige busstation en de uitdaging 
voor een nieuwe inrichting van dat 
gebied. Ook de vrij recente investe-
ringen voor busbanen naar het hui-
dige busstation dienen dan vroeg-
tijdig afgeschreven te worden. Bo-
vendien wordt in dat geval iedereen 
uit onze gemeente dan geconfron-
teerd met een extra overstap of lan-
ge fietstocht om bij een hoogwaar-
dig openbaar vervoer opstappunt te 
komen. 

Redenen voor de VVD-fractie om 
de N201 variant niet te steunen zijn 
tweeledig: 
- Te grote drempel voor toegang 

tot hoogwaardig openbaar ver-
voer voor alle inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel. Bovendien 
is een verplaatsing van een bus-
station naar buiten de dorps-
grenzen absoluut ongewenst.

- Door de benodigde verplaatsing 
huidige busstation en daarbij be-
horende kosten is de financië-
le impact te groot voor onze ge-
meente. Het huidige busstation 
vervalt en alle hierbij behoren-
de infrastructuur (busbanen etc.) 
moeten worden aangepast.

Ook kan de Uithoornse Raad een 
dergelijk besluit voor een N201 va-
riant niet zelfstandig nemen, aan-
gezien we het niet hebben over Uit-
hoorns grondgebied. De Vervoersre-
gio die als opdrachtgever en finan-
cier optreedt, heeft inmiddels beslo-
ten dat deze variant voor haar geen 
reële optie is. Een eindstation bij het 
huidige busstation is een goede op-
tie en qua investeringen vanuit zo-
wel stadsregio als gemeente de 
goedkoopste optie, er zit echter ook 
een groot nadeel aan. Rondom het 
huidige busstation is al regelmatig 
een tekort aan parkeergelegenheid, 
als hier de tram gaat stoppen zijn er 

naar verwachting meer mensen uit 
de regio die hierheen willen komen 
en hun auto parkeren om vervolgens 
op de tram te stappen. Rondom het 
busstation zijn de mogelijkheden 
voor uitbreiding van parkeerruim-
te beperkt. Om deze reden is een 
eindstation in het dorpscentrum een 
goede optie, het parkeren kan dan 
verdeeld worden over deze twee lo-
caties. Bovendien is er in het dorps-
centrum meer ruimte voor het rea-
liseren van parkeerplaatsen, waar-
mee de omgeving van het busstati-
on dus niet overbelast wordt. 

Het doortrekken naar het dorpscen-
trum is weliswaar iets duurder qua 
investering, maar het heeft ook een 
paar voordelen:
- Mogelijkheid tot spreiding van 

parkeerplaatsen.
- Meer bewoners kunnen direct in 

hoogwaardig openbaar vervoer 
stappen, denk ook aan de nieu-
we woonwijk nabij het dorpscen-
trum.

Mogelijk heeft het ook een positief 
effect voor de middenstand en de 
levendigheid van het nieuwe dorps-
centrum, maar dit valt heel lastig te 
onderbouwen en hebben we daar-
om niet meegewogen.

Openbaar vervoer naar 
Amstelveen en Amsterdam 
verandert sowieso
Veel mensen hebben als referentie 
onze huidige openbaar vervoer ver-
bindingen naar Amstelveen en Am-
sterdam, zoals lijn 170. Deze verbin-
dingen gaan sowieso veranderen, in 
Amsterdam zijn miljarden Euro’s uit-
gegeven aan Noord-Zuidlijn en de 
upgrade van station Zuid-WTC naar 
belangrijk hoofdstation van Amster-
dam. Dit betekent dat hier hoe dan 
ook alles op gericht is om deze in-
vesteringen te laten renderen. Ook 
zal Amsterdam bussen uit de regio 
zoveel mogelijk gaan weren en als 
eindstation voor deze bussen aan-
sturen op station Zuid-WTC of nog 
verder weg van Amsterdam, indien 
daar hoogwaardig openbaar ver-
voer voorhanden is. Tegelijk wordt in 
Amstelveen veel geïnvesteerd in de 
ombouw van de huidige lijn 51 naar 
een moderne, veilige en stille hoog-
waardige tramlijn. De reden dat de-
ze op de Beneluxbaan wordt inge-
past met ongelijkvloerse kruisin-
gen heeft weinig te maken met vei-
ligheid, maar is bedoeld om het au-
toverkeer op die weg beter te laten 
doorstromen. 

Ondanks dat in de huidige ov-con-
cessie (zonder Uithoornlijn) nog uit-
gegaan wordt van één busverbin-
ding van Uithoorn naar Amsterdam, 
is logisch te veronderstellen dat van-
wege de gedane investeringen in 
Amstelveen, ook vanuit Amstelveen 
en door de Vervoersregio ingezet zal 
worden op zoveel mogelijk gebruik 
van de tram. Waardoor ook hier, op 
langere termijn, waarschijnlijk ge-
stuurd zal gaan worden op minder 
bussen. Dit zou kunnen betekenen 
dat de huidige lijn 170, maar ook lij-
nen 142 en 146 voor een aanzien-
lijk deel waarschijnlijk een eindpunt 
ergens in Amstelveen Zuid zullen 
gaan krijgen, wanneer het onze keu-
ze zou zijn om niet voor de Uithoorn-
lijn te kiezen. Een directe tramver-
binding vanuit Uithoorn naar station 
Zuid-WTC is daarmee de beste op-
tie voor de toekomst. Bovendien is er 
ook een directe overstap in Amstel-
veen op lijn 300 mogelijk, waarmee 
verbinding naar Amsterdam Bijlmer 
en Schiphol ook goed blijven. Kort-
om, de huidige busverbindingen zo-
als lijn 170 als referentie hanteren is 

verkeerd, er verandert namelijk veel 
in de regio en in dat perspectief is 
de tram een erg toekomstbestendi-
ge kans voor Uithoorn. 

Volgens de VVD gaan de inwoners 
van Uithoorn en De Kwakel er ge-
middeld op vooruit met de komst 
van de Uithoornlijn, zeker als wat 
verder in de toekomst wordt geke-
ken. Maar dat geldt zeker niet voor 
iedereen, bijvoorbeeld voor men-
sen in Zijdelwaard en Meerwijk die 
slecht ter been zijn. Dat is ook de 
reden dat de VVD wil dat er o.a. in 
deze wijken een bus blijft rijden die 
met een vaste dienstregeling deze 
mensen naar de tram brengt.

VVD vindt: nog wel een bus 
naar Amstelveen Stadshart!
Een zorgpunt voor de VVD-fractie is 
dat in de huidige plannen het bus-
station van het Stadshart in Amstel-
veen en ook de scholen in Amstel-
veen zuid geen directe busverbin-
ding vanuit Uithoorn meer hebben. 
Nog liever hadden we gezien dat 
de bussen nog verder zouden door-
rijden naar VU-MC, station Zuid-
WTC en een aantal locaties in Am-
sterdam zoals we die nu met lijn 
170 ook aandoen. We hebben eer-
der daarvoor ook een motie inge-
diend in de Uithoornse raad. Ech-
ter de VVD-fractie heeft ook begrip 
voor het standpunt van de Vervoers-
regio dat hiermee een concurrerend 
alternatief voor de nieuwe tramlijn in 
stand wordt gehouden, waardoor er 
2 verliesgevende lijnen zijn, de bus 
èn de tram. De VVD-fractie gaat zich 
echter wel inzetten om directe bus-
sen vanuit Uithoorn te laten rijden 
naar het busstation bij Amstelveen 
Stadshart, en zo dus ook de scholen 
in Amstelveen zuid. De reisafstand 
is relatief kort en wanneer hier via 
de tram een extra overstap bijkomt 
neemt de reistijd en het reisgenot 
naar deze locaties te veel af. Het be-
houden van deze directe busverbin-
ding is voor de VVD-fractie één van 
de voorwaarden om akkoord te kun-
nen gaan met de komst van de tram-
lijn naar Uithoorn.

Busbaan of verbreding N521
Verbreding van de N521 naar Am-
stelveen of het aanleggen van een 
busbaan om de vertraging van het 
busverkeer richting Amstelveen te 
voorkomen zijn voorlopig niet aan 
de orde, voor Amstelveen (het is hun 
grondgebied) heeft dit geen priori-
teit en bovendien levert het voor Uit-
hoorn weinig op t.b.v. het openbaar 
vervoer (bussen) wanneer er vervol-
gens toch in Amstelveen moet wor-
den overgestapt op de tram. Het au-
toverkeer op de N521 en de verdere 
verbindingen in Amstelveen Noord 
zal voorlopig blijven groeien, wat de 
bussen alleen maar meer vertraging 
zal opleveren, dus ook vanuit dat 
oogpunt is de tram de beste optie.

Inpassing in Uithoorn
Het is duidelijk dat voor een aan-
tal inwoners het doortrekken van 
de Uithoornlijn nadelen heeft, zij zijn 
onder te verdelen in twee groepen:
- Aanwonenden aan het tram tra-

cé, zij zullen inderdaad overlast 
gaan ondervinden. Het hele tracé 
heeft weliswaar al decennialang 
de bestemming (trein)spoor, dat 
wil echter niet zeggen dat daar-
mee alle overlast als vanzelfspre-
kend moet worden gezien. Dit 
vereist dus dat er in goed over-
leg met de aanwonenden een 
zo zorgvuldig mogelijke invul-
ling moet worden nagestreefd, 
met nadrukkelijke aandacht voor 
de veiligheid van de schoolgaan-

de jeugd. Geluidsoverlast wordt 
vaak genoemd als argument te-
gen de tram, de nieuwe trams 
zijn echter vele malen stiller dan 
het huidige lijn 51 materieel, dit 
is niet te vergelijken met elkaar. 
Vergelijkbare trams als die voor 
de Uithoornlijn gaan worden in-
gezet, in bijvoorbeeld Den Haag 
en Zoetermeer zijn nauwelijks 
hoorbaar en zelfs stiller dan de 
huidige diesel bussen.

- Inwoners van Uithoorn die nu 
aan de route van lijn 170, 142, 
146 wonen. Voor hoogwaardig 
openbaar vervoer geldt een gro-
tere afstand tot de halte, 800 me-
ter i.p.v. 400 meter bij gewoon 
openbaar vervoer. Delen van Uit-
hoorn die verder dan 800 meter 
van een van de tramhaltes lig-
gen zullen bediend gaan worden 
met een bus die de mensen naar 
het busstation brengt. Dit bete-
kent voor mensen in deze wijken 
een extra overstap, verder lopen 
of fietsen naar de dichtstbijzijn-
de tramhalte, zeker voor mensen 
die slecht ter been zijn is dit een 
belangrijk aandachtspunt wat we 
zeker goed moeten volgen.

Overigens blijkt uit landelijk onder-
zoek dat ondanks de grotere halte-
afstand van 800 meter, hoogwaar-
dig openbaar vervoer als veel beter 
wordt ervaren, waardoor mensen de 
grotere afstand graag voor lief ne-
men.

De VVD-fractie heeft ook in ande-
re gemeenten gekeken waar een 
tramlijn ingepast is in een bestaan-
de woonomgeving. In alle gevallen 
was hierbij op voorhand heel erg 
veel weerstand vanuit de omwonen-
den, erg goed te begrijpen natuurlijk 
omdat de omwonenden weten wat 
ze nu hebben, en heel moeilijk een 
beeld kunnen vormen wat de ge-
volgen van de komst van een tram 
zijn. In vrijwel alle gevallen bleek de 
weerstand van omwonenden na de 
komst van een tram geleidelijk te 
verdwijnen en zijn ze vaak de meest 
fervente gebruikers van diezelfde 
tram geworden.

Veiligheid
Een argument tegen de tram wat re-
gelmatig wordt aangehaald, is het 
punt van veiligheid. Als het huidige 
lijn 51 materieel als referentie wordt 
genomen, is dat ook een goed te 
begrijpen argument. Er wordt ech-
ter geheel nieuw materieel aange-
schaft, waarbij de veiligheid heel 
veel verbeteringen heeft ondergaan. 
De nieuwe trams zijn zo geconstru-
eerd dat in het geval van een aan-
rijding mensen er niet meer onder 
kunnen komen, iets wat bij het hui-
dige lijn 51 materieel de belangrijk-
ste oorzaak is van ernstige ongeval-
len. Ook overgangen worden vol-
gens de nieuwste normen aange-
legd, waardoor de kans op onge-
vallen geminimaliseerd wordt. Bo-
vendien rijden de trams binnen Uit-
hoorn met een lage snelheid. Dit al-
les wil niet zeggen dat het geen 
zorgpunt is, dit punt dient bij de de-
tailinvulling zeker alle aandacht te 
krijgen.

Kosten en investeringen
Voor de Vervoersregio betekent de 
aanleg van de Uithoornlijn een be-
hoorlijke investering. Het gaat daar-
bij wel om een investering voor een 
lange termijn, dit soort investeringen 
wordt afgeschreven over een lan-
ge periode van 30 jaar. De jaarlijk-
se kosten zijn daarmee heel goed te 
overzien en worden meegenomen in 
de jaarlijkse exploitatiekosten. Wan-
neer de tram wordt vergeleken met 
het doorgaan met bussen, is het on-
danks de hogere investeringskosten 
jaarlijks toch voordeliger om de tram 
te laten rijden. Dit komt onder an-
dere omdat de personele kosten bij 
bussen vele malen hoger liggen.

De jaarlijkse exploitatie van de tram, 
inclusief lokale bus naar de tramhal-
tes, is dus voordeliger en levert bo-
vendien hoogwaardig openbaar ver-

voer op voor Uithoorn.
De Vervoersregio krijgt jaarlijks min-
der geld beschikbaar vanuit de over-
heid en zoekt dus naar manieren om 
het openbaar vervoer zo goed mo-
gelijk in stand te houden en waar 
mogelijk te verbeteren, tegen lage-
re kosten. 

De gemeente Uithoorn zal een klein 
deel moeten bijdragen in de inves-

tering, naar verwachting e1,5 mil-
joen. Dit, afgeschreven over een pe-
riode van 30 jaar, levert een verant-
woord jaarlijks bedrag op, afgewo-
gen tegen de voordelen die de tram 
voor onze gemeente oplevert. Bo-
vendien is investeren in de tram de 
beste garantie voor Uithoorn en De 
Kwakel om een goede en hoogwaar-
dige openbaar vervoer verbinding te 
houden met Amsterdam. 

Uithoorn - Op dinsdag 6 september 
rond twee uur in de middag kreeg 
een oudere bewoner van de Sta-
ringlaan een man aan de deur. De 
man zei medewerker van een bank 
te zijn en hij kwam langs om enkele 
misstanden aangaande de rekening 
van de inwoner op te lossen. 
De man vroeg onder andere gege-
vens over de pinpas van de bewo-
ner. Na het korte bezoek ontdekte 
de aangever dat zijn bankpas ver-
dwenen was. Direct heeft hij de 
bank gebeld en om blokkering van 
zijn rekening gevraagd. Medewer-
kers hebben snel gehandeld, bin-
nen een half uur was de pas niet 
meer bruikbaar.  Het kwaad was 

echter helaas al geschied. Er was 
een geldbedrag opgenomen. De 
‘bankmedewerker’ is een man van 
30 tot 35 jaar oud, is 1.75 tot 1.80 
meter lang, heeft een blanke huids-
kleur (volgens de aangever een Ne-
derlands uiterlijk) en kort, donker-
blond haar. Hij droeg een lichtkleu-
rig jack met lange mouwen, een 
lange broek en sprak keurig Ne-
derlands. Een waarschuwing van de 
politie (en de banken): Banken ko-
men nooit ongevraagd aan de deur 
en om pincodes zal nooit, echt nooit 
gevraagd worden! Wie meer infor-
matie heeft wordt verzocht contact 
op te nemen met de politie via 0900-
8844.

Pinpas gestolen na bezoek 
‘bank’

Uithoorn - In de nacht van zondag 
11 op maandag 12 september is in-
gebroken in een in de Goudlijster 

geparkeerde auto. Uit de BTW zijn de 
airbags gestolen. Er zijn door de po-
litie geen braaksporen aangetroffen.

Geld gestolen uit bedrijf
Uithoorn - In de nacht van woens-
dag 7 op donderdag 8 september is 
ingebroken in een bedrijf aan de Jo-
han de Witlaan. De dieven hebben 
zich toegang tot het pand verschaft 

door een deur te forceren. In het ge-
bouw zijn de kantoren bezocht. Uit 
een kast is de kluis gepakt en deze 
is opengebroken. In de kluis zat zo’n 
100 tot 200 euro aan contant geld.

Brand in auto
Uithoorn - Op woensdag 7 sep-
tember om middernacht is brand 
ontstaan in een in de Van Dijssel-

laan geparkeerde auto. De eigenaar 
heeft het vuur zelf weten te blus-
sen. Er loopt een onderzoek naar de 
oorzaak. Kortsluiting kan het in ie-
der geval niet geweest zijn, de ac-
cu was leeg.

Fiets gestolen
Uithoorn - Bij het busstation is tus-
sen vrijdag 9 en zondag 11 septem-
ber een fiets gestolen. Het betreft 
een damesfiets van het merk Gazelle, 
type Eclips en grijs van kleur. Het re-

gistratienummer eindigt op 818. Een 
vriendin van de eigenaresse heeft 
verklaard een jongen uit Uithoorn 
met de fiets te hebben zien sjouwen. 
De politie is op onderzoek gegaan. 
In de woning en de schuur van deze 
inwoner is de fiets niet aangetroffen. 
Het onderzoek gaat verder.

Stuur uit auto gestolen
Uithoorn - In de nacht van vrijdag 
9 op zaterdag 10 september is in-
gebroken in een auto. De Audi A3 
stond geparkeerd in Fokkemast. Om 

binnen te komen hebben de dieven 
een zijruit vernield. Gestolen is het 
geavanceerde stuur met hierin on-
der andere de airbags.

Airbags uit auto weg

Kinderyoga in Dorpshuis 
“De Quakel”
De Kwakel - Dinsdag 20 september 
2016 start Leybra Zwanenburg-Stolk 
(Praktijk Upendi) met het geven van 
kinderyoga lessen voor diverse leef-
tijdsgroepen in Dorpshuis “De Qua-
kel” in De Kwakel. Twee jaar geleden 
heeft zij met succes haar kinderyo-
ga docentenopleiding afgerond aan 
de Jip en Jan Academie van Helen 
Purperhart in Almere. Vervolgens gaf 
zij op vrijwillige basis een schooljaar 
lang elke vrijdagochtend les aan de 
kinderen van groep 1, 2 en 3 van Ba-
sisschool de Zon in De Kwakel. Kin-
deryoga is samen spelen en bewe-
gen. De kinderen worden aan de 
hand van een thema meegenomen 
om in contact te komen met zichzelf 
en elkaar. Spelenderwijs leren en er-
varen kinderen hoe je door yoga-

oefeningen, meditatie en ademha-
lings- en aandachtspelletjes mak-
kelijker en sneller kunt ontspannen. 
Kinderen worden zich weer bewust 
van hun lichaam en van hun adem-
haling: hun gedachten worden rusti-
ger en hun lichaam sterker en soe-
peler. Ze leren samenwerken, naar 
elkaar te luisteren en zichzelf en an-
deren te accepteren zoals ze zijn. 
Door kinderyoga kunnen kinderen 
meer zelfvertrouwen krijgen, con-
centreren ze zich beter én leren ze 
ontspanning te ervaren. Voor meer 
informatie of aanmelden kun je con-
tact opnemen met Leybra Zwanen-
burg-Stolk, telefonisch te bereiken 
op: 06-13853624 of via e-mail: in-
fo@praktijk-upendi.nl, www.prak-
tijk-upendi.nl.
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Mijdrecht - De Nationale Sportweek is een initiatief van 
NOC*NSF met als doel sporten en bewegen te promoten. 
De Sportweek laat zien hoe gezond en vooral hoe leuk 
sporten en bewegen is. Bij WLCombatics doen we daar 
graag aan mee en starten het nieuwe sportseizoen met 
een feestelijke open dag! WLCombatics heeft een uniek 
concept doordat wij alleen kleinschalige groepslessen 
aanbieden en (small group) personal training in onze 
exclusieve ruimte. We geven geen massa lessen, maar 
juist kleine groepslessen. Door de kleinschalige opzet is 
persoonlijke aandacht gegarandeerd. Bij WLCombatics 
doen we alles nét even anders dan bij de standaard 
sportschool. Met een gezellige sfeer, persoonlijke aanpak 
en hoog gekwalificeerde trainers helpen we jou vooral 
plezier te hebben in het sporten. Als je plezier hebt in 
sporten is het behalen van je sportieve doel ook een stuk 
makkelijker.

Personal Training is bij ons écht personal 
De (small group) personal training wordt bij ons 
gegeven in onze exclusieve ruimte. De ruimte is alleen 
toegankelijk wanneer je bij ons personal training volgt. 
Je sport daardoor nooit met veel mensen tegelijkertijd, 
je apparaten zijn altijd beschikbaar en je krijgt alle 
aandacht van de trainer die je nodigt hebt. 

Al onze sporters krijgen een op maat gemaakt schema. 
Niemand is hetzelfde, dus waarom zou je dan hetzelfde 
trainen? We monitoren je voortgang met regelmaat 
en zijn zeer betrokken in het gehele traject zodat je 
sportieve doel ook écht behaald wordt.

Heb je een specifiek doel waarvoor traint, zoals afvallen, 
sterker worden, fitter of beter worden in de sport die je 
doet dan passen we je trainingsschema daarop aan. Ook 
als je last hebt van een blessure dan weten we daar raad 
mee. Kortom, met jouw inzet en onze kennis en ervaring 
gaan we alle sportieve doelen samen halen! 

Personal Hormonal Profiling  
De naam zegt het al. Een Personal Hormonal Profiling 
(PHP) is een meting gericht op hormonen. Hormonen 
doen namelijk veel meer in ons lichaam, dan de meeste 
mensen denken. Hormonen reguleren bijvoorbeeld 
onze stofwisseling, eetlust, fysieke kracht, de omvang 
van onze spieren, de hoeveelheid en plaats waar we vet 
opslaan, ons lichaamsgewicht en hoe we ons voelen. 

Alles draait om de balans tussen de verschillende 
hormonen. Ben je uit balans door stress, werk of door 
andere lichamelijke klachten, dan wordt het lastig om 
een goed sport resultaat neer te zetten. Door een PHP 

WLCombatics start Nationale Sportweek 
met feestelijke open dag

meting kunnen we in kaart brengen waar de disbalans 
zit en dit gericht aansturen door middel van een op maat 
gemaakt voedings-, trainings-, en supplementenschema. 

De hormonale balans brengen we in kaart door op  
12 punten van je lichaam ‘huidplooimetingen’ te doen. 
Daarnaast vragen we onze sporters een vragenlijst 
in te vullen die gaat over levensstijl en lichamelijke 
ongemakken. De resultaten van beide zorgen voor een 
schema op maat die succes garandeert! 

Last van blessures? Wij helpen je er vanaf 
Iedereen kent het wel: verrekt spiertje in de schouder of 
pijn in de knie tijdens het hardlopen. De fysiotherapeut 
masseert wat, maar binnen een paar weken zijn je 
klachten weer terug. Wij pakken het anders aan!

Willem en Marjolein zijn gecertificeerd Mylogenics 
practitioners. De Mylogenics™ methodiek is gericht 
op preventie, behandeling en prestatieverbetering 
en is gebaseerd op een combinatie van de meest 
effectieve elementen en technieken uit verschillende 
behandelmethoden. 

Wat betekent dit concreet? Aan de hand van de 
klachten wordt er gekeken waar de oorsprong van het 
probleem in het lichaam zit. Zo kan het gebeuren dat 
je heupen worden gemasseerd, terwijl je knieklachten 
hebt. Door de gerichte aanpak zijn er vaak maar een 
aantal behandelingen nodig. Het doel is het zelfhelend 
vermogen van het lichaam te stimuleren, waardoor je 
snel van je klachten af bent.

Om een beter beeld te geven wat Mylogenics precies 
inhoud geven wij tijdens onze open dag om 14.15 uur 
een presentatie hierover. Je bent van harte welkom om 
dan al je vragen te stellen.

Ervaar het zelf tijdens onze feestelijke open dag Benieuwd naar ons? Kom dan kennismaken op zaterdag 17 september van 12.00 – 15.00 uur in onze dojo aan de Rendementsweg 2-J in Mijdrecht. Doe mee met een les of stel al je vragen aan onze trainers. Naast de lessen kun je ook tijdens deze dag profiteren van leuke kortingen! We sluiten de dag af om 14.15 uur met een presentatie over onze unieke en succesvolle aanpak over blessure behandeling en personal hormonal profiling.
Rooster open dag
12:15 – 12:45     Paaldansen 
12:15 – 12:45     Kickboksen jeugd 12:45 – 13:15     Kettlecamp 
12:45 – 13:15     Kickboksen senioren 13:15 – 13:45     Essentrics 
13:15 – 13:45     Combatics 
13:45 – 14:15     Indoor bootcamp 13:45 – 14:15     Circuittraining 14:15 – 15:15     Presentatie Personal Hormonal   Profiling  / Mylogenics en Small Group   Personal Training

Schrijf je in via: sterkenweerbaar.nl voor de lessen die je wilt uitproberen of kom gezellig langs in onze dojo op Rendementsweg 2-J in Mijdrecht.

Welke lessen kun je volgen bij WLCombatics? 
 
Paaldansen 
Paaldansen is geschikt voor iedereen jong, oud, dik, 
dun, vrouw, man, fit of niet fit (minimale leeftijd 16 
jaar). Behalve dat het heel leuk is om te doen, is het 
ook een geweldige work-out voor je lichaam. Je bent 
constant aan het stoeien met de zwaartekracht en 
daardoor ontwikkel je op een leuke manier kracht, 
flexibiliteit en souplesse.

Kickboksen jeugd + senioren 
Wij hanteren twee verschillenden 
leeftijdscategorieën met de jeugd kickbokslessen; 8 
jaar t/m 13 jaar en van 13 jaar t/m 16 jaar. Daarna 
stroom je door naar de senioren. Leerlingen trainen 
met elkaar en op de bokszakken. Voor motoriek, 
zelfvertrouwen, de ontwikkeling van coördinatief 
vermogen, de opbouw van conditie en de oog/hand 
coördinatie, is kickboksen een heel geschikte sport. 
 
Kettlebell, (indoor) Bootcamp én Kettlecamp 
Kettlebell training is een leuke, explosieve en 
intensieve training voor mannen en vrouwen. Je 
boekt snel resultaat op het gebied van afslanken, 
vetverbranding, het vergroten van kracht en het 
opbouwen van zowel conditie als spiermassa. 
 
(Indoor)Bootcamp is een full body training voor 
mannen en vrouwen op alle niveaus. Je sport in 
een leuke groep waarbij je in je eigen tempo en 
intensiteit mee kunt doen.

Een super combinatie is: 
bootcamp + kettlebell = Kettlecamp

Tijdens deze les worden de bootcamp en kettlebell 
training samengevoegd tot 1 training. Aan de slag 
met leuke combinaties van verschillende oefeningen 
met kettlebells en eigen lichaamsgewicht. Ook deze 
training is voor iedereen geschikt en lekker buiten.

Essentrics 
Essentrics is een toning workout. Dynamische 
stretches en vloeiende, versterkende bewegingen 
geven je snel sterke en slanke spieren, souplesse en 
een perfecte houding. Daarmee krijg je een slanker 
silhouet en meer energie. En dat zonder gewichten 
en ingewikkelde pasjes! Iedereen is geschikt voor 
deze sport, ongeacht leeftijd, niveau of geslacht.

Combatics/ zaktraining 
Tijdens de Combatics lessen wordt er op een 
leuke manier gewerkt aan de conditie en stoot- 
en traptechnieken op de bokszak. Een energieke 
kickbokstraining maar dan zonder direct fysiek 
contact. Geschikt voor mannen en vrouwen. Ideaal 
als je lekker wilt kickboksen, maar geen zin hebt in 
oefeningen op elkaar. 
 
Circuittraining 
Alles wordt uit de kast gehaald om je conditie, 
spierkracht en uithoudingsvermogen op de proef te 
stellen. Dit alles doen we in de vorm van een circuit 

training en maken we gebruik van 
kettlebells, TRX, slamballen, touwen, 
zware hamers etc. Ook zullen veel 
oefeningen gedaan worden met het 
eigen lichaamsgewicht.
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Geflatteerde nederlaag 
voor Legmeervogels
Uithoorn - Achteraf zou je kun-
nen zeggen dat het duel Velsen te-
gen Legmeervogels al na 14 minu-
ten beslist was. In dit tijdsbestek viel 
een treffer aan de kant van Velsen 
en moest Daan van Huffel met een 
directe rode kaart het veld verlaten 
en moet Legmeervogels 76 minuten 
het met tien man opnemen tegen de 
elf van Velsen. Velsen gaan voord-
vaardig van start en neemt het initi-
atief in handen.
Vooral via de vleugels zijn zij ge-
vaarlijk. In de 4e minuut weer een 
dergelijk aanval. Het is dan Mischa 
Plug dit de bal krijgt aangespeeld en 
vervolgens kan hij niet of nauwelijks 
gehinderd opstomen richt het doel 
van Legmeervogels.
Als je alle tijd krijgt om aan teleggen 
dan is het niet zo moeilijk om te sco-
re. Donovan Partosoebroto was dan 
ook geheel kansloos op de inzet van 
Plug en kijkt Legmeervogels l vroeg 
tegen een 1-0 achterstand aan. Vel-
sen blijft aandringen en de beide 
vleugels verdedigers van Legmeer-
vogels hebben het zwaar. Het zit 
Legmeervogels nog meer tegen als 

Daan van Huffel ter hoogte van de 
middenlijn een stevige overtreding 
maakt Scheidsrechter Wiedijk vindt 
dit een hele grote en zware overtre-
ding en toont Daan van Huffel gelijk 
de rode kaart. Waarom zo overtre-
ding op een dergelijk plek?
Ondanks de numerieke minderheid 
neemt Legmeervogels met nog zo’n 
15 minuten op de klok het initiatief 
over van Velsen en weet zo nu en 
dan gevaarlijk dicht bij het doel van 
Velsen te komen.
Helaas niet met het gewenste re-
sultaat; de gelijkmaker. De rust gaat 
dan ook in met een 1-0 voorsprong 
voor Velsen.

Heft in handen
Direct na het begin van de 2e helft 
begint Legmeervogels pakt Leg-
meervogels het heft in handen en 
zet Velsen vast op eigen helft. In de 
47ste minuut heet Joey Sack, en dus 
ook Legmeervogels geen geluk.
Zijn schot van zeker 20 meter komt 
terecht op de paal en wordt het 
dus geen 1-1. Dit is gewoon dom-
me pech. Want wat zou er gebeurd 

KDO weet valse competitiestart 
geen goed gevolg te geven
De Kwakel - Na de valse compe-
titiestart in het kermisweekend (3-
0 bij WVC) waren de jongens erop 
gebrand de eerste 3 punten in dit 
nieuwe district te pakken en tegen-
stander Van Nispen uit De Zilk met 
lege handen de touringcar in te stu-
ren. De opstelling van Raymond de 
Jong kende weinig veranderingen 
ten opzichte van vorige week. Op-
merkelijk wel was de eerste basis-
plaats voor de jonge Thijs Plasme-
ijer op het middenveld. Dit vanwe-
ge zijn sterke invalbeurt tegen WVC 
en de afwezigheid van Bart van der 
Tol (vakantie). 
KDO begon de wedstrijd scherp. Te-
genstander Van Nispen had zicht-
baar moeite met onze snelle spelers. 
Dit resulteerde in de eerste kans 
van de wedstrijd voor Menno Linge-
man in de 2e minuut, zijn inzet werd 
echter gekeerd door de keeper. Na 
10 minuten speeltijd komt Van Nis-
pen steeds beter in de wedstrijd 
en vuurt enkele schoten af op het 
doel van Jesper Oudshoorn. Voor-
al de spits blijkt gevaarlijk te zijn en 

schiet graag op doel. In de 18e mi-
nuut volgt de bevrijdende openings-
treffer voor KDO. Middenvelder Ti-
mo Kas ziet debutant Thijs Plasme-
ijer een goede loopactie maken op 
links. Timo speelt de bal in de diep-
te, Thijs schermt de bal goed af en 
loopt dreigend richting de achter-
lijn. Hij trekt de bal op het juiste mo-
ment voor en de attente Rick Kruit 
staat op de goede plek om de bal 
in het lege doel te schuiven. Nog 
geen minuut later volgt exact de-
zelfde situatie aan de rechterkant 
met weer Thijs Plasmeijer die de bal 
goed voorgeeft. Echter weet verde-
diger Erik Verbruggen de bal niet 
goed te raken. In de resterende tijd 
van de eerste helft creëert de ploeg 
uit De Zilk vele gevaarlijke situaties 
voor het doel van KDO en lijkt ster-
ker te worden. Gelukkig staat Jes-
per Oudshoorn goed te keepen en 
houdt hij zijn doel schoon met en-
kele goede reddingen. Dit resulteert 
in een ruststand van 1-0. 
Na de rust is hetzelfde spelbeeld te 
zien als aan het einde van de eer-

ste helft. Van Nispen is nadrukkelijk 
op zoek naar de gelijkmaker maar 
Jesper Oudshoorn lijkt niet te pas-
seren. Niets is minder waar helaas, 
want in de 59e minuut volgt dan 
toch de 1-1. Het is geen verassing 
dat de doelpuntmaker de sterk spe-
lende spits van Van Nispen is. Met 
een machtige kopbal scoort hij de 
gelijkmaker. Nog geen 10 minuten 
later zorgt een diepe bal voor weer 
een gevaarlijke situatie voor de goal 
bij KDO. Het kopduel wordt weer 
gewonnen door een voorhoede 
speler van Van Nispen. De bal komt 
vervolgens bij de nr. 11, deze weet 
zonder moeite met het hoofd de 
1-2 aan te tekenen. Na deze dom-
per zet KDO aan en volgen er enke-
le kansen. Maar ook de keeper van 
Van Nispen heeft een goede dag en 
weet enkele gevaarlijke inzetten te 
keren. KDO lijkt zenuwachtiger te 
worden en heeft te weinig bewe-
ging voor het doel. Het kan niet de 
benodigde rust bewaren en de lan-
ge bal wordt gehanteerd. En dat valt 
precies in het straatje van de fysiek 

spelende bezoekers, die heel veel 
duels in de lucht winnen. In de 81e 
minuut een goede individuele actie 
van Rick Kruit. Rick zet de bal strak 
voor maar een inglijdende verdedi-
ger keert zijn inzet, al dan niet met 
de hand. De spelers van KDO ap-
pelleren voor een handsbal maar 
de scheidsrechter wilt er niets van 
weten. Tot grote teleurstelling van 
de toeschouwers blijft het score-
bord hangen op 1-2 na 90 minu-
ten plus blessuretijd. KDO staat na 
deze tweede nederlaag gedeelte-
lijk laatste in klasse 3A, samen met 
MMO. Dit is niet de plek waar wij 
gezien het vertoonde spel en kwa-
liteit horen te staan. Echter zullen 
we ons nu snel aan moeten passen 
aan het vooral fysieke spel dat tot 
nu toe de boventoon lijkt te voeren 
in dit district. Aankomend week-
end speelt KDO wederom thuis en 
staat de derby tegen FC Aalsmeer 
op het programma. Een uitgelezen 
kans voor de eerste competitiewinst 
en misschien wel de start van een 
sterke reeks wedstrijden. De aftrap 
is gebruikelijk om 14.00 uur aan de 
Vuurlijn.
De jongens hebben uw support 
hard nodig en zullen er alles aan 
doen de drie punten uit het vuur te 
slepen. Tot dan!

zijn als dit de gelijkmaker zou zijn 
geweest? Enige minuten later een 
snel en goed uitgevoerde counter 
van Velsen en het is Tim Groeneveld 
die uit deze counter de 2-0 laat aan-
tekenen. Ondanks deze 2-0 achter-
stand blijft Legmeervogels het pro-
beren om de aansluitingstreffer te 
produceren, In het veld is Legmeer-
vogels zeer zeker niet de mindere 
van Velsen. Alleen Velsen in wat ef-
fectiever in het afmaken van de ge-
boden kansen. Bij de stand van 2-0 
is ook Stefan Tichelaar dicht bij de 
aansluitingstreffer.
Hij reageert goed op een fout van de 
doelman van Velsen maar heeft dan 
de pech dat een verdediger van Vel-
sen de bal nog net voor de doellijn 
weet weg te trappen. In de 72ste mi-
nuut een foutje van Legmeervogels 
op het middenveld wat dan ook di-
rect een counter in leidt voor Velsen 
en ook deze keer wordt de counter 
verzilverd met een treffer Zeno van 
Ooien scoort de 3-0 voor Velsen.
Dan is de wedstrijd echt gelopen. 
De tweede nederlaag een iets wat 
geflatteerde nederlaag dat wel, is 
een feit. Velsen tegen Legmeervo-
gels eindigt in 3-0.

Legmeervogels 2
Legmeervogels 2 heeft tegen de 
Kon.HFC 2 niet kunnen stunten. In 

de eerste helft is Legmeervogels de 
bovenliggende partij en het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Legmeer-
vogels tegen de kampioen van afge-
lopen seizoen een 0-1 voorsprong 
weet te nemen. Jasper Burgers is 
het die de Kon.HFC 2 op achter-
stand schiet. na deze treffer moet 
Legmeervogels het gewoon afma-
ken en kan uitlopen nar een 0-2,0-
3 voorsprong.
Dit verzuimt Legmeervogels dan. 
jammer want een stunt heeft er in-
gezeten. Ook in de 2e helft blijft 
Legmeervogels het goed doen. er 
ontstaan wel een paar kleine kans-
jes maar geen tweede treffer. dan 
weet je het eigenlijk al. In het elf-
tal van de Kon.HFC zit zoveel talent 
welke dan wel gebruik maken van 
de kansen. Pas 15 minuten voor het 
eindsignaal weet de Kon.HFC nast 
Legmeervogels te komen. dan moet 
je eigenlijk dit punt koesteren. Het 
jeugdig talent van Legmeervogels 
wil dan toch meer.
Er wordt te veel aangevallen en te 
weinig verdedigd. Er ontstaan dan 
veel ruimte in de achterste linie 
van Legmeervogels en daar weet 
de Kon,HFC handig gebruik van te 
maken en scoort achtereenvolgens 
de 2-1 en de 3-1. Dit wordt dan de 
eindstand 3-1 in het voordeel van 
de Kon,HFC 2  

Fikse winst voor KDO DS1
De Kwakel -  Om 11:30 uur begon-
nen we de wedstrijd tegen de da-
mes van Smeeing. Hein en Thea wa-
ren (wéér) op vakantie, nee nee niet 
samen. Dus als vervanging hadden 
we onze oude vertrouwde Marga-
reth/Margriet/Margreet. Daarnaast 
was Kim nog afwezig doordat ze 
weer een beetje lomp heeft gedaan 
tijdens de optocht en een dikke 
voet heeft. Maar verder was geluk-
kig iedereen aanwezig! Fris en frui-
tig begonnen we aan de wedstrijd 
en toch stonden we al vrij snel met 
0-4 achter.. Er ging dus toch wat 
mis. De verdediging moest strakker 
en we moesten elkaar meer steu-
nen. Dit werd goed opgepakt door 
de meiden en op een gegeven mo-
ment stonden we met 8-4 voor! Dit 
ging de goede kant op! Helaas kon-
den we de 4 punten voorsprong niet 
vasthouden en gingen we met 8-7 
voor de dames van KDO de rust in. 
Doordat Kim afwezig was, was ei-
genlijk alleen Sabine als middenop-

bouw aanwezig dus om te kunnen 
wisselen werd Maxime ook veel op 
het midden gezet. Dit ging ontzet-
tend goed, dus dat gaan we onthou-
den! De punten gingen erg gelijk op 
en het bleef spannend. Helaas had 
KDO last van #latday en #paalday. 
Mooie acties werden afgemaakt 
met een mooie bal vol op de paal 
of lat.. Hoogtepunt: Aranka dit zelfs 
met een schot, twee palen kan ra-
ken! Ondanks de spanning hing er 
een super goede sfeer in het team 
en konden we er wel om lachen. 
Daisy was ook weer terug uit Mal-
lorca en dit heeft de keepster van de 
tegenpartij ook geweten.. Ze kopte 
de bal net ff verkeerd terug. Maar ze 
kon gelukkig gewoon de wedstrijd 
doorzetten! De voorsprong hebben 
we vast kunnen houden door onder 
andere onze gekke penaltykiller. Ja-
ja, Tess was ook van de partij! Door 
het houden van de penalty sloten 
we de wedstrijd af in het voordeel 
van KDO met 16-14!

Beginnende bridgers 
welkom in De Scheg

Uithoorn - Bridgevereniging Uit-
hoorn (BVU) is maandag 5 septem-
ber het nieuwe bridgeseizoen be-
gonnen in de barzaal van sporthal 
De Scheg in Uithoorn. Na de goed 
bezochte Zomerdrives voor de be-
ginnende bridgers in juni, juli en au-
gustus in bar Onze Vrijheid, komt 
de beginnende bridger inmiddels 
ook op de clubavond van de BVU 
ruim aan zijn trekken. Binnen de 
BVU vind je immers een sociaal ver-
enigingsgebeuren met daarbij een 
wedstrijdelement, waarbij natuurlijk 
iedereen zo goed mogelijk wil sco-
ren, maar de gezelligheid en ont-
spannen sfeer altijd voorop staan.

Aan het eind van de speelavond is er 
verder volop ruimte om nog even na 
te praten of te borrelen. Bent u een 
beginnend bridgepaar (bijv. thuis-
bridgers) dat ook het verenigings-
leven wil leren kennen, dan kunt 
u zich bij de BVU opgeven om bij-
voorbeeld vrijblijvend een paar keer 
mee te spelen en de sfeer te proe-
ven. Wist u overigens dat binnen de 
BVU ook bridgelessen worden ver-
zorgd voor de beginnende bridgers 
die meer willen halen uit hun spel?
Voor nadere informatie, opgeven 

en/of lid worden van de BVU kunt 
u contact opnemen met Hans Wa-
genvoort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.com.  
Die vijfde september vond de Alge-
mene Ledenvergadering plaats. Ver-
volgens werden de clubkampioe-
nen van het vorige seizoen (meeste 
meesterpunten verzameld), schei-
dend penningmeester Henk van der 
Schinkel en partner Leo Leenen ge-
huldigd, evenals de slemkampioe-
nen Wim Baars en Marcel Dekker. 
Vervolgens werd de openingsdrive 
gespeeld. Afgelopen maandag 12 
september ging het voor het eerst 
om het echt in de eerste zitting (van 
6) van de eerste parencompetitie, 
ook van 6. Er werd gespeeld in twee 
lijnen. De A-lijn werd gewonnen 
door Greetje van den Bovenkamp 
& Ria Wezenberg met 56,18%. De 
tweede plaats werd met 54,72% ge-
deeld door Marijke & Ger van Praag 
en Ans Breggeman & Lia. De hoog-
ste scores van de avond werden be-
haald in de B-lijn: 69,58% voor Bep 
Braakman & Helma Rapp-Jonkers 
en een mooie ronde 60% voor Tini 
Lotgerink & Marja Baris. Andrew de 
Graaf & Fons Roelofsma eindigden 
op plaats 3 met 53,33%.

Iedereen 
kan Parkinson

krijgen

Steun baanbrekend 
onderzoek

Ga naar www.parkinsonfonds.nl

De grootste financier van wetenschappelijk onderzoek 
naar de ziekte van Parkinson. Connie, 54 jaar

Meer dan 55.000 Nederlanders lijden al aan 
deze ingrijpende ziekte. 

Met de alarmerende toename van de ziekte van 
Parkinson is investeren in onderzoek de enige weg.

IBAN: NL10ABNA0504201530
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Zaterdag groot Beeball 
Toernooi bij Thamen
De Kwakel - Komende zaterdag 
17 september organiseert de honk- 
en softbalvereniging het jaarlijkse 
Vuurlijn Toernooi voor de Beeball af-
deling.
Beeball is de voorloper op honk- en 
softbal en speel je bij onze vereni-
ging in gemengde teams in de leef-
tijdscategorie 5 t/m 10 jaar.
Zestien teams nemen deel aan het 
toernooi, waarvan Thamen er zelf 3 

zal aanleveren. Er zijn wedstrijden 
voor de Rookie teams (2 honken en 
een thuisplaat) en Major teams (3 
honken en een thuisplaat). Lijkt het 
je ook leuk om te beeballen.. je bent 
van harte welkom om te komen kij-
ken aan ons complex aan de Vuur-
lijn 24 te De Kwakel.
Voor meer informatie kunt u ook 
contact opnemen via het e-mail 
adres: nieuweleden@thamen.info

Klaverjas-
nomaden
Uithoorn - Donderdag 8 septem-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse waaraan door 39 liefheb-
bers werd deelgenomen. De win-
naar werd deze avond na een ener-
verende strijd Tineke de Munck met 
een totaal van 7116 punten na 4 ge-
speelde partijen. De tweede plaats 
was ditmaal voor Frans van de Berg 
met 7104 punten en als derde ein-
digde Piet Luyten met 7094 punten. 
De poedelprijs was deze week voor 
Gaby Abdesselem met een totaal 
van 4882 punten. De marsen prij-
zen werden gewonnen door Jac-
queline van den Bergh, Marianne 
van Gestel (2x),Hans Kas, Dora van 
de Steen, Riet de Beer, Richard van 
den Bergh, Jozef Lebesque, Jack 
van der Veer, Tinus Smit, Herman 
de Jong en Jan de Kuijer. Heeft u 
ook zin in een avondje gezellig kla-
verjassen? U bent van harte wel-
kom op Donderdag 15 september 
in de Schutse aan de Merodelaan 1 
te Uithoorn. Aanvang 20.00 uur.

Gouden plak voor Jetze 
Plat in Rio
Regio - Jetze Plat heeft met groot 
vertoon van macht de eerste para-
lympische titel op de triatlon (PT1) 
veroverd. Geert Schipper maakte 
het Oranjefeestje compleet door be-
slag te leggen op het zilver. Plat, die 
in juli in Rotterdam ook al wereld-
kampioen werd, had na het zwem-
men anderhalve minuut voorsprong 
op de concurrentie en breidde die 
voorsprong daarna gestaag uit. Uit-
eindelijk legde de 25-jarige handbi-
ker uit Vrouwenakker de 750 meter 
zwemmen, 20 kilometer handbiken 
en 5 kilometer wheelen af in 59.31 
minuten. Bijna twee minuten na Plat 
kwam Geert Schipper - bij de WK 
in Rotterdam goed voor brons - als 
tweede over de finish aan de Copa-
cabana. Het brons was voor de Ita-
liaan Giovanni Achenza. Deze week 
komt UWTC-lid Jetze nogmaals in 
actie in Rio. Woensdag rijdt hij de 
tijdrit bij het handbiken en donder-
dag de wegwedstrijd. Maar ook Tim 
de Vries uit Vinkeveen zal bij de tijd-
rit en wegwedstrijd zijn uiterste best 
doen om een medaille in de wacht 
te slepen. UWTC wenst Jetze en Tim 
veel succes.

Klompjes in Honselerdijk
Zaterdag 10 september heeft jeugd-
lid Mike Derogee (cat 4) de Klom-
penronde in Honselersdijk gere-
den. Er waren diverse renners die 
probeerde weg te rijden maar elke 
poging was tevergeefs. Mike sleep-
te er de 10e plaats uit en won hier-
mee nog net één van de klompjes-
prijzen.  Maar ook Lorena Wiebes 
deed het goed in Honselerdijk. Hier 
bleef het dames peloton ondanks 
vele demarrages bij elkaar en Lo-
rena won de sprint van het peloton 
en kon weer een zege op haar lange 
erelijst bijschrijven.

Winst voor Stijn in Baarn
Er stonden bijna 50 nieuwelingen 
aan de start in Baarn. Die gingen er 
gelijk vol in. Eerst ontsnapte Enzo 
Leijnse van de Amstel en Stijn Ruij-
ter reed er samen met Victor Broex 
naar toe. Ze werkten goed samen 
maar het gaatje werd nooit veel gro-
ter dan 10 seconden. Op 6 ronden 
voor het eind werden ze door een 
achtervolgende groep van 8 ren-
ners ingelopen. Na een paar ronden 
rust ontsnapte er een renner waar 
Stijn weer achteraan ging. Even la-
ter kregen ze gezelschap van Ruben 
van de Pijl en met zijn drieën reden 
ze naar de finish. Stijn had nog wat 
over en finishte als eerste.
Ook Lorena reed goed bij de dames 
in Baarn. Lorena zat in de kopgroep 
van 7 dames met ruim een halve mi-
nuut voorsprong waaronder 4 junio-
ren en 2 nieuwelingen. Vier rondes 
voor het eind kreeg Lorena een lek-
ke band. Maar omdat de wedstrijd 
in de laatste fase was kreeg ze geen 
ronde vergoeding meer van de ju-
ry.  Ze wist na een wielwissel weer 
bij het peloton aan te sluiten en de 
sprint van het peloton te winnen. 
Toch nog een 5e plaats voor Lorena.

Rolde
Ons andere fanatieke cat 4 jeugd-
lid was op zaterdag in Drenthe voor 
een koers. In Rolde streed Duuk 
weer lekker mee. Het lukte hem niet 
om weg te komen, maar Duuk hield 
het tempo hoog. In de sprint werd 
Duuk 6e. Broertje Koen fietst ook bij 
UWTC, maar dan op de bmx. Van-
daag waagde hij zich op zijn moun-
tainbike aan een dikke banden-
wedstrijd. En Koen deed dat goed, 
na een kopstart moest hij daarna 
toch wat plaatsten prijsgeven. Maar 
Koen werd toch mooi 4e.

Nieuwe 
mini’s van 
Legmeervogels

Uithoorn - De nieuwe mini’s spe-
lers van Legmeervogels leeftijd 
4 t/m 6 jaar zijn voor het seizoen 
2016-2017 weer begonnen. Op de 
foto staand links:  Trainer/coach 
Fred Pattiasina op de foto staand 
rechts: Assistent-trainer Kam Lau. 
Niet op de foto 2 vaders André en 
Raymond. De trainingen zijn op 
zondag van 09.00-10.00 uur, woens-
dag van 16.45-17.45 uur.

Op de foto de kopers, Michel Lek en Rob Kniep, van op de Kwakel Veiling aan 
de buitenkant, met de Winaars van de groen jasjes, Martijn v.a Belt en Willem 
Holla en organisator Henk Onderwater

13e keer Kwakels Open
De Kwakel - Het was dit jaar al 
weer voor de 13e keer dat het open 
Kwakelse Golfkampioenschap werd 
gehouden. Met veel relatief onbe-
kende spelers uit de wijde omge-
ving, maar met groot potentieel, 
wordt dit evenement dus al weer 13 
jaar gehouden op de Internationale 
Golfbaan in Spaarnwoude. Voor de 
echte golfers geen onbekende plek.
De dag werd aangevangen bij Ca-
fé ANDERZ in het centrum van De 
Kwakel, die de sponsoring van het 
ontbijt en de koffie en thee voor 
zijn rekening nam. Hier kon reeds 
de spanning op de gezichten wor-
den gelezen van zij die wisten dat ze 
vandaag konden aanhaken of we-
derom wat lager op de lijst zouden 
komen. 

Na het nuttigen van het ontbijt kon-
den alle deelnemers in de bus stap-
pen en werd er de weg in gezet 
naar Spaarnwoude. In de bus wer-
den de ploegen, de z’g.n flights, be-
kend gemaakt en zo kon iedereen 
zich dus gaan voorbereiden op zijn 
of haar spel. In begin was het muis-
stil in de bus, zo stil dat je ‘n golfbal 
kon horen vallen. Nadat de zenu-
wen ‘n beetje onder controle waren 
gebracht werden de diverse mooie 
spelmomenten van eerde toernooi-
en nog even naar boven gehaald en 
zo naderden we langzaam Spaarn-
woude. Aangekomen daar werden 
de kaarten, ballen en tees uitgereikt 
en na ‘n kleine versnapering, bakkie 
koffie en ‘n stukje cake, waar krijg 
je dat nog meer, gingen de eerste 
groepen van start. Ondanks dat er 
nog diverse mensen op vakantie 
waren of toernooiverplichtingen in 
het buiten land hadden, waren de 
organisatoren Henk en Hennie er 
toch weer in geslaagd ‘n groot deel-
nemersveld vast te leggen. Want 
wie wil zijn naam niet op het “Groe-

ne jasje” hebben staan. Ook dit jaar 
sponsorde het Kwakels Open ook 
weer de Kwakelse veiling, die er 
weer voor zorgt dat het geld terecht 
komt bij de Kwakelse verenigingen. 
De kavels werden gekocht door Rob 
Kniep en Michel Lek. Rob die zich 
direct in de top 5 nestelde met zijn 
4e plek. Michel was iets verder weg 
te vinden in de rangschikking.

Dames
Bij de dames was het wel de vrien-
din van Michel, Marjan Visser die 
de 1e plaats pakte. De winnaar van 
vorig jaar bij de niet GVBers , Thijs 
Holla, dee het bij de GVB uiteinde-
lijk ook verdienstelijk. Bij de GVBers 
was het uiteindelijk Marijn v.d Belt 
die na ‘n sidderende play off zich dit 
jaar winnaar mocht noemen van het 
Kwakels open 2016. Helaas moes-
ten we dit jaar Grand Old Mar-
shall Willem Wahlen missen van-
wege verplichtingen op zijn vakan-
tie adres. De man die er op toeziet 
dat de regels tot in de detail werden 
nageleefd. Want zonder regels geen 
winnaar. Zoals ieder jaar worden de 
flights ingedeeld met GVBers en 
niet GVBers, voor hen die niet weten 
wat dat betekend is dat de groepen 
ingedeeld worden met spelers die ‘n 
Golf Vaardigheids Bewijs hebben en 
spelers er nog geen een hebben. De 
kunst van dit Toernooi is om de niet 
gvbers te laten meegenieten van de 
mogelijkheden die gvbers gebrui-
ken om aan zo weinig mogelijk sla-
gen te komen. En natuurlijk voor de 
gvbers te zien, wat ze zelf vroeger 
hebben lopen te...  Na de koffie na-
men diverse speler toch nog maar 
even van de gelegenheid gebruik 
om wat balletjes en de mogelijke 
nervositeit wat van zich af te slaan 
en de spieren wat op te warmen. Bij 
de start om 10,30 uur was het met 
ongeveer 15 graden C, nog rede-

BMX Noord-Holland cup in Bussum
Uithoorn - Na een lange zomer-
vakantie was het weer tijd voor de 
derde wedstrijd waarin gestreden 
wordt om de Noord-Holland cup 
beker. Geinspireerd door de ge-
weldige Nederlandse BMX rijders 
tijdens de olympische spelen wa-
ren er afgelopen zondag 11 sep-
tember weer veel BMX rijders van 
UWTC aanwezig op de compacte en 
mooie baan van FCC De Kombocht 
in Bussum. In de 1e manche maakt 
Bo Versteeg handig gebruik van de 
gladde baan waar een aantal mede-
rijders toch wat moeite mee hebben. 
Hij finisht als eerste en in de 2e en 
3e manche gaat hij als tweede over 
de lijn. Een score om tevreden over 
te zijn! Ook zijn broer Jesse fietst 
voor wat hij waard is. Hij mag de B 
finale fietsen en wordt daarin eerste. 
In de 2e manche lijkt Mike Veenhof 
geen tegenstanders te hebben. Met 
ruime voorsprong finisht hij steeds 
als eerste en ook in de finale blijkt 
wederom dat hij geen tegenstan-
ders heeft. Bas Kortekaas fietst ie-
dere manche beter. De 3e manche 
rijdt hij geweldig op kop maar moet 
uiteindelijk voor de finish zijn plek 
afstaan en finisht als 2e. Hij heeft 
in ieder geval genoeg punten voor 
een plek in de A finale. Seth van Dijk 
haalt mooi in bij de eerste bocht en 

rijdt ook een tijdje op kop. Zijn te-
genstander is toch even iets snel-
ler en Set gaat als tweede over de 
finishlijn. Ook bij hem ruim genoeg 
punten voor de A finale. Ook in de 
halve finale vliegt Seth over de baan 
van FCC de Kombocht in Bussum. 
Samen met Mika Lang finisht hij op 
een respectievelijk tweede en eer-
ste plek.

Finale
De finale begint om 13.00 uur met 
de start van de cruisers. Helaas 
wordt even later omgeroepen dat 
deze wedstrijd opnieuw gereden 
moet worden. Dat maakt voor Mike 
Veenhof en Bas van Kuijk niet uit 
want de uitslag blijft identiek. Ze rij-
den op een 1e en 2e plek.
Nummer 603, Jens Lang, staat al 
klaar bij het starthek maar deze 
klasse wordt even uitgesteld om-
dat één van de deelnemers een lek-
ke band heeft. Zijn gedult wordt een 
aantal ritjes later toch beloond want 
hij haalt mooie punten in de A finale.
Pech voor Mitch van der Steegt en 
Bas Kortekaas. Ze vallen in de fina-
le, dat is echt pech hebben maar het 
zijn doorbijters Er wordt snel weer 
op de fiets gestapt en het ritje wordt 
uitgereden. Dit is belangrijk om 
punten te krijgen voor het eindklas-

sement. Nummer 156 Jeffrey Maer-
ten voelt de adem van zijn FCC De 
Kombocht tegenstander Jarno van 
der Weerd in zijn nek. Jarno is in het 
voordeel want hij rijdt op zijn thuis-
baan maar toch weet Jeffrey als 
eerste over de streep te rijden. Heel 
mooi gedaan!

De volgende plaatsen zijn door de 
UWTC rijders behaald:
Boys06/girls07: Jens Lang 5e in 
de A finale
Boys07/girls08: Noud van Dijk 

1e, Mitch van der Steegt 7e in de A 
finale. 
Boys 8/girls9: Vigo Klijn 8e in de 
A finale, Sil van Diemen 4e in de B 
finale. 
Boys09/girls10: Bas Kortekaas 
6e in de A finale. Bowie Baars 
6e, Florian Bosman 7e en Sjoerd 
Zwerver 8e in de B finale. 
Boys10/girls11: Bo Versteeg 5e, 
Valentijn van der Schaft 7e in de A 
finale , Mika Klijn 1e in de B finale.
Boys11/girls12: Mike Lang 1e, 
Seth van Dijk 3e, Jennifer Maerten 
6e, Jasper van Diemen 8e in de A 
finale. Luuk van Diemen 1e, Joost 
Burgers 2e, Thijs Voorn 6e in de B 
finale.
Boys12/girls13: Rico van Saase 
3e, Sophie Kortekaas 4e in de A 
finale. Gabriel Brouwer 4e in de B 
finale.
Boys13/girls14: Jens van Diemen 
1e in de A finale. 
Boys14/girls15: Jeffrey Maerten 
1e, Jordi den Hartog 3e, Thor 
Hartman 6e, Raoul van Zijl 7e in de 
A finale. Julius van der Schaft 2e in 
de B finale. 
Boys15-16/girls16: Jimmy van 
Woerkom 2e, Flip van Walraven 3e, 
Jesse van Hattem 4e in de A finale. 
Joeri Nap 1e, Jasper Mols 3e in de 
B finale.
Boys 17+/girls17+: Bas van Kuijk 
3e, Michael Schekkerman 6e en 
Max Bouwmeester 5e in de A finale.
Cruisers 13+: Mike Veenhof 1e, 
Bas van Kuijk 2e en Willem van der 
Steegt 4e in de A finale.

lijk fris te noemen. Maar na enke-
le holes ging de temperatuur gelijk-
matig omhoog. Naar wat ik begreep 
van diverse spelers gelijk op met het 
aantal slagen.

Laatste
Om 13,30 uur kwamen de laatsten 
binnen van hun 1e ronde. Toen was 
al redelijk zichtbaar wie er tot, of 
wederom tot de kanshebbers zou-
den gaan behoren. Na de uitgebrei-
de lunch, wederom goed verzorgd 
door het Restaurant Graan voor 
Visch, die zijn naam dankt aan de 
inpoldering van meer dan een eeuw 
geleden. Hier werd eerst vis gevan-
gen en daarna graan verbouwd. Na 
enkele versnaperingen, waarmee 
al dan niet over doping gesproken 
kan worden, maar waarmee zeker 
de de bloedwaarden in pecentages, 
werden verhoogd, werd de 2e serie 
holes aangevangen. Al gauw werd 
duidelijk dat de kanshebbers zich 
niet het kaas van het brood had-
den laten eten. Zij gingen gestaag 
door met spelen van par’s, eagles, 
boogies en whatever... Ook werden 
er weer diverse aanslagen gepleegd 
op de natuur, waarbij de stormen 
van eerder dit jaar maar voorjaars-
stormpjes waren geweest. Gerard 
Bak was hierbij veel al aanwezig, 
maar zoals het Gerard betaamt wer-
den er direct afspraken gemaakt om 
dit op te lossen. Bunkers moesten 
worden bijgevuld, boomchirurgen 
waren ter plekke, nadat het Kwakels 
Open zich naar ‘n welverdiend einde 
had geslagen. Bij de GVBers werd 
winnaar na de Play off dus Martijn 
v.d. Belt. Bij de niet GVBers eindigde 
Vader Willem Hollla als 1e. Bij de da-
mes was Marjan Visser dus 1e, ge-
volgd door Silvia Boxce en Mariel-
le van Scheppingenals 3e. De “Ne-

ary Bokaal” werd gewonnen door 
Bart de Bruyn en de “groene” lan-
taarn ging naar Theo Roling. De or-
ganisatie kan wederom terug kijken 
op ‘n geweldig toernooi met fan-
tastische winnaars. En met uitein-
delijk zoveel potentieel, en moge-
lijke groei van spelers, zal dit Toer-
nooi zich duidelijk gaan manifeste-
ren en heeft het ‘n goede basis voor 
de toekomst verworven op de regi-
onale kaart van Golftoernooien. Met 
dank aan alle deelnemers en zeker 
aan de organisatie Henk en Hennie.
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