
Duurzaam 
besparen in het 

huishouden
Regio - Je huishouden run-
nen zonder het milieu te 
schade en niet te veel geld 
uitgeven kan dat? Hans 
Horstink weet het zeker en 
hij geeft daarover 2 oktober 
een interactieve lezing in het 
NME centrum. De insteek is 
besparen in en om het huis, 
ten behoeve van klimaat en 
milieu, maar ook voor uw 
portemonnee. In deze lezing 
komen allerlei aspecten van 
het huishouden aan de orde: 
verwarming & elektriciteit, 
koken & voeding, woningin-
richting, waterverbruik, ver-
voer, de tuin... U krijgt veel 
praktische tips, maar ook 
vraagpunten & dilemma’s. 
Niet alleen maar luisteren 
maar ook zelf ideeën, kennis 
en ervaring uitwisselen is de 
aanpak van Han. Hij werkt nu 
als coördinator bij St. Duur-
zaam Rivierenland en heeft 
veel ervaring met duur-
zaamheid en hoe je dat prak-
tisch toe kan passen. De le-
zing begint om 20.00 uur in 
het NME-centrum De Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis. De zaal is open 
vanaf 19.45 uur. Er wordt 
een ‘vrijwillige’ bijdrage ge-
vraagd van 2.50 euro. Voor 
mee informatie: Tinok van 
Hattum, tel 0297-534562. Zie 
ook www.ivn.nl/afdeling/
de-ronde-venen-uithoorn
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Sparnaay Juweliers viert 
170-jarig bestaan

Dit jaar viert het juweliersbedrijf 
zijn 170 jarig(!) bestaan. Diede-
rik Sparnaay, de huidige eigenaar, 
is alweer de zevende generatie. 
Een van zijn voorvaders begon 
in Uithoorn met een juweliers-
zaak in de Mennonietenbuurt. Na 
een omweg via de Schans en de 
Dorpsstraat kwam de winkel uit-
eindelijk terecht op het Amstel-
plein. Diederik is voor velen een 
bekend gezicht in het dorp. Hij 
draagt graag zijn steentje bij aan 
sponsoring van lokale sportver-
enigingen en activiteiten. In 2007 
heeft Diederik de winkel van zijn 
vader Jas overgenomen en die 
met succes voortgezet. Een hoge 
mate van service, klantvriendelijk-
heid en vakmanschap liggen hier-

aan ten grondslag. Sparnaay Ju-
weliers Uithoorn is in al die jaren 
met zijn tijd meegegaan. Ze heb-
ben een uitgebreid aanbod aan 
exclusieve, klassieke en fashion 
horloges en sieraden, geheel in 
lijn met de huidige trends. “We 
zien nu weer veel minimalistische 
sieraden en vintage horloges. Of 
een kinderbestekje of spaarpot, 
die ter plaatste gegraveerd kun-
nen worden,” meldt Diederik.

Facelift
Naast sieraden van bekende mer-
ken kunt u bij Juwelier Sparnaay 
Uithoorn ook bijzondere sieraden 
laten maken, bijvoorbeeld van 
erfstukken. Deze kunt u dan ge-
heel naar uw wens laten aanpas-

sen. Naast de verkoop van horlo-
ges en sieraden kunt u bij deze ju-
welier eveneens terecht voor taxa-
tie of het repareren en schoonma-
ken van horloges, sieraden, maar 
ook (antieke) klokken. Diederik: 
“Kleine reparaties aan horloges en 
goud en zilver en het vervangen 
van batterijtjes doen wij zoveel 
mogelijk in het tijdsbestek van 
‘klaar terwijl u wacht’ in ons eigen 
atelier. Dat is een service waarvan 
wij merken dat deze gewaardeerd 
wordt door onze klanten.” Sinds 
een paar jaar heeft Juwelier Spar-
naay een webshop. Gevoelsmatig 
ziet Diederik zijn klanten echter 
toch graag in de winkel als het om 
juwelen en sieraden gaat, want de 
aanschaf van een sieraad of horlo-
ge is toch gebaseerd op beleving 
en emotie. “Kortom, voor al de 
hierboven genoemde zaken bent 
u in onze zaak op het Amstelplein 
van harte welkom.

,,Veel mensen weten niet dat wij 
er niet alléén zijn voor inwoners 
die ingewikkelde schulden heb-
ben,” begint Van der Meer. ,,Inwo-
ners kunnen ook bij ons terecht 
voor informatie over het aanvra-
gen van regelingen. Denk aan 
huur- of zorgtoeslag. Of als men-
sen moeite hebben om het over-
zicht over hun fi nanciën te hou-
den. Ook zijn er mensen die hun 
baan hebben verloren en ineens 
moeten rondkomen met een veel 
lager budget. Wij staan klaar om 
advies en tips te geven. Meestal 
is een gesprek al voldoende om 
hem of haar weer op weg te hel-
pen. Soms is er meer nodig dan 
alleen advies en kijken we samen 
hoe we het kunnen oplossen.” 

Maatje voor Elkaar
De schuldhulpverleners werken 
samen met Maatje voor Elkaar. 
Daar werken vrijwilligers die ver-
stand hebben van fi nanciën en 

belasting. ,,Soms kunnen we on-
dersteuning bieden door bij-
voorbeeld een ‘maatje’ te koppe-
len aan een persoon of gezin. Een 
‘maatje’ kan helpen met een over-

zicht van alle inkomsten en uitga-
ven en het ordenen van post en 
rekeningen. Sommige mensen 
hebben al zoveel brieven gekre-
gen van instanties dat zij de post 
niet meer durven te openen en 
daarbij kunnen wij dus hulp bie-
den. Er is echt veel mogelijk op 
het gebied van hulp bij fi nanciële 
problemen,” legt Van der Meer uit. 

Vervolg elders in deze krant.

Uithoorn - Juwelier Sparnaay, gevestigd in winkelcentrum Am-
stelplein, is een familiebedrijf. De winkel heeft een lange tradi-
tie. Ze zijn in 1848 opgericht, en sindsdien actief in juwelen, sie-
raden en horloges.

Uithoorn - De gemeente heeft een nieuwe folder uitgebracht over 
de gemeentelijke schuldhulpverlening. Doel van de folder is in-
woners te informeren wat schuldhulpverlening betekent zodat 
het eenvoudiger is om hulp te vragen. ,,We hopen dat mensen 
eerder bij ons aan de bel trekken,” aldus Angela van der Meer, een 
van de schuldhulpverleners van de gemeente Uithoorn.
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Uithoorn: Omg. Tesselschadelaan, Valeriuslaan (220 kranten)

Miele specialist
Eigen technische dienst

Hartelust
100% serv ice!

best of electronics!

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454 

info@hartelust.nl • www.hartelust.nl

KORTINGSFESTIVAL
20% EXTRA KORTING

uithoorn@expert.nl | 0297-563585

Vermist
Uithoorn - Sinds woensdag is 
poes Nikki vermist in Meerwijk-
west (Kuifmees). Het is een slan-
ke Cypers-achtige poes, met wat 
lichtere (rossige) stukken in haar 
nek en op haar rug. Ze heeft een 
zwart bandje met belletje om. Zij 
wordt erg gemist door haar poe-
zen-zusje en baasjes. Misschien 
ook even in de schuur kijken, als 
u in de buurt woont? Als u haar 
ziet, graag een belletje naar 06-
53429390

‘We hopen dat mensen eerder hulp vragen bij fi nanciële problemen’

Gemeente brengt nieuwe 
folder schuldhulpverlening uit

Uithoorn - Zondag jl heeft een 
wandelaar twee bijna nieuwe Nike 
schoenen gevonden, welke waar-
schijnlijk van een kind zijn van een 
jaar of vier of vijf. De schoentjes 
zien er vrij nieuw uit en zijn wit. Het 

vreemde is echter dat de vinder de 
eerste schoen vond in het Libelle-
bos en de tweede op de Achter-
berglaan. Is uw kind zijn schoen-
tjes verloren? Bel: 06-12159419, 
dan kunt u ze weer ophalen.

Gevonden Nike kinderschoentjes

Gereedschap weg na 
inbraak
Uithoorn - Tussen zaterdag 22 en 
maandag 24 september is ingebro-
ken bij een bedrijf aan de Amster-
damseweg. Door een deur open te 
breken hebben de dieven zich toe-
gang tot het pand verschaft. Er zijn 
diverse gereedschappen gestolen, 
waaronder twee lasapparaten, een 

zaag en een koff er van het merk 
Festo met hierin diverse handge-
reedschappen. De inbraak heeft 
tussen zes uur zaterdagavond en 
half vijf maandagmiddag plaats-
gevonden. Iets gezien, meer infor-
matie? De politie hoort het graag 
via 0900-8844.
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

APOTHEEK
Benu Apotheek Zijdelwaard
Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, 
0297-562851. Open: ma. t/m vr. 
08.30-18.00 u., za. 9.00-16.00 u.

Apotheek Boogaard 
Amstelplein 27 Uithoorn,  
0297-566886. Open: ma. t/m vr. 
08.00-18.00 u., za. 10.00-13.00 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Amstelland
Spoedpost Amstelland Ziekenhuis 
Amstelveen. Open: ma. t/m 
vr. 17.30-23.00 u., za., zo. en 
feestdagen 8.30-23.00 u.

Nachtapotheek OLVG West
Jan Tooropstraat 164 Amsterdam, 
020-5108826. Open: na 23.00 u.

DIERENHULP
Dierenambulance 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. 

MANTELZORGSPREEKUUR
Elke do. tussen 08.30-16.00 u. kan 
iedere mantelzorger haar vragen 
stellen bij Mantelzorg & Meer. 
Tel. 020 333 53 53, 
info@mantelzorgenmeer.nl,
www.mantelzorgenmeer.nl

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

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

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

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

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

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.100

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

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

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

De herfst komt er 
aan in alle glorie van 
kleurenpracht. Me-
teorologisch al van-
af 1 september maar 
feitelijk later.  De bla-
deren van bomen en 
planten verkleuren 
dan van groen naar 
geel en vlammend 
rood. Tot ze afvallen.  
Als gevolg van het 
koelere weer ver-
dwijnen de chlorofyl pigmen-
ten  uit het bladgroen en wor-
den de overblijvende pigmen-
ten zichtbaar. Deze overblij-
vende pigmenten zitten ove-
rigens  het hele jaar al in het 
blad.  Hun kleuren verschijnen 
pas  als de chlorofyl verdwe-
nen is. De herfst in bos en park 
is dan sprookjesachtig mooi 
en heel spectaculair. 
De herfst is ook de oogst-
tijd van appels, peren, noten, 
pompoenen. Een lust voor het 
oog en de smaakpapillen. 
Dit jaargetijde  kenmerkt zich  
door alle soorten weer: van zo-
merse dagen tot dagen macht 
vorst in de nacht vorst afge-
wisseld met dagen die ons 
trakteren op stortbuien of 
langdurige regens. We hebben 
dat deze maand goed kunnen 
ervaren. We zien een meer of 
minder mooie blauwe lucht 
of een  grijs pak wolken en al-

les er tussenin. Dat wij kleu-
ren zien is een bijzonder feno-
meen. In feite zien we niet wat 
we zien. Onze blauwe spijker-
broek heeft bijv. een pigment 
dat alle kleuren absorbeert be-
halve blauw. Er zijn twee soor-
ten kleuren: pigmenten en fo-
tonen. Fotonische kleuren zijn 
veranderlijk en afhankelijk 
vanuit welke hoek je kijkt. Niet 
de pigmenten maar de bre-
king van het licht bepaalt de 
kleuren die wij zien als we bijv. 
een pauw zien. 
In kassen wordt gewerkt met 
lichtkleur waarbij de planten 
effectief gebruik maken van 
de fotosynthese: het omzetten 
van koolstof in koolhydraten 
met lichtenergie van de zon. 
Dit gebeurt in de bladeren van 
planten en bomen. 
Er komt heel wat kijken bij 
kleuren die we zien. Het zijn 
heel ingewikkelde processen. 
Maar het belangrijkste is dat 
we genieten van al het moois 
in de natuur en nu in het bij-
zonder van de herfstkleuren 
waar de natuur zich nu in be-
gint te tooien.

Nel Bouwhuijzen
IVN- natuurgids

Herfstkleuren

Knotgroep begint 
seizoen met hooien
Regio - Het seizoen van het knot-
ten van wilgen gaat weer begin-
nen. Maar voor de eerste werk-
dag kiest de Knotgroep Uithoorn 
het hooien van riet.
De rietlanden langs het Zijdel-
meer in Uithoorn zijn de moei-
te waard om goed te verzorgen. 
De stroken wuivend riet wor-
den steeds meer een zeldzaam-

heid, zeker binnen een bebouw-
de kom. De Knotgroep Uithoorn 
helpt eens per jaar door het ge-
maaide riet te hooien en het op 
hopen langs de Boterdijk te leg-
gen. Daar wordt het dezelfde 
ochtend door een vrachtauto op-
gehaald. Waarom doen we dat? 
Om de kwaliteit van het riet op 
peil te houden en om ook andere 

planten te stimuleren die van de-
ze schrale ondergrond houden. 
Ook willen we voorkomen dat de-
ze spaarzame percelen riet dicht 
groeien met zaailingen van ber-
ken en elzen, en met bramen en 
brandnetels.
Op zaterdag 6 oktober verzamelt 
de Knotgroep om 9.00 uur bij de 
Werkschuur op de hoek van Bo-
terdijk en Elzenlaan. Met hark, 
hooivork en draagberrie gaan we 
de rietlanden over, die een paar 
dagen eerder gemaaid zijn door 
de maaiploeg van Landschap 
Noord-Holland. Om 13.00 uur 
stoppen we met een pittige kop 
soep. Halverwege is er koffie met 
koek. Iedereen die een ochtend 
actief wil zijn in een mooi stukje 
natuur midden in Uithoorn, is van 
harte welkom. Vele handen ma-
ken licht werk ! Stevige schoenen 
of laarzen zijn nuttig, het kan nat 
zijn. Neem zelf ook een beker en 
lepel mee.
De knotgroep zorgt voor goed 
gereedschap.
Voor meer informatie: Bert 
Schaap, 0297-565172 of  www.
knotgroepuithoorn.nl .

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

WEEKAGENDA PARTICIPE
MODESHOW VRIJDAG
28 SEPTEMBER  
Vrijdagmiddag 28 september 
showt H & A mode haar na-
jaarscollectie voor dames en 
voor heren. Aanvang 14.00 uur 
en er is tot 15.30 uur gelegen-
heid om eventueel wat mooie 
nieuwe kledingstukken aan te 
schaffen. De zaal gaat open om 
13.30 uur en de toegang is gra-
tis.

ALZHEIMER CAFÉ
UITHOORN DONDERDAG-
AVOND 4 OKTOBER 2018
Donderdag 4 oktober 2018 is 

het thema Seksualiteit en inti-
miteit bij dementie. 
Gastspreker is Annetje Boots-
ma, zij is specialist ouderenge-
neeskunde. 
Seksualiteit en intimiteit is 
voor iedereen belangrijk, ook 
voor ouderen, en ook voor ou-
deren met dementie. Intimiteit 
kunnen delen is een belang-
rijk aspect voor partners om de 
zorg goed vol te houden.
Zaal gaat open om 19:00 uur, 
het programma eindigt om 
21.00 uur. 
Waar: Wijkcentrum Bilderdijk-
hof 1, Uithoorn 

Regio - Van 9 tot en met 15 sep-
tember is er door vrijwilligers van 
het Prinses Beatrix Spierfonds ge-
collecteerd in Uithoorn, de Kwa-
kel en Amstelhoek. Samen heb-
ben zij een prachtige opbrengst 
van €7817,60 opgehaald voor 
wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten.  

Collectant gemist?
Heeft u de collectant gemist, 
maar wilt u toch nog een bijdra-
ge overmaken? 
Ga naar www.prinsesbeatrix-
spierfonds.nl/collectebus en do-
neer een bedrag naar keuze voor 
wetenschappelijk onderzoek 
naar spierziekten.
 
Prinses Beatrix Spierfonds
Het Prinses Beatrix Spierfonds zet 
zich in voor alle mensen met een 
spierziekte in Nederland.
Dat zijn ruim 200.000 mensen.
Het doel van het fonds is om alle 
spierziekten de wereld uit te krij-
gen, het middel is wetenschappe-
lijk onderzoek.
Het Prinses Beatrix Spierfonds fi-
nanciert en stimuleert onderzoek 
naar genezing en, omdat dit vaak 
een lange weg is, ook naar verbe-
tering van de kwaliteit van leven 
van patiënten nu.
Het fonds krijgt geen overheids-
steun en is afhankelijk van dona-
ties en de inzet van vele vrijwilli-
gers.
De collecte is één van de belang-
rijkste inkomstenbronnen. 

Opbrengst 
collecte

“VMBO On Stage is verrijking van ons aanbod’’

Regio - Waar veel scholen hun 
leerlingen voornamelijk theo-
retisch begeleiden in hun be-
roepskeuze, doen het VeenLan-

den College en het Thamen het 
anders; zij organiseren in februa-
ri 2019 een groots Beroepenfeest. 
Zo maken leerlingen kennis met 

vakmensen uit álle sectoren. Het 
Beroepenfeest is de afsluiting 
van het project VMBO On Stage; 
een periode van lessen in het ka-
der van beroepsoriëntatie. Dit ini-
tiatief startte in 2007 in Delft. In-
middels doen al twintig regio’s 
mee. Leerlingen ontmoeten ver-
tegenwoordigers en medewer-
kers van bedrijven uit de regio en 
op de Doe Dag gaan leerlingen 
op werkbezoek bij de lokale be-
drijven om ze bekender te maken 
met een bepaald beroep of bran-
che. Al deze activiteiten hebben 
tot doel het beroepsnetwerk van 
de leerling op te bouwen, waar-
bij zij kennismaken met bedrijven 
uit een grote diversiteit aan sec-
toren: de zorg, de techniek, sport, 
ICT, financieel, dienstverlening, 
tuinbouw, et cetera. 
 
Plezier
Rector Henk Ligthart van het 
VeenLanden College kijkt uit 
naar VMBO On Stage: “Voor onze 
school hebben we drie doelstel-
lingen geformuleerd’’, vertelt hij. 
“Dat zijn het halen van diploma’s, 
het vormen van de leerlingen en 
ervoor zorgen dat leerlingen een 
plezierige schooltijd hebben. VM-
BO On Stage sluit mooi aan op de 
‘vorming’. Wij willen dat leerlin-

gen in hun middelbare school-
tijd kennismaken met sectoren 
die hen mogelijk passen voor de 
toekomst. Waar wij verder voor-
namelijk op een theoretische ma-
nier aandacht besteden aan ori-
entatie op de loopbaan, is dat op 
bij VMBO On Stage heel praktisch; 
daarmee is het zo’n verrijking van 
ons aanbod.’’ De rector ziet in VM-
BO On Stage niet alleen kansen 
voor de leerlingen, maar ook voor 
de ondernemers uit de regio. “We 
weten niet altijd welke bedrijven 
in de buurt gevestigd zijn en wel-
ke werkzaamheden daar worden 
uitgevoerd. Voor lokale bedrij-
ven is VMBO On Stage dus ook 
een uitgelezen kans om hun be-
roepsgroep of bedrijf onder de 
aandacht te brengen.’’ Meer infor-
matie en aanmelden als beroeps-
beoefenaar, sponsor of aanbieder 
van praktische hulp kan via www.
veenenamstellandonstage.nl.
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PPG Europe BV ontvangt het 
CDA Uithoorn-De Kwakel
Uithoorn - De naam PPG zegt ei-
genlijk nog niet zoveel mensen 
iets, dat de afkorting staat voor de 
Pittsburgh Plate Glass Company 
(omzet circa 15,5 miljard dollar) 
maakt het al niet veel duidelijker, 
temeer daar deze vlag de lading 
allang niet meer dekt. Namen als 
Sigma coatings, Histor verf en 
Rambo beits spreken echter veel 
meer tot de verbeelding. Wie is er 
niet mee opgegroeid? In Uithoorn 
is PPG nu sinds een jaar of 7 ge-
vestigd aan de Amsterdamseweg 
en Manager General Services dhr. 
Edwin Snel ontvangt een delega-
tie van het CDA die tijdens het zo-
merreces met verschillende be-
drijven in gesprek is over onder 
andere het eff ect en de gevolgen 
van de handelsboycot van Ameri-
ka naar China, Europa en andere 
landen.

Fusies
PPG is een Amerikaans bedrijf dat 
van oorsprong uit Pittsburgh af-
komstig is en men is in Uithoorn 
gekomen door overnames van 
en fusies met verschillende verf-
fabrikanten (o.a. Petrofi na). Het 
meest bekend echter is de orga-
nisatie misschien nog wel bij het 
brede publiek door de overna-
mepoging op het Nederlandse 
Akzo-Nobel die men heeft uitge-
voerd in maart 2017. Deze over-
namepoging haalde de landelijke 
pers maar is uiteindelijk niet door-
gegaan.Last van de Amerikaan-
se handelsbeperkingen heeft 
PPG Uithoorn niet, men richt zich 
voornamelijk op de Nederlandse 
en Belgische markt; in de fabriek 

werken circa 30 mensen maar in 
het laboratorium, de sales- en ad-
ministratieve organisatie werken 
er nog eens ongeveer 200 men-
sen. Export binnen Europa is de 
belangrijkste bron van inkom-
sten. De aanleg van de nieuwe 
N201 ervaart Snel als een groot 
pluspunt, “zowel voor de bereik-
baarheid met onze fabriek in Am-
sterdam als voor de verbinding 
met de A2 en A4 is dit een enor-
me verbetering”, aldus Snel.

Scheepsvaart
PPG heeft in Nederland ook nog 
een vestiging in Amsterdam en 
daar is eveneens een grote re-
search afdeling aan verbonden. 
Hier worden vooral ook coatings 
voor de scheepvaart gemaakt. De 
coatings die men bij PPG maakt 
zijn hoogwaardig en van belang 
voor zowel de vakman als de par-
ticulier, die bereikt men via on-
geveer 32 eigen service centers, 
daarnaast zijn er nog eens 70 fran-
chisenemers. Daarmee zijn er dus 
bijzonder veel stakeholders in het 
verkoopproces betrokken die al-
lemaal hun eigen belang hebben 
bij een goede coating. “De coa-
tingmarkt is overigens überhaupt 
niet zo gevoelig voor handelsbe-
perkingen” zegt Snel. “De eind-
gebruiker let veel meer op kwali-
teit en duurzaamheid, wij leveren 
verf, lakken en beits , waarbij za-
ken als schildergemak, droogtijd 
en duurzaamheid veel belangrij-
ker zijn. Een verf die 10 jaar ge-
garandeerd wordt scheelt in ar-
beidskosten, tijd en moeite. Daar-
bij is prijs weliswaar niet onbe-

V.l.n.r. André Jansen en André Smits van CDA Uithoorn-De Kwakel

De Ronde Venen Pas

Het vreselijke ongeluk in Oss 
doet me weer eens beseff en 
dat dit in de toekomst ook in 
Uithoorn zou kunnen gebeu-
ren. De geplande sneltramlijn 
gaat hier immers de wegver-
binding Aan de Zoom- Fauna-
laan kruisen middels een be-
waakte overweg die, zoals nu 
is gebleken, niet zo veilig is 
als het woord bewaakt sugge-
reert. Bij de presentatie van de 
plannen enkele jaren geleden 
in de Thamer kerk heb ik inge-
sproken en namens de Atletiek 
Klub Uithoorn gepleit voor een 
tunnel voor het langzame ver-
keer, zodat deze kruising “con-
fl ict vrij” zou worden zoals de 
vakterm luidt. Hier is helaas 
niets mee gedaan ondanks de 
argumenten dat er door veel 

kinderen gebruik van wordt 
gemaakt om dagelijks de Bre-
deschool, drie sportverenigin-
gen en een evenementen ter-
rein te kunnen bereiken. Ik kan 
me niet voorstellen dat de kos-
ten onoverkomelijk worden, 
daar die in het kader van de 
gehele aanleg van de lijn maar 
een heel klein onderdeeltje 
zijn. Je zou je kunnen afvra-
gen hoeveel is een kinderle-
ven waard? Beseff en diege-
nen die beslist hebben wel dat 
ze voortaan vanaf de opening 
van deze Amstellijn elke keer 
dat ze een politiesirene horen, 
zich toch even zullen afvragen, 
toch niet daar he, en dat le-
venslang?

Maarten Breggeman.

LEZERSPOST

Amstellijn overweg, weg!

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van 
onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergade-
ring of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij om-
dat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt ge-
maakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoorde-
lijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat on-
ze redactie een standpunt inneemt.

Wijkagenten Verheijen en 
Van Gool wisselen van wijk
Uithoorn - Met ingang van 1 ok-
tober krijgen bewoners in De Kwa-
kel en die in het centrum van Uit-
hoorn en de Meerwijk te maken 
met een ‘andere wijkagent’. Chris 
van Gool en Martin Verheijen ne-
men elkaars wijk over. Chris van 
Gool (58) heeft ruim drie en een 
half jaar zijn taak als wijkagent ver-
vuld in het centrum van Uithoorn 
en de Meerwijk. Martin Verheijen 
(57) is intussen ongeveer tien jaar 
als wijkagent een bekende ver-
schijning in De Kwakel, waaron-
der ook de buitenranden en dat is 
een fl ink gebied. Voornaamste re-
den is dat Chris van Gool gebruik 
mag maken van een regeling 
waarbij hij minder mag gaan wer-
ken. Hij heeft er ruim 40 dienstja-
ren op zitten. Martin draait lange-
re diensten en dat zal ook voorlo-
pig wel zo blijven. Hij heeft inmid-
dels bijna 23 dienstjaren bij elkaar 
gesprokkeld. “Met name in het 
centrum van Uithoorn is vaak veel 
overleg nodig met betrokken win-
keliers en horeca wat naar verhou-
ding veel tijd kost. Met mijn min-
dere uren wordt dat wat lastig. 
Martin heeft die uren wel. Martin 
en ik hebben er eerst samen over 
gepraat of ‘ruilen’ van wijk ons wat 
leek. Daar kwamen we samen uit 
en hebben het toen voorgesteld 
aan de korpsleiding. Die zag het 

ook wel zitten en ging ermee ak-
koord,” legt Chris uit die zegt met 
zijn diensturen De Kwakel te kun-
nen managen en er naar uitziet 
dat met heel veel inzet en ple-
zier te gaan doen. Kent Martin de 
wijk van Chris overigens voldoen-
de om die over te nemen? “Ja hoor, 
want ik werk net zoals Chris ook al 
jaren vanuit het politiebureau aan 
de Laan van Meerwijk. Van daaruit 
opereert het basisteam Uithoorn/
Aalsmeer waar ook De Kwakel on-
der valt. Ik ben daarom niet hele-
maal onbekend met de situatie, 
ook al omdat je het met elkaar on-
derling vaak hebt over het werk 
wat je met elkaar doet en deelt,” 
laat Martin weten die de veran-
dering van wijk ziet als een frisse 
nieuwe uitdaging. Iets waar Chris 
desgevraagd in meegaat.

Specialisme
Chris heeft een lange staat van 
dienst bij de verschillende afde-
lingen van de politie. Hij begon 
op jeugdige leeftijd in Amster-
dam als agent, maakte tal van re-
organisaties mee, zat bij de re-
cherche en koos er uiteindelijk 
voor om als wijkagent een aantal 
jaren daar zijn werk aan te verbin-
den. Dat wijkagent vergt een ze-
kere mate van specialisme, niet 
alleen om op te treden als ‘hand-

Martin Verheijen (li.) en Chris van Gool betreden een nieuw werkgebied

Hersenz bij Heliomare
Willemijn Berkley: ‘En toen 
had ik hersenletsel’
Regio - Willemijn (41) speelde ja-
renlang in de landelijke squash-
competitie. Op een zondagmid-
dag tien jaar geleden gaat het tij-
dens een potje vrij spelen mis. Ze 
glijdt waarschijnlijk uit en bonkt 
met haar hoofd hard tegen de 
muur. In het ziekenhuis wordt 
een hersenkneuzing geconsta-
teerd waarbij ze alle herinnerin-
gen aan het ongeluk kwijt is. Na 
een paar dagen mag ze weer naar 
huis. Willemijn: “Wat mij is over-
komen deed ik de eerste jaren 
af als een ongelukje. Want ach, 
je zag toch niks aan me. Ik moest 
van mijzelf gewoon weer mee 
kunnen draaien in de maatschap-
pij, ik was immers jong en hoopte 
dat alles weer normaal werd. Nou 
dat werd het niet. Eindeloos heb 
ik aangemodderd, alleen, zonder 
hulp van instanties.”

Overprikkeling 
“Niemand zag dat ik snel over-
prikkeld raakte of doorging om-
dat ik de rem niet kon vinden. Of 
dat ik in gezelschap snel aan mijn 
taks zat. Ik nam veel te veel hooi 
op m’n vork. Daarbij negeerde ik 
alle signalen van mijn lichaam. 
Pas toen ik zelf accepteerde dat ik 
echt een beperking heb, begreep 
ik dat ik hulp nodig had.”

Bij toeval kwam Willemijn Ber-
kley bij Heliomare terecht waar 
ze het behandelprogramma Her-
senz ging volgen. “Dit was mijn 
redding! Door de behandeling 
leerde ik stapje voor stapje waar 

mijn grenzen lagen en kon ik de-
ze vervolgens leren accepteren. 
Ook leerde ik te verwerken wat 
mij door het hersenletsel is ont-
nomen: carrière, ontwikkeling en 
een plaats in de maatschappij. De 
onzichtbaarheid van mijn hersen-
letsel maakt het nog steeds las-
tig, ook al is er een last van mijn 
schouders gevallen nu ik mezelf 
zie zoals ik ben; iemand mét een 
beperking die nog steeds een 
heel leuk leven heeft. Iedereen 
die ooit hersenletsel heeft opge-
lopen door een ongeval of be-
roerte gun ik dat zij leren daar-
mee om te gaan. Want dat brengt 
zoveel rust in je leven! Daarom 
vertel ik regelmatig over mijn er-
varingen, onder andere tijdens 
informatiebijeenkomsten van 
Hersenz.” De eerstvolgende is op 
31 oktober in Aalsmeer van 17.00 
tot 19.00 uur. Meer informatie 
vind je op hersenz.nl. Aanmelden 
kan via hersenz@heliomare.nl 

Uithoorn - Denkt u zeldzame 
boeken (bijvoorbeeld (staten)
bijbels, oude (handingekleur-
de) atlassen, geïllustreerde wer-
ken, reisboeken, etc.), handschrif-
ten, of documentatiemateriaal 
uit de Tweede Wereldoorlog, ou-
de brieven, foto’s, ansichtkaarten 
of prenten in uw bezit te hebben?
Schroom dan niet om langs te ko-
men voor een taxatie bij de in den 
lande bekende taxateur van oude 
boeken Arie Molendijk uit Rot-
terdam. Bijna 2000 taxatiedagen 
heeft hij inmiddels op zijn naam 
staan. Tot zelfs in Canada, de Ver-
enigde Staten, Australie, etc. is hij 
op dit gebied een (internationaal) 
begrip. De taxaties vinden alleen 
plaats op deze taxatiedagen, dus 

niet via foto’s of aan huis, etc. Kos-
ten voor een taxatie zijn 5 eu-
ro van 1 tot ca. 10 boeken of se-
riewerken. De taxatiekosten van 
grotere partijen/bibliotheken, die 
meer tijd in beslag nemen, varië-
ren van 25 tot 50 euro. U krijgt al-
tijd alle aandacht en uitleg. Een 
taxatierapport is zo nodig ook 
mogelijk, maar alleen voor waar-
devolle boeken met een waarde 
vanaf 200 euro en tegen een van 
tevoren afgesproken tarief.
U bent van harte welkom en 
wordt vriendelijk ontvangen in 
het Best Western Hotel, Thamer-
horn 1 op dinsdag 9 oktober 
van 13.00 tot 16.00 uur. Informa-
tie niet bij het hotel maar via site 
www.molendijkboeken.nl.

Oude boeken? 
Laat ze taxeren door 
echte taxateur

haver’, maar ook als dienstverle-
ner op het sociaal-maatschappe-
lijke vlak (verwarde personen, bu-
renruzies, etc.). Dit kan je ook zeg-
gen van Martin, die op dezelfde 
manier geschoold is en zich even-
eens als wijkagent profi leert. Hij 
heeft welswaar minder dienstja-
ren omdat hij pas in 1996 tot het 
korps in Utrecht toetrad, maar is 
niet minder actief en geschoold. 
Daarvóór was hij naar eigen zeg-
gen actief in de luchtvaart. Mar-
tin: “Na Utrecht maakte ik in 2005 
de overstap naar de eenheid Am-
sterdam waar ik ook de nodige er-
varing heb opgedaan en kwam 
uiteindelijk bij het huidige basis-
team terecht en vervolgens als 
wijkagent in De Kwakel. Daarvoor 
stond een vacature open waarop 
ik destijds gesolliciteerd heb. Ook 

hier kwam ik in een warm bad te-
recht, zoals ik dat elders bij het 
korps heb ervaren en heb me-
de daardoor steeds met plezier 
en inzet mijn werk gedaan. Dat 
zal ik met passie en energie een 
vervolg gaan geven in mijn nieu-
we wijk.” Beide heren wijkagenten 
gaan met ingang van volgende 
week maandag dus hun nieuwe 
werkgebied betreden en zien de 
ontwikkelingen daarin en de om-
gang met bewoners met vertrou-
wen tegemoet. Beide wijkagen-
ten zijn natuurlijk aanspreekbaar 
in de openbare ruimte als zij zich 
daarin laten zien. Ze zullen zich 
ongetwijfeld profi leren en waar 
nodig zich bekendmaken bij on-
dernemers en winkeliers. Ze ge-
ven aan bereikbaar te zijn via tele-
foonnummer 0900-8844.

langrijk, maar ook weer niet alles 
bepalend.”  Heel anders is dat in 
de DHZ zaken daar is de competi-
tie fors en is het verkochte volume 
aan muurverf, beits en lak enorm 
toegenomen. Ook hier zit PPG in 
een groeimarkt, waarbij vooral 
ook het “eigen merk” van de ver-
schillende DHZ zaken sterk in de 
belangstelling staat.

Werkgelegenheid
Voor de werkgelegenheid in Uit-
hoorn vreest Snel niet, wellicht 
dat er op termijn wat verplaat-
sing van activiteiten zal plaatsvin-
den omdat research en ontwikke-
ling steeds belangrijker worden 
en het handig zou kunnen zijn 
om daardoor een concentratie 
van activiteiten te laten plaatsvin-
den, maar dus zeker geen sprake 
van baanverlies. Mensen werken 
doorgaans lang bij PPG en ma-

ken een interessante loopbaan-
ontwikkeling door, de CDA de-
legatie kon dat beamen want er 
is met verschillende mensen ge-
sproken. Het bedrijf kent veel sta-
geplaatsen en leerwerkplekken 
en die zijn er ook op allerlei ni-
veaus, van productiemedewer-
ker tot en met hoog geschoolde 
laborant. Bij PPG worden de me-
dewerkers door eigen mensen 
(bij)geschoold en opgeleid en dat 
heeft te maken met de constante 
ontwikkeling van nieuwe produc-
ten en toepassingen, ook worden 
de medewerkers van afnemers in-
tern geschoold en opgeleid. Bin-
nen de organisatie wordt daar-
naast ook grote aandacht besteed 
aan veiligheid en milieu, dat ge-
beurt op basis van richtlijnen uit 
de USA en uiteraard ook op grond 
van de eigen strenge kwaliteits-
normen en duurzaamheidseisen.

Onwel tijdens tuinwerk
Uithoorn - Op woensdag 19 sep-
tember rond tien uur in de mor-
gen zijn de hulpdiensten gealar-
meerd om naar de Van Edenlaan 
te gaan. Een tuinman zou uit een 
boom zijn gevallen. De politie 
en de ambulancedienst zijn ter 
plaatse gegaan. De 65-jarige man 

uit Mijdrecht bleek op de grond 
onwel te zijn geworden. Hij heeft 
direct zijn vrouw gebeld, die snel 
contact gezocht heeft via 112. De 
traumaheli was onderweg naar 
het ongeval, maar hoefde niet te 
landen. De man is naar het zie-
kenhuis vervoerd. 

Rijbewijs kwijt door alcohol
Uithoorn - Op maandag 24 sep-
tember om tien over twaalf ’s 
nachts heeft op de Noordzuid-rou-
te een eenzijdig ongeval plaatsge-
vonden. Een 66-jarige man, woon-
achtig in De Kwakel, is met zijn au-
to tegen een verkeersbord aan-

gereden. Omdat alcohol geroken 
werd, heeft de bestuurder moeten 
blazen. Hij blies 610 Ugl. Zijn rijbe-
wijs is direct ingevorderd en aan 
hem is een dagvaarding uitgereikt. 
De auto is fl ink beschadigd geraakt 
en moest weggesleept worden.
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Zeer geslaagde Burendag in 
Winkelcentrum Zijdelwaard

Uithoorn - Afgelopen zaterdag 
was het Burendag, zo ook in win-
kelcentrum Zijdelwaard. De hele 
middag kon het winkelende pu-
bliek genieten van diverse op-
tredens, leuke dingen voor kin-
deren en speciale aanbiedingen 
van winkeliers. Toen wethouder 
Hans Bouma zaterdagmiddag de 
Burendag in winkelcentrum Zij-
delwaard officieel opende, was 
het al gezellig druk. Rick FM zorg-
de voor muziek in het hele cen-
trum en veel mensen stonden al 
te wachten bij het podium op het 
optreden van kinderkoor Xing. 
Met veel enthousiasme begon-
nen de kinderen om even over 
half een met hun act. Dat viel bij 

de vele bezoekers meteen al in 
goede aarde. Het winkelend pu-
bliek kon bij verschillende winke-
liers zijn slag slaan door gebruik 
te maken van hun aanbiedingen. 
Anderen maakten van de gele-
genheid gebruik om bij Buurtbe-
heer een kop koffie te halen. Of 
ouders werden door hun kinde-
ren op sleeptouw genomen om 
te gaan touwtje trekken. Op ver-
schillende plaatsen waren maat-
schappelijke organisaties aanwe-
zig om zich voor te stellen. 

Brandweer
Ook de brandweer was met voor-
lichtingsmateriaal aanwezig. 
Wijkagent Kalikadien liep rond 
om met zoveel mogelijk bezoe-
kers kennis te maken. Rond half 
twee kwamen de dames van het 
Meezingkoor het podium op en 
zij zorgden voor een daverend 
optreden. Vanaf het eerste num-
mer zat de sfeer er goed in. Som-
mige bezoekers waagden zich 
zelfs even op de dansvloer. Het 
koor had er duidelijk zin in en 
hield het publiek ruim drie kwar-
tier in zijn greep. Ondertussen 
konden de jonge bezoekers zich 
laten schminken of een suiker-

spin halen. Het publiek, dat ge-
zellig bij elkaar bleef op het plein, 
wachtte nog op het optreden van 
het soul- en motown koor D!Fine. 
Ook dit koor kreeg regelmatig de 
handen op elkaar. Helaas moest 
het het leerlingenorkest van KnA, 
dat voor de afsluiter zou zorgen, 
verstek laten gaan.

Plezier
De organisatoren van deze Bu-
rendag – Rick FM, Buurtbeheer 
Zijdelwaard en de winkeliersver-
eniging – kijken met plezier te-
rug op een geslaagde middag 
en danken alle sponsoren voor 
hun bijdragen. Perlo Plaza zorgde 
voor de koffie, Bakkerij Hulleman 
voor een speculaasje bij de koffie, 
supermarkt Jumbo voorzag de 
zangers van drinken, Kwalitaria 
trakteerde op bitterballen, Zee-
vishandel Volendam ging rond 
met heerlijke mosselen en garna-
len. De Dochter van Mies, Albert 
Heijn, Shoeby, Parfumerie Stoop, 
De Goudreinet, Makelaardij Vlieg 
en Jumbo zorgden voor een 
goedgevulde goody-bag voor al-
le koorleden. Zijdelfleur verzorg-
de de bloemen voor de wethou-
der, dirigenten en muzikanten.’
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Beste inwoners en ondernemers van Uithoorn en De Kwakel,

Hulp bij Brexit
Op 29 maart 2019 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Euro-
pese interne markt. Dat tijd dringt. Dan gelden andere han-
delsafspraken. Hoewel nog moet blijken welke afspraken 
er concreet worden gemaakt en hoewel ná 29 maart 2019 
mogelijk een overgangsperiode volgt, is al wel duidelijk dat 
de gevolgen voor grensoverschrijdende handel groot zullen 
zijn. Zoals de terugkeer van strenge douanechecks, maar ook 
op terreinen als intellectueel eigendom, digitale data en pri-
vacy en concurrentieregelgeving. Voor iedere onderneming 
die zakendoet met het Verenigd Koninkrijk zal er onherroe-
pelijk iets veranderen. Uit recent onderzoek is gebleken dat 
veel ondernemingen zich niet actief voorbereiden. Vooral 
MKB-bedrijven worstelen vaak met de vraag wat zij nu al 
kunnen doen terwijl er nog geen akkoord is. Om ze hierin 
bij te staan lanceerden op 12 september jl. de voorzitter van 
MKB-Nederland en de staatssecretaris van Economische 
Zaken en Klimaat het nieuwe programma Brexit-buddies. 
Zij deden dit tijdens hun werkbezoek aan de Dutch Flower 
Group, de grootste bloemenexporteur ter wereld en geves-
tigd op Uithoorns grondgebied bij de bloemenveiling. MKB-
Nederland heeft samen met VNO-NCW een netwerk van ex-
perts van grote bedrijven bij elkaar gebracht, waaronder de 
Dutch Flower Group, dat het MKB wil helpen met praktische 
vragen over Brexit. Het midden- en kleinbedrijf kan hierbij 
van grote wereldwijde spelers leren waar je in de keten de 
Brexit tegenkomt. Ook de Algemene Werkgeversvereniging 
Nederland (voor alle vragen over personele zaken), onder-
nemersvereniging evofenedex (over export en logistiek), de 
Douane, de Nederlandse Britse Kamer van Koophandel, de 
KvK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maken 
onderdeel uit van het Brexit-buddy netwerk. De groep van 
experts zal tijdens een aantal bijeenkomsten en online ses-
sies klaar staan voor vragen van mkb’ers. 
Meer informatie voor ondernemers over Brexit, zoals de 
data van voornoemde evenementen, simpele tips over za-
ken waar je nu al mee aan de gang kunt gaan om je voor te 
bereiden of de Brexit Impact Scan zijn te vinden op hulpbij-
brexit.nl of de overheidsportal brexitloket.nl. 

Uitkomsten Ondernemerspeiling 2018
In het tweede kwartaal is een onderzoek onder onderne-
mers uitgevoerd naar de waardering van de dienstverlening 
door de gemeente. De onderzoeksvragen werden geclus-
terd naar vier thema’s: (1) ondernemersklimaat, (2) dienst-
verlening, (3) de wijze waarop de gemeente ondernemers 
betrekt en de samenwerking zoekt en (4) de bedrijfsomge-
ving, met zaken als bereikbaarheid, openbare ruimte, parke-
ren en veiligheid. De totaalscores per thema zijn vergeleken 
met de landelijke benchmark. In de gemeente Uithoorn is 
de waardering voor de bedrijfsomgeving ruim bovengemid-
deld, scoren ondernemersklimaat en dienstverlening ook 
hoger dan de benchmark, maar scoort de samenwerking 
met ondernemers onvoldoende. Wij hebben deze uitkom-
sten kortgeleden besproken met de wethouder economi-
sche zaken en de burgemeester, alsmede met de commis-
sie Wonen en Werken van de gemeenteraad. Met name de 
onvoldoende voor het betrekken van en de samenwerking 
met ondernemers. Uit de ervaringen in 2016 en 2017, vooral 
bij onze werkgroep dorpscentrum, herkennen wij dit kri-
tiekpunt. Uiteindelijk leidde dit tot veel publiciteit en druk-
bezochte vergaderingen van de gemeenteraad in oktober 
en november 2017. De belangrijkste aanbeveling van de 
onderzoekers luidt: het verbeteren van de wijze waarop de 
gemeente ondernemers betrekt en de samenwerking zoekt 
heeft de hoogste prioriteit. In december 2017 hebben wij 
nieuwe afspraken gemaakt met de wethouder en is het 
overleg geïntensiveerd. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt 
over de betrokkenheid van onze werkgroep dorpscentrum 
bij de uitwerking van de gemeentelijke plannen voor het 
dorpscentrum. Aan de aanbeveling van de onderzoekers 
is hiermee wat ons betreft invulling gegeven. En de wijze 

waarop deze afspraken tot op 
heden door de gemeente wor-
den nagekomen, geeft ons ver-
trouwen voor de toekomst!

Jos Holla

Voorzitter 
Stichting Uithoorn 
in Bedrijf

Deze column is een initiatief van Stichting Uithoorn in Bedrijf, 
de koepel van alle winkeliers- en ondernemersverenigingen 
van Uithoorn en De Kwakel.

Heel veel soorten bier in 
de Drinkhut
Uithoorn –  Bent u een liefheb-
ber van bier en dan ook nog van 
speciaal bier? In Uithoorn, aan 
de Joost van den Vondellaan 33 
vindt u de Drinkhut. Hier vindt u 

een grote selectie bieren. Loop 
eens binnen en kijk of uw bier er 
ook bij is. Het kan bijna niet an-
ders want een van de twee eige-
naren van deze Drinkhut, Den-

nis, vertelde dat ze maar liefst 900 
soorten bier hebben. Hij heeft dit 
bedrijf samen met zijn Belgische 
compagnon Laurens. Hun ope-

ningstijden zijn: dinsdag tot en 
met zaterdag van 12.00 tot 18.00 
uur. Donderdagavond tot 19.00 
uur.

Project ‘Holland’ op 
basschool de Zwaluw
Nes aan de Amstel - Het eer-
ste project van schooljaar 2018-
2019  op basisschool De Zwaluw 
in Nes aan de Amstel is gezellig 
gestart met een echt draaiorgel 
op het schoolplein. Terwijl het or-
gel oude en nieuwe “Hollandse” 
hits speelde, vermaakten de leer-
lingen zich met typisch Neder-
landse spelletjes zoals hinkelen, 
knikkeren, steltlopen, sjoelen en 
stoepkrijten. Het thema van dit 
schoolbreed aangeboden pro-
ject is dan ook Nederland en de 
komende weken wordt er in al-
le groepen op allerlei manieren 
over dit onderwerp gewerkt. De 
leerlingen leren over de geschie-
denis van Nederland, de topogra-
fie, er zijn Nederlandse liedjes en 
natuurlijk worden er typisch Ne-

derlandse lekkernijen klaarge-
maakt ! Op De Zwaluw wordt er 
namelijk samenhangend thema-
tisch onderwijs gegeven.  Op de-
ze manier lesgeven zorgt voor 
nieuwsgierigheid en een grotere 
betrokkenheid bij de leerlingen. 
Bovendien worden de thema’s op 
veel verschillende niveaus aange-
boden zodat alle leerlingen mee 
kunnen doen. Passend onderwijs 
dus!
De aftrap van dit eerste project 
was erg geslaagd en in de ko-
mende weken staan er meer ex-
cursies op het programma en 
het schoolreisje dat - geheel pas-
send bij het onderwerp-  naar het 
sprookjespark De Efteling en de 
grootste speeltuin van Nederland 
Linnaeushof gaat!

Startavond KerkCafé 
over voltooid leven
Uithoorn - Vrijdagavond 5 okto-
ber komt mevr. Loes Jobse naar 
Uithoorn om te spreken over het 
onderwerp  “Is mijn leven vol-
tooid?”. 
De laatste jaren komen naast het 
euthanasiedebat ook steeds va-
ker vragen aan de orde over ´vol-
tooid leven´. Die discussie gaat ei-
genlijk over de mogelijkheid zelf 
het einde van het leven te bepa-
len, over de humanisering van 
het sterven en over de zelfbe-
schikking van de mens. Het gaat 
over autonomie, regie in eigen 
hand houden en zelf invloed kun-
nen uitoefenen.  Wat zijn de di-
lemma’s in de discussies en de 
politieke besluitvorming over 
‘voltooid leven’ en hoe verhou-
den we ons daartoe. 

Op vrijdag 5 oktober as. komt 
mevrouw mr.  Loes Jobse daar-
over met ons spreken. Zij is me-
dewerker presentatiedienst van 
de Nederlandse Vereniging voor 
een Vrijwillig Levenseinde. Vanuit 
haar deskundigheid zal zij infor-
matie geven en gaan wij met haar 
en met elkaar in gesprek over dit 
gevoelige onderwerp. 
KerkCafé wil ook dit seizoen weer 
een plek bieden in Uithoorn waar 
actuele maatschappelijke the-
ma’s  belicht en besproken kun-
nen worden. KerkCafé vindt 
plaats in De Schutse, De Mero-
delaan 1. Vanaf 19.45 is er koffie/
thee en na afloop kunt u bij een 
hapje en drankje napraten. Toe-
gang is gratis.    www.kerkcafeuit-
hoorn.nl 

PvdA Uithoorn’ wint voorlaatste 
ronde KroegKwis-competitie
Uithoorn - De vijfde ronde van 
de PvdA KroegKwis-competitie 
2018 werd een duidelijke over-
winning voor het team ‘PvdA 
Uithoorn’. Daarmee wist het zijn 
voorsprong in de competitie-
stand verder te vergroten.De 
PvdA KroegKwis-competitie 2018 
begint op zijn eind te lopen. Vori-
ge week werd de vijfde en daar-
mee voorlaatste ronde gespeeld. 
Eind november wordt de zesde 
ronde gespeeld en dan zal ook de 
winnaar van de vijfde editie van 
de competitie bekend zijn. Op 
deze voorlaatste avond moesten 
helaas drie teams verstek laten 
gaan: ‘Hé, een kasteel’, ‘Ik trap op 
mijn fietsje’ en ‘Ons Uithoorn’ wa-
ren niet van de partij. Daarmee 
was overigens de spanning niet 
uit de avond gehaald.
Na de eerste ronde van twee keer 
tien vragen gingen ‘We rotzooi-
en maar wat an’, ‘PvdA Uithoorn’ 
en ‘De Cliffhangers’ trots aan kop 
met elk zestien punten. ‘Herbergh 
1883’ sloot de rij met negen pun-
ten, maar zij speelden ook slechts 
met zijn tweeën. In de volgende 
doorgang wist ‘PvdA Uithoorn’ 
net één puntje meer te scoren 
dan ‘We rotzooien maar wat an’ 

en kwam daardoor alleen op kop. 
‘Klaver 5’ werd nu de rode lan-
taarndrager. De derde doorgang 
werd opnieuw een overwinning 
voor ‘PvdA Uithoorn’. ‘Klaver 5’ 
scoorde voor de derde achtereen-
volgende keer slechts tien pun-
ten en kwam daardoor nog vaster 
op de laatste plaats. ‘We rotzooi-
en maar wat an’ en ‘De Cliffhan-
gers’ deelden de tweede plaats, 
de laatste doorgang zou de be-
slissing moeten brengen. Hier-
in wisten ‘Kwis(t) even niet’, ‘We 
rotzooien maar wat an’ en ‘PvdA 
Uithoorn’ elk zeventien punten 
te scoren. ‘De Cliffhangers’ lie-
ten punten liggen en moesten 
daardoor in de eindstand de der-
de plaats delen met ‘Kwis(t) even 
niet’. ‘We rotzooien maar wat an’ 
behield zijn tweede plaats en 
‘PvdA Uithoorn’ bleef eerste.

De volledige uitslag 
van deze avond:
1. ‘PvdA Uithoorn’: 67 punten; 2. 
‘We rotzooien maar wat an’: 63 
punten; 3 en 4: ‘De Cliffhangers’ 
en ‘Kwis(t) even niet’: 59 punten; 
5. ‘Herstel Team 2’: 55 punten; 6. 
‘Herbergh 1883’: 48 punten; 7. 
‘Klaver 5’: 42 punten.

Een bijzondere kookworkshop
De Kwakel - Vorige week organi-
seerde Amstelland Zorg een bij-
zondere kookworkshop: “zelf aan 
de slag met koolhydraat arme 
lunches”.
Onder het genot van een kop-
je koffie gaf Sylvia Bosma, diëtist, 
een inleiding over het effect van 
een koolhydraat beperkte voe-
ding bij diabetes mellitus type 2. 
De 13 deelnemers  gingen on-
der leiding van Rens-Jan van Os-
sewaarde aan de slag met het be-
reiden van de gerechten. Tja, een 
koolhydraatarme lunch, betekent 
geen brood en zal dus wel alleen 
uit sla en komkommer bestaan. 
Gelukkig niet zeg!.
Er waren bijzondere lekkere ge-
rechten te maken zoals: pom-
poensoep met kokosmelk, se-

samcrakers uit de oven, pizza-
crackers, frittata (omelet met 
groenten uit de oven), salade met 
warme groenten, courgetterolle-
tjes met geitenkaas en zelfs muf-
fins stonden op het menu. Na af-
loop werd de lunch geserveerd 
en iedereen kon van alle gerech-
ten proeven. Het was een leerza-
me workshop.
De sfeer in de kookstudio is erg 
gezellig en alle keukengereed-
schap en ingrediënten zijn aan-
wezig. Rens-Jan nam de tijd om 
nieuwe technieken aan te leren. 
Deze cursus komt zeker in de her-
haling. Als u dit ook eens wil pro-
beren, bespreek dit dan met uw 
diëtiste, want er worden binnen-
kort nieuwe data gepland, zorg 
dat u erbij bent!

Wonen aan de Westeinderplassen
Geslaagde open dag bij 
project ‘Heerlijkheid’
Regio - Op 15 september kon 
een ieder het bouwterrein be-
zoeken van het nieuwbouwpro-
ject ‘Heerlijkheid Calslagen’ in Ku-
delstaart.  Vanaf 30 meter hoog-
te waren de villa’s in aanbouw 
en de kavels welke nog beschik-
baar zijn mooi te zien. En niet te 
vergeten het adembenemende 
uitzicht over de Westeinderplas-
sen zorgde voor flink wat bezoe-
kers. “De geïnteresseerden kon-

den in een manbakje aangelijnd 
naar boven toe met de kraan, en 
tevens kon men de kavels vanaf 
een boot aanschouwen”, vertelt 
projectontwikkelaar Frans van 
Berkel, die tevreden terugkijkt op 
de open dag.  Wilt u meer infor-
matie of ook een kijkje nemen op 
de bouw? Kijk op www.wonen-
aandewesteinderplassen.nl of 
bel met Van Berkel Bouw: 0172-
508382.
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Het wegseizoen zit er weer 
bijna op voor UWTC
Uithoorn - Op zaterdag 22 sep-
tember waren de UWTC vetera-
nen Ben de Bruin, Leen Blom en 
Guus Zantingh voor hun laatste 
wedstrijd van dit seizoen naar 
Rotterdam gereisd. Bij de 69+ 
ontstond al vroeg in de wedstrijd 
een kopgroep van 4 renners met 
daarbij Leen Blom. De vier koplo-
pers bouwden een ruime voor-
sprong op en werden niet meer 
ingelopen door het peloton. De 
wedstrijd werd gewonnen door 
Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis en Leen Blom behaalde een 
mooie 4e plek. Guus Zantingh fi-
nishte als 8e. 
In de 60+ wedstrijd ontstond na 
20 minuten een sterke kopgroep 
van 6 renners met daarbij de kam-
pioen van Nederland Ron Paffen. 
Deze 6 renners werden niet door 
het peloton achterhaald en Ron 
Paffen uit Milsbeek was duide-
lijk te sterk voor zijn medekoplo-
pers en won de wedstrijd. Ben de 
Bruin kwam als 9e over de finish.
Koppelkoers voor de jeugdleden
Zondag 23 september is het weg-
seizoen afgesloten met een kop-
pelkoers voor de jeugdleden. Ze-
ven jeugd/ouder koppels gin-
gen de strijd aan. Door het kou-
de regenachtige weer werd de 

wedstrijd wel wat ingekort. Op 
de wielrenbaan, bij het clubhuis, 
was een wisselvak gemaakt. De 
jeugd ging als eerste van start en 
Mike Derogee kwam na een ron-
de als eerste het wisselvak bin-
nen waarna zijn vader het ‘stok-
je’ over nam. Maar al vlot kwa-
men ook de andere renners bin-
nen. Ronde na ronde wisselde de 
jeugd en de volwassenen elkaar 
af. De strijd om de 3e en 4e plaats 
bleef de hele wedstrijd uiterma-
te spannend. Deze ging tussen 
Rens Grömmel/Wim Veenboer en 

Competitiestart LMV onder 
de 19 spektakelstuk
Uithoorn - Zaterdag stond de 
eerste wedstrijd tegen het ster-
ke SC Buitenveldert op het pro-
gramma.
Helaas voor het talrijk opgeko-
men publiek veranderde het 
weer deze week van een zonnige 
nazomer in  herfstachtige dagen. 
Reeds bij aanvang om 15.15 re-
gende het. Zoals verwacht drong 

Buitenveldert meteen sterk aan 
en veroverde menig corner. LMV 
kon stand houden maar een 
hard schot was keeper Danny in 
de 26eminuut te machtig. Het 
spelbeeld veranderde niet en in 
de 42e minuut werd het 0-2. Bij 
een van de spaarzame uitvallen 
wist de keeper van Buitenveldert 
niets anders te doen dan spits 

Fruitpaleis sponsort het 
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel – Vorige week orga-
niseerde de plaatselijke Jeu de 
Boulesclub Het Wilgenho�e uit 
De Kwakel, het tweede Jeu de 
Boules Toernooi 2018-2019. Elke 
maand schenkt een Kwakelse on-
dernemer waardebonnen en een 
hoofdprijs. Deze middag schonk 
Marcel Vaneman van het Fruitpa-
leis, een fruitpakket en waarde-
bonnen die bij zijn bedrijf inge-
wisseld kunnen worden. Achttien 
leden kwamen om drie gezelli-
ge partijen, onder een stralend 

zonnetje te spelen, er werd veel 
strijd geleverd. Na twee ronden 
waren er nog een aantal die voor 
de hoofdprijs gingen, en nog on-
geslagen waren. Uiteindelijk was 
het Anneke Koeleman die drie 
partijen wist te winnen. 3+19.
De waardebonnen, werden ge-
wonnen door Jan Bartels, Koos 
van Leeuwen, Wout Verlaan, Wil 
Kennis, Mien de Jong,  Andre de 
Jong Thera Winter  en Ben Koele-
man. De poedelprijs was voor 
Berry Hogerwerf.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 20 sep-
tember werd door 48 liefhebbers 
deelgenomen aan de wekelijkse 
kaartavond in de Schutse.  Win-
naar werd deze avond voor de 
tweede achtereenvolgende keer 
Cor de Beer met een mooie sco-
re van 7367 punten. Als tweede 
eindigde op eerbiedige afstand  
Bettie Verhaegh met 6981 pun-
ten terwijl Johan Zeldenthuis met 
6915 punten beslag wist te leg-
gen op de derde plaats. De minst 
scorende was deze avond Jo-
zef Lebesque. Met een totaalsco-
re van 5356 punten werd de poe-
delprijs zijn deel. Door dit resul-
taat werd hij de eigenaar van een 
fles overheerlijke wijn.
De marsenprijzen bestaande uit 

prachtige door DUOplant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den gewonnen door Joke Veen-
hof, Cor de Beer, Louis Franken 
en Jaap den Butter terwijl de ca-
deaubonnen, eveneens te be-
steden bij DUOplant, in het be-
zit kwamen van wederom Joke 
Veenhof, Tinus Smit, Ineke Ykema 
en alweer Cor de Beer. De flessen 
wijn gingen deze avond als mar-
senprijs naar To van der Meer, Ge-
rard Cordes, Ria Verhoef, Els Luij-
ten en Corrie Smit. Alle winnaars 
van harte proficiat. 
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt gespeeld op woensdag 26 
september  in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

KDO JG1 wint van 
verzwakt NVC JG1
De Kwakel - In een door bui-
en geteisterde wedstrijd mocht 
KDO JG1 aantreden tegen de be-
zoekers uit Naarden. NVC kwam 
niet met hun sterkste opstelling. 
De keeper was geblesseerd en er 
waren precies 8 spelers. De coach 
van KDO had daar tegenover zijn 
hele team beschikbaar van 12 
spelers. Na de nederlaag in de 
vorige wedstrijd wilde KDO nu 
wel punten scoren en dat maak-
te Thomas direct vanaf de aftrap 
duidelijk. Binnen een paar minu-
ten was het 1-0. NVC wilde direct 
met een aantal afstandschoten 
iets terug doen maar keeper Da-
niël lette goed op. Halverwege de 
wedstrijd zorgde Thomas voor de 
2-0 na een combinatie met Dylan. 
NVC kwam in het 2e deel van de 
eerste helft nog maar heel weinig 
van hun eigen speelhelft. Voor de 
rust werd Masin nog een keer vrij 
voor de keeper van NVC gezet 

en scoorde de 3-0. De bezoekers 
hadden te kampen met een aan-
tal blessures dus Tom en Jack lie-
ten zich van hun sportiefste kant 
zien door in de 2e helft met NVC 
mee te spelen. Dat leek voor NVC 
goed uit te pakken want ze kwa-
men terug op 3-1. Daarna was 
er geen houden meer aan. Doel-
punten van Thomas (2x), Onno, 
Feroz, Manisha en Dylan zorgde 
voor een ruime uitslag. De laat-
ste 2 verdienen een nadere uit-
leg vanwege de mooie uitvoe-
ring. Manisha nam een afgesla-
gen corner direct op haar schoen 
en via de binnenkant van de paal 
viel de bal in het net. Dylan kop-
te het laatste doelpunt vanuit 
een corner van Niels tegen de 
touwen en zorgde voor de eind-
stand van KDO JG1- NVC JG1 9-1. 
Waarschijnlijk zal het bij de return 
niet zo makkelijk gaan maar deze 
punten zijn binnen.

AH Jos van den Berg 
Scholierenveldloop bij AKU
Uithoorn - Woensdag 3 oktober 
vindt voor de 36e keer op de ac-
commodatie van atletiekvereni-
ging AKU weer de jaarlijkse scho-
lierenveldloop plaats. De scholie-
renveldloop is in al die jaren een 
evenement gebleven waarvoor 
het enthousiasme onder de leer-
lingen van de basisscholen en 

scholen voor voortgezet onder-
wijs groot blijft. Meer dan 700 à 
800 jonge en oudere kinderen 
staan aan de start en daarmee 
is deze loop een van de groot-
ste sportevenementen binnen de 
gemeente Uithoorn.
AKU is blij dat AH Jos van den 
Berg de komende 3 jaar nieuwe 

sponsor van de scholierenveld-
loop zal zijn.
Er gaan al verhalen rond dat er 
een gezonde concurrentie be-
staat tussen een aantal scholen 
om de wisselbeker een jaar in 
huis te hebben en dat leerlingen 
worden gestimuleerd om hun 
school te vertegenwoordigen. Bij 

de basisscholen is de laatste jaren 
de Springschans als winnaar naar 
voren gekomen en er zijn een 
paar scholen die er op gebrand 
zijn om dat dit jaar niet meer te 
laten gebeuren.
Hoewel leerlingen van het Veen-
landencollege een grotere af-
stand naar de atletiekbaan moe-
ten afleggen, zullen zij weer met 
een sterke delegatie naar Uit-
hoorn komen om het Thamencol-
lege en Alkwincollege goed par-
tij te geven.

Programma
De meisjes en jongens van groep 
3 bijten weer de spits af en staan 
om 14.30 uur aan de start. In ver-
band met het continurooster is 
het programma ook nu weer in 
elkaar geschoven waardoor jon-
gens en meisjes per leerjaar te-
gelijk starten. Aangezien de start-
nummers van jongens en meis-
jes een eigen kleur hebben kan 
er geen verwarring ontstaan en 
kunnen de uitslagen van jongens 
en meisjes goed onderscheiden 
worden.
Rond 16.00 uur starten de eerste 
groepen van ouders, leerkrachten 
en leerlingen van het voortgezet 
onderwijs.

Jasmijn Wiegmans/Ben de Bruin. 
Na afloop kregen alle jeugdleden 
een welverdiende medaille. En fa-
milie Wiegmans, bedankt voor 
het bereiden van een pan heerlij-
ke soep en broodjes! 

Uitslag:
1 Mike Derogee/Vincent Derogee, 
2 Lars Hopman/Edu Hopman, 3 
Rens Grömmel/Wim Veenboer, 4 
Jasmijn Wiegmans/Ben de Bruin, 
5 Nees Wahlen/Marcel Wahlen, 6 
Mike Knook/Johan Knook, 7 Da-
ryen Vleerbos/Olaf Holtrop

NCK
Zaterdag 29 september doen er 4 
UWTC leden mee aan het NCK in 
Dronten. Sven Buskermolen, Dan-
ny Plasmeijer, Ian vd Berg en Ro-
my Snel zullen hier 34.3 km’s de 
strijd tegen de klok aangaan in de 
B-categorie. Heel veel succes!

Start veldrittraining bij UWTC
Woensdag 26 september start 
de veldrittraining op ons nieu-
we trainingsparcours (rondom de 
bmx baan).
Veel mogelijkheden en goede 
verlichting maken dat de trainers 
er veel zin in hebben. Er is de af-
gelopen maanden heel hard ge-
werkt door een vaste groep vrij-
willigers om het parcours tip 
top in orde te maken. De veldrit-
trainingen zijn alleen toeganke-
lijk voor leden en trainingsleden 
van UWTC. De afgelopen weken 
hebben zich al veel nieuwe trai-
ningsleden aangemeld. Fietsver-
lichting is niet verplicht maar wel 
handig.
17.45-19.00 uur voor de jeugd
19.00-20.30 uur voor de overige 
categorieën
In de herfstvakantie, op dinsdag 
23 oktober, wordt er bij UWTC 
ook een clinic veldrijden voor de 
jeugd gegeven. Meer info op de 
website van UWTC.
Zondag 30 september gaan de 
nationale veldrit wedstrijden 
weer van start. In Dordrecht zal 
een flinke delegatie van UWTC 
aanwezig zijn. De Amsterdamse 
cross competitie heeft de aftrap 
op 14 oktober in Nieuwveen.

Miri te vloeren: penalty en rode 
kaart!  Jerijano benutte deze bui-
tenkans en met een goed gevoel 
ging LMV naar de thee. De grens-
rechter van Buitenveldert vond 
het helaas nodig bij het verlaten 
van het veld  de scheidsrechter te 
beschimpen vanwege zijn laat-
ste beslissing, dit kreeg nog een 
staartje. 

Strijden
Met 11 tegen 10 trok LMV ten 
strijde in de tweede helft. Dit re-
sulteerde in een geweldig doel-
punt, toen Michael met een 
prachtige boogbal van ca. 40 me-
ter over de keeper lobde. LMV 
bleef aandringen en kreeg nog 
een penalty.
De grensrechter van Buiten-
veldert ontplofte wederom en 
werd nu definitief van het speel-
veld verwijderd. Stan benutte 
koel de penalty, waarna Huzey-
fe het kwartet treffers volmaak-
te met een lepe bal tussen de be-
nen van de keeper door.  Met nog 
een kwartier te spelen leek de ze-
ge binnen, echter Buitenveldert 

wilde niet opgeven. In de 80e mi-
nuut wisten ze de 4-3 te maken.

Compensatie gedrag
Wat toen volgde, kan ik slechts 
duiden als compensatiegedrag 
van de scheidsrechter. Stan hield 
de spits bij een diepe bal vast 
aan de arm. Waar er nog meer-
dere spelers in de buurt waren, 
vond de scheidsrechter toch dat 
er sprake was van een doorge-
broken speler en trok ook rood 
voor Stan. Nog bonter werd het 
in blessuretijd, toen een speler 
van Buitenveldert ruim buiten de 
16 naar beneden werd getrok-
ken maar uiteindelijk in het straf-
schopgebied viel. De scheids-

rechter besliste penalty en ver-
dedigde dit door te stellen dat de 
overtreding geldt waar de speler 
neergaat. Niets aan te doen, Bui-
tenveldert nam het cadeautje in 
ontvangst en besliste hiermee de 
wedstrijd op een 4-4 eindstand. 
Hoewel een zuur einde aan een 
spectaculaire wedstrijd, was dit 
gelijkspel wel verdiend.

GEEN KRANT?
0251-674433
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Vrijdag start klaverjas-
seizoen Legmeervogels
Regio - Mogelijk hebt u het al ge-
lezen in de vorige editie van deze 
krant dat aanstaande vrijdag sep-
tember, 28 om 20.01 uur er de start 
is van het grote klaverjasseizoen 
bij Legmeervogels. De organisatie 
verwacht ook bij de start van dit 
seizoen een hele grote opkomst. 
Men denkt dan aan 50 a 60 deel-
nemers. Deze klaverjasavonden bij 
Legmeervogels zijn voor een ieder 
toegankelijk. U hoeft geen lid of 
ondersteunend lid te zijn van Leg-
meervogels. Iedereen is welkom. 
Er wordt gestreden zonder het be-
kende mes op tafel. Het moeten 

weer gewoon gezellige klaverjas-
avonden worden dit seizoen. Per 
avond worden er 4 rondes ge-
speeld. Er is geen tombola en de 
prijzen worden direct uitgereikt 
na de 4e ronde. Ook wordt er geen 
ranglijst bijgehouden. Elke avond 
is een op zich zelf staande avond. 
Het clubhuis van Legmeervogels is 
te vinden op sportpark Randhoorn 
te Uithoorn, Randhoornweg 100. 
Als extra service mag u als er kla-
verjasavonden zijn met uw ver-
voermiddel doorrijden tot aan het 
clubhuis. Makkelijke kunnen wij 
het u niet maken.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op de derde dinsdag in 
september werd de tweede zit-
ting gespeeld van de eerste Pa-
rencompetitie van het seizoen. 
Misschien kwam het door het 
schitterende nazomerweer. Mis-
schien lag het aan die andere ge-
beurtenis die gelijktijdig plaats 
vond: de rijtoer door Den Haag 
van het koningspaar in de Gla-
zen Koets met de hele entoura-
ge, het voorlezen van de Troonre-
de en de hoedjesparade, met an-
dere woorden: Prinsjesdag! In ie-
der geval was de opkomst gerin-
ger dan op andere ‘normale’ dins-
dagen.
Het zij zo. Degenen die wel aan-
wezig waren hebben zich in ieder 
geval prima geamuseerd en kra-
nig geweerd.

A-lijn
In de A-lijn werd de hoogste sco-
re behaald door Gerda Bosboom 
& Nel Hamelijnck met 66,67%. 
Op de tweede plaats eindigden 
Refina van Meijgaarden & Cathy 

Troost met 60,63% en een ge-
deelde derde plaats met 56,25% 
was er voor Renske Visser & Guus 
Pielage en Marja van Holst Pelle-
kaan & Sandra Raadschelders.

B-lijn
In de B-lijn scoorden Matty Over-
water & Loes Wijland het beste 
met 63,28%. De tweede plaats 
was voor gelegenheidskoppel 
Henny Jansen & Ada van Maarse-
veen, twee dames die nog nooit 
samen hadden gespeeld: 60,78%. 
Knap hoor! Op drie eindigde een 
paar dat dit seizoen lid is gewor-
den: Marianne Jonkers & Anneke 
de Weerdt met 58,44%.
Het vermelden van de competi-
tiestand heeft nog niet zo veel 
zin. Volgende week dinsdag zijn 
we op de helft en komen de voor-
lopige cijfers.
Lid worden of informatie? Neem 
contact op met secretaris Sandra 
Raadschelders op 0297-569910 
of per mail: hartenvrouw2015@
gmail.com

Op en neer op de ladder 
van Bridgeclub De Legmeer
Regio - De derde avond van het 
ladderbridge liet grote verschil-
len zien tussen de top en de on-
derkant. Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord kwamen op de hoogste 
sport door 63,75% te scoren, ter-
wijl Nomen Nescio als laagste het 
met 27,36% moest doen. Conclu-
sie, het was wel een hele lange 
ladder deze keer! An van Schaick 
& Joke Morren smaakten het ge-
noegen om met 62,22% als twee-
de te eindigen en ook Marianne 
& Huub Kamp en Geke Ludwig & 
Margo Zuidema knalden er een 
zestiger uit met respectievelijk 
61,81 en 60,69%. Gerda Schave-
maker & Jaap Kenter gebruikten 
de B als opzetje en deden dat pri-
ma door met hun 59,58% als vijf-
de op te stijgen. Ria Wezenberg & 
Wim Röling hadden ook geen last 
van hoogtevrees en werden zes-
de met 59 procent precies, maar 
hier kon vooral Wim zich flink af-
zetten van uit de C! 
Ook Ben ten Brink & Marcel Dek-

ker hadden het voordeel van een 
voor hen lagere lijn en gebruikten 
dit om met 58,61% als zevende 
door te komen. Ankie Bots & Ag-
nes Kroes haalden in de A 58,47% 
als achtste en blijven daar zo dus 
ook in mee doen. Op latje negen 
doken keurig Marja van Holst Pel-
lekaan & Sandra Raadschelders 
op met 57,08% en Irene Hassink 
& Tini Geling sloten de top tien af 
met 54,17%. De drie die na drie 
maal ladderen kunnen “neer kij-
ken op” zijn: Ruud Lesmeister & 
Ger Quelle met 62,77%, Johan 
& Wim met 60,24% en Hannie 
& Hein van der Aat met 58,39%. 
Wilt u nu ook een poging wagen 
om de bridgevesting te bestor-
men, kom dan spelen bij Bridge-
club De Legmeer. Elke woensdag-
avond vanaf 19.45 uur in Dans & 
Partycentrum Colijn aan de Indu-
strieweg 20 te Uithoorn. Voor al-
le inlichtingen het secretariaat: e- 
mail gerdaschavemaker @live.nl, 
telefoon 06- 83371540.

Klaverjasmarathon
Regio - Zaterdag 17 november 
2018 is er in het Buurthuis van 
Amstelhoek weer een klaverjas-
marathon. Inschrijven is verplicht 
en kan bij Leny Jansen (jansenle-
ny@hotmail.com ; 06-50282282). 

De inschrijfkosten bedraagt 8 
euro p.p.. Er wordt gekaart van 
10.00 – 22.00 uur. De marathon 
wordt gehouden 17 november in 
het buurthuis, Engellaan 3 A in de 
Amstelhoek

Badmintonvereniging De Kwakel 
begint competitieseizoen
De Kwakel - - De eerste uitwed-
strijden waren al gespeeld, maar 
afgelopen zondag speelde BV De 
Kwakel haar eerste thuiswedstrijd 
van het nieuwe competitiesei-

zoen. Alle vijf de seniorenteams 
en één van de twee jeugdteams 
hebben deze ochtend gespeeld. 
Dit seizoen speelt BV De Kwakel 
in een mooi nieuw shirt, ter be-

verloren, team3 wist juist met 
6-2 te winnen. Team 4 deed het 
nog beter met een 7-1 winst en 
ook team 5 wist met 6-2 te win-
nen. Het jeugdteam J1, dat overi-
gens maar zes wedstrijden speelt, 
speelde met 3-3 gelijk. Komende 
zondag staan er voor de mees-
te teams een uitwedstrijd op het 
programma. Heb je zin om ook te 
badmintonnen? De speelavond 
van BV De Kwakel is op maandag-
avond in de KDO in de Kwakel. 
De jeugd traint tussen 19:00 en 
20:30. Competitietrainingen zijn 
tussen 19:30 en 21:30 en vrijspe-
len is mogelijk vanaf 20:30. Komt 
gerust langs, een racket hebben 
wij eventueel voor je!

Legmeervogels scoort ook 
nog niet in competitie
Uithoorn - Legmeervogels zijn er 
in de eerste competitiewedstrijd 
niet in geslaagd om de winst in 
eigenhuis te houden. Maar wat 
misschien wel vervelender ook 
nu weet Legmeervogels niet tot 
een treffer te komen. Je kunt de 
voorwaartse van Legmeervogels 
niet ontzeggen dat zij er niets aan 
doen.
Er is hardt gewerkt maar op een 
of andere manier wil het maar 
niet lukken om te score te komen. 
Ook in dit duel tegen Hillegom, 
zijn er weer situaties geweest 
waarbij Legmeervogels de mo-
gelijkheid heeft gehad om te sco-
re te openen en op voorsprong te 
komen tegen Hillegom? De start 
van dit duel is niet indrukwek-
kend. Aftasten en de bal is dan 
veelvuldig te vinden op het mid-
denveld. Zo gaat het eigenlijk ge-
durende de hele eerste helft. Echt 
veel werk hoeven de beide doel-
verdedigers niet te verzetten in 
de eerst 45 minuten. Nee, het is 
een zeer matige eerste helft en 
dat het dan bij het ingaan van de 
rust nog steeds 0-0 staat is een lo-
gisch vervolg van het vertoonde 
spel. 

Doelman
De eerste kans om deze middag 
de score te open is in de tweede 
helft voor Legmeervogels. Een 
actie van Yasin Poyraz kan met 
moeite gestuit worden met de 

voet door de doelman van Hille-
gom en oud speler van Legmeer-
vogels Donovan Partosoebroto.
De terugspringende bal komt 
dan voor de voeten van Dennis 
Bakker maar diens inzet verdwijnt 
ver naast het doel.

Even later een hele mooie aan-
val van Legmeervogels. Van ach-
teruit is het Kenneth van der Nolk 
van Gogh die Dennis Bakker weet 
te vinden. Bakker stuurt dan met 
een pas op maat, Yasin Poyraz de 
hoek in die dan een voorzet geeft 
waarbij Martijn Tjon-A-Njoek een 
teenlengte te kort komt om de 
fraaie aanval af te ronden. Dan 
wordt Hillegom toch wat sterker 
mede doordat het middenveld 
van Legmeervogels niet meer het 
juiste ritme weet te vinden. De 
druk van Hillegom wordt groter 
en het is dan Niels van Veen die 
met een fraaie kopbal na een cor-
ner van Hillegom doelman Halil 
Suzulmus weet te passeren 0-1. 
Niet veel later is het zelfs 0-2 door 
toedoen van invaller Aidan Ryan. 
In de laatste 10 minuten probeert 
Legmeervogels de bakens wel te 
verzetten zonder ook maar een 
moment echt gevaarlijk te wor-
den. eindstand 0-2 
Een uitermate teleurstellende 
competitie start voor Legmeer-
vogels. Maar misschien nog wel 
zorgelijker is dat Legmeervogels 
weer niet weet te score.

Monsterscore bij BVU 
door Lia en Nel

Kees Geerlings aan kop, gevolgd 
door Marieke Schakenbos & Ti-
neke v/d Gijp en op de 3e plaats 
Louw Aaftink & Thea Samsom. 
Het is de BVU er veel aan gele-
gen om zoveel mogelijk instroom 
te krijgen van nieuwe bridgers. 
Zo geven we regelmatig bridge-
lessen. Bent u een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-

ren kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven.
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06-53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

Uithoorn - Op zaterdag 22 sep-
tember hield de Raad van Ker-
ken in Uithoorn- De Kwakel de 
jaarlijkse viering in het kader van 
de vredesweek. Bij die gelegen-
heid wordt ook een onderschei-
ding uitgereikt in de vorm van 
een vredesduif aan een persoon 
die zich bijzonder heeft ingezet 
voor vrede en gerechtigheid. Dit 
jaar koos de Raad voor Mevrouw 
Riet Westera.Zij heeft zich jaren-

lang ingezet voor de asielzoe-
kers die vast werden gehouden 
op Schiphol in afwachting van 
de behandeling van hun afvraag 
dan wel de papieren nodig voor 
doorreis. Daarnaast is Riet actief 
bij de Voedselbank en projecten 
rondom zorg vanuit De Schutse. 
Reden genoeg voor de voorzit-
ter van de Raad van kerken haar 
de onderscheiding op te spel-
den. 

Onderscheiding voor 
Riet Westra

Uithoorn - Op zondag 23 sep-
tember om zeven uur in de och-
tend is een man met een be-
bloed voorhoofd een café aan 
de Drechtdijk binnen gestapt. De 
man vertelde in gebrekkig Ne-
derlands te zijn geslagen. Bezoe-
kers hebben de man, die even 
buiten kennis is geweest, op-

gevangen. De politie en de am-
bulancedienst zijn gealarmeerd 
door de eigenaar. De man is naar 
het ziekenhuis vervoerd. De poli-
tie hoopt getuigen te mogen ho-
ren die meer informatie over dit 
incident hebben, bel hiervoor 
0900-8844 of anoniem 0800-
7000.

Bromfiets en fiets weg
Uithoorn - In de avond of nacht 
van dinsdag 18 op woensdag 19 
september is vanuit de Bromelia-
laan in De Kwakel een bromfiets 
gestolen. De Peugeot Ludix is 
rood van kleur en het kenteken is 
04-DTX-7. De diefstal heeft tussen 

half elf ’s avonds en negen uur in 
de ochtend plaatsgevonden. Tus-
sen vrijdag 21 en zondag 23 sep-
tember is vanaf het busstation in 
UIthoorn een damesfiets gesto-
len. De Cortina U4 is zwart van 
kleur en de banden zijn 28 inch.

Naar ziekenhuis na aanrijding
Uithoorn - Op dinsdag 18 sep-
tember rond elf uur in de ochtend 
heeft een aanrijding plaatsgevon-
den in de Jan Vanoldenbarnevelt-
straat. Een 17-jarige snorfietser uit 
Uithoorn en een 31-jarige auto-
mobilist uit Uithoorn zijn op elkaar 

gebotst. Naar de oorzaak wordt 
door de politie onderzoek gedaan. 
De 17-jarige is per ambulance voor 
controle naar het ziekenhuis ver-
voerd. Zijn snorfiets is behoorlijk 
beschadigd geraakt. De automo-
bilist is met de schrik vrij gekomen.

Man op hoofd geslagen

Regio - Maandag 24 septem-
ber 2018 werd met 33 paren de 
3e ronde van de 1e parencom-
petitie van Bridgevereniging Uit-
hoorn (B.V.U) gespeeld in de (nog 
steeds drooggelegde) barzaal 
van sporthal De Scheg. In deze 
3e ronde pakten in de A lijn Hans 
Wagenvoort & Nico v/d Meer de 
1e plaats met 62,50%. Op de 2e 
plaats werd beslag gelegd door 
Marijke & Ger van Praag met 
61,88% en op de 3e plaats Marcel 
Dekker & Wies Gloudemans met 
59,90%. Dit laatste paar gaat te-
vens aan kop gaan in het voorlo-
pige klassement na drie ronden, 
gevolgd door Hans Wagenvoort 
& Nico v/d Meer en Bep & John 
de Voijs. In de B lijn ging de zege 

met gouden rand naar Nel Bak-
ker & Lia Guijt met de monster-
score 76,17%!!!; op de 2e plaats 
eindigden Fons Roelofsma & Ton 
ter Linden met 62,25 % en op de 
3e plaats Tonny Godefroy & Harry 
Rubens met 58,58%. In het voor-
lopige klassement staan nu na-
tuurlijk Nel Bakker & Lia Guijt aan 
kop, gevolgd door Ellen Henge-
veld & Yvonne Splinter en Mart 
v/d Voort & Dieny Verhoeff. In de 
C-lijn zegevierden Corry van Tol & 
Kees Geerlings met 61,41%; op de 
2e plaats eindigden Nelly Jansen 
& Jaap Bark met 55,36% en op de 
3e plaats het combipaar Marieke 
Schakenbos & Ploon Roelofsma 
met 53,49%. In het voorlopige 
klassement staan Corry van Tol & 

schikking gesteld door de nieu-
we shirtsponsor BMW Van Poel-
geest. Tijdens een badminton-
wedstrijd worden acht wedstrij-
den gespeeld, een heren dubbel, 
een dames dubbel, twee heren 
singles, twee dames singels en 
twee keer een gemengd dubbel. 
Zodoende zijn er maximaal acht 
punten te verdienen voor de ran-
king in de competitie.
Teams 1 en 2 hebben helaas hun 
eerste thuiswedstrijd met 2-6 
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Zevenklapper CSW
Wilnis - CSW is de nieuwe com-
petitie uitstekend van start ge-
gaan. Thuis tegen het gepro-
moveerde Victoria uit Hilversum 
werd een klinkende 7-0 overwin-
ning geboekt. In het begin van 
de wedstrijd was het voor beide 
ploegen even aftasten en ging de 
wedstrijd gelijkwaardig op zon-
der echte grote kansen. Wel meer 
balbezit voor CSW maar bij bal-
verlies kwam Victoria er razend-
snel uit via de snelle vleugelspit-
sen. CSW zette een tandje bij en 
kwam na ruim een kwartier spe-
len aan de leiding. Erik Mulder 
bediende spits Vincent van Hel-
lemondt op maat en die tikte 
vervolgens beheerst de 1-0 bin-
nen. Niet veel later kwam CSW al 
op een 2-0 voorsprong. Een vrije 
trap van Menno v.d. Leeden werd 
onderweg aangeraakt door Erik 
Mulder waardoor de bal in de ui-
terste hoek verdween. Na 25 mi-
nuten spelen stond de 3-0 al op 
het scorebord. Na een prima aan-
val over links gaf Elroy Baas een 
afgemeten voorzet die door Jus-
tin Blok keihard werd ingescho-
ten. De ploeg uit Hilversum was 
geheel het spoor bijster en CSW 
ging vrolijk door met het creë-
ren van kansen. Zo kopte Maikel 
Pauw een bal prima voor het doel 
maar helaas niemand om af te 
ronden en ook Kenzo Brown was 
een paar keer dichtbij. Toch werd 

het voor rust nog 4-0. Een hoek-
schop van Menno v.d. Leeden 
werd bij de tweede paal prima in-
gekopt door van Hellemondt. 

Gevaarlijker
Na rust werd Victoria wat ge-
vaarlijker en CSW wat slordiger. 
De ploeg uit Hilversum kwam 
een paar keer gevaarlijk door 
via de flanken maar het ontbrak 
de ploeg aan precisie binnen de 
zestienmeter en doelman Rahim 
Gok stond een paar keer op de 
juiste plek. De wedstrijd was he-
lemaal gespeeld toen halverwe-
ge de tweede helft Blok alleen 
voor de doelman verscheen na 
een slordige terugspeelbal. Blok 
faalde niet en schoot de 5-0 te-
gen de touwen. CSW combineer-
de er lustig op los, kreeg ook al-
le ruimte van de tegenstander, en 
meer goals konden dan ook niet 
uitblijven. V.d. Leeden bedien-
de op maat Blok die via de han-
den van de doelman de 6-0 bin-
nenschoot. De laatste goal van de 
middag was een prachtige uitge-
speelde aanval. Jelle v.d. Bosch 
rukte op naar voren, gaf daarbij 
iedereen het nakijken, was ver-
volgens niet zelfzuchtig alleen 
voor de doelman maar lag de bal 
breed op van Hellemondt die met 
zijn derde doelpunt van de mid-
dag de eindstand op 7-0 bepaal-
de.

Argon plaatst zich voor eerste ronde 
Districtsbeker
Mijdrecht - De derde wedstrijd 
van de poule die tegen Legmeer-
vogels, werd in twee gedeelten 
afgewerkt, de eerste helft werd 
wel uitgespeeld maar na een paar 
minuten in de tweede helft werd 
de wedstrijd stilgelegd en een 
poosje daarna definitief gestaakt 
vanwege een ernstige armbreuk 
van Argonspeler Patrick Lokken. 
Woensdag 19 september vond 
het vervolg plaats.

Argon – Legmeervogels 
In Legmeervogels uit Uithoorn 
trof Argon een tegenstander die 
ook aanvallend was ingesteld, 
de bezoekers kregen dan ook de 
eerste mogelijkheden via Yasin 
Poyras en Yorick vd Deijl. Na een 
kwartier kwam Argon op voor-
sprong, een hoekschop van Mar-
wan Fennich ging over doelman 
heen en zo kon Dennis Filippo in-

koppen. 1-0. Daarna zagen we 
nog twee pogingen van Fennich 
maar Legmeervogels doelman 
Halil Suzulmus was attent. Ook 
Faouzi Ben Yerrou testte Argon-
doelman Romero Antonioli.
Vlak voor rust kreeg Yannick van 
Doorn een mogelijkheid maar 
zijn kopbal ging naast.

Gestaakt
De tweede helft werd na twee mi-
nuten, zoals eerder vermeld, ge-
staakt en kreeg afgelopen woens-
dag een vervolg. Bij Legmeervo-
gels waren enkele spelers verhin-
derd en op doel stond nu de ge-
routineerde Patrick Brouwer met 
ook een Argonverleden. Het werd 
een tamelijk eenzijdige helft 
waarin de voorsprong nauwelijks 
in gevaar kwam. Na een kwartier 
spelen was er enige druk van de 
Legmeervogels maar de bal werd 

De miniteams van Atalante van start 
op hoogste niveau

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
22 september is het wedstrijdsei-
zoen voor de volleybal mini’s van 
Atalante weer begonnen. De-
ze dag kwamen er 2 teams van 
Atalante in actie en beide voor 
het eerst op het allerhoogste ni-
veau! Dit houdt in dat de 2e bal 
niet meer gevangen mag wor-
den, maar onder- of bovenhands 
gespeeld moet worden.
Ondanks de nog korte trainings-
tijd, deden beide teams dit boven 
verwachting. Om 14:00 uur was 
de start van Atalante 1 in sport-
hal Zeewijk te IJmuiden. Door de 
afwezigheid van Tisa en Lisa zou 
dit team maar met zijn 3-en star-
ten; Lynne, Renske en Jort. Geluk-
kig kregen zij de 1e wedstrijd on-
dersteuning van Shiwa en Jelwa, 
die daarna overstapten naar hun 
eigen team.
Eersteset

In de 1e set tegen Haarlem 1 was 
het wennen aan het nieuwe ni-
veau, maar na een achterstand 
hadden ze uiteindelijk de draai te 
pakken gekregen en trokken de 
stand weer gelijk. Dat activeer-
de de tegenpartij weer en daarba 
zij liepen weer hard uit. Deze set 
werd verloren. De 2e set begon 
Atalante 1 van het begin solide te 
spelen, ze namen afstand en ga-
ven de voorsprong niet meer uit 
handen, ondanks dat het wel nog 
even spannend werd op het end. 
Vanaf de 2e wedstrijd was speler 
Alexandros van de partij en was 
het team compleet. Dit gaf weer 
wat nieuwe energie. Deze eerste 
set werd meteen ruim gewon-
nen. Helaas was het moeilijk de 
concentratie in de 2e set vast te 
houden en verliep de service, die 
normaal zo sterk is, even niet. De-
ze set werd verloren. In de laat-

Veenshuttle jeugdteams spelen alle 
4 thuiswedstrijd
De Ronde Venen - De 4 jeugd-
teams van badmintonvereniging 
Veenshuttle hadden afgelopen 
zaterdag 22 september dus alle-
maal een thuiswedstrijd.
Het jeugdteam Veenshuttle J1 
waarin Kai, Daan en Bart speel-

den moesten flink hun best doen. 
De zweetdruppeltjes vlogen in 
het rond, maar als je al 4 jaar com-
petitie speelt krijg je het niet ca-
deau. Toch haalden ze er een 
knap gelijkspel uit: 3 – 3 Veens-
huttle J2, het tweede jeugdteam, 

met Rosa, Niels en Remon speel-
den schitterende partijen en 
wonnen vandaag met de prach-
tige cijfers van 5 – 1 Het der-
de team, J3, met zaterdag alleen 
de meisjes Stella, Evy en Jasmijn, 
hadden het erg moeilijk. Vooral 

als de wedstrijd bestaat uit drie 
sets en je verliest met een gering 
puntenverschil, moet je wel eens 
even slikken om je verlies te in-
casseren. Uiteindelijk eindigde de 
wedstrijd in een 2 – 4 nederlaag.

Jongste
Het vierde jeugdteam J4, de jong-
sten van Veenshuttle , die voor 
het eerst in de echte competitie  
spelen, Rianne en Lorenzo met als 
invaller Julian, werkten erg hard 
om de punten binnen te halen. 
Zij hadden het moeilijk tegen een 
ervaren tegenstander. Wel sleep-
ten ze zelfs een drie-setter uit het 
vuur. Helaas werd ook die verlo-
ren en werd de eindstand 0 – 6.
Maar al doende leert iedereen er 
van en bij de volgende wedstrij-
den komen deze ervaringen ze-
ker weer goed van pas.De ver-
moeide, maar blije gezichten van 
iedereen na de wedstrijden, ge-
ven veel vertrouwen voor de toe-
komst met deze jeugdspelers die 
het badminton spelletje een leu-
ke sport vinden.

ste wedstrijd hebben ze dit “on-
nodige verlies” rechtgezet. Tegen 
Hoofddorp hebben ze heel goed 
gespeeld. Beide sets zijn ruim ge-
wonnen. Een perfecte start op dit 
nieuwe niveau! Evenveel punten 
als de nr 1, maar die hadden net 
iets meer punten gescoord in de 
wedstrijden, een mooie 2e plek. 

Niveau
Ook de Atalante Volleychamps 
mochten deze middag op dit ni-
veau van start. Helaas kon Frouk-
je niet aanwezig zijn en dus gin-
gen Rinske, Carlijn, Shiwa en Jel-
wa met zijn 4-en van start op de-
ze eerste competitiedag.
In de eerste set tegen Hoofddorp 
gingen ze gelijk op, daarna een 
fase waarin alles lukte bij de te-
genstander en afstand nam. De 
Volleychamps kwamen nog goed 
terug, maar helaas net te laat om 

te kunnen winnen. De 2e set was 
eigenlijk een kopie van de 1e set 
en ook verloren.  In de 2e wed-
strijd troffen ze een sterke tegen-
stander uit Haarlem.
De 1e set was tot 12-12 erg span-
nend, dan een tussensprint van 
Haarlem.De Volleychamps her-
pakten zich en kwamen goed te-
rug. Helaas kwam de zoemer te 
snel, met 3 punten verschil net 
aan verloren. De 2e set was de te-
genstander de hele partij aan set. 
Snel vergeten en op naar de 3e 
wedstrijd. 
De meeste teams waren al klaar 
met spelen, waardoor het wat 
rustiger werd in de zaal. Dit leek 
de meiden gunstiger gezind. De 
1e set is nog wel verloren, maar 
de 2e set hebben ze met een rui-
me winst binnen weten te halen. 
Dus ondanks de eerdere verloren 
sets gingen de meiden met een 
goed gevoel naar huis door de 
mooie prestatie in de laatste set!
Atalante kwam uit op een ge-
deeld 3e/4e plek, maar dit 
keer waren het de groen gele die 
meer punten hadden en dus een 
mooie 3e plaats!

uiteindelijk door de defensie van 
Argon weggewerkt. Na een schot 
van Lorenzo Zorn die over het 
doel ging kreeg Argon het laat-
ste kwartier veel mogelijkheden, 
een schot van Epi Kraemer werd 
door doelman Patrick Brouwer 
gepareerd en vervolgens stuitte 
ook Rachad Madi weer op Brou-
wer. Nadat Dennis Filippo zijn in-
zet uit doel zag draaien en Revel-
lionilo Slijters doelman Brouwer 
te hulp schoot op de doellijn was 
er even later een actie over rechts 
van Kraemer die succes, nu kreeg 
hij ook een beetje hulp van Slij-
ters. 2-0. Even later bepaalde Tim 
Steij met een laag schot de eind-
stand op 3-0.

Argon – Altior 1-1 (0-0)
De eerste wedstijd in de districts-
beker gaf na afloop een onvol-
daan gevoel bij Argon. Ondanks 

dat Argon heel veel balbezit had 
was het niet bij machte de ver-
dediging van Altior met aan het 
hoofd doelman Jeroen Sassen te 
verrassen. Aan Argonzijde zagen 
we mooie kansen van o.a. Roma-
no Aroma, Ian Refos en Lorenzo 
Zorn.
Te zwak meeverdedigen aan Ar-
gonzijde bracht Altior na rust op 
voorsprong, Tim Heijkoop kopte 
de 0-1 binnen. Een kwartier voor 
het einde van de wedstrijd scoor-
de Ian Refos voor Argon de gelijk-
maker binnen. In de slotfase had 
de ploeg uit Langeraar nog een 
meevaller toen Dennis Filippo 
zijn kopbal via de paal weer in het 
veld zag terugkaatsen.

TAVV – Argon 0-4 (0-2)
Ook nu weer een groot veldover-
wicht tegen de ploeg uit Ter Aar, 
nu werd er wel snel gescoord, 
een pass van Marwan Fennich 
werd door Ilias Latif afgerond 0-1 
en halverwege werd het koppend 
0-2, opnieuw door Latif.
De tweede helft kreeg Argon al 
snel een strafschop te nemen, 

Marwan Fennich kwam ten val 
maar Fennich zag doelman Pie-
terse de bal keren. Maar even la-
ter werd de score voortgezet, een 
schot van Ian Refos werd door 
Pieterse weggewerkt en in de re-
bound door Latif afgerond 0-3.
Daarna viel doelpunt num-
mer vier, een vrije trap van Mar-
van Fennich werd door Ian Refos 
doorgekopt en vervolgens teken-
de Ilias Latif voor zijn en Argon’s 
vierde doelpunt. De eindstand 

is nu alle poulewedstrijden ge-
speeld zijn: Argon 7 punten, TA-
VV 6 gevolgd door Altior met 4 
en Legmeervogels bleef punt-
loos.De loting voor de eerste ron-
de vindt vandaag (26-9) plaats in 
Zeist. Argon is geplaatst in groep 
3 met ploegen uit regio waarin 
zich o.a. KDO en Argon 2 bevin-
den. De wedstrijden worden mid-
weeks gespeeld in de derde week 
van oktober.
(Foto: Hans van Gelderen)

Atlantis 3 wint de eerste 
thuiswedstrijd
Mijdrecht - Het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 3 speel-
de afgelopen zaterdag de eerste 
thuiswedstrijd van het seizoen, 
en mocht hierbij de strijd aan-
gaan met Crescendo 3.
De aanval – bestaande uit Kim, 
Esther, Kevin en Davey – opende 
de wedstrijd vlammend, met een 
mooi afstandsschot van Kim. Kort 
hierop volgde de 2-0, door een 
korte kans van Davey. De verde-
diging – bestaande uit Elise, Ta-
mara, Niels en Koen – hielden op 
hun beurt de aansluiting scherp, 
waarna zij het aanvallen over 
mochten nemen. Atlantis zet-
te het maken van de goals voort, 
door middel van het scoren van 
een strafworp door Koen. Ook 
het vierde doelpunt liet niet lang 
op zich wachten. Niels schoot op 
zijn beurt een afstandsschot raak. 
Inmiddels had Atlantis in een kor-
te tijd een voorsprong van 4-0 te 
pakken. Hierna kwam Crescendo 
met een antwoord, en scoorde 

een korte kans. Koen wist vervol-
gens nog eens 2 prachtige scho-
ten te raken in het voordeel van 
de ploeg uit Mijdrecht. Na twee 
strafworpen die gescoord wer-
den door Crescendo, en twee 
goals van Davey en Koen, was de 
stand met de rust 8-3.
In de tweede helft was het aan At-
lantis om de opgebouwde voor-
sprong vast te houden en uit te 
breiden. Niels scoorde het eer-
ste doelpunt van de tweede helft 
met een afstandsschot, gevolgd 
door een fraai schot van Koen. 
In de laatste minuten van de wed-
strijd was het team uit Mijdrecht 
volledig op stoom gekomen. At-
lantis had sterke rebounds te pak-
ken, waardoor er lange aanvallen 
gespeeld konden worden met ve-
le schotpogingen. De goals wer-
den er stuk voor stuk ingeprikt, 
dankzij de goed uitgespeelde 
aanvallen. Uiteindelijk won At-
lantis 3 de wedstrijd met de eind-
stand van 16-7.

Bingo bij SV Hertha
Vinkeveen - Op vrijdag 28 sep-
tember wordt er weer een gezel-
lige bingoavond georganiseerd 
bij SV Hertha in Vinkeveen. In de 
sfeervolle kantine wordt er on-

der het genot van een hapje en 
een drankje om mooie prijzen ge-
speeld. De kantine is open vanaf 
19.00 uur en ze starten om 20.00 
uur.
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Atalante dames 2 wint 
eerste wedstrijd
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
speelde het totaal vernieuwde 
tweede damesteam van Volley-
balvereniging Atalante uit Vinke-
veen haar eerste wedstrijd van 
het seizoen 2018-19.
Het team stond in het Topsport-
centrum De Koog in Koog aan de 
Zaan tegenover Zaanstad D6, een 
promovendus uit de derde klasse. 
De Vinkeveense equipe boekte 
een praktisch foutloze 0-4 over-
winning.
Het vernieuwde team is een mix 
van jong en minder jong, ervaring 
en minder ervaring met speel-
sters uit het ‘oude ‘ eerste, twee-
de en derde damesteam aange-
vuld met jeugdspeelsters van het 
talententeam. Deze eerste wed-
strijd kon coach Hettie Schock-
man helaas niet over een volledi-
ge selectie beschikken, maar met 
dank aan twee invalsters waren er 
toch nog wisselmogelijkheden.
De eerste set begon een klein 
beetje onwennig, maar met een 
goede service werd wel direct 
een voorsprong gepakt. Er waren 
verrassend weinig misverstanden 
en Atalante had duidelijk meer 
ervaring (zij het niet met elkaar) 
dan de sympathieke thuisploeg. 
Met maar liefst 7-25 was de eer-
ste set prooi voor Atalante.

Laag
De tweede set bleef hetzelfde 
zestal staan. De foutenlast bleef 
ook deze set ongekend laag en 
Zaanstad kreeg zelden de bal op 
de grond aan Vinkeveense zijde. 
Ook deze set ging met duidelijke 
cijfers naar Atalante: 8-25.
Het was zaak voor Atalante om 
het hoofd er goed bij te houden 
en het eigen spel te blijven spe-
len. Deze set waren er een paar 
meer foutjes dan de andere sets, 
maar ook nu kwam Atalante nim-
mer in gevaar. Zaanstad pakte 
weer een puntje meer; met 9-25 
had de Vinkeveense ploeg de eer-
ste winst van het seizoen binnen.
De vierde set kwam Zaanstad er 
echt niet meer aan te pas. Ata-
lante was oppermachtig vanaf de 
achterlijn met de service en aan 
het net. Bijna alle aanvallen wer-
den gescoord en de laatste set 
ging met maar liefst 4-25 naar de 
Vinkeveense ploeg.
Dankzij deze cleane overwinning 
gaat Atalante na een speelronde 
aan kop in de tweede klasse. Aan-
staande vrijdag staat er wederom 
een uitwedstrijd op het program-
ma. Dan reist het team af naar 
IJmuiden om daar om 20:30 uur 
in sporthal Zeewijk te spelen te-
gen Smashing Velsen D1.

Verdiende overwinning 
Argon in openingswedstrijd
Mijdrecht - Argon heeft in de eer-
ste wedstrijd in en tegen Huizen 
de punten mee naar Mijdrecht 
genomen. De thuisploeg debu-
teert ook in de eerste klasse A, 
net als Argon degradeerde Hui-
zen uit de hoofdklasse. Het eerste 
kwartier en in de slotfase liet de 
thuisploeg van zich gelden maar 
over het algemeen speelde Hui-
zen onzeker en behoudend. De 
1-3 overwinning die na afloop op 
het bord stond was dan ook dik 
verdiend, wel moet gezegd wor-
den dat de doelman van Huizen 
een ongelukkige middag had.

Onder druk
Het eerste kwartier, op de be-
ginfase na, had Huizen een paar 
goede mogelijkheden om tot 
scoren te komen. De jonge Co-
lin Veerkamp kreeg over rechts 
een pracht kans maar hij vergat 
af te drukken. Vervolgens kwam 
een verre uittrap van de Huizer 
doelman bij Quincy van Waveren 
maar Argondoelman Romero An-
tonioli kon de schade beperken. 
Drie minuten later opnieuw een 
aanval van Huizen, Colin Veer-
kamp gaf de bal aan Sebastian 
van Kammen en die testte An-
tonioli maar de bal kon door de 
doelman in tweede instantie toch 
onschadelijk gemaakt worden.
Daarna kreeg Argon meer grip op 
de wedstrijd en kwamen er kan-
sen, Epi Kraemer zette voor op Ili-
as Latif maar zijn inzet werd tot 
hoekschop verwerkt. De hoek-
schop van Lorenzo Zorn werd uit 
doelmond gekopt en kon er weer 
opnieuw worden genomen, nu 
van de andere kant. Deze werd 
in eerste instantie afgeslagen 
maar daarna weer voor het doel 
gebracht waar Ilias Latif kon sco-
ren 0-1. Er volgde toen een rom-
melige fase waarin Huizen zeer 
voorzichtig speelde en er maar 
weinig lukte in aanvallend op-
zicht. Een schot van Romario Aro-
ma namens Argon pakte de kee-

per en een vrije trap voor Argon 
werd naast geschoten. Ook mis-
te Latif een goede gelegenheid 
op aangeven Epi Kraemer. Er tus-
sendoor mocht Van Kammen nog 
aanleggen middels een vrije trap, 
echter Antonioli stond op de goe-
de plaats. Vijf minuten voor rust 
scoorde Argon de 0-2, een hoek-
schop van Lorenzo Zorn kwam 
laag bij de eerste paal terecht, 
doelman Rinaldo O’Neil leek de 
bal te pakken maar Ilias Latif ver-
raste vriend en vijand door de bal 
toch tegen het net te tikken 0-2. 
Op slag van rust probeerde Den-
nis Filippo het nog een keer maar 
zijn schot ging naast.

Snel op slot
Huizen kwam wel gemotiveer-
der uit de kleedkamer en pro-
beerde de bakens te verzetten, 
Quincy van Waveren kreeg twee 
maal de gelegenheid, zijn eerste 
schot werd een prooi voor de Ar-
gon sluitpost Romero Antonioli 
en enkele minuten later ging zijn 
schot over de kruising. Een vrije 
trap tien minuten na rust voor Ar-
gon van zo’n 25 meter werd door 
Rachad Madi ingeschoten, hij 
kreeg daarbij wel alle medewer-
king van doelman Rinaldo O’Neil 
die de bal uit zijn handen liet glip-
pen 0-3. Hierna maakte Romario 
Aroma plaats voor Tim Steij. Daar-
na viel de wedstrijd eigenlijk wel 
op slot, Ian Refos zijn inzet pak-
te de keeper. Ilias Latif haalde van 
rechts na een vrije trap uit scoor-
de een prachtig doelpunt, maar 
de assistent scheidsrechter had 
buitenspel geconstateerd. Zaka-
ria schoot namens Huizen voor-
langs. Ook Romero Antonio-
li greep in de slotfase twee maal 
goed in bij een actie van invaller 
Aron Klaassen. Echter op de vrije 
trap die Huizen kreeg in minuut 
90 had hij geen verweer. Vanaf 18 
meter schoot Sebastian van Kam-
men de bal in de voor Argon rech-
ter benedenhoek, eindstand 1-3.

Belangrijke winst voor 
de Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag heeft De Vinken 1 belangrij-
ke punten behaald in de thuis-
wedstrijd tegen het Hoornse 
ADOS. De ploeg uit Hoorn was 
net als buur Atlantis in de eerste 
twee wedstrijden ongeslagen. 
Door een puike pot neer te zet-
ten heeft het Vinkeveense Suit-
eteam ook de Mijdrechtenaren 
een uitstekende dienst weten te 
verlenen. Atlantis staat in de pou-
le na drie wedstrijden ongesla-
gen op kop. Op plek twee staan 
Viko, Ados en Dws, daarna volgt 
De Vinken met drie wedstrijdpun-

ten. Zaterdag wees Rutger Woud 
De Vinken de juiste weg; 1-0 en 
2-0. Emese Kroon en Annick Stok-
hof volgden: 3-1 en 4-1. Gideon 
Leeflang, Annick en Jerom Stok-
hof zorgden voor een 7-4 rust-
stand. Een magere score, maar 
het herfstachtige weer was er 
dan ook niet echt naar. Na de rust 
knalden aanvoerster Annick Stok-
hof (2x), Gideon Leeflang en Kel-
vin Hoogeboom de score verder 
omhoog naar de uiteindelijke 11-
6 einduitslag. Een prima resultaat, 
waar coach Dirk van der Vliet best 
tevreden mee was.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Carla van Nieuwkerk 
sterke winnares Open Ronde Ve-
nen Klaverjas-kampioenschap 
2018 in de Merel. Het Open Ron-
de Venen klaverjas-kampioen-
schap 2018 in Café de Merel is ge-
wonnen door Carla van Nieuw-
kerk. Er werden vier ronden van 
zestien giffies gespeeld en dan 
worden de punten bij elkaar op-
geteld en is de kampioen of kam-
pioene 2018 bekend in dit geval 
een kampioene, Carla speelde 
de eerste twee partijen ijzersterk 
met scores van 1696 en 2079 dus 
dan schiet het al aardig op met 
nog twee partijen te spelen van 
1838 en 1681 kwam Carla tot een 
prachtige score van 7294 pun-
ten dus al met al een sterke win-
nares. De beker en de fraaie prij-
zen waren dus voor Carla er werd 
deze avond ijzersterk gespeeld 
van nr 1 t/m nr 3 allen boven de 
7000 punten! De volgende prijs-

klaverjas avond zal zijn op vrijdag 
28 september aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Cafè de Merel, Ar-
kenpark Mur 43 3645 EH Vinke-
veen, 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl. Hier volgen de datums 
voor de nieuwe prijsklaverjas-
competitie 2018/2019,in 2018, 28 
september, 12 en 26 oktober, 9 en 
23 november, 7 en 21 december. 
Alle datums onder voorbehoud . 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. en kampioene 
Carla van Nieuwkerk 7294 pnt
2. Joke Rietbroek  7023 pnt
3. Jan v. Kouwen 7014 pnt
4. Frans v.d.Berg 6892 pnt
5. Martien de Kuijer 6709 pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Ida Rass met 4799 punten.

Cursus voor beginnende 
mountainbikers
De Ronde Venen - Met een ze-
ker gevoel op de Mountainbike. 
Daarom organiseert wielerclub 
TTC De Merel samen met de wie-
lersportbond NTFU een cursus 
voor beginnende Mountainbi-
kers! 
Racefietsen en mountainbikes 
zijn populair. Veel mensen kopen 
zo’n fiets vol enthousiasme, maar 
komen er al gauw achter dat rem-
men, schakelen en in balans blij-
ven op zo’n fiets wel wat anders 
is dan op een gewone fiets. Om 
te voorkomen dat je enthousias-
me wegebt en je fiets werkeloos 
in de schuur komt te staan, kun 
je nu deelnemen aan MTB cur-
sussen van Start2Bike. Een laag-
drempelig trainingsprogramma, 
waarbij je in 4 trainingen meer 
controle over je mountainbike 
krijgt. Start2(Mountain)Bike is 
een trainingsconcept ontwikkeld 
door wielersportbond NTFU en 
heeft in de afgelopen jaren ruim 
10.000 sportieve fietsers op weg 
geholpen. 
In De Ronde Venen start op za-
terdag 27 oktober het trainings-
programma Start2MountainBike, 
waarbij startende fietsers onder 

begeleiding van een ervaren in-
structeur werken aan hun basis-
techniek op de mountainbike. 
Het programma is ook geschikt 
voor mensen die al enkele jaren 
op de fiets zitten maar nog niet 
eerder een training volgden. De 
trainers hebben naast aandacht 
voor remmen en schakelen ook 
aandacht voor klimmen, dalen, 
bochtentechniek en het nemen 
van obstakels. De inschrijving is 
geopend .Op www.start2bike.nl 
vind je meer informatie.

Klaverjassen bij Atlantis
Mijdrecht - Op zaterdag-
avond 29 september a.s. is er 
weer een gezellige en ontspan-
nende klaverjasavond bij Atlan-
tis. Iedere maand, de laatste za-
terdag van de maand, kunt u te-
recht in de kantine aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht voor een klaver-
jasavond. Iedere keer krijgt u bij 
aankomst een lekker kopje koffie 

of thee en onder het genot van 
een lekker hapje zit u aan de tafel 
om een leuke avond te klaverjas-
sen. Er zijn meestal circa 6 tot 9 ta-
fels, en na de avond is er een ver-
loting waar u leuke prijzen kunt 
winnen. Op bijgaande foto’s de 
winnaars van afgelopen seizoen: 
1. Sandra Start   2. Ferry Rutte   3. 
Gerda Rietstap

Bekercompetitie biljarten
De Ronde Venen - De biljartclubs 
binnen De Ronde Venen strijden 
met elkaar ook om de beker. Bij 
de biljartfederatie binnen De 
Ronde Venen spelen in de beker-
competitie de teams uit de 1e di-
visie éénmalig tegen de teams uit 
de 2e divisie. Aangezien in beide 
divisies 9 teams spelen bestaat 
de volledige bekercompetitie uit 
9 speelronden. Waarvan de eerste 
achter de rug is. 

Is de eerste divisie ook sterker?
Bij de bekerwedstrijden wordt 
inzichtelijk of de teams die in de 
eerste divisie spelen ook daad-
werkelijk beter presteren dan de 
teams in de tweede divisie. Over 
het algemeen wel. Maar lang niet 
altijd. De eerste divisieteams kun-
nen bijvoorbeeld de minder vaak 
spelende teamleden afvaardigen. 
Of ze vinden de beker minder be-
langrijk dan de reguliere compe-
titie. Of de concentratie is minder. 
Of een combinatie hiervan.  Als 
we de uitslagen nader bekijken 
van de eerste bekerronde blijkt 
dat 7 van de 9 partijen gewonnen 
zijn door de eerste divisieteams. 
De verhoudingen lijken dus te 
kloppen. Verrassende uitzonde-
ringen waren CenS, die won van 
De Biljartmakers (de koploper in 
de 1e divisie!), en ASM die nipt 
won van De Merel/Heerenlux 1 
(de kampioen uit de 1e divisie 
van vorig seizoen!). 

Opvallende persoonlijke 
prestaties
Uitslagen zeggen niet alles. Dat is 
scorebord-journalistiek. Het is ze-
ker ook interessant om te kijken 
welke spelers uitzonderlijk heb-
ben gepresteerd. 
Bij de onderlinge confrontatie 
tussen Bar Adelhof 1 en 2 wa-
ren zowel Richard van Kolck van 
Adelhof 1 en Jeffrey Cornelisse 
van Adelhof 2 in 18 beurten klaar. 
Een mooie prestatie, waarbij de 
hoogste serie van 17 caramboles 
(24,3%) van Richard zijn overwin-
ning net iets meer glans gaf. Zo-
als vaker het geval is zijn de pun-
ten die de verliezers nog bij el-
kaar gestoten hebben bepalend 
voor de uiteindelijke einduitslag 
van 38-35 in het voordeel van 
Adelhof 1. In café de Merel speel-
de Heerenlux 3 tegen Heerenlux 
2. De nipte overwinning van 40-
38 kwam mede tot stand door de 
fraaie winst van Hans van Rijn te-
gen Gijs van der Vliet in 21 beur-
ten met daarbij de hoogste se-
rie van deze bekerronde met 13 
caramboles (37,1%). Een andere 
onderlinge confrontatie tussen 
clubteams was die van Stieva/De 
Kuiper 1 tegen 2. Beide teams be-

haalden twee overwinningen. De 
3 punten die Lucia Burger van het 
tweede team bereikte was hoofd-
zakelijk de oorzaak voor de 41-33 
eindstand. Bij De Springbok 1 te-
gen De Kromme Mijdrecht 1 ook 
twee overwinningen per team. 
Daar boog Eduard Vreedenburgh 
met slechts 2 punten het onder-
spit tegen Cees Duinker, wat zeer 
bepalend was voor het 40-34 ver-
lies van De Kromme Mijdrecht 1. 
DIO haalde de maximale score 
van 48 punten binnen tegen De 
Kromme Mijdrecht 2, die huis-
waarts keerden met 22 punten. 
Vooral de solide overwinning van 
nieuwkomer Roos Aarsman viel 
op, net als haar gave om niets 
weg te geven. Ook Lutis Ventila-
tietechniek/Springbok wisten de 
maximale 48 punten te scoren te-
gen De Springbok 2. Peter Stam 
schoot uit zijn slof met de kort-
ste partij van deze bekerweek 
in 13 beurten en een fantastisch 
moyenne van 5,384. Zoals eerder 
vermeld wist CenS verrassend 
te winnen van De Biljartmakers. 
John Oldersma, Evert Driehuis 
en Peter van Velzen haalden ie-
der 12 punten binnen. De kortste 
partij was echter voor Jacques de 
Leeuw van Lutis, die in 16 beur-
ten afrekende met Sander Pater, 
die desondanks ook boven zijn 
moyenne presteerde. In The Pea-
nut Bar was het gepromoveerde 
team 2 met 43-32 sterker dan het 
gedegradeerde team 1.
Het grootste verschil maakte Said 
Metalsi door in 24 beurten te ein-
digen terwijl zijn tegenstander 
Bernhard Schuurman pas 12 van 
de 31 caramboles had gemaakt. 
Tot slot de eerder gememoreerde 
overwinning van ASM tegen De 
Merel/Heerenlux 1 met een nipt 
verschil van 2 punten (42-40). 
De partijen waren hier niet erg 
kort. Wel opvallend was het gelij-
ke spel tussen Hennie Versluis en 
Kees Griffioen, omdat dat niet zo 
vaak voorkomt.

Uitslagen bekercompetitie:
Bar Adelhof 1–
Bar Adelhof 2  38-35
De Merel/Heerenlux 3–
De Merel/Heerenlux 2 40-38
De Springbok 1–
De Kromme Mijdrecht 1 40-34
DIO–
De Kromme Mijdrecht 2 48-22
Lutis Ventilatietechniek/Spring-
bok – De Springbok 2 48-24
Stieva/De Kuiper 1 –
Stieva/De Kuiper 2 41-33
De Biljartmakers – CenS 36-43
The Peanut Bar 2 –
The Peanut Bar 1  43-32
ASM – De Merel/
Heerenlux 1 42-40

CSW kiest voor VoetbalTV
Wilnis - Vanaf dit seizoen is CSW 
aangesloten bij VoetbalTV. CSW 
is één van de 48 trotse amateur-
voetbalclubs die per 22 septem-
ber met VoetbalTV aan de slag 
gaat. Vorig jaar was de club één 
van de 13 pilot clubs, waarmee 
VoetbalTV samenwerkte.
VoetbalTV is het videoplatform 
voor het amateurvoetbal, be-
schikbaar voor alle clubs, spelers 
en fans. VoetbalTV maakt met be-
hulp van slimme camera’s volau-
tomatisch videoregistraties van 

vele tienduizenden wedstrijden 
in het amateurvoetbal. Zodat alle 
voetbalmomenten makkelijk zijn 
vast te leggen, terug te kijken, 
te analyseren en te delen. Voet-
balTV benut kansen in technolo-
gie om voetballers nog meer uit 
het voetbal en alles eromheen te 
laten halen.
Alle voetbalmomenten zijn im-
mers belangrijk en verdienen 
een eigen podium en publiek! 
VoetbalTV is een initiatief van de 
KNVB en Talpa Network.

Op de foto: V.l.n.r. staand: Dirk van der Vliet, Annick Stokhof, Fenne Claas-
sen, Dorien Verbruggen, Emese Kroon. Gehurkt: Jerom Stokhof, Kelvin 
Hoogeboom, Rutger Woud, Gideon Leeflang.








