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KORT NIEUWS:

Allemaal
bedankt
Uithoorn - Ik wil graag de
mensen bedanken die vrijdag
21 oktober erbij waren toen ik
aangereden werd op de rotonde bij de Thamerlaan in Uithoorn.En mij geholpen hebben.Zij hebben gebeld met het
thuisfront,ambulance en politie.
Gelukkig is het mij goed afgelopen niets gebroken en de rest
heeft tijd nodig om te herstellen.Nogmaals hartelijk dank Til
de Beij

WWW.DEFIETSGARAGE.COM • 0297-712617
Automobielbedrijf vAn der wAl b.v.
AAlsmeer, witteweg 6, tel. 0297 - 32 52 30
www.fiataalsmeer.nl

Uw Officiële Fiat Dealer
voor Uithoorn en omstreken.

Bingo
Uithoorn – Op vrijdag 4 november is er weer een gezellige bingo in de scheg in Uithoorn. Deze bingo zal in het teken staan van sinterklaas en
kerst met geweldige prijzen van
schoenkadootjes tot luxe artikelen. Kaartje 1 euro of 6 voor 5
euro. Superronde 1.50 euro of 6
voor 7.50. Tombola lootjes 3 voor
1 euro. Zaal open 19.00 de bingo is van 19.30 tot 22.30. Arthur van schendellaan 100a Uithoorn.

Voorwiel van
auto gestolen

Veteranendag Uithoorn
weer een geslaagde dag
Uithoorn – De vorige week in Uithoorn georganiseerde Veteranendag is net als vorig jaar weer een
geslaagde dag geweest. Een feest
met gezellig samen zijn, elkaar weer
ontmoeten, voorlichting en uitleg
over de diverse oorlogs missies. De-

ze voorlichting werd gegeven door
Pascal Bobbe. Na afloop van de film
en dia’s konden vragen worden gesteld die zo goed mogelijk werden beantwoord. Na de dia’s en film
kwam wethouder Polak op bezoek..
Om ca. 13.00 u. was er voor ieder-

een een lekkere Indische maaltijd
en kwam “Tante Lien” (Wieteke van
Dort), de aanwezige met een muzikaal optreden uitstekend vermaken. De bijeenkomst werd zeer gewaardeerd en is volgend jaar zeker
voor herhaling vatbaar

Uithoorn – In de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 oktober is van een Peugeot het linkervoorwiel gestolen. De auto stond geparkeerd voor de
Schumanflat. Mogelijk zijn er
getuigen. Zij worden verzocht
contact op te nemen met de politie via 0900-8844.

Uithoorn - Zaterdag a.s. mogen kinderen, onder begeleiding, bij winkelcentrum Amstelplein, rijden met radiografische monstertrucks. Zij kunnen
dan een parcours afleggen. In dit parcours zijn een slalom, springschansen
en dergelijke verwerkt. Een monsterlijke actie voor jong en oud.
Meer info zie de advertentie elders in deze krant.

Fotograferen in en rond Fort

Elke dag het laatste
regionale nieuws!

zie onze site:
meerbode.nl
facebook.com/

Als kwAliteit
belAngrijk is!
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(0297) 745 541

HARTELUST B.V.

Oosteinderweg 279, Aalsmeer
Tel. 0297-326454
Fax. 0297-345099
www.hartelust.nl

Miele specialist

Eigen technische dienst
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Radiografische monstertrucks
bij Amstelplein

De Kwakelse Veiling gaat
er weer voor
De Kwakel - Op de zaterdagen 29
oktober en 5 november zijn weer
de jaarlijkse veilingdagen in De
Kwakel. Agelopen weken zijn zo’n
40 wijklopers huis-aan-huis het
dorp afgegaan om te vragen welke
goederen of diensten men in wilde brengen voor de veiling. Hieruit
zijn 600 kavels samengesteld die
verdeeld over de 2 avonden onder
de veilinghamer doorgaan. Beide
avonden beginnen om 20 uur met
de kinderveiling. In dit eerste uurtje mogen de kinderen onder be-

geleiding van hun ouders of grootouders zelf bieden op allerlei kinderkavels, zoals allerlei speelgoed,
een kinderpartijtje en een kinderfiets. Vanaf 21 uur gaat de kinderveiling over in de grote veiling en
komen de pondjes paling, de kazen, plantenbakken onder de hamer. Maar ook veel kavels waar je
met een groep(je) naar toe kan,
zoals met je team naar Poldersport of een varen met een sloep.
De opbrengst van de beide veilingavonden wordt verdeeld on-

Uithoorn - De Fotokring Uithoorn
organiseert op 13 november van
10-13 uur in het kader van zijn 9e
lustrum een foto-excursie in en
rond het Fort bij Uithoorn . Dit fort
ligt net buiten Uithoorn in Amstelhoek. In de volksmond wordt het
fort dan ook vaak Fort Amstelhoek
genoemd. Het fort werd rond 1900
gebouwd als onderdeel van de Stelling van Amsterdam. Veel van de
oorspronkelijke elementen zijn bewaard gebleven, zoals de nog intacte hefkoepelgebouwen, telegraafkamer, ontijzeringsinrichting voor
drinkwater, keukenruimte en andere lokalen. Ook de houten genieloods staat er nog en dateert
van 1894. Om het vestingwerk ligt
een gracht. De opbouw van het fort,

de bijzondere en soms schaarse
lichtomstandigheden en de interessante details maken het Fort bij Uithoorn tot een aantrekkelijke fotolocatie. Deelnemers kunnen er binnen en buiten ronddwalen en naar
hartenlust foto’s maken. Ervaren leden van de Fotokring zijn aanwezig
om desgewenst hulp te bieden en
tips te geven. Er is een vrijwilligers
van het Fort kan informatie geven
over het fort zelf. Het aantal deelnemers is maximaal 20. Inschrijven
voor dit foto-evenement kan door
een e-mail te sturen naar info@fotokringuithoorn.nl vóór 6 november.
Deelnemers ontvangen dan verdere
informatie over het evenement. Het
informatieformulier dient tevens als
bewijs van deelname.

der het Kwakels verenigingsleven. Vorig jaar was de opbrengst
61.577 die verdeeld werd onder
25 verenigingen. Het veilingcomité
hoopt ook dit jaar weer een bedrag
boven de 60.000 binnen te kunnen krijgen. De veilingcatalogus is
deze week in De Kwakel verspreid
en is ook te downloaden via www.
kwakelseveiling.nl. De Kwakelse
veilingavonden staan garant voor
2 avondjes gezelligheid en de prijzen zij zodanig dat iedereen wel
met een koopje naar huis gaat.

Orkest KnA speelt 15.000 euro bij elkaar voor War Child
Uithoorn - Vorige week stond in
het teken van een door KnA georganiseerd Maestro concert voor
War Child. Zes directeuren van itbedrijven traden op als gastdirigent
van het 45-koppige KnA Orkest,
voor de gelegenheid omgedoopt tot
Orkest Artem Opus. Adriaan Elsman
van de firma Misco Solutions kwam
als winnaar uit de bus. Het benefietconcert is onderdeel van de samenwerking tussen Muziekvereniging
KnA, Hewlett Packard Enterprise en
War Child. In totaal is er 15000 euro opgehaald voor oorlogskinderen.
Gedurende de avond konden zowel
bezoekers als muzikanten stemmen op de zes deelnemende dirigenten. In muzikale sferen is Adriaan Elsman van Misco Solutions tot
winnaar bekroond met het stuk ‘Radetzky Mars’. De andere ‘dirigentdirecteuren’ waren Luuk Slaats van

Scholten Awater, Bert Leegwater
van HPE Aruba, Rob Idink van HP,
René van Dop van Axez en Ronald
Schaap van PQR.
Marco Lesmeister, voorzitter van
KnA en tevens werkzaam als director global accounts, commercial en
public bij Hewlett Packard Enterprise en initiatiefnemer van de het
Maestro concert: ‘Ik vind het fantastisch dat we samen met deze genereuze bedrijven op deze manier War
Child kunnen steunen. We hebben
het benefietconcert met veel plezier georganiseerd. Deze directeuren van IT bedrijven zijn gewend om
dagelijks leiding te geven aan een
bedrijf, maar leiding geven aan een
orkest is voor hen dan toch reuze
moeilijk en compleet uit hun comfort zone. We kunnen terugkijken op
een sensationele avond met een terechte winnaar.’

• 26 oktober 2016

INFORMATIEF
DoktersDiensten
Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts en dan toets 1.
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost
Ziekenhuis Amstelveen,
tel. 020-4562000.
APotHeek
Apotheek Thamer Zijdelwaardplein 81 Uithoorn, tel. 0297-562851
Apotheek Boogaard Amstelplein
27 Uithoorn, tel. 0297-566886
DierenHULP
Dierenambulance,
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenarts Annemieke Calis
Oranjelaan 32A, 1421 AK Uithoorn,
tel. 0297-565989
Dierenartsenpraktijk UithoornAalsmeer, Marijnenlaan 46, 1421
NH Uithoorn, tel: 0297-560627.
brAnDweer & PoLitie
Brandweer, tel. 020-5556666.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAcHtofferHULP
info: 0900-0101.
www.slachtofferhulp.nl

PsycHoLogiscHe
HULPverLening
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie Nes a/d Amstel
Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG geregistreerd)
tel. 0297-582706 / 06-44222810
psychoprakt@hetnet.nl
www.psychoprakt.nl
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
De Stroom, praktijk voor
psychotherapie en coaching
Mw. M. Eringa,
Integraal Therapeut
0297-267960, www.destroom.info

Speuren naar sporen
Regio - Heel vaak zien je pootafdrukken van dieren en denk je: van
welk dier zou die prent zijn? Veel andere sporen zien we wel maar herkennen we niet zomaar als sporen.
IVN De Ronde Venen Uithoorn organiseert op 1 november een lezing
over het onderwerp: speuren naar
sporen. De lezing wordt gehouden in het NME-centrum De Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis en begint om 20.00 uur. Iedereen
is welkom.
We vragen een vrijwillige bijdrage
van 2,50. Niet alle dieren krijgen we
even gemakkelijk te zien in de vrije
natuur. Sommige dieren zijn schuw
en leiden een teruggetrokken leven. Maar met enig speurwerk kunnen we toch veel te weten komen

ELIAGG Uithoorn
Psychotherapeut Dr. R.J. Filius
Ondernemingsweg 230,
1422 DZ Uithoorn, 0297-569544
www.eliagguithoorn.nl
Psychologen Uithoorn
Praktijk Van ‘t Hoff, 06-51994830
Biedt behandelingen aan
kinderen, jongeren, volwassenen,
ouders en gezinnen
Praktijk Klerks, 06-40418725
GZ-psycholoog BIG. Behandelaanbod o.a. CGT, EMDR, ACT,
mindfulness, muziektherapie
Pr. Margrietlaan 86c Uithoorn,
www.psychologen-uithoorn.nl

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

Koken aan de Amstel naar Du Nord
Uithoorn - Samen aan de Amstel
heeft tot doel de sociale verbondenheid tussen inwoners te versterken
en in beeld te brengen. Eén van de
projecten is: Koken aan de Amstel.
Buurtbewoners koken voor buurtbewoners onder leiding van koks uit
onze lokale restaurants. De recepten van de diners worden gebundeld in een Uithoorns kookboek.
Op 22 november (18.00 uur) is elke inwoner uit Uithoorn en De Kwakel uitgenodigd om te komen eten
bij restaurant Du Nord. Samen met
gastvrouw Patricia Viega da Silva en
Chefkok Rob Churchill zullen onder
andere vrijwilligers van stichting Pavones een voorgerecht, hoofdge-
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over de levenswijze van (zoog)dieren. Sporen geven namelijk veel informatie over het gedrag, terreingebruik en voedsel van dieren. Maria
Chardon en Monique Smulders, beiden IVN Natuurgids, zullen ons laten zien waar we naar moeten kijken om de sporen van dieren te
zien en te herkennen. Onderwerpen
zijn o.a.: nesten, holen, loopsporen
(prenten), vraat- en piksporen, huiden, geweien, (rui)veren, wissels en
prooiresten.
We zien een mooie presentatie met
veel foto’s. Maar we kijken ook naar
lege vogelnesten, veren, aangevreten nootjes, braakballen, geweien
en allerlei andere sporen die Monique en Maria in de loop van de tijd
verzameld hebben.

recht en nagerecht gaan maken.
Wilt u ook komen eten, dan kost een
menu 15 euro. Aanmelden via www.
samenaandeamstel.nl. Meldt u snel
aan want vol is vol! Ook aanwezig
zullen zijn vrijwilligers van de stichting Coach4You: een stichting die
kwetsbare kinderen door de brugklas heen helpt. Kom binnen en stel
uw vragen! En binnenkort komt ons
kookboek uit!

Leden-bijeenkomst
POCB

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

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

Regio - Ouderenbond PCOB De
Ronde Venen heeft op woensdag 9
november 2016 met haar leden bijeenkomst in gebouw “De Schutse”
de Merodelaan 1 in Uithoorn. Mevrouw van Beusekom komt vertellen over haar passie voor ikonen. Zij
heeft daar studie van gemaakt en
kan daar boeiend over vertellen. Zij
neemt ons in gedachten mee naar
Roemenië waar zij haar kennis heeft
opgedaan. Gasten, die van deze lezing willen meegenieten, zijn van
harte welkom.

Weekagenda
Vita Welzijn
Vita-Amstelland
wijksteunpunt Bilderdijkhof
Bilderdijkhof 1 Uithoorn,
0297-567209,
www.vita-amstelland.nl
Sfeervolle herfstmiddag
vrijdag 28 oktober
Er zijn nog plaatsen beschikbaar! Dus geef u op voor: Bloemschikken 5 euro, kaarten maken
2.50 euro (wat u maakt neemt
u mee), Bekers versieren 2 euro, schilderen op stenen 2 euro.
Tussendoor kunt u genieten van
een hand en onderarm massage
voor 1,50 euro. Ook zijn er lekkere belegde broodjes en verse
soep te koop.
Gevraagd: leesboeken en
groot letter boeken
Vita restaurant
U kunt op elke maandag, woensdag en vrijdag genieten van
een warme maaltijd. De warme
maaltijd wordt verzorgt door ’t
Oventje en vindt plaats in de Bilderdijkhof. Elke week hebben we
een andere menukaart. Als u last
heeft van een allergie laat dit ons
van te voren weten en wij zorgen voor een aangepaste maaltijd. Kosten bedragen 5 euro per
maaltijd. Tijd: 12.00-13.00 uur.

De grote trek
Nee, niet de grote trek in een
patatje metI.... Ik bedoel de grote vogeltrek die nu al enkele weken gaande is. Miljoenen vogels
trekken vanuit Europa naar hun
overwinteringsgebieden in Afrika of soms nog verder weg. Onze broedvogels die nu al een
paar weken aan het wegtrekken zijn in zuidelijke richting maken hier plaats voor de vogels die
uit Noord Europa naar onze contreien vliegen zoals de duizenden
ganzen, lijster-achtigen zoals de
kramsvogel en eenden zoals de
smient. De grote trek vindt tweemaal per jaar plaats: in het najaar
en in het voorjaar.
Vòòr de vogels op reis gaan moeten ze opvetten om voldoende
brandstof te hebben om de route te kunnen afleggen. Vogels uit
Noord Europa maken graag een
tussenstop in het Waddengebied om op te vetten. De Noordse Stern uit Noord Europa vliegt
18.000 KM om z’n overwinteringsgebied te bereiken. In het
voorjaar weer 18.000 KM terug
naar z’n broedgebied. De Rosse Grutto vliegt in 8 dagen 10.000
KM. Enorme prestaties. Ook het
navigatievermogen van de vogels
is verbluffend goed met als oriëntatie de sterren voor de nachtvlie-

gers en de zonnestand voor de
dagvliegers.
Waarom doen die vogels dit? In
het hoge noorden van Europa
is geen voedsel meer te vinden.
Dat is een duidelijke reden. Onze
spreeuwen trekken in het najaar
naar Engeland en Noord Frankrijk om plaats te maken voor de
Noord Europese en Russische
spreeuwen. Het signaal om te
vertrekken is de daglengte en
mogelijk spelen ook de hormonen hierbij een rol. De grote trek
is gevaarlijk. De vogels kunnen
sterven van uitputting door voedselgebrek, door de jacht die op ze
wordt gemaakt onderweg, door
botsingen met hoogspanningskabels, windmolens, olieplatforms en desoriëntatie als gevolg
van enorm verlichte gebieden.
Heel veel trekvogels zijn plaatstrouw. Ergens in Afrika hebben ze
hun eigen plekje en ook in hun
broedgebied hebben ze hun vaste plek bijvoorbeeld een graspol
in de Demmerikse Polder waar ze
hun eitjes leggen en uitbroeden.
Kijk omhoog en zie hoe fascinerend en bewonderenswaardig de
grote trek is.
Nel Bouwhuijzen
IVN Natuurgids

Hulp bij iPad en laptop,
internet/ email etc.
Michiel is iedere dinsdag middag aanwezig (behalve de 2e
dinsdag v.d. maand) om u te helpen met allerlei computervragen. Kosten 1 euro p.p.
Zanginstuif
Zingen ontspant! Kom vrijblijvend eens meedoen op de 1e en
3e dinsdag van de maand, van
10.00–12.00 uur. Dit koor wordt
begeleid door pianist Harry en
op keyboard Jan. Kosten 1 euro,
exclusief koffie/thee.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Column 19

DaarOM
Door Willem Nijkerk

In deze tweewekelijkse column van mr.
Willem Nijkerk geeft het openbaar ministerie (OM) in Amsterdam een kijkje
in de keuken van het OM. Willem Nijkerk is officier van justitie, hij geeft leiding aan het team Beleid & Strategie
van het Amsterdamse parket.

Foto: Loes van der Meer
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Hoe treden we op tegen
winkelcriminaliteit?
Afgelopen week stonden twaalf
verdachten tijdens een ‘themazitting winkelcriminaliteit’ voor
de rechter. Een themazitting is
een speciale rechtszitting waarbij
we aandacht vragen voor één onderwerp. Tijdens zo’n zitting worden alleen zaken behandeld die
over dat onderwerp gaan. Zo hebben we eerder in een themazitting aandacht besteed aan discriminatie, huiselijk geweld, en geweld tegen personen met een publieke taak.
Maar goed, winkelcriminaliteit
dus. Wie denkt dat dat alleen
‘kleine’ vergrijpen zijn, zoals het
pubermeisje dat een flesje nagellak in haar tas laat glijden, heeft
het mis. Winkeliers worden ook
geconfronteerd met fraude, cybercrime, agressie, en het verduisteren van geld of spullen door
werknemers. Bovendien merken we in de periode waarin het
’s avonds eerder donker wordt –
vanaf oktober – dat winkeliers vaker worden overvallen. Als we kijken naar de jaarlijkse schade voor
de detailhandel, dan liegen de cijfers er niet om: dat is in totaal
zo’n 1 miljard euro.
Een ondernemer moet veilig kunnen ondernemen. Die veiligheid
kunnen we niet waarborgen door
pas op te treden als het kwaad al
is geschied.
Om de kans op winkelcriminaliteit zo klein mogelijk te houden,
kan de winkelier van tevoren zelf
maatregelen nemen. Dat kan onder meer door goed na te denken
over de zwakke plekken in de win-

kel: is de winkel overzichtelijk ingericht? Hoe verloopt de opening
en sluiting? Is het personeel getraind om te handelen bij vervelende situaties? Op veiligondernemenbeginthier.nl staan meer
praktische adviezen voor ondernemers.
Komt het toch tot een misdrijf,
dan zet het OM zich er maximaal
voor in dat een winkeldief wordt
vervolgd en een passende straf
krijgt, of het nu om grote of minder grote schade gaat. Tijdens de
themazitting werden dan ook uiteenlopende zaken behandeld, variërend van een brute diefstal van
een collectebus voor een poezenboot, tot een strooptocht waarbij de verdachte bij verschillende
winkels spullen had gestolen. Tussen de zittingen door namen de
rechter en de officier van justitie
de tijd om in gesprek te gaan met
het publiek, die voor een groot
deel uit winkeliers bestond. Eén
van de bezoekers viel het op dat
verdachten niet lijken in te zien
welke impact hun gedrag heeft
op het winkelpersoneel. Een ander gaf aan te waarderen dat de
rechter rustig de tijd nam om iedere zaak op zijn merites te behandelen.
Na afloop van de zitting werd duidelijk dat het loont om aangifte te
doen: op één na werden alle verdachten veroordeeld.
“Al met al”, concludeert de officier
van justitie, “hebben de toehoorders een goede indruk gekregen
van hoe het ter zitting kan aflopen
met een winkeldief.”

Jaarlijks kunstevenement
De Kwakel
De Kwakel - De 16e editie van het
jaarlijkse kunstevenement in De
Kwakel staat alweer voor de deur.
Het succes van vorig jaar – dat nog
sterk op het netvlies staat – betekent
voor alle deelnemers een extra uitdaging om er weer flink tegenaan te
gaan. De bezoekersaantallen stijgen
nog ieder jaar en dit sterkt de deelnemers om weer een mooi weekend
te organiseren waarbij kunsten en
ambachten volop in de belangstelling zullen staan. Dit jaar openen 13
locaties hun deuren in en om het altijd gezellige De Kwakel. Via de vier
grote toegangswegen naar het dorp
komt u altijd ergens een deelnemend
bedrijf tegen. Dit jaar extra goed in
het oog springend door de nieuwe
beachvlaggen die prominent zichtbaar zullen zijn aan de kant van de
weg. Bij binnenkomst op één van de
locaties kunt u een routefolder meenemen zodat u eenvoudig het vervolg van uw route kunt bepalen. Aan
de Boterdijk zijn Hofstede Nooitgedacht en Poldersport . Gaat u verder
richting het dorp dan is Lijstenmakerij en Restauratieatelier De Inlijsteraar te vinden in de nieuwbouwwijk
‘Achter de Kerk’. Biezenwaard Creatief heeft inmiddels ook een belangrijke plek verworven binnen de route

en is te vinden in de kantine van de
Honk- en Softbal Vereniging Thamen.. Iets verderop treft u Bruinsma
Natuurlijk! Naast een kunstschilder
en edelsmid biedt dit adres de mogelijkheid hun jaarlijkse kerstshow
te bezoeken. Het vervolg gaat naar
Zorgboerderij Inner-Art . In Den Ossewaerd is sinds 2015 ook volop in
beeld. Midden in het dorpscentrum
vinden we Dorpshuis De Quakel Er
zijn hier een keur aan kunstuitingen
te bewonderen waaronder zeepcreaties, sieraden, iconen etc. Teveel
om op te noemen.? Ook muziekvereniging Tavenue zal een deuntje meeblazen. Huub van Vliet Interieuradvies en Sanidrõme Van Scheppingen vindt u naast elkaar aan respectievelijk Voorling 2 en Voorling
14. U vindt er beadwork sieraden,
beelden en keramiek. Even rivier
de Amstel oversteken en u treft op
loopafstand drie locaties nl. Parkotech Living Bloemsierkunst Christa
Snoek (en Stampei-Wonen . Heeft u
wel eens gehoord van scratch art of
fimoklei? Nou, ga uw licht opsteken.
Naast mooie fotografie, schilderijen en Raku werken is er ook hier
weer genoeg te zien. Dus komt allen naar De Kwakel en geniet van al
het moois.

Open huis bij Hobbyclub
De Kwakel
De Kwakel - Zoals iedere jaar houd
de hobbyclub uit De Kwakel nu ook
weer een open huis. De hobbyclub
ontstaan in 1958, dus dit jaar 58 jaar
oud is een begrip in De Kwakel. In al
die jaren hebben duizenden kinderen de weg naar de hobbyclub weten te vinden om twee uurtjes lekker
op de vrijdagavond te komen knutselen. Begonnen aan de Boterdijk,
en na een aantal verhuizingen is
de hobbyclub nu inmiddels al weer
bijna 25 jaar boven in het dorpshuis van De Kwakel te vinden. Iedere vrijdagavond zijn er een aantal
thema’s waaraan de kinderen mee
kunnen doen, maar iets zelfstan-

dig verzinnen en maken mag natuurlijk ook altijd. Werkstukken van
klein tot groot worden er dan trots
aan het eind van de avond mee naar
huis genomen. De hobbyclub beschikt inmiddels over zo’n 15 vrijwilligers die klaar staan om de kinderen te helpen waar nodig. Iedereen
van jong tot oud die wel eens een
kijkje wil komen nemen is van harte
welkom op vrijdagavond 4 november in het dorpshuis van De Kwakel.
Dus kinderen neem je ouders,
broertje of zusje, en je opa’s en
oma’s mee. De koffie en thee staan
klaar en de toegang is gratis.
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Kookavond Wereldkeuken
Europarei druk bezocht
Uithoorn - 12 Oktober was er weer
een kookavond van de Wereldkeuken Europarei. De avond werd druk
bezocht door bewoners uit heel Uithoorn. Bewoners hebben genoten
van heerlijke gerechten uit de Italiaanse keuken., zoals verschillende
soorten pasta’s, salades en als toetje Tiramisu. Volgende kookavond is
op 16 November dan vieren wij het
2 jarig bestaan van de Wereldkeuken van 18:00 tot 21:00 in het Buurt-

nest. Prijs is 5,- p.p. excl.drankjes.
Vind je het leuk om te koken voor
een grote groep, of wil je je aanmelden om te komen eten, stuur dan
een mail naar wereldkeukeneuroparei@gmail.com. Aanmelden voor
de kookavond kan tot Maandag 14
November 2016. Wil je op de hoogte gehouden worden van alle activiteiten van de Werelkeuken, Like dan
onze facebookpagina Wereldkeuken Europarei.

Toneelgroep schittert op
witte doek
Uithoorn - Afgelopen vrijdag en zaterdag was er weer een voorstelling
te zien van Toneelgroep Maskerade
in het Alkwin Kollege te Uithoorn.
Het stuk ‘De Vrek’ van Molière werd
gespeeld. Bijzonder, want 45 jaar
geleden speelde de Toneelgroep dit
stuk ook al. Verrassend is de huidige insteek zeker te noemen. Regisseur Jules Noyons bewerkte het origineel naar een moderne variant.
Want in basis gaat dit stuk over obsessie met geld. En dat is gezien de
recente kredietcrisis opeens een actueel thema. In een indrukwekkend
professioneel decor wordt snel en
vaak heftig gespeeld. Wie had verwacht naar een mooie rustige klassieker te kijken, kwam bedrogen uit.
Hoewel, bedrogen…; de reacties uit
de zaal waren onverdeeld zeer enthousiast. Maskerade laat vaker zien
dat ze niet bang is om de grenzen
van haar kunnen op te zoeken en
nu is de groep weer een stap verder
gegaan. Want buiten het traditionele toneel werd er deze keer ook via
het ‘witte doek’ gespeeld. Precies
voldoende gedoseerd werd het toneelspel onderbroken door verfilmde scenes. De filmpjes zijn goed gemonteerd, mooi gefilmd en gaven
het stuk een extra verdieping.
Het toneelspel is over het algemeen
zeer goed te noemen. Er zijn leuke
vondsten voor bijvoorbeeld de dubbelrollen. Rollen die met een grote
nepsnor en een dikmaakpak bij andere gezelschappen wellicht goedkoop zouden worden, worden hier
door het spel zeer geloofwaardig en
extra komisch. De scherpe zinsne-

de ’s en dialogen zorgen ervoor dat
de lachspieren flink gekieteld worden terwijl wij als publiek tegelijkertijd worden geconfronteerd met
de tekortkomingen van ons huidige
bankwezen en graaicultuur. De acteurs spreken overigens regelmatig
rechtsreeks naar het publiek waardoor je van begin tot eind zeer betrokken raakt bij de voorstelling. Als
de hoofdpersoon zelfs de zaal instuift om tussen het publiek naar
een schuldige te zoeken, is de ongemakkelijkheid én het plezier bij
het publiek goed te voelen. Mooi
gespeeld, subliem uitgevoerd, strak
geregisseerd, prettig verfrissend om
naar te kijken. Niet voor niets waren deze twee voorstellingen uitverkocht.

Gratis voorlichting ‘hoe
maak ik een studiekeuze?
Opa’s en oma’s voor altijd
jong op de Zwaluw
Regio - Het Thema van de kinderboekenweek dit jaar was: “Voor altijd jong”. Een thema dat de kinderen en met name de ouders en
grootouders van De Zwaluw erg
aansprak, want vele families uit Nes
aan de Amstel en omgeving zijn
al generaties lang leerling van deze gezellige dorpsschool. Gedurende dit schoolproject werd er in iedere groep voorgelezen door de opa’s
en oma’s van de kinderen in de
klas. Tevens was er een ouderwetse kleedjesmarkt waarbij alle kinderen hun eigen ‘oude’ boeken voor
slechts € 0,50 kunnen verkopen.
Maar het gezelligst was toch de afsluiting van dit project. Om de kinderen kennis te laten maken met

de spelletjes van vroeger werd het
schoolplein ingericht met oud hollandse spelen. Heel veel opa’s en
oma’s hadden zich opgegeven om
bij deze spelletjes te helpen. Na een
kopje koffie met appeltaart ging het
feest van start. De kinderen gingen
in groepjes langs de spelletjes, waar
ze geholpen werden door de grootouders. Welke spelletjes werden er
vroeger allemaal gedaan, wat kun
je allemaal doen met knikkers en
wie kan het langste hoepelen? Ook
bleek het koekhappen, sjoelen en
een zaklooprace in deze tijd nog erg
populair. Jong en oud vermaakten
zich prima met elkaar. Het was een
fantastische afsluiting van de kinderboekenweek.

Regio - Het is best lastig om op
jeugdige leeftijd te kiezen voor een
studie en te bedenken wat voor werk
je later wilt gaan doen. Een studiekeuze maken is iets heel persoonlijks en een belangrijke beslissing.
Er is veel aanbod en alles lijkt even
boeiend te zijn. Maar hoe ga je uitzoeken welke studie het beste bij
jou past? Hoe kies je? En wat kan je
als ouder doen om je kind te helpen
bij het studiekeuze proces? Aankomende studenten moeten zich vóór
1 mei 2017 hebben aangemeld voor
hun studie om recht te hebben op
een studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck houdt in dat je nog vóór
de start van de opleiding kunt uitzoeken of deze opleiding echt bij je
past. Sommige opleidingen in het
hoger onderwijs hebben een beperkt aantal plaatsen. Zij kunnen
een numerus fixus instellen. Dat betekent dat als meer studenten zich
aanmelden voor zo’n opleiding, je
mee moet doen aan de selectie door
de onderwijsinstelling voor een plek.
Aanmelden is al uiterlijk is 15 januari 2017. De tijd dringt dus! Rooskleu-

rig Coaching geeft daarom op zaterdagmiddag 5 november een GRATIS
voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe maak
ik een studiekeuze?’ bedoeld voor
scholieren die een MBO, HBO of
WO studie gaan kiezen en voor hun
ouders. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst kom je meer te weten
over het maken van een studiekeuze en is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Na afloop krijg je tips
en adviezen mee naar huis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen
aan info@rooskleurigcoaching.nl of
bel 06 5313 5015. De voorlichtingsbijeenkomst is op zaterdagmiddag
5 november aanstaande van 14:0015:15 uur in de Bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen, Dr. J. van der Haarlaan 8, 3641 JW te Mijdrecht. De
voorlichting is toegankelijk voor iedereen, ook als je geen lid bent van
de bibliotheek. PS. De LinkedIn Training ‘meer doen met LinkedIn’ is op
zaterdag 29 oktober. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meer
informatie en aanmelden kan via
www.rooskleurigcoaching.nl of het
bovenstaande telefoonnummer.

Gezellige Pasar Malam
in Zijdelwaard
Uithoorn - Vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober was winkelcentrum Zijdelwaard omgetoverd in Oosterse sfeer. Voor het tweede
achtereenvolgende jaar organiseerde het winkelcentrum de Pasar Malam. In een echte nostalgische , tempo doeloe sfeer vermengt
met de hedendaagse Aziatische cultuur. De bezoekers genoten van de heerlijke echte Indische maaltijden, snacks, sate, bami, nasi,
spekkoeken en noem maar op. Het was werkelijk weer oosters genieten.
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Woonmaand
finale

30 OKTOBER

PROFITEER NOG
VAN ALLE LOPENDE

WOONMAANDACTIES
Jubileumconcert COV Amicitia
Regio - Oratoriumvereniging Amicitia bestaat dit jaar 60 jaar. Ons feestelijke jubileumconcert vindt plaats
op vrijdag 18 november a.s. in de
RK kerk de Burght, Potgieterplein te
Uithoorn. Aanvang 20.15 uur. Op het
programma staat een grote Mis (Nr.
5 in as) van Franz Schubert, Psalm

150 van César Franck en het indrukwekkende Te Deum van Anton
Bruckner. Naast Amicitia werken
aan dit concert mee vier solisten,
Het Promenade Orkest en Eric Jan
Joosse orgel. Algehele leiding dirigent Toon de Graaf. Toegangsprijs
incl. tekstboekje 25,- (t/m 17 jaar

Braderie in Het Hoge Heem
Uithoorn - Zaterdag 5 november is
er van 11.00 tot 16.00 uur braderie in
Woonzorgcentrum Het Hoge Heem
aan de Wiegerbruinlaan 29 in Uithoorn. Er zijn verschillende standhouders, er is enveloppen trekken
en natuurlijk het Rad van Avontuur.
De opbrengst van de braderie wordt
in 2017 gebruikt voor extra festivi-

teiten voor de bewoners. U kunt die
dag vast heel wat Sint en kerst inkopen doen, er zijn weer veel kraamhouders met leuke cadeau artikelen
te vinden. Ook zijn er weer tweedehands boeken en legpuzzels te koop.
Bij het rad van avontuur valt er weer
veel te winnen. Dinerbonnen tot een
waarde van 50 euro, gevulde bood-

10,-). Kaartverkoop Uithoorn: Bruna Amstelplein, Ten Hoope Zi delwaardplein. Aan de zaal vanaf 19.15
uur (indien voorradig). Voor informatie tel. 567257 en 566377. Wij zingen graag voor een volle zaal en hopen dus, dat U komt genieten van
deze prachtige muziek in Uithoorn!
schappentassen, rollades, voor ieder wat wils. Er wordt de hele dag
door gedraaid, dus kom gerust uw
geluk beproeven! Er is in het restaurant van Het Hoge Heem heerlijke erwtensoep verkrijgbaar, zowel in
een kop om ter plekke te eten (met
roggebrood en spek) of in literbakken om mee naar huis te nemen. Natuurlijk is er ook koffie en thee met
iets erbij te bestellen, of iets anders
te drinken met een bittergarnituur.

Op vertoon kassabon van
die dag gratis deelname
aan SUPERBINGO
met mooie prijzen
(14.00 en 15.00 uur)

FINALESPEL:

Wie wint de

‘KLUSSER VOOR
EEN DAG?’

Kadoelen verslaat KDO in slotfase
De Kwakel - Beide ploegen hadden in de groepsfase alle wedstrijden gewonnen. Het duel tussen de
subtoppers in zondag 3A en zaterdag 3A leverde veel sensatie op. Kadoelen begon op eigen veld goed
aan de wedstrijd en werd in de beginfase gelijk gevaarlijk via de snelheid van hun rechtsbuiten, zijn voorzetten konden de spitsen niet bereiken. Langzamerhand ging KDO beter voetballen en begonnen aanvallers Joeri Stange en Rick Kruit elkaar steeds beter te vinden. Eerst
kon Stange een voorzet van Kruit net
niet binnenwerken, maar een aantal
minuten later kreeg Stange opnieuw
de bal van Kruit, waarna Joeri aangetikt werd in het strafschopgebied,
penalty! Deze werd beheerst ingeschoten door Bart van der Tol. Niet
veel later kwam Mathijs van Rijn één
op één met de keeper, hij werd echter terug gevlagd wegens buitenspel. Vijf minuten voor rust lukte het
Kadoelen om op gelijke hoogte te
komen. Een afgemeten voorzet kon
binnen gekopt worden. Lang konden de Amsterdammers hier niet
van genieten, want nog geen twee
minuten later lag de bal al weer aan

de andere kant in het netje. Na goed
druk zetten veroverde Stange de bal
en legde af op Kruit die de keeper
kansloos liet: 1-2, wat ook de ruststand betekende.
Corner
Direct na de rust werd een corner
niet goed weggewerkt door KDO
en werd de bal vervolgens door de
centrale verdediger van Kadoelen
met een droge knal in de hoek geschoten. Ook na deze tegenvaller
wist KDO wederom op voorsprong
te komen. Na een goede lange bal
van Nick Smits raakte spits Mathijs
van Rijn de bal fantastisch met zijn
linkervoet, waarna de bal hard de
goal inging: 2-3. Hierna kreeg KDO
kansen om de score uit te breiden,
maar de scherpte voor het doel ontbrak. Kadoelen was veelvuldig op
zoek naar de gelijkmaker en zette de verdediging van KDO veelvuldig onder druk. In deze fase waar
de thuisploeg regelmatig gevaarlijk
probeerden te worden met vroege
voorzetten had KDO het moeilijk. In
de 72e minuut werd het 3-3, na een
diepe bal naar de linksbuiten, die de
spits bediende en deze kans benut-

Een vrije ronde bij de
Amstelbridgeclub
Uithoorn - Donderdagochtend
werd er, na de 1e competitieronde en de daarbij behorende promotie/degradatie, een vrije ronde gespeeld bij ABC. Alle bridgers van
de A-lijn en de B-lijn speelden gemengd, waardoor de A-lijners en Blijners elkaar ook aan de bridgetafels weer eens spraken. Madelon
had voor iedereen, omdat ze jarig
was geweest, een grappige stoffen
deurstopper met spreuken gemaakt.
Wat een werk, bedankt Madelon en
nog vele jaren gewenst. In de A-lijn
doubleerden Miep & Madelon aan
tafel 5 de spellen 18 en 19. Doch
Arna & Gerda behaalden de geboden contracten. In spel 18 maakten ze zelfs 4 schoppen + 3. Gevolg
was dat Arna & Gerda aan die tafel
een gemiddelde score hadden van
maar liefst 93,75%. Met dit resultaat
konden ze wel tegen een stootje.
Dat hadden ze ook nodig toen Leny & Willy bij spel 22 het door hun
geboden 4 ruitencontract dubbelden, waarbij ze 4 down gingen. Bij
spel 19 zat er een 4 schoppen- of
een 5 klaverencontract in voor oost/
west. Bij spel 18 zat er voor noord/
zuid een 5 klaverencontract en voor
oost/west nog een 5 ruitencontract
in. Al met al leuke spellen dus! Greet
& Henk hebben bij spel 23 de enige
slem, 6 klaveren, van deze morgen
geboden en gehaald. In de B-lijn
waren het wat “saaie” spellen waarbij veel geboden minimale contracten down gingen. De punten zaten

wat verdeeld en zelfs een manche
kon op een enkel spel na niet geboden en/of gehaald worden. Spel
13 was dit keer een geluksgetal
voor Els & Alice. Zij boden de manche (4 schoppen), maar behaalden
zelfs klein slem. Helaas ging bij spel
3 het geboden 4 sans contract gedoubleerd echter weer 3 down. Dat
heft elkaar weer op toch? De andere paren behaalden bij spel dertien
4 schoppen –1, 4 schoppen contract
en 4 schoppen +1. Was dit verschil
in behaalde slagen de uitkomst,
slecht tegenspel of goed/slecht gespeeld spel? Zegt u het maar! Bij
spel 3 ging ook een 4 harten contract 3 of 2 down. Dat laatste contract werd echter niet gedubbeld.
Uitslag van de beste drie paren
A-lijn
1. Greet & Henk
66,67%
2. Ciny & Herman 61,46%
3. Aja & John
57,81%
B-lijn
1. Ria & Wim
62,50%
2. Greet & Nel en
Els & Alice
57,29%
Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend
om eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog
meer enthousiaste leden. Geef u op
bij onze secretaris telefoon 0297564729. Wij zijn een gezelligheidsclub en spelen in twee competitielijnen.

te. Met nog vijftien minuten te gaan,
beloofde het een spannende slotfase te worden. Hierin trokken de Amsterdammers aan het langste eind.
Een voorzet vanaf de linkerkant
werd door niemand geraakt en uit
het niets binnengeschoten door de
rechtsback: 4-3. In de laatste minuut
van de wedstrijd kreeg Van Rijn nog
een grote kans, maar van dichtbij
kon hij het net niet vinden.

HOME • GARDEN
SPORTS • LIFESTYLE

BIJNA ALLE WINKELS IEDERE ZONDAG OPEN!

www.boulevardcruquius.nl
Veelzijdig winkelaanbod voor interieur en lifestyle. Boulevard Cruquius
ligt aan de N201 en de N205 tussen Hoofddorp en Heemstede.
9130 adv Finale 130x194 Cruquius.indd 1
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Klaverjasfeest bij
Legmeervogels

Al 250 deelnemers voor
GeZZinsloop
Regio - Doe jij ook mee op 6 november a.s.? De Rabo GeZZinsloop
is een hardloopwedstrijd van iets
meer dan één kilometer lang en
gaat door het sportpark aan de
Hoofdweg in Mijdrecht. Je kan
deelnemen als je tussen de 4 en 12
jaar oud bent. Er zijn 6 start categorieën, zodat alle kinderen kans maken op de 1e, 2e of 3e plaats. Bij de
finish krijgt iedere deelnemer een
prachtige medaille en een goodiebag vol leuke spulletjes. Als je het
nog spannend vindt om alleen te lopen, mag één van je ouders natuurlijk gezellig met je meelopen. Direct
na de finish van de jongste kinderen is de prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens de prijsuitreiking worden er leuke (sport)prijzen verloot,
dus kom zeker even kijken bij de
prijsuitreiking. Voor de oudere kinderen van de basisscholen en de

leerlingen van de middelbare scholen is het mogelijk mee te doen
aan de Scholierenchallenge. In een
team van 4 tot 7 kinderen/leerlingen van de school lopen jullie dan
5 km. Opgeven voor de Scholierenchallenge kan via school. Je ouders
kunnen ook meelopen met een van
de langere afstanden: 5, 10 of 16,1
km. Voor meer informatie kunnen ze
kijken op de website: www.zilverenturfloop.nl. De start is om 10.00 uur,
zorg dat je je op tijd inschrijft. Vraag
je ouders de auto thuis te laten, en
op de fiets of lopend te komen want
voor parkeren is weinig ruimte door
de drukte. Je kan je inschrijven in
sporthal de Phoenix óf door een
mailtje sturen naar: GeZZinsloop@
zilverenturfloop.nl. Je kan dan in de
sporthal je startnummer ophalen,
en hoef je dus niet in de rij te staan.
Foto: www.sportinbeeld.com

Fietsster gewond na aanrijding
Uithoorn - Op vrijdag 21 oktober
om tien voor twaalf in de ochtend
heeft een aanrijding plaatsgevonden tussen een fietsster en een auto
op de rotonde bij de Christinalaan
en Thamerlaan. Een getuige zag de
fietsster vallen, maar de exacte oor-

zaak van de botsing wordt nader
onderzocht. De 66 jarige fietsster
uit De Kwakel is met letsel aan haar
heup vervoerd naar het Amstelland
Ziekenhuis. De auto werd bestuurd
door een 72 jarige vrouw uit Uithoorn. Zij kwam met de schrik vrij.

Hersenschudding na botsing
Regio - Op donderdag 20 oktober
om kwart voor twee in de middag
zijn een scooter en een auto op elkaar gebotst op de Oosteinderweg

ter hoogte van de Burgemeester
Kasteleinweg. Een 18 jarige vrouw
uit De Kwakel reed over het fietsen brommerpad en wilde de Oost-

Uithoorn - Nog een paar nachtjes slapen en het is alweer de laatste vrijdag van de maand oktober
tw vrijdag 28 oktober 2016. En, bij
al vele bekent, de laatste vrijdag van
de maand betekent klaverjasavond
bij Legmeervogels. Dit klaverjasfeest begint om 20.00 uur. En zoals
de deelnemers al een beetje aan zijn
gewend er worden tijdens het klaverjassen weer heerlijke hapje geserveerd van Keur Slagerij Bader. U
vindt deze slagerij onder andere in
het Winkelcentrum Zijdelwaard te
Uithoorn. Vindt u het te ver lopen
van de parkeerplaats naar het clubhuis van Legmeervogels? Geen enkel probleem alleen op deze avond

mag u met de auto doorrijden naar
het clubhuis. Komt u klaverjassen
en u bent met de fiets, gewoon even
doorrijden naar het clubhuis. Makkelijke kunnen wij het u niet maken. Er worden tijdens dit klaverjasfeest 4 rondes gespeeld van ieder
16 spellen.
Aan het eind van de avond is er gelijk de prijsuitreiking. Het is dan ook
geen competitie klaverjassen. Iedere avond staat op zichzelf. Voor de
gezelligheid is het ook heel belangrijk om te weten dat er niet gespeeld
wordt ‘’ met het mes op de tafel’’. Laten wij zeggen tot ziens op de klaverjasavond bij Legmeervogels vrijdag 28 oktober 2016?

Schrijf je nu in voor de
voetbalquiz bij KDO
De Kwakel - Vrijdag 18 november 2016 wordt er voor de vierde
keer een voetbalquiz georganiseerd
in de kantine van KDO. Onder leiding van de enthousiaste quizmasters Theo en Hein Leliveld zal er deze avond worden bepaald wie zich
de grootste voetbalkenners uit de
regio mogen gaan noemen! Voor 5
euro per koppel kun je samen met
je beste voetbalvriend (-in) vrijdag
de 18e vanaf 20:30 uur meestrijden
om deze felbegeerde titel en kans
maken op de leuke prijzen. Er zullen acht rondes gespeeld gaan worden, waarbij de focus zal liggen op
nationale en internationaal gerelateerde voetbalvragen. Je kunt het
zo gek niet bedenken, maar alles
kan aan bod komen tijdens deze
spraakmakende avond. Van spelregelvragen, het raden van clublogo’s
tot en met de WK-historie van het
Nederlands elftal. Om zeker te zijn

van je deelname op deze avond, kun
je je hiervoor per direct als tweetal
aanmelden via de website van KDO.
Door te klikken op de grote banner
die centraal op de homepage staat,
kun je je eenvoudig verzekeren van
een plekje als koppel in de kantine. Op de avond zelf is het ook mogelijk om je aan te melden. Het inschrijfgeld zal vrijdag 18 november
ter plekke betaald dienen te worden. Wacht dus niet langer, schrijf
je snel in en zorg ervoor dat je goed
voorbereid in de kantine komt deze
avond. Wij zijn ervan overtuigd, het
gaat een fantastische avond worden!

einderweg oversteken richting huis.
Door de regen had zij slecht zicht,
net als de bestuurster van de auto
die vanaf de Kasteleinweg de Oosteinderweg opdraaide. Door de botsing is de brommer over de kop ge-

gaan. De Kwakelse is met een hersenschudding naar het ziekenhuis
vervoerd. De auto werd bestuurd
door een 65 jarige vrouw uit Amstelveen. Zij kwam met de schrik
vrij.

Op vrijdagavond 18 november 2016
in de kantine van KDO (Vuurlijn 51,
1424 NN De Kwakel) Inloop is vanaf
20.00 uur, de quiz begint om 20.30
uur. Kosten zijn 5 euro per koppel.
Opgeven ia www.kdo.nl.
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Leerlingen van basisschool de Zon presteren
goed tijdens de scholierenveldloop

De Kwakel - De leerlingen van basisschool de Zon hebben zich goed
van voren laten zien tijdens de scholierenveldloop. Bijna 100 sportieve leerlingen stonden onder prachtige omstandigheden aan de start
en maarliefst 6 kinderen mochten
op het podium een medaille in ontvangst te nemen. Fabian Hofmeester en Finn de Rijk zorgde voor een
prachtig podium bij de jongens
groep 8. Fabian en Finn kregen de
zilveren en bronzen medaille omgehangen, een prachtige prestatie.
Maik Kandelaar liep een erg goede
race, maar viel helaas net niet in de
prijzen, hij eindigde knap als 4e. Jasper Reijnders, Rens van der Weijden
en Esli Meijer finishte na 1000 meter als 15e, 19e en 20e. Bij de meisjes groep 8 finishte Jill in ´t Veld,
Fleur Servaas en Eva Sijstermans alle drie in de top 10 en kwamen als
7e en 8e en 10e over de finish. Sven
Bakker mocht bij de jongens groep
7, net als vorig schooljaar een zilveren medaille in ontvangst nemen. Na
een geweldige eindsprint ging hij als

2e over de finish. Tijmen van Dijk en
Bart Kooyman streden samen om
een plek in de top 10. Tijmen won
de onderlinge strijd en eindigde als
10e, gevolgd door Bart op een 11e
plaats. Lucas Baas finishte na een
goede race als 23e, gevolgd door
Dion-Luka van der Veen (28e) en
Jordi Schaeffers (31e). Maud Bakker mocht net als haar broer ook op
het podium staan. Maud eindigde
bij de meisjes groep 7 op een mooie
3e plaats. Jenna Voorn liet zich ook
goed van voren zien en kwam als
13e over de finish, gevolgd door Anne Ley op een 15e plaats. Pien Verlaan finishte als 24e en Mandy Cornelissen kwam als 28e over de finish. Daan Blits en Noah van Leeuwen behaalden bij de jongens groep
6 allebei een mooie plaats in de top
10. Daan eindigde op een mooie 7e
plaats en Noah finishte als 10e. Pol
Plasmeijer liep een goede race en finishte op een 12e plek, gevolgd door
Thijs van der Terp op de 20e plaats.
Finn Doeswijk, Roy van der Knaap
en Lex van der Belt maakten er on-

derling een spannende strijd van.
Finn eindigde als 29e, gevolgd door
Roy op de 30e plaats en Lex finishte als 31e. Dennis van der Hulst, Mika Labordus, Thomas Adriaansen en
Jorg Wilms kwamen achter als 45e,
46e, 47e en 48e over de finish. Bij de
meisjes groep 6 gingen 11 kanjers
van start. Lexie Romme, Lika Voorn
en Lisa Meijer liepen een geweldige
race en eindigden alle drie in de top
10. Lexie finishte als 6e, Lika als 7e
en Lisa kwam als 8e over de streep.
Noor den Haan kwam als 17e over
de finish, gevolgd door Natascha
van der Kuijl (24e), Marijn Nijholt
(28e), Suus Kuiper (30e), Chrissy
van der Put (31e), Vlinder Ouderling
(33e), Dewie Maijenburg (35e) en
Anne van Kessel (37e). Dani Janssen en Roy van der Hoorn zorgden
voor een prachtig podium bij de jongens groep 5. Dani soleerde knap
naar de overwinning en ontving op
de hoogste trede de gouden medaille. Roy maakte het feest compleet
door na een spannende strijd als 2e
finish over de finish te komen. Gijs
Ammerlaan, Luuk van Oostwaard
en Joppe Hesselink liepen ook een
hele snel en finishte alle drie in de
top 10. Gijs en Luuk eindigde op de
4e en 5e plaats, Joppe kwam als 9e
over de finish. Milan Voorn eindigde
op een knappe 15e plaats, gevolgd
door Gijs van Dijk (18e), Boaz Romme (21e) en Dean Ultee (29e). Bij de
meisjes groep 5 eindigde Juno Lambrechts op een mooie 10e plaats.
Vera Bijlsma kwam als 17e over de

streep, gevolgd Noa van Berkum op
een 26e plaats. Maes Kandelaar finishte bij de jongens groep 4 net
binnen de top 10 op de 10e plaats.
Eno Plasmeijer kwam als 16e over
de streep, kort achter Eno finishten Renzo van der Veen als 20e en
Joep den Haan als 26e. Levi Redegeld en Luuk Zwanenburg kwamen
na elkaar als 33e en 34e over de finish, gevolgd door Rens Cornelissen
op de 38e plek, Noud Schalkwijk op
de 48e plaats en Tygo Winter finishte als 50e. Sophie Adriaansen kwam
na een sterke race als 11e over de
finish, Emie van Aurich finishte als
17e, gevolgd Liesje Ouderling op
de 22e plaats. Fleur Servaas eindigde op een goede 25e plaats. Bij de
jongens groep 3 stonden vijf toppers
aan de start. Boaz Vervark eindigde
op een mooie 15e plaats. Dex van
Doeswijk, Cas Burggraaf en Siep
van Kessel maakte er onderling een
spannende strijd van. Dex finishte
als 18e, gevolgd door Cas als 19e en
Siep op de 20e plaats. Sander van
der Hulst eindigde op een 37e plek.
Sophie Amelink en Finity van Eijk
lieten zich goed van voren zien en
eindigde helaas net naast het podium. Sophie kwam als 4e over de
finish gevolgd door Finity op de 5e
plaats. Jaz de Vries en Yfke Meijer
finishte beide ook in de top 10, op
de 9e en 10e plaats. Flinn Koningen kwam als 12e over de finish. Bij
de leerkrachten stonden drie sportieve leerkrachten aan de start voor
1650 meter. Juf Jose en Meester Tim
vielen beide in de prijzen. Juf Jose
mocht bij de dames de bronzen medaille in ontvangst nemen, meester
Tim finishte als 2e bij de mannen en
ontving de zilveren medaille. Juf Tessa eindigde knap op 8e plaats.

Mini onder-10 toernooi
meer dan geslaagd
Uithoorn – Vorige week stond alweer de vierde editie van het mini
onder-10 toernooi van de Legmeervogels op het programma. 16 Clubs
uit de gehele regio maakte hun opwachting in Uithoorn bij Legmeervogels op voor de titel te strijden.
In de eerdere 3 edities gingen Roda’23 (Amstelveen), Purmersteijn
(Purmerend) en AFC (Amsterdam)
er met de 1e prijs vandoor. Wie
zou vandaag de gelukkigen zijn?
Om 14.00 stonden 16 ploegen. 8
scheidsrechters en 5 veld wachters
klaar om te beginnen.. De strijd ging
los.. Veel mooie goals en acties op
alle velden.. Je kon natuurlijk niet
op 4 velden tegelijk staan helaas
maar er werd volop gescoord.. Na
de poule fase was er 1 uur pauze..
Hier werden alle scores opgemaakt
en bekend gemaakt wie er op plaats
1 t/m 8 zou gaan strijden en voor
plaats 9 t/m 16. De ploegen stonden
vol goede moet om 16.00 weer klaar
om aan hun kwartfinales te beginnen. De ploegen strijden fel voor de

prijzen die er te halen zijn.. Na fantastische kwartfinales.. Was het tijd
voor de halve finales van de teams.
Alle 16 teams spelen ook een halve finale.. Ook hier gaat het er weer
lekker fel aan toe. In de halve finale
op het Hoofdveld mist Dios net een
grote kans waardoor het op penalty’s aankomt die worden gewonnen
door Zeeburgia. Om 16.55 starten
alle wedstrijden om te bepalen wie
nummer 3 t/m 16 wordt. Zo hebben
alle teams vandaag 6 wedstrijden
gespeeld. Om 17.10 komen de spelers van VV De Meern (Utrecht) en
Zeeburgia (Amsterdam) het veld op.
De finale staat onder leiding van top
scheidsrechters Yannick Mathieu.
Deze twee top teams zullen gaan
uitmaken wie als 4e team in een
prachtig rijtje terecht komt. De finale gaat op en neer en verdiend eigenlijk twee winnaars maar Zeeburgia is dodelijk effectief en wint met
3-0 van VV De Meern en zo is Zeeburgia de Winnaar van de 4e editie
van het mini onder-10 toernooi.

Fruit Paleis sponsort het
Jeu de Boules Toernooi
De Kwakel - Donderdag 20 oktober 2016 organiseerde de plaatselijke Jeu de Boules club “’Het Wilgenhofje”” De Kwakel het derde jeu de boules toernooi , dat gesponsord wordt door een Kwakelse
ondernemer. Elke maand schenkt
een Kwakelse ondernemer waardebonnen, die bij zijn bedrijf ingewisseld kunnen worden. Deze middag
schonk Marcel Vaneman van het
fruit paleis 10 waardebonnen, en
drie zakken met groenten en fruit.
Het weer was buiig, er deden deze
middag 16 deelnemers(sters) mee
.Ze speelden drie ronden, met elke ronden, een andere tegenstander. Het was weer een mooie middag en er werd veel strijd geleverd.
Ze hadden deze middag 13 prij-

zen. De prijzen waardebonnen en
zakken fruit ,werden gewonnen
door.1e Andre de Jong 3+29.2e
Lien Kouwenhoven 3+14,3e Anneke Koeleman 3+13,4e Tiny Rentenaar 2+15,5e Thera Winter 2+12,6e
Annie de Jong 2+10,7e Wil Kennis
2+7,8e Koos van Leeuwen 2-3,9e
Joke van de Wal1-0,10e Jan Bartels
1-8,11e Rie Hoogerwerf 1-8,12e
Ben Koeleman 1-9.13e Maarten
plasmeijer 1-11. 14e werd Anno vd
Wal 0-15, 15e werd Mien Breuren
0-24, en16e An Bartels 0-24. De
Jeu de Boulesclub ‘Het Wilgenhofje’. Kan weer terug kijken op een
zeer geslaagd toernooi. Het volgende toernooi zal gehouden worden donderdag 24 november met
als Sponsor Klaas Bos Fish.

Legmeervogels bekeren
eenvoudig verder
Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Terwijl de regen dinsdagmiddag op het dak van de
speelzaal een supersonische drumsolo produceerde zaten de Hartenvrouwen letterlijk en figuurlijk onder de pannen hun favoriete spel te
spelen. Het beste deden dat in de
A-lijn Nel Bakker & An van der Poel
met een score van 62,50%. Op de
voet gevolgd door Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 62,08%.
Derde waren Geke Ludwig en Margo Zuidema met 57,64%
De B-lijn werd aangevoerd door Arna Kroon & Bets van de Berg met
57,99%. Na enige weken afwezig te
zijn geweest wegens een blessure toonde Bets dat ze het bridgen
nog niet verleerd was. Tweede waren Cathy Troost en Atie de Jong
met 56,94% en op de derde plaats
eindigden Ted Brand & Alice Oostendorp met 56,25%. Het was tevens de zesde en laatste zitting van

de eerste competitieronde. Bovenaan in het klassement staan nu Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar,
tweede zijn Kitty van Beem & Janny Streng en de derde plaats is voor
Geke Ludwig & Margo Zuidema. In
de B-lijn promoveren de hoogst geeindigde vier paren. Welkom in de
A-lijn dus voor Thea Elias & Elly van
Brakel, Mieneke Jongsma & Hilly Cammelot, Marja van Holst Pellekaan & Sandra Raadschelders en
tenslotte Ted Brands & Alice Oostendorp. Helaas maar onvermijdelijk
moeten er ook vier paren degraderen. Inge Dyrbye & Thea Staal, Tini
Geling & Paula Kniep, Annet Roosendaal & Rini Tromp en Ploon Roelofsma & Marja Slinger gaan hun
geluk in de B-lijn beproeven.
Informatie over Hartenvrouw kunt u
krijgen van secretaris Sandra Raadschelders tel. 0297-569910 of mail
naar Hartenvrouw2015@gmail.com

Uithoorn - Afgelopen zondag heeft
Legmeervogels geen enkele moeite
gekend om HBC te verslaan met 0-3
en hierdoor heeft Legmeervogels 2
de tweede knok out ronde bereikt.
Als vroeg in de wedstrijd, misschien
iets te vroeg, komt Legmeervogels
op een 0-1 voorsprong tegen HBC.
Het is Jeffrey Nauta welke met een
fraaie breedte pas Stefan Tichelaar
weet te bereiken en mede door deze strakke pas staat Tichelaar oog
in oog met de doelman van HBC.
Een dergelijke kans moet je Stefan
Tichelaar niet geven. Hij werkt dan
ook op fraaie wijze de pas van Jeffrey Nauta in het HBC doel en leidt
Legmeervogels met 0-1. Deze snelle voorsprong geeft het vermoeden
dat dit wel eens een grote uitslag
zou kunnen worden in het voordeel
van Legmeervogels. Helaas dit gebeurt niet. Legmeervogels neemt
het wat te gemakkelijk op en mede hierdoor wordt het een wat rommelige wedstrijd. HBC brengt weinig of niets en Legmeervogels te gehaast en te onzuiver. Bij de rust is
het dan ook nog steeds 0-1. Ook
in de 2e helft is Legmeervogels heer
en meester. Vlak na de rust een hele mooie en goed uitgevoerde aan-

val. Het is dan Bilal el Achkar die er
van doorgaat. Hij ziet dan dat Jasper Burgers vrij voor het doel staat.
Deze schiet helaas van dichtbij de
bal tegen de dwarsligger en de inlopende Stefan Tichelaar werkt dan
alsnog de bal tegen de touwen. Een
fraaie treffer alleen in de ogen van
de scheidsrechter bevond de inlopende Tichelaar zich in buitenspel positie? Deze treffer wordt dan
ook afgekeurd. Enkele minuten later
staat wel de 0-2 op het score bord
Rinagel Ogenio passeert zijn directe tegenstander schuift de bal door
naar de weer mee opgekomen Stefan Tichelaar en deze laatste verdubbelt niet alleen de voorsprong
voor Legmeervogels maar verdubbelt ook zijn aandeel in de treffers
voor Legmeervogels.
Als je al mag spreken van tegenstand door HBC, na deze treffer is
het kleine beetje verzet van HBC
gebroken en speelt Legmeervogels deze wedstrijd professioneel
uit. Vlak voor het eindsignaal scoort
Jasper Burgers op aangeven van Tycho Spanje de 0-3. Het duel HBC
zo.2 – Legmeervogels zo.2 eindigt
dan in een 0-3 overwinning voor
Legmeervogels zo.2.

Ontknoping parencompetitie 1 BVk nadert
De Kwakel - Nog 1 speelavond te
gaan en dan zijn de kaarten geschud wat betreft promotie en degradatie als de 1e cyclus van de parencompetitie van dit seizoen is afgesloten. In alle lijnen zijn nog diverse paren niet zeker of zij de volgende cyclus nog wel in die lijn zullen zitten of dat zij het een nivo lager moeten of een nivo hoger mogen proberen. Waar geen twijfel
over bestaat, maar dat is nauwelijks
nieuws te noemen, is wie aan het
eind van deze rit de 1e plaats gaan
innemen in de totaalstand in de A
lijn. Rita en Wim Ritzen laten daar
geen enkele twijfel over bestaan en
zij onderstreepten dat maar weer
eens door op de 4e speelavond superieur de 1e plaats op te eisen met
63,75%. Nelly Vork en Andre Verhoef kwamen met 59,58% nog het
dichtst in hun buurt. Met 57,08%
werden Rina van Vliet en Gerda Bosboom 3e en daarna viel er
een gat van bijna 7% naar de nummers 4 en lager. Bep en Ria eindigden deze week onderaan en zij zullen met nog zo’n 5 andere kandidaten de strijd tegen degradatie vol
moeten aangaan. In de B lijn hoge
scores in de top (en dus ook lage

onderaan). Truus Langelaan en Elly van Nieuwkoop werden hier 1e
met 62,85% en zij kunnen daardoor
volgende week relaxed spelen omdat degradatie is afgewend. Dat is
nog niet helemaal zeker voor Matty en Kees Overwater, ondanks hun
indrukwekkende 60,61% van deze avond, waarmee zij 2e werden.
Agnes en Gerard de Kuijer werden
hier keurig 3e met 59,42%. De echtparen van Beek en Beijer vinden we
onderin terug en hun lot lijkt wel
bezegeld. Voor de 3e degradatieplaats lijken nog 4 paren niet helemaal vrij van zorgen. Bovenin zijn
er nog 4 kanshebbers voor 3 promotieplaatsen. In de C lijn een gedeelde 1e plaats voor Cor Hendrix
en Wil van der Meer en Tiny Rijpkema en Riet Koot met 60,58%. Ton
Scholte en Wim Maarschalk scoorden eveneens hoog met 60,42% en
zij behaalden hiermee de 3e plaats.
Ook hier is het bovenin nog niet beslist. 5 paren staan op een onderling
nog wel overbrugbare afstand. Cor
en Wil hebben waarschijnlijk weinig
te vrezen en kunnen de koffers wel
pakken voor hun vertrek richting B
lijn, de anderen moeten daar toch
nog maar even mee wachten.

Dames geven de toon aan
bij Bridgeclub De Legmeer
Uithoorn - Zowel Gerda van Liemt
& Els van Wijk als Anneke Houtkamp & Marianne Jonkers behaalden een top score in hun respectievelijke lijnen. Gerda en Els in de Blijn met 64,25% en Anneke en Marianne bij de C met 64% precies. Ook
plek twee in deze lijn was voor deze kunne, daar Ada van Maarseveen
& Ans Voogel op 62,50% uitkwamen. Met 60,50%, als laatste zestiger, redden Tom de Jonge & Herman Vermunicht hier nog enigszins
de eer van het andere geslacht door
hiermee derde te worden. Op plaats
vier legden echter Froukje Kraaij &
Rini Tromp met 58,75% beslag gevolgd door Maria Baas & Klaas Verrips die met 53,33% vijfde werden.
Na het stunt werk van Gerda en Els
volgden Marianne & Huub Kamp bij
de B als tweede paar met 57,29%,
nipt voor Tonny & Otto Steegstra
die met 56,94% op drie kwamen.
Atie de Jong & Ria Verkerk en Elly Belderink & To van der Meer zetten de trend van deze avond weer
onverdroten voort als vierde en vijfde met 56,25 en 52,78%. In de Alijn kwam men niet tot zestig, maar
met 59,03% zaten Jan Egbers & Ben

Remmers er als eerste wel dichtbij.
An & Jan van Schaick deden knap
mee en werden tweede met 58,68%,
gevolgd door Johan Le Febre & Wim
Slijkoord die 57,99% ophaalden. Op
vier plaatsten Janny Streng & Francis Terra zich met 56,60% en Jaap
Kenter & Gerda Schavemaker sloten
met 55,56% het top segment van de
vereniging af. De eindstand damesheren dus 19 tegen 11. Om de heren
een handje te helpen bij het weerstaan van de dames start , zoals inmiddels bekend, op zaterdag 29 oktober een bijspijker cursus in sporthal De Scheg.
Voor inlichtingen hierover kan men
contact opnemen met bridge docent André van Herel die onder een
gewijzigd e- mail adres: bridgedocent.andre@gmail.com te bereiken
is. Voor gezellig bridgen op woensdagavond bi j Bc De Legmeer kunt u
zich op de hoogte stellen via het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@live.nl of telefoon 0297 567458.
Er wordt gepeeld op de woensdagavond in Dans & Partycentrum Colijn aan de Industrieweg 20 te Uithoorn en de aanvang is om 19.45
uur.

Scorebord LMV begeeft
het onder doelpuntenregen
Uithoorn - Dit keer een bekerweekend. In een poule van 4 werd vorige maand gewonnen van SV Almere, vandaag was De Vecht uit Loenen de tegenstander. Al gauw bleek
De Vecht een forse maat te klein.
Eerste dieptepass van Lucas werd
in de derde minuut al door Benjamin binnengeschoven. Twee minuten was het Tim, die attent reageerde bij een corner. De derde was een
eigen doelpunt, een strakke voorzet
van Benjamin werd door een Vechter hoog in eigen doel geramd. Oftewel na 10 minuten was de wedstrijd al beslist, maar in deze poule speelt het doelsaldo een belangrijke factor, dus doordrukken! In de
25e minuut een prachtpass van Michael (onze eigen Wim Jonk), die
David met een strak schot bekwaam
afrondde. Toen de Loener ( of Loense?) keeper vervolgens trachtte Walid uit te kappen, overspeelde hij zijn
hand. Walid snoepte de bal af ( altijd
handig zo een speler die de vakken
snoep/koek/chips vult bij de plaatselijke Jumbo ), schoof de bal opzij naar de inkomende Djomy en de
zesde lag er al weer in. Na de thee
ging het tempo omhoog, druk zetten werd het toverwoord. De eerste

corner werd meteen door Luuk binnen gekopt en twee minuten later
was het Walid die vanaf de middenlijn opstoomde en de bal eenvoudig
langs de keeper trapte. Even later
weer een score van Walid voor de
9-0. Vervolgens brak het kwartiertje
van Lucas ”Beugelsdijk” aan. Lucas
gebruikte niet zoals ADO het laatste
kwartiertje, maar tussen de 45e en
60e minuut zag hij kans maar liefst
3x te scoren en tilde de score hiermee naar 12-0. Helaas bleek het onlangs aangeschafte scorebord wellicht bedoeld voor squashwedstrijden, want bij 9-0 stopte de teller.
LMV wilde een monsterscore en
bleef gaan. Benjamin, Michael
(strak schot vanaf 13 cm. van de
doellijn !). weer Benjamin en David wisten er nog vier te benutten.
Daarna werd het hoogtijd om linksback Jaimy (zie foto) te helpen aan
een doelpunt. Al sinds februari 2003
niet meer gescoord, werd alles in
het werk gezet om hem vrij voor de
keeper te zetten. Echter alle pogingen strandden in schoonheid, het
was en bleef 16-0. In de laatste bekerwedstrijd volstaat nu een gelijkspel tegen Aalsmeer, om de volgende ronde te bereiken.
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Hertha O10-1 zet de zegereeks in de beker voort!
Regio - Zaterdag 22 oktober speelde het team van Hertha O10 in Vinkeveen de bekerwedstrijd tegen
Legmeervogels uit Uithoorn. Na een
vliegende start, waarbij in 10 minuten al 4 keer werd gescoord, eindigde de wedstrijd in een 5-1 overwinning voor de Herthanen. Met 2
goals had Bram de Boer een belangrijk aandeel in de overwinning.
Vanaf de aftrap is het Hertha die
direct laat blijken dat er voor Legmeervogels weinig te halen valt. Het
is direct in de 1e minuut dat Kick via
de rechterkant naar voren kan lopen. De voorzet beland voor de voeten van Thiago die eenvoudig de 1-0
binnenschiet. Nog geen 3 minuten
later is het Bram de Boer die met
een geweldig afstandsschot de 2-0
maakt. Van een afstand van ruim 20
meter weet hij de bal over de keeper heen te schieten. En Hertha gaat
door met aanvallen. Na een prachtige aanval waarbij de bal via Thiago en Raslen bij Loek beland is het
Kick die de bal als laatste aanraakt.
Het is 3-0. Binnen de 10 minuten is
het vervolgens Julian die vanuit een
voorzet de 4-0 intikt. Het lijkt een
eenvoudige middag te worden. Er
zijn volgens nog voldoende kansen.
Mats loopt in het midden op en past
naar Julian. Die geeft de bal aan
Quin die net naast schiet. Kort daarna gaat de bal via Raslen en Julian naar Thiago. Echter ook deze bal
verdwijnt naast het doel. Tot dit moment heeft Legmeervogels nog weinig kunnen doen.

uit komt een corner die uiteindelijk bij Mats terecht komt. Deze keer
is het de keeper die in de weg ligt.
Legmeervogels is dan snel met de
counter. En vlak voor rust is het ineens 4-1. Zo sterk als de eerste helft
is begonnen zo slap is de tweede
helft. De duels worden minder vaak
gewonnen en het spel speelt zich
voornamelijk af op het middenveld.
Zowel Hertha als Legmeervogels
weten geen kansen te creëren. Pas
in de 14e minuut is het Thiago die
de bal weer eens op de lat schiet.
De wedstrijd kabelt een beetje door
en in de 23e minuut heeft Quin nog
een grote kans. Ook deze bal beland
op de lat. In de laatste minuut weten de Herthanen dan toch nog een
verdiende 5e goal te maken. Vanuit
een corner is het weer Bram die zijn
tweede van de dag weet te maken.
Een verdiende overwinning als gevolg van een vooral overtuigende 1e
helft. Volgende week, op 29 oktober, speelt Hertha O10-1 om 11 uur
weer een bekerwedstrijd. Dit keer
de streekderby in Mijdrecht tegen
Argon JO10-1.

Verdedigen
Dit door strek verdedigen van Mats
in het Centrum. In de 20 minuut is
het Raslen met een geweldige kans.
Helaas gaat de bal op de lat. Net
voor rust krijgt Hertha nog een gigantische kans. Bram speelt de bal
naar Kick en die geeft voor. Hier-

Clinic Hardlopen bij
atletiekvereniging AKU
Regio - Altijd al met hardlopen willen beginnen? Laat deze kans dan
niet voorbijgaan. Atletiekvereniging
AKU organiseert een clinic voor iedereen die wil leren hardlopen.
Veel mensen willen zich een gezonde levensstijl aanmeten, maar
weten niet waar ze moeten beginnen. Gelukkig staan bij atletiekvereniging AKU gediplomeerde trainers klaar om daarbij te helpen.
Met ingang van 8 november wordt
elke dinsdagavond een hardlooptraining georganiseerd, waarbij tevens uitleg wordt gegeven over zaken als gezonde voeding, blessurepreventie en het belang van goede hardloopschoenen. Naast hardlopen staan er oefeningen op het
programma die het bewegingsapparaat versterken. Op zaterdagochtend is er een mogelijkheid tot het
volgen van een tweede training. De

clinic heeft een looptijd van twaalf
weken, aan het einde van deze cyclus zijn de deelnemers in staat om
5 of 10 kilometer hard te lopen tijdens Uithoorns Mooiste. De organisatie van deze loop is in handen van
AKU, het vlakke en snelle parcours
voert langs de Amstel en het fraaie
Zijdelmeer.
Even wat informatie op een rij
Clinic hardlopen atletiekvereniging
AKU van 8 november 2016 t/m 24
januari 2017 bij Sportpark De Randhoorn, Randhoornweg 100, 1422 NE
Uithoorn. Doel? Deelname aan Uithoorns Mooiste, op zondag 29 januari 2017. Afstanden: 5, 10 of 16,1
kilometer. De kosten zijn 50 euro (inclusief startbewijs Uithoorns
Mooiste). Voor meer informatie: Rene Noorbergen, rene.noorbergen@
gmail.com, 06-5585.8584

Boule Union Thamen

Goede start
wintercompetitie

Winst voor UWTC in
Zwanenburg
Uithoorn - Zondag 23 oktober is
de tweede wedstrijd van de Amsterdamse Cross Competitie (ACC) verreden bij de Bataaf in Zwanenburg.
Er waren weer grote deelnemersvelden bij alle categorieën en dat is
leuk koersen, want of je nu voorin of
achteraan rijdt je hebt altijd wel een
maatje waarmee je op eigen niveau
kan strijden. Vier jeugdrenners van
UWTC waren om 10.00 uur van start
gegaan. Siem van Smoorenburg
reed lang vooraan, maar liet zich
in het laatste gedeelte van de wedstrijd toch nog voorbij rijden. Misschien iets minder achterom kijken
Siem en gewoon volgas doorgaan.
Maar met een derde plaats pakte je
toch weer veel punten voor de competitie mee. Bij jeugd B, met ruim
20 kinderen, was er ook een mooie
wedstrijd. Mike Derogee was met
de 9e plaats de hoogst geëindigde
UWTC-er. Mees van Smoorenburg
werd 15e en Lars Hopman maakte zijn debuut bij de ACC. Goed gedaan Lars want je werd toch maar
mooi 19e.
Bij de 40+ hebben we drie trouwe deelnemers met Vincent Derogee, Sjon vd Berg en Frank Jansen.
En wat was het dringen vlak na de
start om bij de eerste heuvels om
een goed plekje te vinden, want er
waren maar liefst 72 renners van
start gegaan. Maar de drie mannen
kwamen vlak na elkaar door. Frank
kreeg wat oponthoud door een afgelopen ketting, maar ze bleven de
hele wedstrijd bij elkaar in de buurt
rijden. Vincent werd 36e, Sjon 37e
en Frank 40e. Bij de 40- had Bart
de Veer een goede start en ging als
3e het veld in. Na 1 ronde had hij
stevig de leiding in handen. Helaas
maakte Bart een stuurfout en een
scheve hendel en aangelopen rem
zorgde ervoor dat hij wat plaatsjes
moest toegeven. Maar wat handige supporters zorgde voor een snelle fietswissel, een reparatie van de
fiets en wederom een fietswissel. En
al spoedig mengde Bart zich weer
in de kop van de wedstrijd waar hij
de strijd aanging met de sterke Babydump renner Koos Jeroen Kers.
De rest van de wedstrijd leek wel op
een trekharmonica. Op de weg was
Koos Jeroen duidelijk sterker en
reed weer naar Bart toe. In het veld
was Bart net wat handiger en nam

soms weer een lichte voorsprong.
Leuk om te zien voor het publiek.
Zij aan zij
Zij aan zij gingen ze het laatste stuk
van de wedstrijd in en bijna tegelijk draaiden ze het laatste wegstuk
op naar de finish. Bart nam de draai
net iets scherper en kon iets eerder
snelheid maken en dat was uiteindelijk precies genoeg voor de winst.
Wat een mooie strijd! Niels Kramer
reed naar de 42e plaats. Niels had
op donderdagmiddag de herfstvakantie clinic bij de Bataaf meegedaan en liet dit ook zien door sterk
de hoge heuvel op te rijden. Lorena Wiebes en Bart de Veer hadden
meegeholpen bij deze clinic en vonden het jammer dat er niet meer
UWTC leden aanwezig waren.
Ook bij de dames en nieuwelingen
was er een mooie wedstrijd. Ian vd
Berg kwam als derde het veld in,
maar enkele glibberpartijen zorgde ervoor dat hij door veel renners
werd ingehaald. Later in de wedstrijd kwam hij weer sterk naar voren en hij eindigde op een nette 6e
plaats. Ook Danny Plasmeijer reed
een solide wedstrijd en werd 7e.
De dames Elma vd Vorst en Deborah van Ark reden in de staart van
de wedstrijd hun koers uit, maar ze
doen het toch maar!
Veldrit Harderwijk
De amateurs/sportklasse groep van
UWTC heeft een vaste kern van
veldrijders die met elkaar op wedstrijd gaan. Zaterdag 22 oktober
stonden Bas, Luuk, Dennis en Bart
aan de start van de veldrit in Harderwijk. Bas en Luuk hadden een
goede start en reden in de voorste
helft van de deelnemersveld mee.
Bart had zijn dag niet echt en reed
rond de 30e plaats. Dennis heeft het
als sportklasse renner lastig tussen
de sterke amateurs. Bas werd 9e,
Luuk 21e, Bart 31e en Dennis 51e.
Nacht van Woerden
Dinsdag 25 oktober zullen er 6
UWTC renners meedoen aan de
nacht van Woerden. Om 19.40 start
Lorena Wiebes bij de dames. En om
22.10 uur gaan Bas de Bruin, Bart
de Veer, Tommy Oude Elferink, Luuk
van Vliet en Dennis Moolhuijsen van
start bij de amateurs/sportklasse.
Komt u ze ook aanmoedigen?

Klaverjasnomaden
Uithoorn – Op woensdag 19 oktober werd er weer geklaverjast in de
Schutse waaraan door 40 liefhebbers werd deelgenomen. De winnaar werd deze avond Cor de Beer
met een totaal van 7214 punten
na 4 gespeelde partijen. De tweede plaats was voor An Maas met
7073 punten en als derde eindigde Gerrie Ruimschoots met 7030
punten. De poedelprijs was deze
week voor Douwe Douwstra met

een totaal van 4993 punten. De
marsen prijzen werden deze maal
gewonnen door Cor de Bruin, Cor
de Beer, Corrie Compier, Brigitte
Tönes, Mia Kenter, Jo Smit, Frans
v.d.Berg, Corrie Smit, Inge Maas en
Gerard Compier. Heeft u ook zin in
een avondje gezellig klaverjassen?
U bent van harte welkom op donderdag 27 oktober in de Schutse
aan de Merodelaan 1 te Uithoorn.
Aanvang 20.00 uur.

Uithoorn levert Panna King Amstelland
Uithoorn - Eerder dit jaar organiseerde What’s Up de drie voorron-

des voor het Panna Knock Out toernooi van Uithoorn. Panna Knock Out

is een spel voor voetballers die behendig zijn met een voetbal en het

leuk vinden om 1 tegen 1 te spelen.
Het doel is om zoveel mogelijk doelpunten te maken of om de bal door
de ander z’n poortje te schieten en
de ander gelijk Knock Out te spelen.
Tijdens de voorrondes streden kinderen tussen de 8 en de 17 jaar voor
de winst. Afgelopen vrijdag mochten de Panna Kings van Uithoorn
mee naar het regionale toernooi in
Nieuw Vennep om te strijden voor
de titel Panna King Amstelland. Al
onze Uithoornse jongens hebben
gestreden als leeuwen met als resultaat een finale tussen de twee
Uithoornse vrienden Adil en Nassim. Adil mocht zich na de finale Panna King van Amstelland noemen en zal naar verwachting in mei
2017 gaan strijden voor de titel Panna King Nederland op het Nederlands Kampioenschap. Ilias, Chahid en Nassim zijn met een wildcard
ook geplaatst voor dit NK en zullen
het de Panna King van Amstelland
niet al te makkelijk gaan maken!

Uithoorn - Vier equipes van Boule
Union Thamen zijn van start gegaan
in de zondagcompetitie doubletten
van de NJBB afdeling 09. Het is de
laatste maal dat de afdeling deze
competitie organiseert, want de afdeling gaat per 1 januari op in het
nieuw gevormde District West. Deze competitie bestaat uit drie speeldagen en elke equipe speelt vijf partijen per speeldag. Drie equipes van
Boule Union Thamen komen uit in
de tweede klasse. Deze equipes zijn
als volgt samengesteld:
BUT 1: Jannie van Kooten en
Hans v/d Wal;
BUT 2: Ina Hoekstra en
Wilma Buchner;
BUT 3: Michiel Buchner en
Jelle Pekelharing.

De competitie start altijd met de
wedstrijden tussen de equipes van
dezelfde vereniging. In deze onderlinge krachtmetingen won BUT 3
van zowel BUT 1 als BUT 2, terwijl
BUT2 BUT 1 versloeg. BUT 3 zette de zege reeks voor en won alle
vijf de partijen van de eerste speeldag. Beide andere equipes van Boule Union Thamen wonnen elk in totaal drie partijen.
De vierde equipe, bestaande uit
Marja de Ru en Eva van Ark komt
uit in de derde klassen. De volgende clubactiviteit, naast de reguliere clubavonden, is het Surprisetoernooi op zondag 27 november. Ook
dan weer drie speelronden mêlee.
Aanvang 11.00 uur aan de Vuurlijn
bij het honkbalveld.

Laatste BMX WEST
Competitie in Baarn
Uithoorn - Afgelopen zondag werd
alweer de laatste BMX West wedstrijd van dit seizoen verreden ditmaal bij FCC the Wheely’s in Baarn.
Dit was dus de wedstrijd om nog de
laatste puntjes te verdienen voor
een goede klassering in het eindklassement. Vandaag zou ook bekend worden gemaakt welke club
zich dit seizoen de beste club van
het Westen mag noemen, kortom
een hele spannende dag voor iedereen. Vandaag werd eerst de gehele eigen klasse verreden en daarna
de open klasse zodat de jury rustig
de tijd heeft om het eindklassement
op te maken. Er werd gestart met
45 ritten met vandaag maar liefst 61
rijders van UWTC aan de start. Bij
de boys 6- reed Gino Soede sterke manches 1,1,2 om zo zijn voorsprong op de nummer 2 te verdedigen. Voor hem dus gelijk een finale vandaag en daar zou de beslissing vallen of hij BMX west kampioen wordt, spannend! Ook voor Izar
van Vliet Garcia bij de boys 14 een
spannende dag. Zijn concurrent
Amon Verhoog, vandaag rijdend op
zijn thuisbaan, staat maar een paar
puntjes voor dus Izar moet flink aan
de bak vandaag. In de manches
doet hij in ieder geval al hele goede
zaken door 3x als eerste te eindigen.
In de overige klassen werd ook flinke strijd geleverd, in de halve finales stonden gelukkig ook weer veel
UWTC-ers.
Halve finales
13.15 uur tijd voor de halve finales.
Bij de boys 8 rijdt Joep Haaker keurig naar de 4e plaats. Boys 9 daar
rijdt Brad Jongkind zeer sterk naar
de 1ste plaats, Bas Kortekaas komt
net 1 plaatsje tekort en wordt 5e.
Boys 10; Jur de Beij is goed op weg
naar een plaats in de finale maar
halverwege de race schiet hij van
zijn trapper en kan daardoor het ritme niet meer terugvinden en zakt
terug naar de 7e plaats. Mika Lang
wordt 3e. Boys 11 is altijd groen gekleurd, ook in deze halve finales
maar liefst 8 Uwtc-ers. Joël Rijneker
4e, Jennifer Maerten 4e, Jessy Soede 2e, Daan Corts 3e, Alec van der
Mast 3e en Rens Grömmel 2e zij halen de finale voor Jordi Maijenburg
en Seth van Dijk een B-finale vandaag. Boys 12 wordt Max Kroon 6e,
Brian Worm 5e, Rico van Saase lukt
het ook niet om de a-finale te halen. Boys 13 daarin rijden alledrie
de UWTC-ers in de halve finale bij
elkaar en het lukt ze ook om alledrie de finale te halen; Tonko Klein
Gunnewiek 1ste, Max de Beij 2e
en Jochem v.d. Wijngaard 3e. Boys
14; Brian Boomkens wordt 5e, Jordi
den Hartog 7e of 8e was een fotofinish, Jeffrey Maerten rijdt naar de
3e plaats. Weet Izar van Vliet Garcia de spanning te beheersen?? in
de halve finale nog wel daarin wordt
hij 1ste maar zijn concurrent in de
andere halve finale ook. De finale
zal dus de beslissing brengen wie
er BMX west kampioen 2016 wordt!
Boys 15; Flip van Walraven komt
net iets tekort en wordt 5e, Jimmy
van Woerkom 7e, Kevin Boomkens
de hele dag al voorin te zien wordt
1ste ook Maarten v.d. Mast weet de
finale te halen hij wordt 3e. Sportklasse 17+; Arjan van Bodegraven
wordt 2e, Roberto Blom 5e en Joey
Nap 2e.
Finaletijd
De spanning is om te snijden want
nu zal de beslissing echt gaan vallen! Cruisers 40+ Gaby Paans 4e
en Eelco Schoenmakers 5e; Cruisers 17-29 daarin laat Roberto Blom
zien dat hij op zijn cruiser een klasse apart is en rijdt sterk naar de
1e plaats en is daarmee ook Kampioen van het Westen! Tijd voor de
kleine mannen bij de klasse 6- zal

het Gino Soede lukken om voor zijn
concurrente Sarah te blijven? Gino
vecht voor wat hij waard is en tot het
eind moet hij een zware strijd leveren want Sarah kwam steeds dichterbij maar het lukt hem toch om
voor haar te eindigen. Gino Soede
ook Kampioen van het Westen dat
belooft nog heel veel voor de toekomst! Boys 7: Noud van Dijk wordt
5e en Mitch van der Steegt 7e; Boys
8 daarin wordt Joep Haaker 6e; Boys
9: Brad Jongkind rijdt naar een 5e
plaats; Boys 10: helaas is Mika bij de
start niet goed weg en kan het niet
meer goed maken en eindigt daardoor op de 6e plaats; Boys 11: Jessy Soede 3e, Rens Grömmel 4e Alec
van der Mast 5e, Joel Rijneker 6e,
Jennifer Maerten 7e en Daan Corts
door een valpartij 8e; Boys 13: daarin rijdt Tonko Klein Gunnewiek een
hele sterke finale en wordt 1ste, zo
zal hij in het eindklassement vast
wat plaatsjes op gaan schuiven.
Max de Beij wordt 3e en Jochem v.d.
Wijngaard 5e; Boys 14 in deze finale twee zeer gespannen koppies ..
wie kan het best met deze spanning
/druk omgaan? Vandaag is dat toch
Izar van Vliet Garcia na een superstart geeft hij de eerste plaats niet
meer uit handen en wordt zo voor
het eerst BMX west kampioen! Jeffrey Maerten wordt 7e; Boys 15: Kevin Boomkens wordt 5e en Maarten van der Mast 8e; Ladies klasse
daarin rijdt Priscilla v.d. Meer naar
de 8e plaats; Sportklasse 17+ een
mooie strijd tussen de twee clubgenoten Joey Nap en Arjan van Bodegraven om de 5e en 6e plaats.
Tijd voor de open klasse, de jury kan
nu mooi het eindklassement opmaken. De volgende UWTC-ers gingen
met een mooie beker naar huis 7-:
Noud van Dijk 3e; 10-11: Jessy Soede 3e; 12-13: Brian Boomkens 2e en
Tonko Klein Gunnewiek 3e;14-15:
Joey Nap 2e.
De mooie bekers stonden al de hele dag te wachten en eindelijk was
het dan zover de prijsuitreiking. Top
8 notering van UWTC-ers per leeftijdsklasse, de overige uitslag is te
lezen op BMXwest.nl .
Boys 6: Gino Soede Kampioen;
Boys 7: Noud van Dijk 5e, Mitch
van der Steegt 7e en Sophie Mastenbroek 8e, Boys 9: Brad Jongkind 5e; Boys 10: Mika Lang 5e en
Jur de Beij 8e; Boys 11: Jessy Soede 3e, Rens Grömmel 4e, Alec van
der Mast 5e, Daan Corts 6e en Joel Rijneker 7e; Boys 12: Brian Worm
6e en Max Kroon 8e; Boys 13: Max
de Beij 2e, Tonko Klein Gunnewiek
3e en Jochem v.d. Wijngaard 7e;
Boys 14: Izar van Vliet Garcia Kampioen en Brian Boomkens 7e; Boys
15: Kevin Boomkens 4e en Maarten v.d. Mast 6e; Sportklasse 17+:
Arjan van Bodegraven 2e, Roberto
Blom 3e en Joey Nap 5e; Cruiser 1729: Roberto Blom Kampioen, Wouter
Plaisant v.d. Wal 2e en Mike Veenhof 3e; Cruiser 40+: Eelco Schoenmakers 3e, Gaby Paans 5e, Evert de
Jong 6e en Wim Pieterse 8e.
De beste club van het Westen is geworden UWTC !!!! geweldig gedaan
van alle rijders. Op naar een succesvol volgend seizoen!
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KDO G1 wint bekerduel
Regio - Met een heerlijk herfstzonnetje aan de horizon begon KDO de
bekerwedstrijd op eigen terrein tegen Hellas Sport. Beide teams hadden precies 8 spelers en dus geen
wisselmogelijkheden.
KDO nam het initiatief en Daan
scoorde het eerste doelpunt: 1-0.
Daarna wist de thuisclub meerdere kansen te creëren: Bronwin 2-0,
Youssef 3-0 en een mooie goal van
Ilja, die de ruststand op 4-0 zette.
Na de rust ging KDO aan de
slag met de aanwijzing om sneller te combineren. Bij Hellas Sport
werd de keeper gewisseld met
een veldspeler, waardoor het veldspel van Hellas wat beter werd. Er
moest wat meer strijd geleverd worden door KDO om door te breken.
Toch wist KDO te blijven domineren en het doelsaldo nog wat op te
krikken: Daan 5-0, Jeffrey 6-0, Stijn
met een prachtige goal in de hoek
7-0 en Daan 8-0. Door een snelle

Jeugdschaatsevenement
van IJsclub Nooit Gedacht

uitbraak wist de tegenstander toch
een puntje te scoren bij keeper Rody en bracht de eindstand op 8-1.
Een leuke wedstrijd om naar te kijken tegen een zeer sportieve tegenstander, zoals voetbal hoort te zijn.

Staand v.l.n.r.: Tycho Piet, Romeo Storm, Ricardo Kramer, Abdelouhaid El Morabit, Sem Hogeveen, Amine Aafar, Ismail El Ouhdani Gehurkt v.l.n.r.: Casper
Sannes, Arnout van der Veen, Pablo Atanes, Milan Sprengers, Daan Kentrop
en Wesley van Dijk Niet op foto; Matthijs Bergema, Yussuf Hussein Otman Abdi en Danny Wijtmans

Argon JO13-4 uniform
richting de donkere dagen
Regio - Met wisselend succes opereert het team van Argon JO13-4
in competitie en bekertoernooi. De
saamhorigheid is groot. De spelvreugde zo mogelijk nog groter en
een ieder wordt in zijn waarde gelaten. Geweldig om te aanschouwen. Enkele bereidwillige ouders
zorgen ervoor dat de functie van leiders, trainers, vlaggenist en teamfotograaf met verve wordt vervuld.
De overige ouders zorgen voor de

PK viert 25 jarig bestaan
Regio - Het is alweer 25 jaar geleden dat PK Sport in Vinkeveen verhuisd is van de Wilgenlaan naar de
huidige accommodatie aan de Voorbancken 26 te Vinkeveen. In die 25
jaar is PK Sport gegroeid van een
sportschool naar een multifunctioneel sportcentrum met een regionale bekendheid. PK Sport biedt een
keur aan sportfaciliteiten, die begeleid en gegeven worden door topdocenten. De ongedwongen sfeer
in dit multifunctionele sportcentrum
staat bij de begeleiders hoog in het
vaandel.

van tijd op te vijzelen. Of het nu gaat
om een topsporter, die komt voor
krachttraining, of een recreatiesporter, die zijn buikje weg wil werken,
iedereen krijgt evenveel aandacht
van de rijks gediplomeerde sportdocenten. PK Sport is aangesloten bij alle rijkserkende sportbonden. Zo ook bij FitVak en de VES,
dat staat voor Vereniging Exclusieve
Sportcentra. De daarbij aangesloten
sportcentra voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit op het gebied
van begeleiding, hygiëne, accommodatie en apparatuur.

De modernste apparatuur
op ruim 2200 m
PK Sport is in de Ronde Venen inmiddels een begrip geworden. Men
biedt Fitness, Squash en groepslessen. Per dag weten honderden
sporters de weg naar Vinkeveen te
vinden om iets aan hun conditie te
doen. De sporters die PK Sport bezoeken variëren in leeftijd van 3 jaar
tot 70 jaar. Op ruim 2200 vierkante meter staat de modernste apparatuur om de conditie in een mum

Bedrijfsfitness en
groepsevenementen
PK Sport werkt o.a. samen met landelijke organisaties zoals; FitNed,
Intenz, en BFN. Deze organisaties
richten zich op het aanbieden van
bedrijfsfitness programma’s met
een landelijke dekking. Zo kan iedere werknemer in een straal van
10-15 minuten van de werkplek terecht bij een aangesloten Sportcentrum! Voor meer informatie kijk op:
www.pksport.nl

De alom bekende Derby;
CSW - Hertha
Regio - De jongens van Hertha
JO13-3 mochten zaterdag op bezoek bij CSW JO13-5. Nog enigszins
lastig qua organisatie in verband
met de Herfstvakantie, maar door
enthousiaste invallers van de JO13-

4 konden we een mooi twaalftal bijeen krijgen. Dus ook nog een wissel voorhanden. In de kleedkamer
waren ze eensgezind er van overtuigd dat deze wedstrijd gewonnen
kon worden. Een aantal van de jon-

enthousiaste sfeer langs de lijn bij
succes, maar belangrijker nog ook
bij tegenslag. Een gezamenlijk effort kende afgelopen zaterdag haar
hoogtepunt toen de matadoren gestoken in een hagelnieuw trainingsjack het speelveld betraden. Een
fraai plaatje en we hopen dat de uitgave door alle ouders gedaan het
kroost beschermd op de ongetwijfeld nog komende koude zaterdagochtenden.

Argon naar tweede ronde
districtsbeker
Regio - Voor de eerste ronde van de
districtsbeker reisde Argon af naar
Leusden waar de plaatselijke eerste
klasser de tegenstander was. Voor
rust kwam Argon op een 0-2 voorsprong en na de thee kwamen er
nog eens twee doelpunten bij. Roda 46 scoorde na een uur spelen wel
tegen, zodat de eindstand 1-4 werd
voor de Argon. Jesse Stange, Syrano Morrison, Joey van Ede en Jasper Werkhoven ontbraken vanwege
griep en blessures.

bord kwam, de bal was onhoudbaar
voor doelman Wennekes. Even later
greep de Roda doelman wel goed in
toen hij Abdelfattah Zouzou op zich
af zag komen, hij plukte de bal van
zijn schoen.

Snelle spelers
De thuisploeg bleek wel over snelle
vleugelspitsen te beschikken maar
het scorend vermogen werd niet geetaleerd. Bij een eerste poging ging
de bal hoog over en een omhaal
van Mike Maas ging naast. Bij Argon kwam een schot van Ian van Otterloo in handen van doelman Stan
Wennekes en ook Wouter Winters
zag Wennekes ingrijpen. Na twintig
minuten was wel raak voor Argon,
een aanval die begon bij Jesse van
Nieuwkerk werd door Ian van Otterlo afgerond 0-1. Ruim tien minuten
later zorgde Jesse van Nieuwkerk,
na een verre ingooi van Wouter Winters ervoor dat de 0-2 stand op het

Strafschop
Na de rust was de wedstrijd al snel
beslist, een strafschop vanwege
hands, werd door Jesse van Nieuwkerk onberispelijk ingeschoten 0-3.
Daarna een mogelijkheid voor Lorenzo Zorn maar hij mikte te hoog.
Nonchalance in de Argonverdediging wed even daarna afgestraft,
Anass Akhartouid kon van dichtbij
intikken 1-3. Maar tien minuten later
maakte Ian van Otterlo op aangeven
van Jesse van Nieuwkerk er 1-4 van.
Daarna werd er gewisseld om het
wisselen. Ian van Otterlo, Jesse Loenen en Abdelfattah Zouzou mochten gaan douchen, Abdelhamid Rida, Todd Acquah en Randy Knoppel
namen hun plaats in. Het laatste wapenfeit in de wedstrijd was voor Roda, een schot van Jevgeny Gromov
werd door Argondoelman Romero
Antonioli gestopt. Zaterdag speelt
Argon thuis, het ontvangt de nummer vier van ranglijst Hoek.

gens kenden ze al en per slot van
rekening waren zij de 3 en de anderen een 5. Tja en dan ga je aan
de wedstrijd beginnen en waren ze
meteen ‘verward’. Dan denk je als
verdediger dat je er eentje hebt gestopt, maar dan staat precies dezelfde jongen er nog een keer. En
tot overmaat van verbijstering leek
het dat na deze speler voorbij te zijn
of de 1e speler alweer terug was. Of
toch niet? Het bleek een drieling te
zijn en ook nog alle drie in de aan-

val. Naast het feit dat ze dus errûg
veel op elkaar leken, waren ze ook
nog eens groot, sterk en razendsnel.
Het werd een bikkelwedstrijd; knokken voor de bal, stoppen waar mogelijk, mee rennen met ‘die lange
gasten’ en alles uit de kast halen.
Het mocht niet baten. De 1e paar
doelpunten waren voor de thuisclub. Echter Hertha JO13-3 geeft
niet op. Dus ondanks de tegendoelpunten werd er goed gevoetbald.
De aanvallers hebben veelal goed

Regio - Na maandenlange voorbereiding is het volgende week dan
zover, 850 leerlingen en van de basisscholen uit De Ronde Venen en
hun begeleiders, totaal 1000 personen, zullen met bussen naar Utrecht
worden vervoerd om daar te schaatsen. Deze week zet de organisatie
de puntjes nog op de i door de meer
dan 60 vrijwilligers, die het evenement begeleiden en de pupillen
schaatsinstructie geven, de laatste
instructies te geven. Dit gebeurt in
twee avondsessies bij Stee-Inn. De
voorbereidingen op de baan zullen
een dag vooraf beginnen maar op
de scholen is iedereen al geïnformeerd en de kinderen zijn natuurlijk ook op de hoogte van het gebeuren. Zij hebben al aan moeten
geven of ze kunnen schaatsen en of
ze bijvoorbeeld zelf schaatsen hebben. Met 8 bussen van Wintours
worden de kinderen vanaf verschillende locaties opgehaald, de bussen gaan drie retourritten maken.
De eerste bus vertrekt om 8.45 uur,
de laatste zal om 14.15 uur weer terug zijn. Nadat de bussen bij de ijsbaan zijn aangekomen worden de
schaats-groepen geformeerd. De
ijsclub heeft alle kinderen ingedeeld
en daarbij gekeken naar de aangegeven ervaring met schaatsen. Na-

dat iedereen zijn eigen of beschikbaar gestelde schaatsen heeft aangetrokken wordt er zowel op de
400m baan als in de hal geschaatst.
De groepen gaan onder begeleiding
van jeugd-instructeurs een 11-stedentocht rijden en moeten daarbij stempels verzamelen. Na afronding krijgt iedereen een certificaat
en een 11-stedenkruisje en in de
bus wordt een door het Univé Ledenfonds gesponsorde appel verstrekt. Dit, voor de scholen, totaal
gratis evenement is mogelijk gemaakt door een aantal sponsoren
en organisatie zoals het Ronde Venen Fonds, het Rabo Dichtbijfonds,
Service Club Round Table 169, het
Johnson Wax fonds en niet te vergeten Sportservice provincie Utrecht.
Zij allen vonden dit unieke evenement, waarbij de jeugd tot sporten
wordt gestimuleerd, zeer de moeite waard om te ondersteunen evenals een 30-tal bedrijven uit de regio.
Na het uitbrengen van het jubileumboek, dat te koop is in de boekhandel, is dit jeugdevenement het tweede deel van de vier activiteiten rondom het eeuwfeest. In februari volgt
nog een grote wedstrijd en natuurlijk een feest. Kijk voor meer informatie maar op de website van IJsclub Nooit Gedacht.

Open trainingsdag Hockeyclub
Regio - Op vrijdag 28 oktober a.s.
vanaf wordt op Hockey Vereniging
Mijdrecht een Open trainingsdag
georganiseerd voor jeugd tussen
5 en 9 jaar oud. Dus vind je het
leuk kennis te maken met de hockeysport, dan kan dit op vrijdag
28 oktober 2016 bij HVM, Proostdijstraat 41 te Mijdrecht. 5 tot en
met 7 jaar vanaf 16.30 tot 17.30 en
van 8 tot en met 9 jaar vanaf 17.30

t0t 18.30 uur. Aanmelden voor de
HVM Open trainingsdag is niet nodig. Deelname is gratis en het enige
dat je mee moet nemen is sportkleding en sportschoenen (en eventueel scheenbeschermers). Na afloop
krijg je een informatiepakket mee
naar huis. Als je enthousiast bent
geworden na de open trainingsdag
mag je altijd 3 x gratis mee komen
trainen.

Tweede parencompetitie
BVU begonnen
Uithoorn - Maandagavond 24 oktober begon de tweede parencompetitie in de barzaal van sporthal de Scheg. De wedstrijdcomissie had in alle wijsheid besloten om
niet 2, maar 3 paren te laten promoveren van de B- naar de A-lijn, zodat de lijnen weer op gelijke lengte zijn. De gelukkigen waren Tini
Lotgerink & Marja Baris, die meteen maar met 51,17% vijfde werden. De A-lijn werd gewonnen door
Lambert Koeter & uw verslaggever
Huib van Geffen met de hoogste
dagscore: 68,7%. Monique Verberkmoes & Jan van Beurden werden 2
(63,75%) en Wim Baars & Marcel
Dekker 3 met 57,83%. Tineke de Roij
& Rob Fasten wonnen de B-lijn met
61,91%, de net gedegradeerde An &

Bert Pronk gaven met 58,89% aan
dat zij met deze degradatie geen
genoegen nemen en Co Beunder
& Rineke van Pesch werden derde met 56,41%. Volgende week de
tweede zitting van dit maal vijf. De
BVU wil een platform blijven bieden voor starters. Zo geven wij ook
bridgelessen. Bent u een beginnend
bridgepaar (bijv. thuisbridgers) dat
ook het verenigingsleven wil leren
kennen, dan kunt u zich bij de BVU
opgeven om bijvoorbeeld vrijblijvend een paar keer mee te spelen
en de sfeer te proeven. Voor nadere
informatie, opgeven en/of lid worden van de BVU kunt u contact opnemen met Hans Wagenvoort tel. 06
53 368 948 of via de mail: wagenvoorthans@gmail.com.

meeverdedigd om hun hard verdedigende teamgenoten bij te staan
en de middenvelders hadden na de
wedstrijd een marathonafstand afgelegd. Daarom ook maar meer gewisseld qua posities, zodat ze het
ondanks 1 wisselspeler goed konden volhouden met elkaar.
Uiteindelijk werd het 11 – 3 voor de
CSW jongens. Dit kwam voornamelijk door de ijzersterke aanvallers,
want op het moment dat wij de bal
hadden en in de aanval waren, ging

het spel mooi gelijk op en kwamen
er ook kansen. Drie daarvan dus
ook netjes afgerond met een doelpunt, waarbij er eentje toch eventjes
moet worden genoemd; het hakje van Finn. Dus wel verloren, maar
een berenwedstrijd gespeeld door
alle jongens qua inzet en positiviteit.
Nog 1 benoeming voor onze invallende keeper Timmethy. Er mogen
er dan 11 zijn gemaakt, maar zonder hem hadden het er ook zeker
meer kunnen zijn; top!
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