
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Snoep weg bij 
Atletiekclub

Uithoorn - In de avond of 
nacht van zaterdag 4 op zon-
dag 5 november is ingebroken 
in het clubgebouw van de At-
letiekvereniging aan de Rand-
hoornweg. Om binnen te ko-
men hebben de dieven een 
raam ingegooid. Het hele pand 
is doorzocht. De buit was snoep 
en koek. Tijdens het onder-
zoek heeft de politie bloedspo-
ren aangetroffen. Er loopt een 
onderzoek. De inbraak heeft 
plaatsgevonden tussen zes uur 
zaterdagavond en tien uur zon-
dagochtend. Mogelijk zijn er 
getuigen. Zij worden verzocht 
contact op te nemen met de 
politie via 0900-8844.

Vier inbraken in 
auto’s

Uithoorn - In de nacht van 
maandag 30 op dinsdag 31 ok-
tober zijn vier autoinbraken ge-
pleegd. De inbrekers hadden 
het voorzien op de besturings- 
en navigatieapparatuur in alle 
vier de Mercedessen. De auto’s 
stonden geparkeerd in de Prin-
ses Christinalaan, op Brunel en 
Bertram. Mogelijk zijn er getui-
gen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Twee zwanen 
doodgeschoten

Regio - In de avond of nacht 
van zondag 5 op maandag 6 
november hebben onbekenden 
twee zwanen doodgeschoten. 
Een derde zwaan is gewond 
aangetroffen door de mede-
werkers van de Dierenambu-
lance. Het dier is opgevangen. 
De zwanen zijn aangetroffen 
aan  de Tienboerenweg tussen 
Mijdrecht en Uithoorn. De me-
dewerkers van de Dierenam-
bulance hopen dat getuigen 
zich bij hen melden.

Geen krant?
0297-581698
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Regio - Donderdagavond besloot 
de gemeenteraad van Uithoorn dat 
het college van B&W door mag 
gaan met het opnieuw inrichten van 
het dorpscentrum zoals verwoord in 
de variant ‘Dorpshart aan de Am-
stel’. Dit houdt mede in dat door-
gaand verkeer geweerd mag wor-
den net zoals het vracht- en land-
bouwverkeer. 
Ook dat laatste mag straks defi nitief 
niet meer over de Prinses Irenebrug. 
Er is de afgelopen jaren veel gepraat 
en overleg geweest hoe het nieu-
we dorpscentrum zal worden inge-
richt en vooral hoe het verkeer door 
het centrum moet worden afgewik-
keld. De kogel is nu door de kerk. 
Tijdens de gemeenteraad van don-
derdagavond 2 november die weer 
een volle publiekstribune oplever-
de, gaf de raad middels een amen-

dement het college opdracht om de 
plannen van het nieuwe dorpscen-
trum verder uit te werken. Met dien 
verstande dat het tweerichtingsver-
keer over de Koningin Máximalaan 
vanaf de Irenebrug tot aan de Laan 
van Meerwijk gehandhaafd blijft, 
maar wel afgewikkeld wordt over 
het voorgestelde tracé. En dat is 
naar en via het parkeerterrein ach-
ter de Coop. Hoe het verkeer dan 
wordt geleid zal pas duidelijk wor-
den na uitwerking van het nieuwe 
dorpsplan wat dan weer een partici-
patietraject zal doorlopen. In brede 
zin deelden de politieke partijen het 
voorstel aan het college om daar-
bij huidige als nieuwe bewoners, 
winkeliers en andere middenstan-
ders, horecaondernemers, pandei-
genaren, de fi etsersbond e.d. nauw 
te betrekken. Stichting Uithoorn in 

Bedrijf heeft bij monde van voorzit-
ter Jos Holla het college al aange-
boden om mee te denken om on-
der meer de twee tegenstrijdighe-
den, zijnde autoverkeer versus een 
prettig verblijfsgebied, op te los-
sen. Op dit moment blijft dus op de 
brug een tweerichtingsverkeer mo-
gelijk om het centrum van Uithoorn 
vanuit de richting Amstelhoek bin-
nen te rijden en na bezoek dit weer 
te verlaten zoals tot nu toe altijd ge-
bruikelijk is geweest. 

Geen politieke steun
Het (vracht)verkeer dat niet in het 
centrum thuishoort dient straks om 
te rijden via de N201 om vervolgens 
langs andere wegen Uithoorn bin-
nen te komen.

Vervolg elders in deze krant.

Prinses Irenebrug blijft 
tweerichtingsverkeer houden

Weer een volle publieke tribune met betrokken inwoners en ondernemers

Gemeentelijke begroting 
sluitend zonder bezuinigingen
Uithoorn - Na jaren van bezuini-
ging en maatregelen om de ge-
meentelijke begroting op orde te 
krijgen is dat voor komend jaar 
zonder deze ingrepen gelukt. Dat 
vertelde een tevreden wethouder 
Hans Bouma (Financiën) recente-
lijk tijdens een ingelaste persbijeen-
komst. “Het meerjarenbeeld voor de 
komende vier jaar geeft elk jaar een 
structureel begrotingsoverschot te 
zien. Alleen in 2018 en 2019 zien 
we nog dat er incidentele kosten 
worden opgevoerd. In 2018 is dat 
878.000 euro en in 2019 komt dat uit 
op 450.000 euro. Daardoor is er die 
jaren nog een tekort op de begro-
ting. Deze (eenmalige) kosten wor-
den echter gedekt uit de budgete-
galisatiereserve (dat is het ‘elasti-
sche spaarpotje’ van de gemeen-
te. Red.). Op die manier wordt deze 
begroting en die van het jaar daar-
op nog ‘sluitend’ gemaakt. Dat potje 
wordt wel weer aangevuld zodra er 
een overschot op de begroting is of 
meevallers. Zo het er nu naar uitziet 
is vanaf 2020 aanvulling uit de re-

serves niet meer nodig want dan is 
er sprake van een structureel over-
schot. Je kunt gerust stellen dat we 
het in onze gemeente steeds beter 
op orde krijgen en hebben. Al met 
al komen we langzaam uit de fi nan-
ciële malaise en dat werd ook hoog 
tijd. De bewoners kunnen weer wat 
(meer) krijgen voor hun belasting-
geld.”

Geen verhoging OZB
Volgens de wethouder is dat te dan-
ken aan het gevoerde zuinige be-
leid van de laatste jaren door het 
college en de gemeenteraad die er-
mee heeft in gestemd. Ook de in-
woners hebben dat gemerkt. Er was 
maar weinig geld voor allerlei za-
ken en voor nieuw beleid. Maar dat 
gaat nu veranderen. Een meevaller 
voor de gemeente is dat de uitke-
ring van het Gemeentefonds voor 
komend jaar een stijging laat zien 
en dat ook geprofi teerd kan wor-
den van de precario-inkomsten tot 
en met 2021, hoewel deze voorlopig 
aan de algemene reserve zijn toe-

gevoegd omdat er van regeringswe-
ge nog een discussie over gaande 
is in hoeverre gemeenten precario-
heffi ngen mogen doorvoeren. Daar-
naast zijn er vanuit het bedrijfsleven 
nogal wat bezwaren. Om die reden 
zijn ze niet structureel in de begro-
ting opgenomen. Met de verbeterde 
fi nanciële situatie wordt ook ingelo-
pen op de schuldpositie van de ge-
meente. Prettig voor de inwoners is 
dat de OZB komend jaar niet wordt 
verhoogd maar op hetzelfde niveau 
blijft als vorig jaar. De totale woon-
lasten (OZB, riool- en afvalstoffen-
heffi ng) voor 2018 komen uit op 
788 euro, slechts ruim 6 euro meer 
dan in 2017. Daar tegenover blijft 
de hondenbelasting van kracht en 
wordt de leges van de omgevings-
vergunning verhoogd van 0,5 naar 
2,5 procent. Verder dient er rekening 
gehouden te worden met fi nancië-
le consequenties wat betreft even-
tuele bijstelling van subsidies voor 
sportaccommodaties en het nieuwe 
Dorpsplan Amstelplein. De bijdrage 
aan de realisatie van de Uithoornlijn 

ad 1,14 miljoen euro speelt pas in 
2021. Daarvoor wordt de komen de 
jaren geld gereserveerd. Het bedrag 
mag in 25 jaar worden afgeschre-
ven. De wethouder is ook blij dat 
Uithoorn het Sociaal Domein op or-
de heeft, waarbij mede daardoor ex-
tra geld gereserveerd is voor jeugd-
zorg (1 miljoen) en kinderarmoede 

(135.000 euro) en geld om (steeds 
meer) ‘verwarde mensen’ te helpen. 
Ook voor het thema Veiligheid is 
meer geld beschikbaar. Woensdag 
1 november discussieerde de vol-
tallige raadscommissie over het on-
derwerp waarna het op de agenda 
is gezet voor de begrotingsraad op 
9 november.

Uithoorn - Maandag 13 november 
vindt er in de docentenkamer van 
de Praktijkschool aan het Legmeer-
plein 55 weer een bewonersoverleg 
plaats. Inloop 19.00 uur, aanvang 
19.15 uur. Betrokken bewoners ont-
vangen nog de agenda met onder-
werpspunten. Daarop staan onder 
andere twee belangrijke onderwer-
pen die aan de orde komen. Als eer-
ste de groeiende activiteiten van de 
luchthaven Schiphol en de daardoor 
toenemende overlast, voorname-
lijk vanwege geluidshinder. En ten 
tweede de enquête die door ‘Uit-
hoorn voor elkaar’ is gehouden on-
der bewoners van Uithoorn om de 
‘sociale kracht’ in de wijken te me-
ten.
Voor het onderwerp Schiphol zijn 
uitgenodigd de kiesmannen van 
de Omgevingsraad Schiphol (ORS), 
Wim Brouwer en Robbert Wortel, 
van de Legmeer en de kiesman-
nen namens het Platform Over-
last Schiphol Uithoorn (POSU), Ed-
dy de Leeuw en Klaas Bijlsma (te-
vens clustervertegenwoordiger van 
de Aalsmeerbaan), om de aanwe-
zigen bij te praten over de laatste 
ontwikkelingen rond het Schiphol-
dossier. Het bestuur heeft al toe-
zeggingen gekregen van raadsle-
den die ook op die avond aanwe-
zig zullen zijn, evenals vertegen-
woordigers van BBH Zijdelwaard en 
De Kwakel. Via de ORS en de po-
litiek wordt geprobeerd de overlast 
van Schiphol op de agenda te krij-
gen, maar misschien moeten de in-
woners hun stem weer eens wat 
nadrukkelijker laten horen. De leef-

baarheid in Uithoorn komt door de 
toenemende overlast van het vlieg-
verkeer steeds meer onder druk te 
staan. Helaas heeft een van de kies-
mannen van de Legmeer, Bill Lob-
brecht, zijn functie om persoonlijke 
redenen moeten neerleggen. Wie 
geïnteresseerd is om zijn plaats in 
te nemen, kan dit aan het bestuur 
meedelen.

Uithoorn voor elkaar
Het tweede onderwerp betreft de 
eerder genoemde enquête. ‘Uit-
hoorn voor elkaar’ is een samen-
werkingsverband tussen vijf wel-
zijnsorganisaties in Uithoorn, te we-
ten Mantelzorg&Meer, MEE Am-
stel en Zaan, Tympaan-De Baat, Vi-
det en Vita Amstelland. Sinds de-
ze zomer werken zij samen en via 
de resultaten van de enquête wil-
len zij hun dienstverlening beter af-
stemmen op de behoeften van be-
woners in de wijk. De resultaten van 
de enquête in de Legmeer zullen tij-
dens het bewonersoverleg met de 
aanwezigen worden besproken. Tij-
dens de vergadering ligt er ook een 
kaart van de wijk ter inzage waarop 
de ‘afdeling groenvoorziening’ van 
de gemeente heeft aangegeven op 
welke locaties snoeiwerkzaamhe-
den zullen plaatsvinden. Wie denkt 
hierop nog aanvullingen te kunnen 
melden kan dit aan het bestuur van 
Buurtbeheer meedelen. Iedereen 
die het goed met zijn of haar wijk 
voor heeft is van harte welkom de 
bijeenkomst bij te wonen. De onder-
werpen zijn voor iedereen in de wijk 
van belang. Toegang is gratis.

Schiphol als discussiepunt 
bij Buurtbeheer de Legmeer

Cursus EHBO 
Uithoorn - EHBO vereniging Camil-
lus zit al weer midden in het seizoen 
waarbij de herhalingslessen met ple-
zier gevolgd worden door de leden. 
Helaas kon de basiscursus EHBO in 
september geen doorgang vinden 
i.v.m. te weinig aanmeldingen. Het 
goede nieuws is dat er een nieuwe 
cursus gepland staat! Eind januari/
begin februari 2018 zal deze van start 

gaan. In 12 lessen (van 20.00 – 22.00 
uur op maandagavond in Het Buurt-
nest) leer je de basis van het verle-
nen van eerste hulp, inclusief reani-
matie, AEDbediening en kinder-ehbo. 
De kosten bedragen 190,- euro. De 
cursus wordt afgesloten met een exa-
men. Informeer bij uw ziektekosten-
verzekeraar of u in aanmerking komt 
voor vergoeding van het cursusgeld! 
Bel voor informatie naar Chris (06-
11155899) of Aernoud (06-44712585). 
Website: http://ehbo-camillus.nl 
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

DIERENHULP
Dierenambulance, 
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

INFORMATIEF

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 06-43294163

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

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

130e jaargang

OPLAGE: 14.900

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
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 attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 3:
UITHOORN, DE KWAKEL, 
NES A/D AMSTEL
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Bingo bij Ouderenbond
Uithoorn - De Uithoornse Oude-
renbonden houden, zoals lang-
zamerhand traditie is, ook dit 
seizoen hun bingomiddag op 
de tweede dinsdag van iedere 
maand. Dit keer is dat op dins-
dagmiddag 14 november aan-
staande. De Bingo vindt plaats bij 

VITA, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. 
Aanvang 14.00 uur, de zaal is 
open om half 13.30 uur. Uw gast-
vrouw is Hanny Kampen.  De toe-
gang is gratis en iedereen is wel-
kom. De consumpties zijn zeer re-
delijk geprijsd. Er zijn iedere keer 
veel mooie prijzen te winnen. 

Expositie Fotokring 
Uithoorn: ‘eyecatcher’ 
Uithoorn - Het is inmiddels een tra-
ditie geworden. In het najaar expo-
seert de Fotokring Uithoorn enkele 
weken lang met 36 foto’s in het ge-
meentehuis aan de Laan van Meer-
wijk. Van 7 – 30 november bent u 
onder openingstijden van harte wel-
kom om de tentoonstelling met the-
ma ‘eyecatcher’ te komen bewon-
deren. Dit alles onder de bezielen-
de leiding van Margot Fiechter, een 
van de betrokken leden van de fo-
tokring. Alle dertig leden van de fo-
tokring leveren een foto aan, enke-
len twee. Bij het fotograferen van 
een eyecatcher dachten de leden 
heel verschillend: van een bijzon-
der zelfportret tot een graffi ti-oog 
op een oude muur, van een blik-
vanger bij zonsondergang tot een 
stokstaartje dat rondkijkt. Juist de 
variatie op hetzelfde thema maakt 
een tentoonstelling, maar ook een 

kringavond interessant. Het bespre-
ken van foto’s rond een thema is 
niet zozeer een vergelijking van fo-
to’s, als wel een bespreking per fo-
to waarbij compositie, belichting, 
sfeer, scherpte, kleurgebruik of juist 
zwart-witgebruik besproken wor-
den. Leden kunnen op die manier 
iets van elkaar leren. De leden van 
de fotokring komen elke 2 weken 
op dinsdagavond bij elkaar. Vaak is 
er een clubcompetitie met verkie-
zing van foto van de maand, regel-
matig toont een van de leden wat 
meer van zijn of haar werk of van 
een zelf bedacht fotoproject, drie-
maal per jaar is er ‘café’ waarbij le-
den in ongedwongen sfeer wat fo-
to’s meenemen om elkaar te laten 
zien of tips te vergaren om de foto 
te verbeteren. 

Foto: Joke van Vliet

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 11 
november organiseert stichting Ser-
viam weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 

we beginnen om 20.00 uur. Komt al-
len, u heeft een gezellige avond en 
uw geld is goed besteed. Als hoofd-
prijs kunt u kiezen uit een van onze 
bekende enveloppen.

Knotten in en rond 
Uithoorn
Uithoorn - De knotgroep Uithoorn 
heeft er al twee werkdagen opzitten. 
Allebei op het Fort aan de Drecht. 
Eerst hooien op 28 oktober en daar-
na op 4 november veel zaagwerk 
aan bomen en struiken die van het 
fortterrein teveel een bos maken. 
De volgende werkdag is aanstaan-
de zaterdag 11 november. Dan gaan 
ze in Uithoorn zagen langs de noor-
doever van het Zijdelmeer aan al-
le bomen die overhangen over het 
water. Doel is om deze oever te be-
schermen tegen steeds verder af-
kalven. Juist die hoge en overhan-
gende bomen rukken bij fl inke wind 
hun wortels los en de grond erom-
heen. Zo is het pad langs de Zijdelse 
Zomp – zo heet dat gebied - al een 
aantal keren bedreigd door weg-
slaan van de oever. De Knotgroep 

verzamelt op 11 november om 9.00 
uur in de Werkschuur bij de kruising 
van Boterdijk met Elzenlaan. Dan 
lopen/fi etsen ze naar de werkplek. 
Om 13.00 uur stoppen ze met als af-
sluiting een kop stevige soep. Hal-
verwege is er koffi e met koek. Ieder-
een die een ochtend actief wil zijn 
in een mooi stukje natuur midden in 
Uithoorn, is van harte welkom. Ve-
le handen maken licht werk! Stevi-
ge schoenen of laarzen zijn nuttig, 
het kan nat zijn. Neem zelf ook een 
beker en lepel mee. De knotgroep 
zorgt voor goed gereedschap. De 
volgende werkdagen zullen zijn op 
25 november bij Fort Nigtevecht en 
op 9 december langs de Polderweg 
in Ouderkerk. Voor meer informatie: 
Bert Schaap, 0297-565172 of www.
knotgroepuithoorn.nl.

Lezing bij NVVH
Uithoorn - NVVH Vrouwennet-
werk Uithoorn organiseert een le-
zing op vrijdag 17 november van 
14.00-16.00 uur in de Schutse, de 
Merodelaan in Uithoorn door de 
heer Booman, over beroemd kris-
tal en glas uit Poolse glasateliers. 
De heer Booman is voorzitter van 
de Stichting Hulpactie Polen. Na 

de lezing biedt hij prachtige kerst-
en paasdecoraties aan, een en an-
der ter fi nanciering van individue-
le hulpverlening van o.a. een scoot-
mobielproject. Ook ondersteunt de 
Stichting jonge gezinnen, minder-
validen, en alle zorg die op haar 
pad komt. Leden zijn gratis, niet-
leden 3,- euro.

Weekagenda Vita Welzijn

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209
www.vita-amstelland.nl

ExpositiE
In de Bilderdijkhof hangt sinds 
kort weer een geweldig mooie 
expositie van het Schilderscol-
lectief Biezenwaard creatief. Een 
groep enthousiaste kunstschil-
ders komt elke week samen om 
met hun hobby bezig te zijn. Doel 
is om te werken aan de individu-
ele ontwikkeling van iedere deel-
nemer. Daarnaast is plezier ook 
een belangrijk element. De ba-
sis is aquarel maar er wordt ook 
met potlood, pen, pastelkrijt en 
houtskool gewerkt. Kom gerust 
langs op werkdagen tussen 9.00 
en 17.00 uur om deze bijzonder 
mooie expositie te bewonderen 
in de gangen van de Bilderdijk-
hof. Alle schilderijen zijn ook te 
koop. Op elk schilderij vindt u de 
naam van de kunstenaar als ook 
de prijs van het schilderij. Voor 
meer informatie kunt u terecht 
bij Stef Veerhuis, mailadres: stef.
veerhuis@outlook.com

VrijWilligErs gEzocht
Wij zijn op zoek naar mensen 
die het leuk vinden om een ou-
dere bewoner uit hun wijk of 
buurt te verblijden met een be-
zoek zo nu en dan. Gewoon voor 
een goed gesprek, om een spel-
letje te spelen, een wandeling te 
maken of samen boodschappen 

te doen. Ouderen wonen lan-
ger thuis dan vroeger het geval 
is. Daardoor is er vaker sprake 
van eenzaamheid. Veel ouderen 
zouden blij zijn met een bezoek-
je van een buurtbewoner. Heeft 
u wat tijd over en lijkt het u leuk 
wat tijd samen door te brengen 
neemt u dan contact op met Mo-
nique Sintenie, onze wijkcoach 
06-22385098 of Brigit Wennink, 
ouderenadviseur 0297- 532334 
(maandag t/m woensdag). Ook 
in De Kwakel zijn we op zoek 
naar vrijwilligers die op huisbe-
zoek willen gaan!

KlEurEn En Knip club
Iedere maandagmiddag kunt u 
tussen 13.30 en 16.00 uur in de 
Bilderdijkhof terecht om met el-
kaar kaarten te maken of om te 
kleuren. Vanzelfsprekend wordt 
er ook gezellig en gezamenlijk 
een kopje thee gedronken. 
 
KoErsballEn
Elke vrijdag van 09.30 tot 12.00 
uur kunt u komen koersballen 
in de Bilderdijkhof. Koersballen 
lijkt enigszins op jeu de boules. 
Bij koersballen spelen doorgaans 
twee partijen tegen elkaar, waar 
heren en dames aan mee kunnen 
doen. U bent altijd welkom om 
eenmalig gratis uit te proberen.

Voor meer Kwakelse historische en actuele informatie:
kijk op de website van Stichting De Kwakel Toen & Nu 
www.de-kwakel.com 

(foto’s: Stichting De Kwakel 
Toen & Nu / Dirk Plasmeijer)

Aflevering 46

1910 Jaagpad, …Toen 
De Vrouwenackersche molen stond aan het smalle Jaagpad. Samen 
met de andere twee molens, “Het Zandpad” (Uithoorn) en “de 
Calslager molen” (de Moordmolen/Jaagpad), hield de molen de wa-
terhuishouding in de Uithoornse- en De Kwakelse polder op peil. De 
molens werden in 1635 gebouwd onder supervisie van de beroemde 
molenbouwer uit De Rijp, Jan Adriaanszoon Leeghwater. Vanaf 1830 
tot aan de sloop van de molen in 1930 hebben hier meerdere gene-
raties Van Grieken als molenaar gewoond en gewerkt.

2016 Jaagpad, … nu 
Op de plek van de oude molen woonde tot de herfst van 1995 in 
een groen houten huisje de familie Turk. In november van dat jaar 
kochten de huidige bewoners, Irene Groeneveld en Mark Fransen, 
het oude groene huisje en sloopten het begin 1996 voorzichtig met 
hamer en breekijzer. In mei begonnen zij met de opbouw van dit 
nieuwe houten huis. Veel deden zij zelf en in juni 1997 betrokken 
zij hun nieuwe woning. Het was eerst donkerblauw en in 2011 is de 
kleur aangepast naar lichtblauw. Het gezin woont er met zijn vijven 
met veel plezier op een rustgevende en historische plek aan het 
Jaagpad. 

Kwakelse veiling levert dit 
jaar 67.023,- euro op
De Kwakel - Zaterdag 4 november 
was de tweede veilingavond in De 
Kwakel. De eerste avond, zaterdag 
28 oktober had al het hoge bedrag 
van 29.047,- euro opgeleverd en de 
verwachtingen waren dan ook hoog 
gespannen in De Kwakel. Exact om 
20.00 uur begon de veiling met een 
korte uitleg over de werking van de 
veiling door de voorzitter van het 
veilingbestuur Paul Habets. Met-
een waren er al ruim 100 mensen 
in de kantine van de s.v. KDO aan-
wezig en binnen het uur groeide dat 
aantal tot ruim 200. Dat bleek een 
goede basis voor de veiling. De vei-
lingavond startte zoals de laatste ja-
ren gebruikelijk met de kindervei-
ling. De eerste 25 kopen kregen een 
extra bonus in de vorm van 2 sets 
voetbalplaatjes van KDO beschik-
baar gesteld door AH Jos van den 
Berg. Op de kinderveiling gingen 
veel kleine koopjes onder de hamer 
Bijvoorbeeld 22,- euro voor zwem-
badkaartjes met hele gezin, 28,- eu-
ro voor een rubberboot of 14,- eu-
ro voor 2 kaartjes Chimpie Champ. 

Afwisseling
De laagste prijzen vallen vooral in de 
eerste anderhalf uur van de veiling. 
Daarna komt er meer afwisseling in 
de opbrengsten. Leuke koopjes op 
deze avond waren onder andere de 
voetbalclinic van de hoofdtrainer 
van KDO Raymond de Jong en zijn 
assistent Paul ten Brink. Voor 120,- 
wisten de KDO Dames 1 de voetbal-
clinic te bemachtigen. De meiden 
waren er heel blij mee. Een Ajax-

shirt ging voor 150,- euro onder de 
hamer en 2 kaartjes op de hoofdtri-
bune bij AZ-Ajax deed 290,- euro. 
Een toom kippen deed 110,- euro. 
De overnachting op een woonboot 
in de Prinsengracht van Amster-
dam bracht 320,- op. Een diner voor 
2 in een Michelinsterren restaurant 
in Schoorl ging voor 490,- euro on-
der de hamer. KDO3 gaat voor 820,- 
euro met 25 mannen poldersporten 
en BBQ’en

Topper
De topper was een bedrijfsfeest 
van 4 uur voor 80 personen bij 
Zaai. Het werd niet alleen de top-
per van deze avond maar ook de 
topper sinds jaren. Er ontstond een 
biedgevecht dat zich toespitste tus-
sen twee bieders. Het bod ging met 
100,- euro per bieding omhoog 
van 1.000,- euro naar 2.000,- euro, 
naar 3.000,- euro, naar 3.500,- eu-
ro. Toen deed Albert Blommesteijn 
van Poldersport nog een extra bo-
nus op de koop door vooraf aan het 
bedrijfsfeest een rondje Poldersport 
toe te voegen. Uiteindelijk werd de 
kavel voor 4.000,- euro gekocht. Om 
2.45 uur ging de laatste koop onder 
de hamer en bleef de teller van de-
ze tweede veilingavond stilstaan bij 
37.976,- euro. 
Samen met de opbrengst van de 
eerste avond betekent dat er dit jaar 
67.023,- euro verdeeld kan worden 
door het Kwakels verenigingsleven. 
Op vrijdag 24 november wordt de 
verdeling over de verenigingen be-
kend gemaakt.

Geen krant?
0297-581698
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Prinses Irenebrug blijft 
tweerichtingsverkeer houden
Vervolg van de voorpagina.

Landbouwverkeer kan t.z.t. ook niet 
meer door Uithoorn, maar zal even-
eens moeten omrijden, bijvoorbeeld 
via Vrouwenakker. Door het Amstel 
Aquaduct is van overheidswege nog 
niet toegestaan. Op geen enkele ma-
nier kregen insprekers steun vanuit 
de politiek, hoe begrijpelijk het men 
ook vond dat het omrijden via Vrou-
wenakker tijdrovend is en meer kos-
ten met zich meebrengt. Verder was 
men het erover eens dat hiervoor 
wel snel een oplossing moet worden 
gevonden waarbij direct wordt ge-
keken naar de onderdoorgang van 
de Amstel via het aquaduct. Er zijn 
immers maar weinig andere alterna-
tieven voor een oversteek van oever 
tot oever.
Er werd in de raad door de politie-
ke partijen nogal wat gediscussi-
eerd over de voorgestelde inrich-

ting van het nieuwe dorpshart met 
daarbij natuurlijk de afwikkeling van 
het verkeer. Wethouder Marvin Po-
lak gaf nog een keer uitleg op het 
voorstel van het college waar het 
onder andere de verkeersafwikke-
ling betrof. “Er moet een balans zijn 
tussen bereikbaarheid van het cen-
trum met de economische levendig-
heid, de ruimtelijke kwaliteit en een 
aangenaam verblijfsgebied. Dat is 
een spanningsgebied dat volgens 
het college kan worden opgelost 
met het instellen van een eenrich-
tingsverkeer,” aldus de wethouder 
die verder alle vragen vanuit de raad 
zo goed mogelijk beantwoordde en 
tevens blijk gaf geluisterd te hebben 
naar de insprekers. Hij nam verschil-
lende aspecten daaruit in zijn beant-
woording mee. 

Appartementen op Amstelplein
Tot ieders verrassing werd in de 

plannen ook een nieuw (kleinscha-
lig) appartementengebouw ge-
noemd dat op het Amstelplein ach-
ter het winkelcentrum zal moeten 
verrijzen. Daardoor kan er wat meer 
sfeer op het plein worden gecre-
eerd. Vanwege dit plan zal de bus-
halte misschien naar elders ver-
plaatst moeten worden. Ook dit on-
derwerp viel ten prooi aan een dis-
cussie. Bij dit plan heeft ook Achmea 
als eigenaar van het winkelcentrum 
zich laten horen, maar was volgens 
de wethouder niet ‘tegen’. “Wél te-
gen de instelling van het eenrich-
tingsverkeer, zoals de Werkgroep 
Dorpscentrum dat ook is, maar ver-
der akkoord gaat met het dorpsplan 
als zodanig.” Van verschillende kan-
ten werd de wethouder gewezen op 
het feit dat buurgemeenten De Ron-
de Venen en Aalsmeer reeds maat-
regelen hebben getroffen en/of nog 
zullen nemen om doorgaand ver-

Het plan is om op het Amstelplein een appartementengebouw neer te zetten.

keer te ontmoedigen waardoor het 
centrum van Uithoorn al veel min-
der doorgaand verkeer krijgt te ver-
werken. Na een korte schorsing 
liet fractievoorzitter Herman Bezuij-
en (GB) aan het einde van het de-
bat weten voorstander te zijn om tot 
stemming over te willen gaan op ba-
sis van het feit dat het plan er ligt, al-
le details besproken zijn en het de-
bat is gevoerd. Hij kreeg de andere 
raadsfracties daarin mee. Er werden 
twee amendementen ingediend. Eén 
was er van CDA en DUS! die aanga-
ven de voorkeursvariant Dorpshart 
aan de Amstel te willen vaststel-
len en dit verder te laten uitwerken, 
maar dat voor alle motorvoertuigen 
over de brug vice versa een ‘knip’ 
wordt aangebracht. Dus helemaal 
geen autoverkeer meer vanaf de 
Irenebrug naar het centrum en om-
gekeerd. Bij de stemmingen kreeg 
dit geen steun en werd verworpen. 
Het andere amendement werd in-
gediend door PvdA, GB en VVD Uit-
hoorn/De Kwakel. Net als bij het 
voorgaande amendement werd het 
college opgedragen de voorkeurs-
variant uit te voeren, maar nu met 
handhaving van het tweerichtings-
verkeer vanaf de Irenebrug tot aan 
de Laan van Meerwijk. Dit werd on-
dersteund door Groen Uithoorn met 
een meerderheid van stemmen aan-
genomen. (m.u.v. DUS!, CDA en Ons 
Uithoorn). Het raadsvoorstel over 
hele Plan Dorpscentrum werd in de-
ze variant door VVD, PvdA, Groen 
Uithoorn en GB met een meerder-
heid van stemmen aangenomen. Te-
gen stemden CDA, DUS! en Ons Uit-
hoorn. 
Wethouder Polak zei toch tevreden 
te zijn met dit besluit, ondanks dat 
het eenrichtingsverkeer van de baan 
is. Hij voegde eraan toe nu zo snel 
mogelijk te willen overgaan tot da-
den om er een leefbaar, maar toch 
toegankelijk centrum van te wil-
len maken. Het merendeel van de 
aanwezigen op de publieke tribune 
was eveneens content met het be-
sluit, op degenen na die ook graag 
een oplossing voor het landbouw-
verkeer hadden willen zien. Verder is 
iedereen benieuwd naar de volgen-
de stap, namelijk de daadwerkelijke 
invulling van het plan en de afwik-
keling van het verkeer door het cen-
trum. Wordt vervolgd dus.

Mooiste Bruna van Nederland 
zit op het Amstelplein
Uithoorn - Woensdag 8 november 
opende een geheel vernieuwde en 
grote winkel van Bruna haar deu-
ren in winkelcentrum Amstelplein. 
De Bruna is verhuisd van de beken-
de locatie aan de Schans, tegen-
over het Kruidvat, naar de tot voor 
kort leegstaande winkelruimte op 
de hoek waar ooit Zwart Schoen-
mode was gevestigd. Bruna heeft 
sinds 1991 op de voormalige loca-
tie de winkel gehad. Maar die werd 
vanwege uitbreidende activiteiten 
en het grotere assortiment langza-
merhand te klein. “Het heeft heel 
wat voeten in de aarde gehad en 
ook lang geduurd voordat de over-
stap van de vorige winkel naar de-
ze ruimte mogelijk was,“ vertelt Wim 
Mijnders die samen met zijn vrouw 
Marjan al die jaren de Brunawinkel 
in beheer heeft. “De nieuwe win-
kel is niet alleen veel groter waar-
door we het assortiment beter en 
overzichtelijker kunnen presente-
ren, maar is ook volgens de nieuw-
ste winkelformule van Bruna inge-
richt en voorzien van ledverlichting. 
Vanzelfsprekend zijn ook het bewa-
kingscamerasysteem en de airco 
mee over gegaan. Al met al kunnen 
we spreken dat we hier de mooi-
ste en meest uitgebreide Brunawin-
kel van heel Nederland hebben,” al-
dus een enthousiaste Wim die su-
perlatieven tekort komt. Marjan is 
net zou opgetogen over de nieuwe 
winkellocatie. “De postservice kun-
nen we nu ook beter afhandelen. 
We hebben meer ruimte in het ma-
gazijn voor poststukken en pakket-
ten. Alle posthandelingen in de let-
terlijke zin van het woord kunnen bij 
ons worden uitgevoerd. Dus pak-
jes, brieven, aangetekende stukken 
voor binnen- en buitenland, bren-
gen en afhalen, postzegels kopen 
en dergelijke is mogelijk. Net als 
kentekens van auto’s overschrijven. 
Wie overdag werkt kan post die niet 
door de brievenbus past, bij Bruna 
laten afleveren. ‘Pakje gemak’ heet 
dat. Dat moet dan wel bij de afzen-
der aangevraagd worden of men 
die service verleent. Het gaat daar-

bij voornamelijk om artikelen die via 
de website worden besteld en daar 
hebben we het heel druk mee,” vult 
Marjan aan.

Winkel voor iedereen
Vergeet daarbij ook niet een wand 
met cartridges voor nagenoeg alle 
printertypen. Aantrekkelijk om die 
bij Bruna te kopen want voor elke 
ingeleverde lege cartridge krijg je 
één euro terug. Ook de stelling met 
het omvangrijke tijdschriftenaanbod 
is uitgebreid. En wat te zeggen van 
het enorme aanbod aan leesboeken 
en stripboeken dat in de nieuwe 
winkel ook beter tot zijn recht komt, 
met daarnaast tal van kranten, kan-
toorbenodigdheden (m.n. voor 
zzp’ers), cadeauartikelen, wens- en 
ansichtkaarten (ook van Uithoorn), 
artikelen voor de jeugd en zo meer. 
Er is nu ruimte om dat nog beter on-
der de aandacht te brengen. Onver-
anderd blijft dat Bruna jaarlijks in-
speelt op bekende en interessante 
acties, zoals de Kinderboekenweek 
en de vakantieweken met speciale 
vakantie-uitgaven en stripboeken. 
Marjan: “We zijn een winkel voor ie-
dereen, jong en oud en goed toe-
gankelijk. Misschien daarom funge-
ren we vaak ook als een sociaal tref-
punt. Het is altijd druk bij ons. Dat 
maakt dit werk zo leuk; bij de vori-
ge winkel zat de loop er geduren-
de 26 jaar al goed in en we denken 
dat dit hier niet zal veranderen. We 
verwachten zelfs dat het klantenbe-
stand zal toenemen omdat we be-
ter in de loop van het winkelcen-
trum zitten. Samen met de andere 
ondernemers moeten ook wij onze 
klanten hier op het Amstelplein bin-
nenboord proberen te houden. We 
hebben nog ruim 10 jaar te gaan 
voordat we de pensioengerechtig-
de leeftijd hebben bereikt en dat 
stukje toekomst pakken we nu mooi 
mee met onze nieuwe winkel waar 
we heel blij mee zijn.” Meer we-
ten? Stap de winkel eens binnen of 
kijk bij www.bruna.nl en www.bru-
na.nl/zakelijk. Bellen kan ook: 0297-
560044.

André Jansen lijsttrekker 
CDA Uithoorn/De Kwakel
Uithoorn - Nieuwkomer André Jan-
sen uit Uithoorn is door het bestuur 
van de afdeling CDA Uithoorn/De 
Kwakel voorgedragen als beoogd 
lijsttrekker bij de aankomende ge-
meenteraadsverkiezingen in 2018. 

Wie is André Jansen 
André Jansen woont sinds 2007 in 
Uithoorn en is sinds enkele jaren 
verbonden aan het CDA. Hij is in 
Uithoorn actief geweest als lid van 
het participatie platform en is daar-
naast de grondlegger van het buurt-
platform Nextdoor in Uithoorn. Hij is 
binnen de Emmaus Parochie actief 
als lector. André is 58 jaar, gebo-
ren in Enschede en na tussenstops 
in Apeldoorn en Ouderkerk aan de 
Amstel sinds 2007, met zijn echtge-
note, woonachtig in Uithoorn. Ze 
hebben samen twee uitwonende 
dochters, waarvan er één in de USA 
woont en werkt, de ander werkt in 
Kudelstaart. 

Groot netwerk 
Als oud directeur van de stichting 
KICI (Kleding Inzameling voor Cha-
ritatieve Instellingen) heeft hij een 
groot netwerk opgebouwd in die 
goede doelen wereld. Als oprich-
ter en voorzitter van Africa Collects 
Textile (ACT) was hij een drijvende 
kracht achter het opzetten van klei-
ne fabriekjes die van oude kleding 
weer nieuwe dekens voor de Mas-
sai maakten en later ook schoolu-
niformen. Daarnaast is hij als oud 
voorzitter van Kiwanis Amsterdam 
en later ook als landelijk bestuurder 
nauw betrokken geweest bij een in-
ternationaal project i.s.m. Unicef om 
het Jodium tekort de wereld uit te 
werken.

Verdienstelijk op veel terreinen
André heeft zich in zijn loopbaan 
zich op verschillende terreinen ver-
dienstelijk gemaakt. Zo werkte hij in 
de meubelindustrie voor bedrijven 
als: Dauphin (Benelux) en Gelder-
land Meubelen en Vitra (Benelux) 
als algemeen directeur en bij KICI 
en bij de stichting GIVERS was hij 

operationeel directeur. Voor de RA-
BO-bank Amstelveen heeft André 
tot aan de fusie als bestuurslid ge-
werkt. André is sinds 2004 geves-
tigd als interim manager en consul-
tant en op die manier is André op dit 
moment werkzaam voor een bedrijf 
dat actief is in de opslag van zon-
ne-energie en is hij docent econo-
mie aan een scholengemeenschap 
voor leerlingen met een stoornis in 
het autistisch spectrum.

Overtuiging en enthousiasme
Op het verzoek van de commissie 
die zich bezig houdt met het sa-
menstellen van de kandidatenlijst 
die hem vroeg of hij voorgedragen 
wilde worden als lijsttrekker, rea-
geerde hij als volgt: “Ik zeg je toe 
met overtuiging en enthousiasme 
deze uitdaging te aanvaarden en 
ik zal me inzetten om voor het CDA 
het maximale uit de komende ver-
kiezingen te halen.
Ter voorbereiding op het CDA-raad-
lidmaatschap heeft André vorig jaar 
al de CDA-zomerschool doorlopen 
en heeft hij Politiek Actief, de lokale 
training van de gemeente Uithoorn 
gevolgd. Zijn motto: “Kies CDA als 
je om Uithoorn en De Kwakel geeft”. 
Tijdens de ledenvergadering op 28 
november zal André Jansen officieel 
worden voorgedragen aan de CDA 
leden, waarna deze eerste plek en 
de overige posities op de kandida-
tenlijst officieel worden goedge-
keurd.

Winnaar 3-gangen diner
De Kwakel - Voor de zomer werd 
met deze krant een speciale jubile-
umkrant meegezonden van Bistro9. 
Het restaurant Bistro9 bestond toen 
3 jaar en restaurant Leenders, waar 
het ooit allemaal mee begon, 130 
jaar en eigenaren Ad en Joke waren 
deze afgelopen lente ook nog eens 
30 jaar samen aan het ondernemen. 

Voor Ad en Joke een mooie aan-
leiding om dat alles, in een speci-
ale jubileumkrant, onder de aan-
dacht te brengen. Naast allerlei ver-
halen kon men in de jubileumkrant 
een woordzoeker oplossen, waar-
mee een 3-gangen diner voor 2 per-
sonen gewonnen kon worden. De 
winnaar is inmiddels bekend: Sa-
cha Huisman. Bij de verloting onder 

de vele goede inzendingen, ‘lekker 
eten doe je bij Bistro9 in De Kwa-
kel’, kwam haar naam uit de bus. Af-
gelopen week genoot zij samen met 
vriendin Sandra Kleverkamp van 
deze prijs. Bij Bistro9 kunt u terecht 
voor (h)eerlijke gerechten, die met 
aandacht worden gemaakt. Alle ge-
rechten kosten 9,- euro en hebben 
het formaat van een voorgerecht. 
Chefkok Ad Bocxe laat zich voor-
al inspireren door het beste wat het 
seizoen te bieden heeft. Verrassend, 
vers, puur en alles huisgemaakt. De 
kaart wisselt voort durend. Er staan 
altijd 9 gerechten op de kaart en 6 
op het schoolbord. Hierdoor heeft u 
de mogelijkheid om meerdere ge-
rechten te proeven en uw eigen me-
nu samen te stellen. 

Links op de foto winnares Sacha Huisman, midden Sandra Kleverkamp en 
rechts Joke Daams.

Uitvoeringsbesluit Uithoornlijn 
aangenomen door raad

Klaverjassen in De Hoef
De Hoef - De Biljartclub “De Hoef” 
organiseert aanstaande zaterdag 11 
november weer een gezellige kaart-
avond zoals elke 2e zaterdag van de 
maand bent u weer van harte welkom 
om in dorpshuis De Springbok in De 
Hoef om gezellig een kaartje te leg-
gen. U betaald 3 euro en krijgt het 2e 
kopje koffie gratis. Er zijn nu al weer 

sinterklaas prijzen te verdienen. Aan 
het einde van het seizoen worden van 
5 avonden de punten bij elkaar geteld 
voor de seizoensprijs. De avonden van 
dit seizoen zijn: 11 november 2017, 9 
december 2017,  13 januari 2018,10 
februari 2018, 10 maart 2018, 14 april 
2018. Het kaarten start om 20.00 uur 
en de zaal is open om 19.30 uur.

Uithoorn - Het lag al in de lijn der 
verwachtingen dat de gemeente-
raad het Uitvoeringsbesluit van de 
Uithoornlijn zou steunen en aan-
nemen. Tijdens de commissiever-
gadering Wonen en werken op 19 
oktober had de raadscommissie al 
een aantal wensen en aanvullingen 
geformuleerd die kunnen worden 
meegenomen in het uitvoerings-
traject. De raad ging daarover op 2 
november niet met een politiek de-
bat op in, want het was aan het ein-
de van de raadsvergadering slechts 
een hamerstuk waarmee door alle 
partijen werd ingestemd. Het voor-
stel van de commissie werd over-
genomen om mee te geven aan 
de Regioraad van de Vervoerre-
gio Amsterdam die dit kan imple-
menteren in het uiteindelijke Uit-
voeringsbesluit. Dit is een voortzet-
ting in de planning om de Amstel-

veenlijn (tram) door te trekken naar 
Uithoorn centrum, met als eindpunt 
het Oude Spoorhuis aan de Stati-
onsstraat. Met het Uitvoeringsbe-
sluit wordt de aanbesteding van de 
aanleg van de Uithoornlijn gestart. 
Uiteindelijk vindt de besluitvorming 
plaats op 12 december door de Re-
gioraad. Daarvóór konden er via be-
sluiten in de gemeenteraad nog ad-
viezen worden ingebracht door de 
betrokken gemeenten. De raads-
commissie heeft daaraan op 19 no-
vember handen en voeten gege-
ven die door de raad zijn bekrach-
tigd. Anders gezegd, wat betreft de 
gemeente Uithoorn kan de aan-
leg van de Uithoornlijn volgend jaar 
van start gaan met dien verstande 
dat de wensen en aanvullingen zo-
als die zijn ingebracht bij de Regio-
raad daarin ook daadwerkelijk wor-
den meegenomen.

Uithoorn - Op vrijdag 3 november 
tussen 11.00 en 12.00 uur is er in de 
Admiraal de Ruyterlaan een bank-
pas gestolen bij een oudere bewo-
ner. Op de galerij stond een ‘bezor-
ger’ met een pakje waarvan het eti-
ket was beschadigd. Hij zei daarom  
een identiteitskaart nodig te heb-
ben van de bewoner. De bezorger is 
achter de melder aan de woning in-
gelopen. De melder pakte z’n kaart 
en de ‘bezorger’ keek deze na. Mo-
gelijk is toen een tweede man de 
woning binnengeslopen. Als iets la-
ter de ‘bank’ belt met het verzoek de 
pincode te geven, geeft de melder 
deze niet. Hij ontdekt daarop ge-

lijk wel dat de bankpas weg is. Mel-
der heeft gezien dat de ‘bezorger’ 
zich buiten op straat aansluit bij een 
tweede man.  Het betreft twee man-
nen van rond de 30 jaar en met een 
Noord-Afrikaans uiterlijk.
Vooral in deze tijd waarin veel pak-
ketten worden bezorgd, neemt de 
kans toe op dergelijke trucs. Advies 
van de politie: Laat de bezorger bui-
ten wachten en sluit hierna de deur. 
Verder vragen banken nooit telefo-
nisch om de pincode! En, pakket-
bezorgers komen altijd met een be-
stelbus vanwege meerdere pakket-
ten. “Heb gewoon een gezond wan-
trouwen”, besluit de politie. 

Politie: Hou gezond wantrouwen!
Bankpas van bewoner door 
‘pakketbezorger’ gestolen
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Kompassion en Passionkoor 
een daverend succes
Regio - Het Passionkoor heeft af-
gelopen zaterdag haar jaarlijkse 
concert gegeven. Dit keer werd ge-
kozen voor het prachtige Theater 
de Meerse in Hoofddorp. Een wer-
velende show, prachtige zang van 
verschillende solisten en arrange-
menten met wereldmuziek uit al-
le hoeken van de wereld brachten 
bezoekers in beroering! Ladyspea-
ker Sabine Baak wist het publiek 
te boeien met uitleg en aankondi-
ging! De uitverkochte zaal was laai-
end enthousiast en verrast door al-
le klanken en kleuren. Het koor be-
gon met een Keltisch strijdlied Cu 
Chulainn gecomponeerd door Karl 
Jenkins. Daarna onder andere Sa-
vanni Nukahtaa een Fins poplied, 
Le sable, een weemoedig lied van 
Herman van Veen, Rara Papiyon 

een Haïtiaans lied, het tedere Ja-
panse Sakura over de kersenbloe-
sem, gevolgd door stampende rit-
mes van Bonse Aba uit Zambia en 
het het Oekraïnse Plyve Kacha. Tot 
slot het Zuid-Afrikaanse Pata Pata 
van Miriam Makeba. Ook de warm-
klinkende klanken en begeleiding 
van Peter&Marion van Z.o.o guitar-
duo en het passionele optreden van 
Tango Alma Arjan&Marianne werd 
zeer gewaardeerd. Dit alles onder 
de bezielende leiding van veelzijdig 
dirigent Rutger van Leyden, m.m.v. 
pianist en accordeonist James Pol-
lard en met choreografie van An-
gelique Wardenier. Als toegift was 
gekozen voor het Israelische Hava 
Naguila. Dit betekent “Laat ons ge-
lukkig en vrolijk zijn. Laat ons zin-
gen en vrolijk zijn”.

Landbouwverkeer de 
dupe door raadsbesluit
Regio - Het zat er wel aan te komen 
dat landbouwverkeer binnen afzien-
bare tijd niet meer via de Prinses 
Irenebrug en het dorpscentrum van 
Uithoorn kan rijden. De gemeente-
raad stemde donderdagavond 2 no-
vember in met het plan dat het col-
lege bevoegdheid geeft om het cen-
trum van het oude dorp opnieuw in 
te richten, zowel in bouwtechnisch 
als verkeerstechnisch opzicht vol-
gens de door haar gekozen vari-
ant ‘Dorpshart aan de Amstel.’ Hoe 
het plan daadwerkelijk wordt uitge-
werkt is nu nog niet bekend, wel dat 
doorgaand verkeer, waaronder be-
halve autoverkeer ook vracht- en 
landbouwverkeer zoveel mogelijk 
door het centrum wordt geweerd. 
Een pluspunt is wel dat de raad via 
een amendement het college op-
dracht heeft gegeven de verkeers-
afwikkeling over de Prinses Irene-
brug in twee richtingen te hand-
haven zoals dat nu ook het geval 
is. Maar daar heeft het landbouw-
verkeer niets aan, want dat kan Uit-
hoorn niet (meer) in (en uit). Daar 
komt bij dat door de rechtbank Am-
sterdam de gemeente Uithoorn ook 
al in het gelijk is gesteld over het 
afsluiten van het stuk N196 in Uit-
hoorn. Aldus heeft de gemeente 
twee troeven in handen om land-
bouwverkeer voorgoed de deur te 
wijzen. Dat moet via andere wegen 
omrijden. Nu nog via de Ringdijk 2e 
Bedijking, De Hoef en Vrouwenak-
ker om over de N231 bij de kruising 
Koningin Máximalaan/Legmeerdijk 
te belanden. Maar in de (nabije?) 
toekomst is doorgang onder het 
Amstel aquaduct over de N201 wel-

licht een optie nadat hier van over-
heidswege toestemming voor wordt 
gegeven. Dat zou het huidige pro-
bleem oplossen.

Hoe dan?
De doorgang van het landbouwver-
keer is al vele jaren onderwerp van 
discussie. Tijdens de laatste com-
missie- en raadsvergadering (op 
19 oktober en 2 november) werd 
de problematiek nog eens duide-
lijk voor het voetlicht gebracht door 
een aantal insprekers. Maar on-
danks hun goed onderbouwde be-
toog leverde het voor hen geen re-
sultaat op. Dat geldt ook voor een 
mogelijke oversteek over de bus-
brug die daarvoor aangepast moet 
worden. Dat kost veel geld waaraan 
De Ronde Venen en de provincie 
Utrecht destijds niet aan wensten 
mee te betalen. Bovendien moet er 
dan een afrit worden gemaakt na-
bij de Amsterdamseweg en met de 
toekomstige aanleg van de tramlijn 
in het vooruitzicht is dat een kans-
loze missie. Blijft over omrijden via 
Vrouwenakker naar de gewenste 
bestemming aan de andere kant vi-
ce versa. Dat is minstens 12 km ex-
tra (enkele reis) over (smalle) bin-
nenwegen. Zo niet, hoe dan? Dat 
blijft de vraag waar op dit moment 
geen antwoord op kan worden ge-
geven, uitgaande van het standpunt 
van de gemeente Uithoorn. Komt 
tijd, komt raad luidt een spreek-
woord. Maar tot op heden is het be-
grip ’raad’ – op welke manier men 
daar ook invulling aan geeft - nooit 
in het voordeel van het landbouw-
verkeer geweest.

Over de Prinses Irenebrug is dit straks niet meer mogelijk

Zolang het officieel nog niet mag gebeurt het stiekem…

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

Mijn neefjes op de boerderij 
vuurden met hun buks op alles 
wat vloog, bij voorkeur op kraai-
en, en het frustreerde ze mate-
loos dat ze nooit iets raakten. Ze 
vonden dat ik het als stadsjon-
getje ook maar eens moest pro-
beren en omdat ik geen zin had 
op kraaien te schieten, richt-
te ik recht omhoog, op een stip-
je boven me in de lucht. ‘Dat 
raak ik toch nooit,’ dacht ik. Ter-
wijl om me heen weidevogels 
een luidruchtig concert opvoer-
den, drukte ik af. Een harde knal, 
een hapering in de kakofonie, 
een plofje in het gras. De neef-
jes staarden me sprakeloos aan 
en raapten het doorboorde lijk-
je op. Het was de eerste keer dat 
ik een veldleeuwerik van dicht-
bij zag. Iets groter dan een mus, 
vergelijkbare kleuren en gro-
te bruine ogen die me dof aan-
staarden. Zijn kuifje hing er slap-
jes bij. Het ergste vond ik de ro-
de druppels die uit het snavel-
tje sijpelden, als zichtbare laatste 
tonen van zijn in bloed gesmoor-
de lied. Een lente zonder merel-
gezang, niet zo denkbeeldig ove-
rigens, zou als een onaanvaard-
baar verlies worden beschouwd. 
Op ons platteland heeft zich iets 
vergelijkbaars al voorgedaan. 
Ooit krioelde het er van de veld-
leeuweriken die hoog in de lucht 
hun minutenlange liedjes al flad-
derend en  draaiend  ten geho-
re brachten. Inmiddels hebben 

degenen die zich dit nog her-
inneren de midlifecrisis er al-
lang opzitten. Sinds mijn fatale 
schot is het aantal veldleeuwe-
riken met maar liefst 95% afge-
nomen. Alsof het een startschot 
was!Gelukkig stabiliseert hun 
aantal zich op de resterende 5% 
en is er in de herfst een kleine 
opleving als Scandinavische vo-
gels hier op doorreis zijn. Zang-
vluchten voeren ze dan helaas 
niet uit, maar soms moet je te-
vreden zijn met wat je nog hebt. 
Het is een eentonig en som-
ber verhaal, ook de veldleeuwe-
rik is slachtoffer van de intensie-
ve landbouw. Op insectenarme 
velden die te vroeg en te vaak 
worden gemaaid weet de op de 
grond nestelende veldleeuwerik 
onvoldoende nageslacht groot te 
brengen. Duizenden jonge veld-
leeuweriken worden jaarlijks let-
terlijk neergemaaid. Dat is an-
dere koek dan baldadige jonge-
tjes met een buks! En dan wor-
den ze ook nog illegaal bejaagd 
in landen rond de Middellandse 
Zee, waar men ze als delicates-
se beschouwt. Dit voorjaar hoor-
de ik voor het eerst in jaren weer 
een veldleeuwerik zingen. In de 
Bovenkerkerpolder. Hoog bo-
ven me zag ik het stipje. Het was 
of er een gaatje in de hemel zat 
waardoor vergeten klanken om-
laag dwarrelden.

Jaap Kranenborg

Een gaatje in de hemel

www.ivN.Nl/afDEliNg/DE-roNDE-vENEN-uithoorN

NISSAN MICRA

Nissan Nieuwendijk                
Zijdelweg 53, 1421 TC Uithoorn, Tel.: (0297) 56 30 44, nissan-nieuwendijk.nl        

NÚ € 3.500
KORTING

NOG SLECHTS
5 BESCHIKBAAR

Nissan MICRA:  3,2-6,0 l/100km  103 tot 108 gr/km.

Mooi resultaat
Inzamelingsactie 
Voedselbank bij Deen
Uithoorn - Afgelopen zaterdag or-
ganiseerde Voedselbank Uithoorn – 
De Kwakel, ditmaal in samenwer-
king met supermarkt DEEN op het 
Legmeerplein, een inzamelingsactie 
voor levensmiddelen. Een team van 
zeer enthousiaste vrijwilligers stond 
klaar om klanten van Deen te vra-
gen producten te doneren die op-
gesteld stonden bij het producten-
plein. Dit heeft een resultaat opge-
leverd van 35 kratten met levens-
middelen en 65,42 euro in de col-

lectebus. Hier is de Voedselbank 
heel blij mee. Door deze inzame-
ling is het mogelijk om de diversiteit 
van de pakketten te vergroten voor 
de inmiddels 46 huishoudens in Uit-
hoorn en de Kwakel die hier ge-
bruik van maken. Het geld in de col-
lectebus zal volledig ten goede ko-
men aan de voedselbank. Op zater-
dag 9 december start er een nieuwe 
supermarktactie, ditmaal in samen-
werking met AH Jos van den Berg 
op het Amstelplein.

Wereldkeuken viert 
3-jarig bestaan!
Uithoorn - Op woensdag 15 no-
vember is er weer een Wereldkeu-
ken in t Buurtnest, deze keer niet 
met een bepaalde keuken of cul-
tuur als thema maar, vanwege het 
3-jarig bestaan, diverse kleine ge-
rechten en hapjes. Wilt u er dit keer 
ook (weer) bij zijn, dan kunt u vast 
de datum noteren: woensdag 15 
november om 18.00 uur in t Buurt-
nest. Opgeven kan via e-mail op we-
reldkeukeneuroparei@gmail.com of 
door een berichtje achter te laten op 

onze facebookpagina Wereledkeu-
ken Europarei. Let op: we zitten met 
een maximaal aantal mensen, dus 
als u weet dat u wilt komen, en met 
hoeveel, geef dit dan z.s.m. door. De 
kosten zijn vijf euro, voor eventuele 
drankjes wordt dan nog een kleine 
vergoeding gevraagd. Welke keu-
kens en gerechten er op het menu 
staan is nog een verrassing, maar 
als u op de hoogte wilt blijven kan 
dit door ons te liken op facebook 
(Wereldkeuken Europarei).

Vogelvereniging De Groenling 
De Kwakel - We houden in het 
weekend van 10 – 12 november 
weer de jaarlijkse vogeltentoonstel-
ling. De tentoonstelling zal plaats-
vinden in de kantine van sportcom-
plex KDO te De Kwakel. De ope-
ningstijden zijn: vrijdag 10 novem-
ber 20.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 11 
november 10.00 tot 18.00 uur. Zon-
dag 12 november 10.00 tot 16.00 
uur. De opening van de tentoon-
stelling zal op vrijdag 10 novem-
ber om 20.00 uur plaatsvinden in de 
kantine. Op woensdagavond begin-
nen de eerste voorbereidingen om 
er een mooie tentoonstelling van te 
maken en op donderdagavond kun-

nen dan alle inzenders hun vogels 
komen inbrengen. Op vrijdag ko-
men er officiële keurmeesters van 
de Nederlandse Bond van Vogels 
naar KDO, om de vogels te keuren 
aan de hand van de bondsrichtlij-
nen. Sommige vogels worden ge-
keurd uitsluitend op kleur en ande-
re vogels op vorm of postuur. Alle 
vogels moeten in een goeie conditie 
zijn en er goed verzorgd en schoon 
uitzien. De keurmeesters bepa-
len ook welke vogel de uiteindelij-
ke kampioen van de tentoonstelling 
wordt. Daarnaast zijn er per soort 
ook nog prijzen te winnen.. Entree 
is gratis!!!

Sint Maarten viering bij 
Vrije School Groene Hart
Regio - Op zaterdagmiddag 11 no-
vember organiseert de Initiatief-
groep Vrije School Groene Hart voor 
geïnteresseerde ouders en kin-
deren van alle leeftijden een Sint-
Maarten activiteit met zelfgebak-
ken broodjes, vuur en glühwein. 
Locatie:  Oosterlandweg 16A van 
15.30 tot 17.00 uur. Het vieren van 
de jaarfeesten gebeurt in de vrije-
school op geheel eigen wijze met 
liedjes, verhalen en creatieve activi-
teiten. Daarom organiseert de initi-
atiefgroep Vrije School Groene Hart 
op zaterdagmiddag  11 november 
een Sint-Maarten activiteit. De kin-
deren kunnen lekker samen spelen, 
een broodje bakken in het vuur en 
iets moois maken, bijvoorbeeld een 
pompoen-lampion versieren. Ou-
ders kunnen hun kind hierbij helpen 
en elkaar ontmoeten bij het vuur, 
met glühwein en andere versnape-
ringen. Belangstellenden zijn van 
harte welkom op zaterdag 11 no-

vember tussen 15.30-17 uur, Ooster-
landweg 16A, Mijdrecht. Om 16.30 
wordt het Sint Maarten verhaal bij 
het vuur verteld. Graag aanmelden 
via vrijeschoolgroenehart@gmail.
com. Per activiteit is er een kleine 
bijdrage van 1,00 Euro voor onder 
andere materiaal.  Kijk voor meer in-
formatie op vrijeschoolgroenehart. 
wordpress.com

Jazz aan de Amstel vol 
variatie
Regio - Zondag 12 november zijn 
Dennis Kivit en Leon Zautsen spe-
ciaal te gast bij Jazz aan de Amstel. 
Laat u verrassen door mooie liedjes 
en waant u zich in het theater. On-
der leiding van singer/songwriter en 
presentatrice Shyla Zoet kunt u ge-
nieten van echte Jazz standards, ei-
gen werk en deze keer ook Neder-
landstalige muziek. Zanger, gita-
rist en liedjesschrijver Dennis Ki-
vit heeft reeds vele projecten op 
zijn naam staan. Hij studeerde gi-
taar en zang aan het conservatori-
um, won verschillende muziekon-

derscheidingen. Jazz aan de Am-
stel is een initiatief van Shyla Zoet 
en Sjiek aan de Amstel. Door de va-
riatie van artiesten, muziekkeuze en 
prettige sfeer is het elke keer weer 
verrassend en zeer toegankelijk 
voor een breed publiek. 12 novem-
ber bestaat de band uit Dennis Ki-
vit (gitaar/zang), Joos van Leeuwen 
(piano), Peter Bergman (bas), Olaf 
Keus (drums), Leon Zautsen (sax) 
en Shyla Zoet (zang en presentatie). 
Locatie: Sjiek aan de Amstel, Markt-
plein 11 Uithoorn tussen 15.30-17.30 
uur. Entree 3,- euro.
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27e ZILVEREN TURFLOOP WEER GEWELDIG

De Ronde Venen - Een rustige zondagochtend 
in de herfst? Niet in Mijdrecht op de eerste zon-
dag van november. Na weken voorbereiding was 
het afgelopen zondag tijd voor de 27e Zilveren 
Turfl oop. De organisatie probeert elk jaar de Zilve-
ren Turfl oop professioneler te maken. Dit jaar was 
de Rabo GeZZinsloop het speerpunt. Met bijna 
400 inschrijvingen werd nagedacht hoe je de kin-
deren het best kunt laten starten en fi nishen. Dat 
het plan goed werkte, werd al duidelijk bij de start. 
Veel complimenten van ouders, ruimte op de par-
keerplaats voor alle kinderen en hun toeschouwers.

Rabo GeZZinsloop
Om tien uur klonk het startschot voor de Rabo 
GeZZinsloop. De kinderen stonden enthousiast te 
trappelen om de kilometer door het park te rennen. 
Het weer zat mee, een vrolijk herfstzonnetje. Starter 
Teun en clown Chocho zorgen ervoor dat de kin-
deren per groep van start gingen. Bij de fi nish kre-
gen ze een prachtige medaille en een goedgevulde 
goodie-bag. Elk jaar doen er meer scholen mee: De 
Antoniusschool uit de Hoef, de Willespoort uit Wil-
nis, de Pijlstaart uit Vinkeveen, en de Fontein, Wind-
roos en Molenlandschool hadden veel kinderen in-
geschreven. De Windroos was opnieuw de sportief-
ste school, met niet alleen de meeste deelnemers 
maar ook vijf prijswinnaars op het podium.
Jongens t/m 12 jaar: Niels Schoonderbeek
Meisjes t/m 12 jaar: Jasmijn Wiegmans
Jongens 7 t/m 9 jaar: Koen Verbruggen
Meisjes 7 t/m 9 jaar: Elin van Dijken
Jongens 4 t/m 6 jaar: Jort Schoonderbeek
Meisjes 4 t/m 6 jaar: Noa Boutkan

G-run
De G-run is inmiddels een vertrouwd onderdeel 
van de GeZZinsloop. Elk jaar meer deelnemers die 
samen met hun begeleiders genoten van het spor-
tieve rondje door het park. Bij de fi nish werden ze 
luid toegejuicht door de vele toeschouwers. Na-
tuurlijk ontvingen zij uit handen van de Rabo-me-
dewerkers een prachtige medaille en ook zij gingen 
met een goedgevulde goodie-bag naar huis.

Uitreiking cheque aan stichting 
buurtgezinnen de Ronde Venen
De organisatie van de ZTL doneert elk jaar een deel 
van de startgelden aan een goed doel. Dit jaar is de 
cheque uitgereikt buurtgezinnen de Ronde Venen. 
Buurtgezinnen.nl is er voor alle gezinnen, die om 
wat voor reden dan ook, behoefte hebben aan wat 
ondersteuning bij de opvoeding. Dit kan bijvoor-
beeld zijn dat kinderen een rustige huiswerkplek 
wordt geboden, dat ze af en toe een weekend uit 
logeren gaan, dat een ander gezin meedenkt over 
de schoolkeuze of je wegwijs maakt bij instanties. 

Prestatielopen
Vanaf 11.00 uur gingen achtereenvolgens de 10, de 
5 en de 16,1 kilometer van start. De lopers geno-
ten van het heerlijke zonnetje, maar er waren wel 
donkere wolken zichtbaar. De vijf kilometer lopers 
hielden het droog, de lopers die de langere afstand 
liepen, werden getrakteerd op een forse regenbui, 
waarna de temperatuur stevig daalde. Dat maakte 
het lopen zwaar, en dat was bij de fi nish soms zicht-
baar. Na iets meer dan 15 minuten was de eerste 5 
km loper al weer bij de fi nish De 5 kilometer werd 
bij de heren gewonnen door Marc Cinjee en bij de 
dames door Judy Middelburg. De dames van AV 
Olympus ’70 deden goede zaken met een 1e en 2e 
plaats op de 5 km en op de 10 km. De 10 km werd 
gewonnen door Sven Strijk en bij de dames was 
Marlies Jongerius de snelste. Wilfred Verhagen liep 
de 16,1 km in 56 minuten en 21 seconden. De win-
naar bij de dames was Nanda Clariesse.

Scholierenchallenge
Het is de organisatie ook dit jaar gelukt om de pu-
bers uit de Ronde Venen te stimuleren mee te doen 
aan de Scholierenchallenge. Naast de vijf teams 
van het Veenlandencollege, had de Windroos twee 
teams ingeschreven. Ook vanuit Vinkeveen kwam 
een scholierenteam, de Pijlstaart deed voor het 
eerst mee. De uitslag van de scholenbattle is op dit 
moment nog niet bekend, omdat tijdens de 5 km 
door stroomuitval de exacte tijden nog niet bekend 
zijn. Alle deelnemers werden getrakteerd op een 
mooie medaille en een beker voor het hele team.

Business loop
Dat er veel sportieve bedrijven zijn in De Ronde Ve-
nen hebben we de afgelopen jaren gezien. Daar-
om werd ook dit jaar de Businessloop georgani-
seerd. Alle ogen waren gericht op de uitslag van 
de 10 km. Zou het VOKU weer gaan lukken de eer-
ste prijs mee naar huis te nemen? Bij de prijsuit-
reiking werd duidelijk dat de organisatie bij de 5 
km last had van de stroomstoring, een voorlopige 
uitslag werd berekend, bekers werden uitgedeeld, 
maar de uitslag kan de komende dagen nog wijzi-
gen. VOKU had op de 10 km snelle lopers ingezet 
en mocht opnieuw de wisselbeker meenemen naar 
het bedrijf. Dat gaat gevierd worden: één van de 
hoofdsponsors van de Zilveren Turfl oop en dan op-
nieuw winnen!

Alle uitslagen van de 5 km, 10km en 16,1 km 
staan vermeld op www.zilverenturfl oop.nl
Met hulp van alle sponsoren is het weer gelukt, het 
grootste sportevenement van de Ronde Venen te 
organiseren, met dit jaar een record aantal deelne-
mers aan de Rabo GeZZinsloop. In het Zorg en Ze-
kerheidcircuit volgen nog zeven lopen, en zet al-
vast de nieuwe datum in uw agenda, zondag 4 no-
vember 2018.
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Crosswedstrijd bij AKU zeer 
druk bezocht
Uithoorn - De eerste wintercross 
die AKU afgelopen zaterdag organi-
seerde op en rond de atletiekbaan 
en sportpark de Randhoorn werd 
door 900 atleten van 12 verenigin-
gen uit de region Noord-Holland en 
Utrecht.
In de verschillende leeftijdscate-
gorieën van 6 t/m 18 jaar lopen de 
jongste atleten 600 meter en de 
oudsten 3000 meter. Daartussen zijn 

er nog meer afstanden en voor par-
coursbouwer Kees Verkerk was het 
weer een puzzle om voor  alle atle-
ten een uitdagend parcours te ma-
ken.
Daar is hij in geslaagd aangezien 
iedereen enthousiast was over het 
parcours.
Daarbij werd hij wel gelopen door 
het nieuwe crossparcours dat 
UWTC sinds dit jaar achter de nieu-

KDO JG1 weet weer wat 
winnen is
De Kwakel - De wedstrijd begon 
in Naarden onder droge omstan-
digheden afgelopen zaterdag. Dus 
voor de keepers, jawel we hebben 
er 2 Daniël en Tim, goede omstan-
digheden.
Tim begon en kreeg in de openings-
fase best wel veel te doen. NVC 
had een paar goede kansen maar 
de spelers schoten de bal over of 
naast. Het gevaar kwam steeds van 
de rechtsbuiten van NVC en deze 
speler wist Tim in de korte hoek te 
verschalken 1-0. KDO kwam in het 
begin van de wedstrijd niet bij het 
doel van NVC.
Na 10 minuten had KDO zijn zaken 
op orde. Harm coördineerde de ver-
dediging bestaande uit Tom en de 
dames Manisha en Kelly. Zemm en 
Jack schoten vanaf het middenveld 
de bal regelmatig naar de spitsen 
toe.
Een op de training geoefend drie-
hoekje tussen Thomas, Feroz en 
Dylan leverde voor de laatstge-
noemde een schietkans op.
Een geplaatste schuiver in de hoek 
van het doel en de stand was ge-
lijk 1-1. De tweede periode van de 
1e helft ging Daniël op doel. Hij 
moest nog een keer goed ingrij-
pen en veranderde een doelpoging 

tot hoekschop met zijn voet. Na rust 
probeerde NVC snel door te druk-
ken maar keeper Tim wist met snel-
le uittrappen de spitsen te bereiken. 
Een voorzet kwam plotseling voor 
de voeten van Bart en die aarzelde 
geen moment en schoot de bal on-
berispelijk binnen 1-2.
Bij die actie fungeerde Kaj als blik-
semafleider. Een paar minuten later 
speelde Dylan de bal naar Feroz en 
die kreeg met een gelukje vrij baan 
naar het doel van NVC 1-3.
Dat het nog moeilijk werd aan het 
eind had KDO aan zichzelf te dan-
ken.
De kansen op meer doelpunten 
werden niet goed uitgespeeld. Aan 
de andere kant wist NVC er wel een 
in te prikken 2-3.
Het was aan het eind van de wed-
strijd nog billen knijpen maar Onno, 
Thomas en Jennifer hielpen op het 
middenveld mee om de verdediging 
te ontlasten.
Daniël had nog een paar goede red-
dingen aan het eind van de wed-
strijd waardoor, in de stromende re-
gen, 3 punten mee in de tas geno-
men konden worden vanaf Naarden 
naar De Kwakel.
Einduitslag NVC JG1- KDO JG1 2-3 
bereikt door een hardwerkend team.

Op en neer bij BVK
De Kwakel - 40 paren bevolkten de 
bridge-arena in Dorpshuis De Qua-
kel op donderdag 2 november op de 
laatste speelavond van de 1e paren-
cyclus, waar over promotie en de-
gradatie beslist zou worden.
A-lijn
In de A-lijn was de strijd om de 1e 
plaats in de totaalrangschikking al 
lang beslist. Nelly Vork en Andre 
Verhoef waren niet meer te achter-
halen. Deze keer werden zij 2e in de 
daguitslag met 55,9%, wat hun ge-
middelde na 5 avonden bracht op 
62%. De 1e plaats in de daguitslag 
was echter voor Margo Zuidema en 
Francis Terra met 62,15%, waardoor 
zij ‘over all’ als 2e eindigden.
Kitty en Huub van Beem werden 
zowel deze avond als in de totaal-
stand 3e. Hun score was deze keer 
54,86%. Onderin  lieten Paula en 
An het wat afweten, maar zij kon-
den dat hebben. Dat gold niet voor 
Nel en Hans, Riet en Joop en Nan 
en Elisabeth, die hun geluk de vol-
gende cyclus in de B lijn mogen be-
proeven.

B-lijn
In die B-lijn noteren we de 1e plaats 
voor Corrie en Ruud van de Peet met 
63,75%. Eefke Backers en Marian-
ne Kamp werden 2e met 59,17% en 
hierdoor eindigden zij in de totaal-
stand als 3e,dus promotie naar de 

A-lijn. De 3e plaats was voor Ruud 
Doeswijk en Kees Overwater met 
58,33%. Zij eindigden met 57,06% 
gemiddeld ruim als 1e in de totaal-
stand, dus zij mogen naar de A lijn. 
Als 2e en dus ook op een promotie-
plaats eindigden Atie en Wan Over-
water.
De fraaie 1e plaats van vorige week 
voor Nico Koning en Jan Streng 
werd deze week ruimschoots ge-
compenseerd. Zij scoorden iets 
meer dan de helft van de score van 
de week ervoor, maar handhaafden 
zich wel.
Ton en Wim, Addie en Hetty en Riet 
en Wim gaan het een lijntje lager 
proberen in de volgende cyclus.

C-lijn
In de C-lijn  de uitschieter van de 
avond met 66,32% voor Rie Bezuy-
en en Gerbrand van Nigtevegt, die 
daarmee ook in de totaalstand hun 
toppositie uiteraard handhaafden 
en dus promoveren naar de B lijn.  
Hun gemiddelde was 56,9%. Toos 
Boerlage en Annie Lauwers werden 
zowel deze avond als in de totaal-
stand 2e . Deze avond scoorden zij 
57,99%. Op de 3e plaats deze avond 
eindigden Ria Verkerk en Gerard de 
Kuijer met 55,21%. De 3e plaats in 
de eindstand was echter voor Ag-
nes de Kuijer en Ans Nieuwendijk 
en zij promoveren dus ook.

KDO laat in spectaculair duel 
overwinning liggen in Sassenheim
De Kwakel - Na het terechte 1-1 
gelijkspel van vorige week tegen 
ROAC, mocht KDO 1 afgelopen 
zondag aantreden tegen Teylingen. 
In Sassenheim traden de Kwake-
laars aan tegen een ploeg, die tot 
nu toe ook zeven punten had weten 
te bemachtigen. Trainer Raymond 
de Jong miste tegen Teylingen de 
volgende spelers vanwege ‘lichte’ 
blessures: Bas Kok, Thijs Plasmeijer, 
Rick Kruit en Nick Smits. Hierdoor 
was er onder ander een basisplaats 
ingeruimd voor jongeling Max Wes-
sels, waardoor Mitchel Smits door-
schoof naar het middenveld. Tey-
lingen bleek al snel een goed voet-
ballende ploeg te zijn, waarbij het 
meeste gevaar kwam van de be-
hendige linksbuiten. Veel aandacht 
ging in de beginfase echter al ook 
uit naar scheidsrechter Toonen, die 
harde overtredingen van de thuis-
ploeg door de vingers zag. Hij rea-
geerde echter wel op commentaar 
richting zijn adres in de vorm van 
sancties voor KDO. In de 22e mi-
nuut kwam Teylingen via een kopbal 
van middenvelder Lasse van Wijk op 
een 1-0 voorsprong, na een snel ge-

nomen vrije trap. Hierna lieten de 
Kwakelaars zich voor het eerst ge-
vaarlijk zien voorin, maar waren 
(nog) niet scherp genoeg. 

Achteruit
Na een half uur spelen had KDO wel 
succes toen Max Wessels, voor het 
eerst dit seizoen in een competitie-
duel in de basis, uit een corner de 
1-1 maakte. Naarmate de rust na-
derde werden de Kwakelaars ach-
teruit gedrukt door de Sassenhei-
mers. Hierbij kreeg Teylingen ook 
een 100% kans om op voorsprong 
te komen, maar van dichtbij werd 
de bal hoog over geschoten. Vlak 
voor rust probeerde doelman Jes-
per Oudshoorn met een lange bal 
Mathijs van Rijn te bereiken. De bal 
werd zo diep geschoten dat Van Rijn 
en de centrale verdediger van Tey-
lingen het duel in het zestienmeter-
gebied aan konden gaan. Met enig 
fortuin voor KDO schoot de verdedi-
ger de bal, via de onderkant van de 
lat, achter zijn eigen doelman, 1-2. 
Even later werd de rust bereikt met 
een nipte voorsprong.
Onder druk

Spannende weekenden bij 
Scouting Admiralengroep
Uithoorn - Tijdens het Halloween 
weekend van 28 tot 29 oktober is er 
in het holst van de zaterdagnacht, 
spontaan een boom op het club-
huis gevallen. Er lagen op dat mo-
ment zeeverkenners te slapen die 
even daarvoor een georganiseerde 
spooktocht hadden gelopen. Geluk-
kig is niemand gewond geraakt. De 
leiding reageerde adequaat en de 
uitgerukte politie en brandweer ver-
klaarden het clubhuis veilig om de 
nacht voort te kunnen zetten. Met 
behulp van vrijwilligers en ouders is 

de omgeving van het clubhuis weer 
op orde gebracht nadat de boom 
verwijderd was. Hier en daar wordt 
het clubhuis gestut en is het span-
nend of het dak nog waterdicht is. 
Hoe dan ook is er wel schade aan 
het clubhuis en wordt er nog geke-
ken hoe dit gerepareerd gaat wor-
den. 
Op zondag 5 november heeft de 
voorzitter twee leiders van de Admi-
ralengroep geïnstalleerd als officieel 
leidinggevenden van de zeeverken-
ners. Daarna gingen deze verse lei-

Bordesscène van damclub 
Kunst en Genoegen
De Kwakel - Een regeerperiode 
duurt bij K&G vijf jaar en wordt tra-
ditiegetrouw afgesloten met een ju-
bileumfoto. In 1932 werd het eer-
ste statieportret gemaakt, nu de 18e 
kiek ter ere van het 90 jarig bestaan. 
Minister-president en minister van 
financiën, Adrie Voorn en Jos Harte, 
hopen de komende vijf jaar weer lei-
ding te kunnen geven aan dit kabi-
net van knappe koppen. Die zijn ge-
installeerd in ’t Fort De Kwakel waar 
zij elke maandagavond de grootste 
problemen op hun bord krijgen. Op-
vallend is dat op de foto  geen da-
me of jeugd, René de Jong buiten 

beschouwing gelaten, prijken. En 
dat het aantal leden ook per foto af-
neemt. In de hoogtijdagen van het 
dammen telde K&G wel veertig le-
den en was het proppen om op de 
foto te komen en binnen de lijst te 
vallen. De leden van K&G hopen dat 
oude tijden weer gaan herleven en 
dat het bordes over vijf jaar te klein 
mag zijn. De eerste aanzet zal op za-
terdagmiddag de 16e december ge-
geven worden, de donateur dam-
mers en oud leden kunnen dan on-
derling hun krachten meten. Zij 
worden op deze middag van de ju-
bileumviering extra in de watten ge-

ders verder met de plechtigheid om 
de eerder in het seizoen overgevlo-
gen Waterwelpen tot Zeeverkenners 
te installeren. Ze horen nu officieel 
bij hun nieuwe, gevorderde, groep 
Zeeverkenners. Bij de Zeeverken-
ners breiden de kinderen hun ken-
nis m.b.t. het waterwerk uit. Zo leren 
ze de techniek van het knopen, roei-
en, zeilen en alles wat daarbij komt 
kijken. Na dit officiële gedeelte van 
de opkomst werden er lootjes ge-
trokken voor het naderende Sinter-
klaasfeest.

legd en hopelijk doen ze daar weer 
clubinspiratie op. Een dezer dagen 
zal een van de leden van K&G weer 
langs de deur komen met een in-
vitatie en de rekening. Deze reke-
ning is de afgelopen regeerperio-
de niet groter geworden, voor drie 
euro mag je weer een jaar donateur 
blijven. In deze nieuwe periode is 
er natuurlijk al gedamd. Wim Konst 
voert de ranglijst om het kampioen-
schap aan en Piet Terlouw staat bo-
venaan in de beker na verrassende 
winst op Wim Keessen. Aanstaande 
maandagavond speelt K&G de 1e 
bondswedstrijd tegen Den Helder.  

we BMX-baan heeft gecreeërd voor 
de fietscrossers van de vereniging. 
AKU mocht daar gebruiik van ma-
ken, waarvoor dank aan UWTC. De 
onderhoudsploeg van AKU was on-
der leiding van Kees de hele week 
bezig geweest om alle parcoursen 
zo uit te zetten dat voor alle vrijwil-
ligers onderweg en de lopers dui-
delijk was welke route genomen 
moest worden.

Wisselende omstandigheden
Om elf uur was de eerste start voor 
de A- en B-junioren en deze vond 
plaats met af en toe een  zonnetje 
en de weersomstandigheden ble-
ven voor deze tijd van het jaar pri-
ma, maar na 14.00u. was een lich-
te regen soms een spelbreker, maar 
gelukkig bleef het parcours voor ie-
dereen goed begaanbaar.
Langzamerhand werd het steeds 
drukker op de atletiekbaan en rond 
13.00u. was het een drukte van je-
welste en waren er starts waar bij 
de pupillen waar meer dan 70 kin-
deren aan de start verschenen.
De laatste groep pupillen startte om 
15.05 en kwam een einde aan een 
prachtige atletiekdag waar iedereen 
van heeft genoten.
Meer dan 60 atleten van AKU ver-
schenen aan de verschillende starts 
en bij een aantal werden door onze 
atleten goede prestaties geleverd.
Loek Janmaat werd 3e bij de A-juni-
oren en Pauline Idema 4e bij de B-
junioren.
Eline van Dijken werd 2e bij pupil-
len A1, Esmee Kriger 2e bij de pu-
pillen B.
Bij de minipupillen behaalde Suus 
Hogenboom een mooie 4e plaats en 
kwam Sem Rossing als 2e over de 
streep bij pupillen C.
AKU wil hierbij alle vrijwilligers op 
het parcours, bij de start/finish, bij 
de uitslagenverwerking en bij de 
verzorging van koffie/thee en de 
inwendige mens, enorm  bedan-
ken. Zij hebben er voor gezorgd  dat 
de organisatie van deze cross weer 
gladjes verliep. 

Na de rust kwamen de Kwakelaars 
onder druk te staan en kon er ook 
door de Kwakelse aanvallers geen 
gevaar worden gesticht.
In de 62e minuut was het dan ook 
een logisch gevolg dat Teylingen op 
gelijke hoogte wist te komen. Een 
steekbal van de nummer 10 van 
de thuisploeg belandde tussen de 
verdediging en doelman van KDO. 
De behendige linksbuiten De Rid-
der wist wel raad met deze gebo-
den ruimte en schoot de 2-2 tegen 
de touwen.
Na deze tegenslag kropen de Kwa-
kelaars uit haar schulp en lieten zich 
positief gelden voorin. In de 78e mi-
nuut werd KDO hiervoor beloond in 
de vorm van het derde doelpunt van 
de middag. Op aangeven van Joe-
ri Stange wist Mathijs van Rijn na-
melijk de 2-3 aan te tekenen. Hier-
na golfde de wedstrijd op en neer, 
waarbij Teylingen moeite had om de 
aanvallende impulsen van de Kwa-
kelaars in bedwang te houden. Zo-
wel Mathijs van Rijn als Joeri Stan-
ge waren dichtbij de 2-4, maar kon-
den de wedstrijd niet definitief be-
slissen. In een tweede helft waar-

in nauwelijks oponthoud was ge-
weest, leek het of de scheidsrechter 
na negentig minuten spelen snel af 
zou fluiten. Niks bleek minder waar, 
want om onverklaarbare redenen 
liet hij maar doorspelen. In de 95e 
minuut kreeg Teylingen nog een 
corner, waarbij de doelman ook mee 
naar voren ging. Jesper Oudshoorn 
werd vervolgens in zijn vijfmeterge-
bied, bij een hoge bal, door enke-
le spelers uit Sassenheim belaagd, 
waarbij zijn zicht compleet verlo-
ren ging. In de scrimmage kwam 
de bal voor de voeten van de doel-
man van Teylingen en werd het 3-3. 
Een zeer discutabel doelpunt ver in 
de blessuretijd (waarom?), waarbij 
de scheidsrechter had kunnen (of 
moeten?) fluiten voor het hinderen 
van onze doelman Jesper in zijn vijf-
metergebied. 

Op basis van de gehele wedstrijd 
is een gelijkspel een juiste afspie-
geling van de krachtsverhoudin-
gen tussen Teylingen en KDO. De 
wijze waarop de gelijkmaker tot 
stand kwam riep wel veel vraagte-
kens op in het Kwakelse kamp. Vol-
gende week speelt KDO om 14:00 
uur thuis het inhaalduel tegen Laak-
kwartier. Op dinsdagavond 14 no-
vember spelen de Kwakelaars ver-
volgens de bekerwedstrijd in Hoorn 
tegen hoofdklasser Hollandia.
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Eerste zeggen voor LMV 
onder de 17
Uithoorn - Na 5 wedstrijden zon-
der punt werd het zaterdag 4 no-
vember de hoogste tijd voor de om-
mekeer. Helaas moest deze omme-
keer plaatsvinden bij Hercules te 
Utrecht. Na de aftrap trok LMV zich  
terug op eigen helft en liet Hercu-
les het spel maken. Keeper Sam on-
dersteunde zijn defensie door ze 
goed op hun plek te zetten, de ver-
dediging stond als een huis. Voor-
in joeg het trio Nigel, Ora en Benja-
min op elke bal om de opbouw van 
Hercules te verstoren. Na een kwar-
tier wist Nigel de bal te onderschep-
pen en zette meteen de turbo aan. 
De rechtsback probeerde mee te 
hollen maar moest dit bekopen met 
een scheur in zijn hamstring. Nigel 
trok voor en bij de tweede paal kon 
Benjamin simpel de bal in het lege 
doel schuiven.   

Vlak na rust ging het toch even mis. 
Een verre uittrap belandde bij de 
Hercules-spits die meteen uithaalde 
en de bal onbereikbaar voor Sam in 
de hoek ramde. Niet uit het lood ge-
slagen bleef LMV dezelfde  tactiek 
hanteren. En met succes want Her-
cules wist geen enkele kans te cre-
eren. Ook LMV kreeg weinig kan-
sen, maar bleef loeren op die ene 
mogelijkheid. Het middenveld werd 
zelfs nog versterkt. Daan, die eerst 
een bezoek had gebracht aan zus-
tervereniging Hercules te Zaanstad, 
maakte zijn entree in de 60e minuut. 
Toen de wedstrijd op een gelijkspel 
leek uit te lopen, besloot Semin de 
bal hoog voor de pot te gooien. De 
2 meter lange keeper dacht de bal 
eenvoudig uit de lucht te plukken, 
maar liet de bal door zijn handen 
glippen, 1-2! 

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 2 novem-
ber werd er weer geklaverjast in de 
Schutse. Deze avond werd er door 
44 liefhebbers om de prijzen ge-
speeld.
De eerste prijs was deze avond voor 
Gerrie Ruimschoot die met een to-
taal van 7348 punten ruimschoots 
de meeste punten behaalde.
Als goede tweede eindigde op eer-
biedige afstand Thomas Verkerk 
met een totaalscore van 7114 pun-
ten. Louis Franken wist met 6932 
punten beslag te leggen op de der-
de plaats.
De minst scorende deelneemster 
was deze week  Mia Kenter. Als glo-
rieuze winnares van vorige week 
wist zij deze keer niet meer dan het 
schamele  puntenaantal van 4258 
bij elkaar te sprokkelen,  waardoor 
zij  de volgende kaartavond de poe-
delprijs, zijnde een fles verrukkelijke 
wijn, in ontvangst mag nemen. 

Marsprijs
De marsenprijzen, bestaande uit 
door DUOplant  verzorgde boeket-
ten  bloemen, gingen deze avond 
naar Nel Ales, Richard van den 
Bergh, Gerard Cordes en Jozef Le-
besque terwijl de cadeau bon-
nen, eveneens te besteden bij DUO 
plant, in deze categorie wederom 
gewonnen werden door Jozef Lebe-
sque en Gerard Cordes en de an-
dere twee bonnen in handen kwa-
men van Johan Zeldenthuis en Tho-
mas Verkerk.  Voor de eerste keer 
dit seizoen  werden de marsenprij-
zen in de vierde speelronde door 
niemand gewonnen zodat de daar-
voor bestemde flessen wijn weer 
opgeborgen konden worden voor 
de volgende kaartavond. De eerst-
volgende kaartavond wordt gehou-
den op donderdag  9 november  in 
de Schutse, Merodelaan 1 te Uit-
hoorn. Aanvang 20.00 uur.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 31 okto-
ber. De tweede ronde van de lad-
dercompetitie.
Na één gespeelde ronde gaan zich 
voorzichtig de contouren aftekenen.
Dat betekent dat minder ervaren 
B-paren zich niet meer geconfron-
teerd zien met A-paren die er aller-
lei voor hen nog onbekende con-
venties op na houden. 

De uitslag in de A-lijn:
op de eerste plaats eindigde combi-
paar Renske Visser & Janny Streng 
met 61,25%. De tweede plaats was 
voor Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma met 60,83% en op de derde plek 
Thea Elias & Elly van Brakel met 
54,17%.

B-lijn
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor Ank Reems & Sonja Reeders 
met 59,72%, op twee Refina van 

Meijgaarden & Cathy Troost met 
59,38% en op drie Froukje Kraaij & 
Anneke van der Zeeuw met 58,68%.
Voor de voorlopige competitiestand 
levert dit de volgende top-vijf op: 
één Janny Streng & Kitty van Beem, 
twee Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma, drie Marja van Holst Pellekaan 
& Sandra Raadschelders, vier Refi-
na van Meijgaarden & Cathy Troost 
en tenslotte op vijf Froukje Kraaij & 
Anneke van der Zeeuw.
Het vervolg van de laddercompetitie 
vindt pas volgend jaar (!) plaats, na-
melijk op 2 januari want vanaf vol-
gende week spelen we eerst zes zit-
tingen van de tweede parencompe-
titie (snapt u het nog?).
Nieuwe bridgesters zijn van harte 
welkom bij Hartenvrouw.
Voor informatie kunt u contact op-
nemen met Sandra Raadschelders 
tel. 0297-569910 of per mail naar 
hartenvrouw2015@gmail.com

Regiokampioenschappen 
veldrijden
Uithoorn - Zaterdag 4 november 
zijn de regiokampioenschappen 
veldrijden gehouden bij WVA in Am-
sterdam. Rondom de baan op sport-
park Sloten lag een mooie baan met 
alle facetten van het veldrijden er-
in verwerkt. Bij de amateurs reden 
voor UWTC Maarten Postma, Tom-
my Oude Elferink, Bart de Veer en 
Dennis Moolhuijsen mee. Na een 
zeer snelle start zaten Bart en Tom-
my weer mooi voor in het veld. Bart 
probeerde met de kopmannen (Kees 
van Noppen en Mattijn Motshagen) 
mee te gaan, maar blies zich zelf 
een beetje op. Tommy reed lang op 
podiumkoers maar werd uiteindelijk 
toch nog door de regerend Neder-
lands Kampioen Koen Weijers inge-
haald. Toch zijn er mooie resultaten 
behaald door de UWTC renners: 4 
Tommy, 5 Bart, 41 Dennis, 42 Maar-
ten. Bij de dames was er een podi-
umplaats voor onze Elleke Claessen, 
zij werd tweede. Lorena Wiebes lag 
ook lang op podiumkoers, maar een 
foutje maakte dat ze enkele plaat-
sen verspeelde en als vierde eindig-
de. Bij de junioren reed Ian vd Berg 
naar plaats 9 en bij de masters 40+ 
werd Frank Jansen 23e.

Clubcross
Iedere zondagochtend wordt er bij 
UWTC een clubcross gehouden. In-
schrijven tussen 09.30 en 10.15 uur, 
start 10.30 uur. Het parcours loopt 
rondom de wielrenbaan en gaat ook 
gedeeltelijk over het nieuwe par-
cours bij de bmx baan. Zondag 5 
november was het heerlijk zonnig 
weer en een gezellige drukte.
Tijdens de wedstrijd waren de dag-
winnaars al snel duidelijk, zowel 
Gerben (40-) als Frans (40+) had-
den een ruime voorsprong.
De uitslag:
jeugd: 1 Max de Beij, 2 Teun Wahlen
40-: 1 Gerben vd Knaap, 2 Lars Wie-
bes, 3 Jeroen v Pierre.
40+: 1 Frans v Heteren, 2 Mar-
cel Versteeg, 3 Maarten de Jong, 
4 Mark Best, 5 Cock Fangmann, 6 
Louis Oude Elferink, 7 Gerard de 
Veer, 8 Wil Gieling, 9 Jan Willem 

Wahlen, 10 Rene Wiebes, 11 Har-
ry v Pierre, 12 Leen Blom, 13 Gijs 
Kostman, 14 Peter Wiebes, 15 Wim 
Veenboer, 16 Joop Winter, 17 Robert 
Wiebes, 18 Jack Kruijswijk

Amsterdamse Cross in Nes
Zondagmiddag werd Nes ad Amstel 
weer overspoelt met cyclocrossers. 
En scheen het zonnetje in de och-
tend nog heerlijk (bij de clubcross), 
in de middag viel er wel wat regen. 
En dat gaf tijdens de Nessercross 
weer genoeg modder...
Vier jeugdleden van UWTC waagde 
zich in de Nesser blubber, een nette 
13e plaats voor de jonge Tom Dero-
gee, 5e Mike Derogee, 9e Lars Hop-
man en 14e Rens Grömmel. Bij de 
40- was Tommy Oude Elferink weer 
oppermachtig en hiermee won hij 
alweer zijn derde ACC wedstrijd van 
dit seizoen. Bij de dames was Elle-
ke Claessen de winnares en Elleke 
hield goed stand tussen alle nieu-
welingen. Diverse leden hadden 
echter materiaalpech en konden 
hierdoor de wedstrijd niet uitrijden. 
Uitslagen UWTC leden:
40-: 1 Tommy Oude Elferink, 16 Ian 
vd Berg
40+: 34 Vincent Derogee, 38 Sjon 
vd Berg, 59 Peter v Capel, 62 Mar-
cel Plasmeijer
nieuwelingen/dames: 3 Elleke 
Claessen, 7 Sven Buskermolen, 17 
Danny Plasmeijer

Viertallen barst los bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - Maar liefst 24 teams be-
staande uit ieder vier bridgers bon-
den de strijd aan verdeeld over vijf 
lijnen. 

A-lijn
In de A-lijn verzamelde team Tim-
mer 17 punten, gevolgd door team 
Egbers die op 15 uitkwamen en daar 
dus eerste en tweede mee werden. 
Team Klijn bleef met 13 punten als 
derde ook boven de helft, waar 
twintig punten het absolute maxi-
mum is en nul tot de categorie die-
pe wanhoop behoort.

B-lijn
In de B-lijn kwam team Visser zeer 
goed op stoom, hetgeen als eind 
uitslag 19 punten opleverde met 
slechts 1 punt voor de eer voor de 
tegenpartij. Team Terra werd hier 
tweede met 14 punten, die bleven 
dus redelijk in de buurt. In de C- lijn 
viel ook een hoge score te bewon-
deren, hier was het team Bruine de 
Bruin dat met 19 punten aan de haal 
ging. Tweede werden hier de spe-
lers van team van Wijk met een to-
taal van 14. 

C-lijn
De C-lijn werd een prooi voor de 
eminences grises van team Belder-
ink, die ook op een resultaat van 
19 konden bogen. Hier zat num-
mer twee echter zeer dicht achter, 
team Wille scoorde er 18 en de krui-
mels waren voor de overige teams. 
De E- lijn tenslotte toonde een zeer 
goed op dreef zijnde team Verrips 
dat kennelijk niet onder wilde doen 
voor de eerder vermelde winnaars 
en haalde ook 19 punten binnen. 
Team de Jong volgde hier als twee-
de met 13 punten en de vier van 
Bijlsma bleven met 11 punten nog 
net boven de rode lijn!
Volgende keer volgt de tweede 
avond en kan de uitslag natuurlijk 
weer heel anders zijn heeft de erva-
ring geleerd.
Enthousiast geworden voor de-
ze spelwijze, kom dan spelen bij 
Bridgeclub De Legmeer. Iedere 
woensdagavond vanaf 19.45 uur in 
Dans & Partycentrum Colijn aan de 
Industrieweg 20 te Uithoorn. Voor 
nadere inlichtingen het secretariaat: 
e- mail gerdaschavemaker@live.nl, 
telefoon 06-83371540.

Is contracten down spelen een 
streven bij de Amstelbridgeclub?
Regio - Donderdag 2 november 
startte de club met de tweede com-
petitieronde. Die ochtend leek het 
wel alsof de geboden contracten al-
leen maar down gingen. 
Bij Greet & Henk in de A-lijn gin-
gen 12 van de 24 gespeelde spel-
len down. Dat is dus precies de helft 
en een hoog percentage mensen. 
Zij speelden vijf keer andere pa-
ren down, waarbij ze steeds 100% 
scoorden. Goede tegenspelers dus. 
Maar ook zelf gingen ze een paar 
keer down, waarbij het bij spel 18 
toevallig goed uitpakte. Ondanks 
dat ze daar 1 down gingen scoor-
den ze 88%. 
Bij spel 7 werd een slem geboden. 
Noord opende en had dus minimaal 
12 punten. Zuid, die 18 punten had, 
werd gelijk enthousiast. Azen vra-
gen dus en die waren allemaal bin-
nenboord. Twee paren boden daar-
op 6 sans atout maar helaas het zat 
er niet in. Dit contract ging -1. Voor 
de minder durfachtige mensen was 
dit gunstig. Zij scoorden 3 sa +2. 
Een zes harten contract, jammer ge-
noeg door niemand geboden, zat er 
echter wel net in, hoewel dit best 
lastig spelen was. 

B-lijn
In de B-lijn waren Leny & Leny en 
Aja & John de sterkste paren de-
ze morgen, maar zij komen dan ook 
uit de A-lijn. Aja & John hadden het 
echter erg moeilijk tegen de win-
naars van de B-lijn en moesten aan 

tafel 2 genoegen nemen met een 
score van slechts 20%. Dat heb-
ben ze dus aardig op kunnen halen 
aan de andere tafels. Ook dat laat-
ste paar had bij 8 van de 24 spellen 
een downscore. Bij spel 24 speelden 
ze het 3 klaverencontract van de te-
genpartij zelfs 4 down. 
Sommige paren krijgen ook wel 
eens een cadeautje mensen. Niet 
uitgeboden manche contracten die 
wel gehaald worden leveren vaak 
een 100% score op voor de tegen-
partij, zoals o.a. bij spel 21. Daar zat 
een 4-hartencontrtact er ruim in.  
Bieden dus! 
Bij spel 2 wilde Henny & Lucas klein 
slem spelen en boden 6 klaveren, 
maar dit slemcontract ging down. 
Een beter contract was 3 sans atout 
geweest, waarbij Ada & Greet zelfs 
+ 3 behaalden. Maar bij goed te-
genspel zat dit er echt niet in. 

De uitslag van de beste drie paren:
A-lijn
1. Greet & Henk 57,81% 
2. Greet & Ria        57,29% 
3. Addy & Jeannet 56,25% 
B-lijn
1. Leny & Leny 60,83%
2. Aja & John 56,94%
3. Miep & Madelon53,33%  

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij on-
ze secretaris telefoon 0297- 563901 
Wij spelen op de donderdagochtend 
van 9.00 tot 12.00 in het Buurtnest.

Legmeervogels nestelt 
zich op een tweede plaats
Uithoorn - Dankzij de overwinning 
van Legmeervogels op AGB 2-1 en 
het verlies van JOS/Watergraaf-
smeer thuis met 1-6 van AFC’34 
staat Legmeervogels thans op een 
zeer fraaie 2e plaats in de 1ste klas-
se A. Dit is maar een puntje meer als 
koploper Fortuna Wormerveer. Leg-
meervogels moet wel de 2e plaats 
delen met DEM en JOS/watergraaf-
smeer. Aangetekend dient wel dat 
DEM een duel minder heeft ge-
speeld. Komende zondag, 12 no-
vember is Legmeervogels vrij. Wel 
wordt dan ingehaald AGB tegen 
DEM en 2 dagen later, dinsdag 14 
november, nog een inhaalwedstrijd 
en wel FC Uitgeest tegen Zeebrur-
gia. Legmeervogels komen weer in 
actie op zondag 19 november en 
dan uit tegen EDO.

Duel
Dan het duel Legmeervogels tegen 
AGB. dit duel is geen 30 seconden 
uit of het eerste schot in dit duel is 
al een geplaatst schot tussen de pa-
len Legmeervogels doelman Michel 
Dijkstra kan een schot van Kevin 
Coenraad Water met moeite tot cor-
ner verwerken. Legmeervogels zijn 
niet zo snel van de wijs te brengen 
en even later is Yorick van der Deijl 
dicht bij de eerste treffer van dit du-
el. Maar zijn inzet wordt gepareerd 
door de doelman van AGB Mitchel 
Vincken. 
Vervolgens ontstaat zich voor de 
ruim 250 aanwezige toeschouwers 
een goede en spannende wedstrijd, 
die mede door het uitstekend op-
treden van scheidsrechter Tjong A 
Hung die niet fluit voor elke wis-
sewasje waardoor er snelheid in 
de wedstrijd blijft. Bij AGB is in de 
1ste helft de gevaarlijkste man Ke-
vin Coenraad die uit alle hoeken en 
gaat probeert op doel te schieten 
wat dan weer voor Mitchel Dijkstra 
veel werk met zich meebrengt. 
Vooralsnog hebben deze schoten 
van AGB niet geleid tot een tref-
fer. Na een kwartier spelen een pas 
van Kenneth van der Nolk van Gogh 
over de volle breedte van het veld 
die dan keurig terecht komt bij de 
mee opgekomen Faouzi Ben Yerrou 
maar diens voorzet van af de achter-
lijn verdwijnt achter het AGB doel. 

Uitgespeeld
Deze zelfde Faouzi Ben Yerrou 
wordt na ruim 20 minuten spelen 
uitgespeeld maar dankzij een hele 
fraaie redding van Dijkstra wordt de 
inzet van AGB speler Sergio Comva-
lius tot corner verwerkt. Enkele mi-
nuten later is het dezelfde Comvali-
us die Dijkstra dwingt to weer een 
redding. Via zijn handen komt de bal 
op de lat terecht. De terugspringen-
de bal wordt door de verdediging 
van opgepikt en een counter van 
Legmeervogels leidde bijna tot een 
treffer aan de andere kant Een inzet 
van Tim Correia op aangeven van 
Damien de Vegt wordt door de paal 
gered. Yasin Poyraz van Legmeer-
vogels ziet de tweede inzet vervol-
gens worden gepakt door de doel-
man van AGB. 
De mooiste kans voor Legmeervo-
gels om op een voorsprong te ko-
men is voor Yorick van der Deijl. Een 
verkeerde terugspeelbal van Nes-
se Imac wordt door Yorick van der 

Deijl opgepikt maar oog in oog met 
de doelman van AGB lukt het hem 
niet om de bal in het doel te schie-
ten. Aan de andere kant wordt er 
ook niet gescoord zodat de rust in-
gaat met de brilstand op het score-
bord;0-0 
Het begin van de tweede helft is 
voor AGB. het is wat feller dan leg-
meervogels. in de 50ste minuut is 
het schrikken voor Legmeervogels 
als het Omar El Aamrani doelman 
Mitchel Dijkstra weet te passeren. 
Gelukkig ston de spelers van AGB in 
buitenspel positie en werd het vlag-
signaal van ass scheidsrechter Re-
ne van der Nolk van Gogh door de 
scheidsrechter overgenomen. was 
wel even schrikken. Op achterstand 
komen tegen een ploeg als AGB is 
zeer zeker geen pretje. legmeer-
vogels wakker geschud komt wat 
meer in de wedstrijd. In de 57ste mi-
nuut valt dan de eerste treffer in dit 
duel te noteren. Yorick van der De-
ijl onderschept dan een aanval van 
AGB. schuift dan de bal in de voe-
ten van Damien de Vegt en met een 
schot van zeker 25 meter verdwijnt 
de bal onhoudbaar voor de AGB 
doelman in het doel en staat Leg-
meervogels op een 1-0 voorsprong. 

Voorsprong
Lang heeft Legmeervogels niet kun-
nen genieten van deze voorsprong. 
Aan de andere kant viel ook een 
zeer fraaie treffer te noteren. Een 
schot van Sergio Comvalius ver-
dwijnt onhoudbaar voor Dijkstra en 
via de onderkant van de lat en d bin-
nenkant van de paal in het doel en is 
de stand weer gelijk 1-1. beide ploe-
gen willen geen genoegen nemen 
met een gelijkspel en gaan vol voor 
de winst. In deze fase speelt Leg-
meervogels zeer gedisciplineerd en 
mede hierdoor is er voor GB geen 
doorkomen aan.
Al snel na de 1-1 komt Legmeervo-
gels weer op voorsprong. Op aange-
ven van Dennis Bakker worstelt Yo-
rich van de Deijl zich door de ver-
dediging van AGB en weet dan ook 
nog de AGB doelman te passeren 
en is de voorsprong van Legmeer-
vogels 2 tegen 1. AGB gaat met nog 
minstens een kwartier op de klok 
vol ten aanval. Maar het middenveld 
van Legmeervogels met als uitblin-
ker Dennis Bakker lopen alle ga-
ten goed dicht en daar waar men 
dan toch in slaagt om in de buurt 
van het 16 metergebied te komen is 
het de laatste linie van Legmeervo-
gels Faouzi Ben Yerro, Noud Schar-
tman, Mitchell Verschut en Kenneth 
van der Nolk van Gogh die geen en-
kele echte scoringskans meer weg-
geeft na ruimt 95 minuten maakt 
de scheidsrechter een eind aan dit 
sportieve duel en kan Legmeervo-
gels als verdiende winnaar van het 
veld stappen 2-1. Michel Nok de 
trainer van Legmeervogels was dan 
ook zeer tevreden. 
Hij roemde na afloop van dit du-
el dan ook de discipline welke in 
het spel van Legmeervogels heers-
te. Mede hierdoor is de overwinning 
tot stand gekomen; afspraken nako-
men niet alleen in het begin van een 
wedstrijd maar gedurende het ge-
hele duel. Ook dit is dan weer een 
overwinning van een elftal dat als 
collectief heeft gespeeld.

Bridgevereniging (BVU) 
op bridgeweekend
Regio - Vrijdag 3 november ver-
trokken zo’n 30 bridgeliefhebbers 
van de BVU naar Schoorl (hotel 
Jan van Scorel) voor het houden 
van hun inmiddels traditionele 
3-daagse bridgeweekend. Wed-
strijdleiders Tineke en Keith van 
Boon-a-part ontvingen de gas-
ten met een welkomstborrel en 
al gauw zat de stemming er in. 
Met nog 7 andere paren werd na 
het prima 3-gangen diner gestart 
met de eerste avond bridgen in 
twee lijnen (10 en 12 paren). Ti-
neke van der Sluis (de organisa-
tor van de BVU) kwam goed uit 
de startblokken en werd in de 
“rode” lijn eerste. In de “groene” 
lijn streken Lia Guijt en Ans Breg-
geman met de eer. BIB betekent 
Bridge is Belangrijk, maar kan 
ook worden uitgelegd als “Borrel 
is Beter”. En dat laatste werd ook 
duidelijk na afloop in de hotelbar, 
waar het tot in de kleine uurtjes 
een gezellige boel was. 

Wandelen
Nadat de volgende dag eenieder 
zijns weg was gegaan (wandelen, 
fietsen, museumbezoek, winke-
len, stadstour etc.) werd om half 
vijf weer verzameld in de bar voor 
een aperitiefje. Na het diner werd 
de bridgezaal weer betreden en 
werd uiterst relaxed maar boven-
al gezellig gestreden voor het be-
reiken van een goed bridgeresul-
taat. Alleen Tineke met haar part-
ner kwamen hieraan toe; de an-
dere BVU-ers moesten genoe-
gen nemen met het feit dat an-
dere (niet BVU-paren) hen soms 
aftroefden. Vermeldenswaard is 
nu de after-party die een acht-
tal BVU-dames hadden georga-
niseerd op een van de kamers, 
compleet met drank en hapjes. ’s 
Nachts om half vijf ging de laat-
ste naar bed, maar eerder kon al 
één van de gasten (zonder sleu-
tel) haar kamer niet in (haar ge-
klop op de deur werd om half 
drie niet meer door haar part-
ner gehoord) en werd door haar 
de nachtportier ingeschakeld om 
binnen te komen hetgeen na eni-
ge achterdocht is gelukt.  De vol-
gende zondagochtend veel sla-
perige koppies die het allemaal 
erg rustig aan gingen doen…….; 
en dat kwam ook goed uit want 
het regenachtige weer werkte 

niet echt mee om iets overdag 
te ondernemen (ja, een middag-
dutje doen). De bar was dan ook 
om half vijf weer redelijk gevuld 
voor de borrel, waarna weer werd 
aangeschoven voor het laatste 
avondmaal en vervolgens de are-
na weer werd betreden.

Gemixt
Voor de derde bridgeronden wa-
ren de lijnen gemixt, zodat dit 
weekend inmiddels iedereen wel 
tegen iedereen kwam te spelen 
of had gespeeld. Deze derde zit-
ting scoorden wederom Ans en 
Lia hoog. In de eindstand over 
drie avonden vind je Lia Guijt 
en Ans Breggeman dan ook te-
rug op de 2e plaats. Op de eer-
ste plaats was het Tineke van der 
Sluijs die met haar partner over 
de drie gezellige en gemoedelij-
ke bridgeavonden de beste resul-
taten bijeen hadden gekaart. Na 
de prijsuitreiking, toespraakjes 
en bloemen gingen de volgende 
morgen, na een stevig ontbijt, al-
len weer huiswaarts met slechts 
één gedachte: dit is weer rijp voor 
herhaling. Ter informatie: Brid-
gevereniging Uithoorn (BVU) is 
een gezelligheidsvereniging die 
van september t/m mei zijn club-
avond heeft op de maandag in 
sporthal De Scheg in Uithoorn. 
Er wordt altijd in een gemoedelij-
ke sfeer gespeeld (geen “mes op 
tafel”), hetgeen niet wegneemt 
dat de bridgeprestaties niet uit 
het oog worden verloren. De club 
"verenigt" als het ware het pres-
teren aan gezelligheid. Ook is de 
BVU actief op het gebied van het 
geven van (gratis) bridgelessen, 
organiseren van Zomer(café)
drives voor de beginnende brid-
ger en zoals bovenstaand be-
schreven, het houden van een 
jaarlijks bridgeweekend. Bent 
u bijvoorbeeld een beginnend 
bridgepaar (of thuisbridgers) dat 
ook het verenigingsleven wil le-
ren kennen, dan kunt u zich bij 
de BVU opgeven om geheel vrij-
blijvend 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 contact opnemen 
met Hans Wagenvoort tel. 06 53 
368 948 of via de mail: wagen-
voorthans@gmail.com.
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CSW wint krankzinnig duel
Wilnis - CSW speelde zaterdag uit 
bij Te Werve en de ploeg uit Wilnis 
sleepte daar diep in blessuretijd de 
overwinning binnen. Vincent van 
Hellemondt nam de winnende tref-
fer voor zijn rekening en kopte, ja u 
leest het goed, de 5-6 binnen.
Een wedstrijd om nooit te verge-
ten. Het begon al na 53 secon-
den. Het schot op doel van Te Wer-
ve werd nog wel gekeerd door doel-
man Santangelo maar in de re-
bound was hij kansloos. Vlak na de 
aftrap mocht CSW een hoekschop 
nemen die door Menno v.d. Lee-
den werd genomen. Hij mikte de bal 
op de vrijstaande Nick van Asselen 
die met het hoofd de keeper kans-
loos liet. CSW nam het heft in han-
den en probeerde met leuk combi-
natievoetbal de verdediging van Te 
Werve te ontregelen maar de ploeg 
uit Wilnis wilde het soms veel te net-
jes doen. Toch kwam CSW na een 
kwartier spelen aan de leiding toen 
Dave Cornelissen na een rommeli-
ge situatie voor het doel op de kee-
per schoot die daarna de bal ach-
ter de doellijn vandaan grabbelde. 
CSW drukte door en vergrootte bij-
na de voorsprong maar de pegel van 
Bram Bode spatte uiteen op de lat. 
De uitvallen van het technisch vaar-
dige Te Werve bleven gevaarlijk en 
na een knappe aanval werd de CSW 
verdediging te kijk gezet en werd 
de gelijkmaker simpel binnenge-
tikt. CSW moest weer aan de bak 
en kwam vlak voor rust op een 2-3 
voorsprong. Mike Cornelissen be-
diende de diepgaande v.d. Leeden 
die alleen voor de doelman de bal in 
de hoek schoot. 

Slordig
Na rust kantelde de wedstrijd in nog 

geen 5 minuten spelen in het voor-
deel van Te Werve. Slordig verde-
digen aan de kant van CSW bete-
kende direct na rust de 3-3. Direct 
hierna kreeg Te Werve een straf-
schop toegekend van de prima lei-
dende scheidsrechter Luinge na 
een handsbal die vervolgens feilloos 
werd binnengeschoten. CSW moest 
dus weer op zoek naar de gelijk-
maker maar het leek een kansloze 
missie te worden want in de twee-
de helft was CSW zo onzorgvuldig 
in balbezit zodat echte grote kan-
sen uitbleven. Gelukkig voor CSW 
werden de fouten ook gemaakt aan 
de kant van de tegenstander en zo 
kreeg van Asselen geheel vrijstaand 
de bal na een afgeslagen hoek-
schop. Hij controleerde de bal en 
lag de bal panklaar voor Bram Bode 
die de 4-4 binnenschoot. Het feest 
was nog niet ten einde want weer 
liet CSW zich achterin verschalken. 
Een voorzet vanaf rechts werd met 
het hoofd voor het doel gekopt en 
vervolgens vogelvrij in het lege doel 
gekopt. Dat betekende dus opnieuw 
een achterstand voor CSW en een 
punt leek dan ook het hoogst haal-
bare deze middag maar daar dacht 
van Hellemondt dus even iets an-
ders over. Met nog 3 minuten offici-
ele speeltijd kreeg hij de bal aange-
speeld van Bram Bode en oog in oog 
met de doelman rondde hij perfect 
af. Diep in blessuretijd kreeg CSW 
nog een vrije trap te nemen. Dennis 
Prange schaarde zich achter de bal 
en bereikte met een prima trap het 
hoofd van van Hellemondt die met 
zijn kopbal CSW de 5-6 overwinning 
bezorgde. Een krankzinnig duel, een 
foutenfestival, een korfbaluitslag, je 
kunt er van alles op los laten maar 
de punten gingen mee naar Wilnis.

CSW MO15-2 incasseert 
nieuwe outfit en scoort
Wilnis - Eindelijk was het zover. Af-
gelopen zaterdag ontvingen de mei-
den van CSW MO15-2 van de spon-
sor hun nieuwe trainingspakken. Ui-
teraard volledig in CSW stijl, maar 
ook met bijpassend inloopshirt en 
nieuwe tas. Om het helemaal af te 
maken is de kleding voorzien van de 
initialen van de meiden. Nu zagen 
de meiden er al goed uit, maar met 
deze nieuwe outfit zien ze er gewel-
dig uit. Met een grote lach en vol 
zelfvertrouwen reisden de meiden in 
de nieuwe outfit af naar Utrecht om 
aan te treden tegen Sporting’70. De 
uitdaging was om de vorige week 
verworven koppositie te verdedigen. 
Dat dit hechte en gezellige team ook 
uitstekend kan presteren werd snel 
duidelijk. CSW nam vanaf het be-
gin het initiatief. De uitermate ster-
ke verdediging zorgde ervoor dat de 
tegenstander nauwelijks in de buurt 
van het doel kwam. Aan de andere 
kant sneed de aanval keer op keer 

door de verdediging van de tegen-
stander door slimme passes van het 
middenveld. Met mooie aanvallen 
werden vele kansen gecreëerd. Aan 
het eind van de eerste helft stond al 
een verdiende 0-3 op het scorebord 
voor CSW. In de 2e helft werd er 
door CSW wat gas teruggenomen, 
waar Sporting er nog een schepje 
bovenop deed. Dat zorgde voor een 
evenwichtige wedstrijd, maar beide 
partijen wisten slechts nog 1 maal te 
scoren. Dat resulteerde in een uit-
slag van 1-4 voor CSW. De 3 pun-
ten konden worden bijgeschreven. 
In de competitie staat dit team na 6 
wedstrijden fier bovenaan de rang-
lijst. Van de 6 wedstrijden werden er 
5 gewonnen en 1 gelijk gespeeld. 
De nieuwe outfit draag zeker bij aan 
het zelfvertrouwen, waardoor de ko-
mende wedstrijden met elan zullen 
worden gespeeld. De meiden dan-
ken daarvoor de sponsors die dit 
mogelijk hebben gemaakt.

Atalante MA1 na 6 
wedstrijden aan kop!
Vinkeveen - Het talentvolle Atalan-
te MA1 is nieuw in de A-poule (16-
18 jaar). De meeste meiden zijn bij 

de mini’s begonnen, de helft is nog 
B-speler en deze mix wordt alsmaar 
enthousiaster, ook met de nieu-

Atalante heren 1 boekt 
eerste zege
Vinkeveen - Atalante Heren 1 is 
terug in de promotieklasse. Als ver-
liezend finalist van de nacompeti-
tie konden de Vinkeveense heren 
een vrijgekomen plek in de promo-
tieklasse regio Utrecht invullen. De 
start van de competitie was ietwat 
vals. De 4-0 nederlaag in de eer-
ste wedstrijd was ingecalculeerd, 
want er ontbraken teveel selectie-
spelers. De wedstrijden daarna gin-
gen ook verloren (tweemaal 3-2 en 
eenmaal 3-1), maar daar had meer 
ingezeten voor Atalante. Het feit dat 
er in deze competitie veel 2e en 3e 
teams spelen, en dus spelers uit het 
1e nog in een lager team mee kun-
nen doen, brak Atalante twee keer 
op. Afgelopen vrijdag tegen Protos 
H3 viel echter alles wel op de goede 
plaats. Door een knappe 3-1 over-
winning haakte Atalante weer aan 
bij de middenmoot. Zonder Sven, 
Stefan en Ruben, maar met de en-
thousiaste support van twee mi-
ni’s, Jack Harrington en Alexandros 
Bakker, speelde de thuisploeg van-
af de eerste opslag een dijk van 
een wedstrijd. Na een gelijk op-
gaande beginfase liep Atalante 
door een goede servicedruk punt 

voor punt uit naar een 22-15 voor-
sprong. Maar het binnenhalen van 
de buit blijft lastig. De 11 Utrecht-
se studenten roken bloed en kwa-
men langszij en bij 25-26 zelfs op 
setpoint. Een goed blok voorkwam 
een nieuwe deceptie en met 29-27 
was de eerste set toch binnen. Dat 
gaf de burger moed. In de tweede 
set liep Atalante snel uit en met pri-
ma aanvallen haalde het nu wel vlot 
de trekker over, 25-17. Misschien 
iets te overmoedig geworden, was 
het in de derde set allemaal net iets 
minder scherp. En dat was koren op 
de molen van de aanvallend ster-
ke gasten. Bij 11-18 krabbelden de 
Vinkeveense heren weer op, kwa-
men terug tot 20-23, maar moes-
ten toch de set aan Protos laten, 
20-25. De comeback in het twee-
de deel van de derde set werd in de 
vierde set knap doorgezet. De ser-
vicedruk was weer hoog en daar-
mee had Protos de grootste moei-
te. Aanvallend bleef Atalante over-
tuigen en ook verdedigend werd er 
niets meer weggegeven. Met 25-15 
pakte de thuisploeg de eerste over-
winning in deze competitie. En dat 
was een hele fraaie.

Argon Mo13-1 pakt 
wederom winst
Mijdrecht - Een zeer spannen-
de derby stond er op het program-
ma tegen CSW Mo13-1. Enige span-
ning brengt dat wel met zich mee. 
Beide teams staan bovenaan in de 
competitie, alle wedstrijden zijn ge-
wonnen. Echter hebben de Argo-
nauten in de bekerwedstrijd eerder 
dit seizoen gewonnen van CSW en is 
het doelpuntensaldo van Argon gi-
gantisch (58 voor/4 tegen), wat iets 
zegt over de kwaliteit van dit team. 
Desondanks moet Argon vol aan 
de bak. CSW speelt sterk en er zijn 
kansen over en weer. Voor rust lukt 
het CSW om te scoren (0-1). Argon 
benut de kansen niet in de eerste 
helft en staat voor het eerst dit sei-
zoen met 0-1 achter in de rust. Trai-
ner/leider Marcel zet de meiden op 
scherp en vol vertrouwen stuurt hij 
ze de tweede helft in. Argon zet ge-

lijk druk. Het resulteert in een doel-
punt van spits Farah. Een enorme 
ontlading (1-1) en er zit meer in het 
vat. Argon speelt fantastisch over en 
kijkt goed waar iedereen te vinden 
is. Het is Bernis die, via een verdedi-
ger, verantwoordelijk is voor het 2de 
doelpunt (2-1). Het teamwork van 
voorhoede, middenveld en verde-
diging gaat weer gesmeerd en an-
ders is het keeper Renee die Argon 
behoedt van een tegendoelpunt. In 
de laatste minuten, na een prachti-
ge voorzet van Sophie, is het Evi die 
op weergaloze wijze in een keer uit-
haalt en scoort. Deze bal is onbe-
reikbaar voor de keeper (3-1). De 
wedstrijd wordt afgefloten, de winst 
is wederom binnen. Ondanks een 
mindere 1ste helft, herpakte en do-
mineerde Argon de 2de helft en blijft 
koploper in de competitie.

Damestennisteam 
kampioen tweede klasse
Mijdrecht - Het door Korver ma-
kelaars gesponsorde dames tennis-
team van De Ronde Vener is kampi-
oen geworden in de tweede klasse 
van de Najaarscompetitie. Voor het 
eerst deed dit team mee in de na-
jaars competitie, het team bestaan-
de uit Marleen Kuiper, Karin Bede-
ker, Monique Roelofsma, Jeannet 
de Jonge en Charlotte Homan heeft 

mede door de goede invalsters Sas-
kia van Parreeren en Kim Dijkstra 
en top coach Milou Bierman na ze-
ven weken de hoogste positie be-
reikt. De afgelopen weken zijn er 
veel leuke wedstrijden geweest en 
is de laatste competitiedag afge-
sloten met knallende champagne-
kurken door met 4-0 Loenen te ver-
slaan. 

Hockeyvereniging Mijdrecht
Herfstkampioenen 
gehuldigd
Mijdrecht - Op vrijdag 3 november 
werd er bij HVM de "gezullige vrij-
dag" georganiseerd waarbij dit keer 
alle herfstkampioenen werden ge-
huldigd. HVM heeft het goed ge-
daan in de voorcompetitie, dat bleek 
wel uit het feit dat er maar liefst 10 
kampioenen waren! Deze kersver-
se kampioenen kregen uit handen 
van voorzitter Jeroen van Hemel 
een prachtige medaille uitgereikt en 
werden muzikaal begeleid met een 
goede beat van DJ Nick. Dit alles 
onder het motto "Als er wat te vieren 
valt, moeten we dat vooral doen". 

De teams zijn MA3, JB1, JC1, JD1, 
JD2, MD1, M8E1, M6E1, J6E1 en 
MF2. Mede door de huldiging was 
het afgeladen druk in het clubhuis 
van HVM en was het enorm gezellig. 
Buiten waren er heerlijk hamburgers 
en saté te verkrijgen van de bbq, 
waardoor de innerlijke mens ook 
goed verzorgd werd. Op zaterdag 4 
november ging de nieuwe competi-
tie van start en er zijn maar liefst vier 
teams spelen dan in de subtopklas-
se. Op 9 december zullen we weten 
of deze competitie ook weer zoveel 
kampioenen heeft opgeleverd.

Pupillen IJsclub Nooit 
Gedacht presteren goed
De Ronde Venen - Het schaats-
seizoen is inmiddels enkele weken 
oud en de eerste wedstrijden zijn al 
weer gereden. Afgelopen zondag-
ochtend ging ook de eerste wed-
strijd van start voor de pupillen van 
IJsclub Nooit Gedacht voor de Por-
tengen bokaal. Dat is een serie van 
vijf wedstrijden en daarna een fina-
le voor de beste geklasseerden, la-
ter in het seizoen. Het vroege tijd-
stip van 7.00 uur was geen probleem 
voor de schaatsers en er stonden 
dan ook acht Nooit Gedachters aan 
de start. De af te leggen afstanden 
waren 100 meter, 300 meter en 500 
meter en de omstandigheden waren 
zeer goed te noemen. Nauwelijks 
wind en snel ijs, dat lange tijd goed 
bleef glijden. Perfecte ingrediënten 

voor snelle tijden. In totaal werden 
deze ochtend dan ook 16 persoon-
lijke records gereden. Soms ging 
er wel meer dan 3 seconden van 
de vorige tijd af en soms was dat 
slechts enkele honderden van een 
seconde. Dit leidde tot vele tevreden 
gezichten na de wedstrijd. Binnen 
de ijsclub wordt ook een PR klasse-
ment bijgehouden. Degene die over 
het gehele seizoen de meeste per-
soonlijke records schaatst, wint een 
mooie beker. 
Wedstrijden zoals deze zijn dan 
ideaal om het aantal records op te 
schroeven. De volgende wedstrijd 
voor de Portengenbokaal is al weer 
snel. Zondag 19 november staan de 
jonge Nooit Gedachters opnieuw 
aan de start.

we Juna van den Broek en Bobbi 
Linthorst. Met de extra training op 
donderdag en extra-extra training 
voor liefhebbers op zondag maakt 
het toffe tiental onder leiding van 
trainer Frans Roos grote sprongen. 
Het spel verbetert van veel via hoog 
links buiten naar mooi verdeelwerk 
met de snelle aanval via het midden, 
de verrassende beuk van de mid-
achter en lekkere poeiers op rechts. 
Na de eerste 5 wedstrijden staan de 
meiden bovenaan, weliswaar met 
een iets vertekend beeld door een 
wedstrijd meer. De top 4 van de 6 is 
aan elkaar gewaagd en geen enke-
le partij werd met kop en schouders 
gewonnen. Afgelopen zaterdag in 
Maarssen was tegen de hekkenslui-
ter en de eerste set was vrij mak-
kelijk voor de gastploeg, met name 
door de foutjes van het thuisteam 
(9-25). In het tweede bedrijf ging het 
geliijk op, leuke rally’s waarbij fana-
tieke Anouk en sturende Roos het 

achterveld schoon hielden. De pass 
uit de service was netjes en verde-
ler Lucia kon middens Layla en Ju-
na naar hartelust aanspelen, mooi 
om te zien hoe dat steeds beter klikt 
(17-25). Bobbi en Jade maakten in 
het vervolg goeie punten op de bui-
tenkant en alert en geconcentreerd 
was hun reactie in de verdediging. 
Verdeler Lisanne vond sterke aan-
valler Esther zowel op de buiten als 
op de 3 meter en Maaike, de jong-
ste 14-jarige, sloeg het hardst van 
allemaal met haar linke linkse. Na 
deze lekkere 12-25 winst zakte het 
in de vierde set in. Veel foute ser-
vices en rommelig spel resulteer-
den in een spannend bijlopen van 
de gastploeg: 22-22. Maarr geluk-
kig herpakte de ploeg zich tijdig en 
met 22-25 werd de eerste 0-4 van 
het seizoen geboekt voor een stevi-
ger koppositie. De volgende 3 vrij-
dagen speelt de equipe in De Boei 
om 19:30. Komt dat zien!
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