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Pieter Heiliegers waarnemend 
burgemeester van Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond 14 
februari zijn de fractievoorzit-
ters van de gemeenteraad van 
Uithoorn op bezoek geweest bij 
de Commissaris van de Koning 
in Noord-Holland, de heer Jo-
han Remkes. Doel van de bijeen-
komst was te komen tot de aan-
stelling van een waarnemend 
burgemeester voor de gemeen-
te Uithoorn. Het aanstellen van 
een waarnemer is noodzakelijk 
omdat de huidige burgemeester, 
mevrouw Dagmar Oudshoorn-
Tinga, per 1 maart a.s. vertrekt. 
Het gesprek heeft geresulteerd in 
de benoeming van de heer P. (Pie-
ter) Heiliegers tot waarnemend 
burgemeester. De heer Heiliegers 

is momenteel burgemeester van 
de gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude. Laatstgenoem-
de gemeente gaat per 1 januari 
2019 fuseren met de gemeente 
Haarlemmermeer. Tot die datum 
zal de heer Heiliegers zijn burge-
meesterschap van Haarlemmer-
liede en Spaarnwoude combine-
ren met het waarnemend burge-
meesterschap voor de gemeen-
te Uithoorn. De Commissaris van 
de Koning benoemt een waar-
nemend burgemeester in ge-
meenten waar het op voorhand 
vast staat dat de periode waar-
in er geen burgemeester is, lan-
ger dan drie maanden zal duren. 
Na de gemeenteraadsverkiezin-

gen op 21 maart zal de (nieuwe) 
gemeenteraad het pro� el vast-
stellen voor de door de Kroon be-
noemde burgemeester en wordt 
de vacature opengesteld.
De heer Pieter Heiliegers is sinds 
2013 burgemeester van Haarlem-
merliede en Spaarnwoude. Naar 
verwachting zal deze gemeente 
per 1 januari 2019 fuseren met de 
gemeente Haarlemmermeer. Pie-
ter Heiliegers is 55 jaar en lid van 
de VVD. Hij was van 2010 tot 2012 
wethouder van de gemeente 
Haarlem en daarvóór vanaf 2008 
raadslid van dezelfde gemeen-
te. Eerder heeft Heiliegers diver-
se commerciële en management-
functies vervuld.

21 februari 2018
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Gemeente Uithoorn

De Commissaris van de Koning, Johan Remkes (li) heeft Pieter Heiliegers benoemd tot waarnemend 
burgemeester van Uithoorn (Foto: Provincie Noord-Holland)

Uithoorn – Ruim driehonderd 
deelnemers hebben afgelopen 
vrijdag meegelopen met de eer-
ste Lichtjesloop rondom het Zij-
delmeer. Deze werd georgani-
seerd door Uithoorn voor Elkaar 
(UvE). Wethouder in Uithoorn Ria 
Zijlstra opende de Lichtjesloop 
en liep vervolgens ook mee. 
Doel van deze Lichtjesloop was 
om kennis te maken met andere 
bewoners, met de medewerkers 
van Uithoorn voor Elkaar en met 
het prachtige Zijdelmeer in het 
donker. Het was de bedoeling dat 
de deelnemers zelf het pad ver-
lichtten waar gewandeld werd, 

door bijvoorbeeld een zaklamp 
of door jezelf te versieren. 
Uithoorn voor Elkaar had van te-
voren aangegeven dat de cre-
atiefste versierder een prijs zou 
ontvangen. Veel kinderen had-
den dus alles uit de kast gehaald. 
Uiteindelijk koos de organisa-
tie Aimée als winnares. Ze had 
mooie lampjes om zich heen ge-
wikkeld. Maar haar mooi versier-
de paardenstaart met glowsticks 
erin verwerkt trok vooral de aan-
dacht. Aimée heeft een Bol.com 
bon gewonnen en een Ibiza Hair 
Wrap pakket. Bij de volwassen 
deelnemers ontbrak het ook niet 

aan creativiteit. Maar de winnares 
Annie, die sinds 9 jaar in Uithoorn 
woont, sprong er volgens de or-
ganisatie uit. Zij had een krans 
gemaakt van verlichte boterham-
zakjes. Annie heeft een Bol.com 
bon gewonnen, shampoo en een 
armband. 
Naast de bewoners trok ook de 
politie aandacht. De politie Uit-
hoorn had speciaal voor dit eve-
nement de alarmlichten van de 
dienstwagen aan. En ook veel be-
woners die niet meeliepen deden 
toch een beetje mee door hun 
tuin te verlichten met lampjes of 
waxinelichtjes. 

Lichtjesloop in Uithoorn 
trekt 300 deelnemers

Alkwin Award Havo 2018
Uithoorn - Maandag 12 februa-
ri vond in de aula van het Alkwin 
Kollege de jaarlijkse uitreiking 
plaats van de Alkwin Award Havo, 
de prijs voor het beste pro� el-
werkstuk. Dit jaar werd de havo 
PWS-Award voor de 16e keer uit-
gereikt. Er waren 5 werkstukken 
genomineerd. De jury bestond 
dit jaar uit drie docenten. In het 
juryrapport wordt het winnende 
pro� elwerkstuk omschreven als 
een onderwerp dat ons allen aan-
gaat, actueel en verwerkt tot een 
mooi verslag en duidelijke pre-

sentatie. De Alkwin Award is ge-
wonnen door Melissa Gyuráko-
vics en Jasmijn Kleinendorst met 
hun onderzoek naar Internet Me-
mes. Zij hebben onderzocht of 
memes de Engelse taal beïnvloe-
den en of er verschillen zijn tus-
sen twee leeftijdsgroepen. Een 
internet meme is vooral een ui-
ting van humor die een lach op 
je gezicht probeert te tekenen. 
Na de prijsuitreiking presenteer-
den Melissa en Jasmijn hun PWS 
voor een enthousiast publiek, in 
het Engels!

Uithoorn - Afgelopen week werd 
in Herbergh 1883 de eerste ron-
de van de vijfde KroegKwis-com-
petitie gespeeld. Tien teams bon-
den de strijd met elkaar aan en na 
een spannende avond bleek PvdA 
Uithoorn de winnaar. Herstelteam 
2 eindigde als tweede en De Cli� -
hangers werden rode lantaarndra-
ger. Met opnieuw tien teams ging 
afgelopen week de inmiddels vijf-
de editie van de PvdA KroegKwis-
competitie van start. Onder lei-
ding van quizmasters Bea en Rem-
co van IQuizzen werden de acht 
rondes vlot afgewerkt. Na de eer-
ste serie van twee vragenrondes 
kwamen twee teams aan kop en 
bezetten drie teams met evenveel 
punten de volgende drie plaat-
sen. Hierin kwam in de tweede 
serie verandering toen ‘Ons Uit-
hoorn’ de koppositie overnam en 
‘Klaver 5’ en ‘Ik trap op mijn � ets-
je’ de tweede plaats deelden. ‘De 
Cli� hangers’ en ‘We rotzooien 
maar wat an’ raakten wat achter-
op. Vragenrondes vijf en zes lever-
den mooie scores op voor ‘PvdA 
Uithoorn’ en ‘Ik trap op mijn � ets-
je’, zij kwamen samen aan kop. 
Alleen ‘Herstelteam 2’ bleef nog 

enigszins in de buurt. De andere 
teams bleven duidelijk achter. In 
de laatste twee rondes wist ‘PvdA 
Uithoorn’ opnieuw veel punten te 
verzamelen. Zoveel dat zij met 66 
punten deze avond als eerste ein-
digden. ‘Herstelteam 2’ bleef goed 
volgen en bezette de tweede 
plaats. ‘Ik trap op mijn � etsje’ liet 
het er een beetje bij zitten en ein-
digde als derde.

Uitslag
De complete uitslag was als volgt: 
1. ‘PvdA Uithoorn: 66 punten; 2. 
‘Herstelteam 2’: 63 punten; 3. ‘Ik 
trap op mijn � etsje’: 62 punten; 4. 
en 5. ‘Ons Uithoorn’ en ‘Klaver 5’: 
61 punten; 6. en 7. ‘Hé een kasteel’ 
en ‘Herbergh 1883’: 60 punten; 8. 
‘Kwis(t) even niet’: 56 punten; 9. 
‘We rotzooien maar wat an’: 55 
punten en 10. ‘De Cli� hangers’: 52 
punten. ‘PvdA Uithoorn’ gaat in de 
competitie, die nog vijf avonden 
omvat, aan kop met 10 competi-
tiepunten, gevolgd door ‘Herstel-
team 2’ met 9 en ‘Ik trap op mijn 
� etsje’ met 8 punten. Woensdag 
18 april is de volgende competi-
tie-avond, opnieuw in Herbergh 
1883 aan de Schans.’

PvdA Uithoorn wint eerste 
ronde KroegKwis-competitie
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Gemeente Uithoorn

www.uithoorn.nl
www.twitter.com/Gem_Uithoorn
www.facebook.com/
gemeenteuithoorn
7 dagen per week, 24 uur per dag

Gemeentehuis
Laan van Meerwijk 16
1423 AJ Uithoorn
0297-513111 

ma., di., wo., do. 08.30-17.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Postbus 8, 1420 AA Uithoorn
gemeente@uithoorn.nl

Klant Contact Centrum/
receptie 
Zonder afspraak:
ma., di., do.  08.30-17.00 uur
woensdag 08.30-20.00 uur
vrijdag 08.30-12.00 uur

Burgerzaken (reisdocumenten, 
rijbewijzen en verklaringen)
Met afspraak:
ma., di., do. 08.30-14.00 uur
woensdag 08.30-13.00 uur 
 17.00-20.00 uur
vrijdag  08.30-12.00 uur
Zonder afspraak:
woensdag 13.00-17.00 uur

Sociaal loket 
(Wmo, jeugd, werk & inkomen 
en schuldhulpverlening)
Tel. spreekuur 0297-513111: 
ma. t/m vr.  09.00-10.30 uur
Inloopspreekuur:
woensdag 13.00-17.00 uur

Gemeentewerf en 
scheidingsdepot
ma., wo., vr., za. 09.00-12.30 uur 
 13.00-16.30 uur

Ruimte huren?
Accommodatie van gemeente 
Uithoorn huren? Kijk op 
www.uithoorn.nl/ruimtehuren 
of op www.vindjeruimte.nl

Openbare vergaderingen 
welstandscommissie
Een onafhankelijke welstandscom-
missie adviseert burgemeester en 
wethouders over het uiterlijk en de 
plaatsing van bouwwerken. Wilt u 
een vergadering wilt bijwonen of 
meer informatie? 
Meld u aan via 0297-513231.

Commissievergaderingen
Kijk voor actuele commissieverga-
deringen en informatie over de raad 
op www.uithoorn.nl/gemeenteraad
Via twitter: www.twitter.com/
RaadUithoorn

Burgemeester of 
wethouder spreken?
U kunt een afspraak maken via 
0297-513151 of een e-mail sturen 
met uw vraag of opmerking: 
gemeente@uithoorn.nl

Redactie
Team Communicatie 
bekendmakingen@duoplus.nl
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Werk in uitvoering

Pieter Heiliegers 
benoemd tot waarnemend 
burgemeester Uithoorn
Vanwege het vertrek van de huidi-
ge burgemeester Dagmar Ouds-
hoorn-Tinga heeft de commissa-
ris van de Koning in Noord-Hol-
land, Johan Remkes, op woens-
dag 14 februari in goed overleg 
met de fractievoorzitters van de 
gemeenteraad van Uithoorn, be-
sloten om Pieter Heiliegers met 
ingang van 1 maart 2018 te be-
noemen tot waarnemend burge-
meester van de gemeente Uit-
hoorn.

De commissaris van de Koning 
benoemt een waarnemend bur-
gemeester in gemeenten waar 
het op voorhand vaststaat dat de 
periode, waarin er geen burge-
meester is, langer dan drie maan-
den gaat duren. Na de raadsver-
kiezingen zal de nieuwe gemeen-
teraad et pro  el va t tellen voor 
de kroonbenoemde burgemees-

ter en wordt de vacature open ge-
steld.

Achtergrond de heer Heiligers
De heer Heiliegers is sinds 2013 
burgemeester van de gemeen-
te Haarlemmerliede en Spaarn-
woude. Deze gemeente gaat per 
1 januari 2019 fuseren met de ge-
meente Haarlemmermeer. De 
functie van waarnemend burge-
meester gaat hij uitvoeren naast 
zijn huidige functie als burge-
meester van de gemeente Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude. 
Heiliegers was van 2010 tot 2012 
wethouder van de gemeente 
Haarlem en daarvoor vanaf 2008 
raadslid van dezelfde gemeente. 
Eerder heeft hij diverse commer-
ciële en algemene management-
functies vervuld, inclusief onder-
nemersactiviteiten. Heiliegers is 
55 jaar en lid van de VVD.

Zorg voor schoon textiel bij 
textielinzameling
Via de ondergrondse textiel-
containers in de gemeente Uit-
hoorn is door u 80.051 kg tex-
tiel ingezameld! Dat is 10.248 kg 
meer dan vorig jaar. Dat is een 
mooi resultaat! Helaas treft Sym-
pany steeds vaker huishoudelijk 
afval, elektronica, glas, verf en 
ander soorten vuil en viezigheid 
aan tussen het textiel.
Vervuiling 
In Uithoorn is 6% van het ingele-
verde textiel vervuild, ongeveer 
4.803 kg. Voor de medewerkers 

van Sympany is dit een onpretti-
ge, tijdrovende en soms gevaar-
lijke klus om dit afval tussen het 
textiel uit te halen. Dit afval afvoe-
ren kost de gemeente en Sympa-
ny extra geld. Maar het is ook zon-
de als door vervuiling goed tex-
tiel onbruikbaar wordt. 
Stop het in te leveren textiel in 
een dichte plastic (vuilnis)zak om 
het tegen vuil, viezigheid en nat-
tigheid te beschermen.
Meer weten? Lees verder op 
www.uithoorn.nl

Rooien beplanting strook 
Legmeer-West fase 4-5-6
Bij de busbaan Uithoorn-Aals-
meer in de Legmeer-West gaan 
wij binnenkort bomen kappen en 
struiken weghalen. Dit is nodig 

omdat wij het terrein voor moe-
ten bereiden voor de woningbouw 
van het plan Legmeer-West fase 
4, 5 en 6. In december 2017 is dit 
in het bestemmingsplan vastge-
steld.

NUMMERING KANDIDATENLIJSTEN
De voorzitter van het centraal stembureau maakt ingevolge artikel I 15, 
lid 1, van de Kieswet, bekend dat aan de kandidatenlijsten voor de op 
21 maart 2018 te houden stemming ter verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad de volgende nummers zijn toegekend:

lijst politieke groepering aanduiding van de 
nr.  eerste kandidaat

1  VVD Hazen, J.P.G. (Jan) (m) 
 2 Gemeentebelangen Bezuijen, H.F.M. (Herman) (m) 
 3 DUS! Groenlinks en D66 Zijlstra, D.J. (Ria) (v) 
 4 CDA Jansen, A.A.A. (André) (m) 
 5 Ons Uithoorn B.J. van Dam (Benno) (m) 
 6 P.v.d.A. (Partij van de Arbeid) Gasseling-Boone, P.D. (Els) (v) 
 7 Groen Uithoorn Albers, J.T.M.M. (Jeroen) (m)

Verkiezingen Gemeenteraad

STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Uithoorn maakt bekend dat het bij de aanstaan-
de verkiezing van de leden van de raad van deze gemeente een kie-
zer toegestaan is bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgen-
de bepalingen.

A. Machtiging op schriftelijke aanvraag
1. Op het gemeentehuis van deze gemeente zijn kosteloos verkrijg-

baar de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te 
mogen stemmen.

2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 16 maart 2018 door de kiezer 
worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij 
op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer is 
geregistreerd.

3. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, 
moet op de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kie-
zer zijn geregistreerd.

4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een vol-
machtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem 
uit te brengen.

5. De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in 
persoon aan de stemming deel te nemen. 

B. Machtiging door overdracht van de stempas
1. De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na 

ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, 
zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn 
stempas aan die kiezer over te dragen.

2. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van 
de kandidaatstelling (5 februari 2018) in dezelfde gemeente staan 
ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft.

3. De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk 
met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, 
uitbrengen.

4. Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan 
tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de vol-
machtgever worden ingetrokken.

Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde 
aannemen. Nadere informatie wordt verstrekt door de afdeling/sector 
Burgerzaken van de gemeente.

TER INZAGELEGGING PROCES-VERBAAL I 4
De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 21 maart 2018 te 
houden verkiezing van de raad van de gemeente Uithoorn maakt, in-
gevolge artikel I 1, lid 1, van het kiesbesluit bekend, dat het proces-ver-
baal van de zitting van het centraal stembureau waarin beslist is over:
- de geldigheid van de kandidatenlijsten 
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een 

politieke groepering
en de nummering van de kandidatenlijsten heeft plaatsgehad op het 
gemeentehuis van deze gemeente voor een ieder ter inzage is gelegd.

OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
De officiële mededelingen en bekendmakingen zijn een wekelijk-
e publi atie van de gemeente it oorn. n deze rubriek taan of  -

ciële mededelingen en bekendmakingen die voor u van belang kun-
nen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in 
de buurt. Bovendien wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken 
en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. Helaas is het niet altijd mo-
gelijk om moeilijk leesbaar taalgebruik te vermijden. Mocht u vragen 
hebben over de rubriek, belt u dan gerust met Publiekszaken, tele-
foon 0297 513111, of u kunt mailen naar gemeente@uithoorn.nl. U 
kunt de of  i le mededelingen en bekendmakingen ook vinden op 
www.uithoorn.nl.

PROCEDURE 
Ter inzage
Stukken die ter inzage liggen kunnen door iedereen worden ingeke-
ken. De stukken liggen ter inzage in het gemeentelijk informatiecen-
trum (Laan van Meerwijk 16) tijdens de openingstijden. Alleen wan-
neer dat is aangegeven liggen de stukken ook ergens anders ter in-
zage zoals bij de openbare bibliotheek De Hoeksteen of dorpshuis De 
Quakel. De openingstijden van het gemeentelijk informatiecentrum en 
de openbare bibliotheek kunt u vinden in de colofon. 
Zienswijzen
Zienswijzen kunnen door iedereen kenbaar worden gemaakt. Dit 
moet schriftelijk worden gedaan bij burgemeester en wethouders van 
Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld.
Bezwaren
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebben-
den bezwaar indienen. Bezwaren moeten voorzien zijn van motiva-
tie en schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van Uithoorn (Laan van Meerwijk 16) tenzij anders vermeld. Voor het 
verstrijken van de bezwaartermijn moet het bezwaarschrift zijn inge-
diend. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit bete-
kent dat de vergunning voor het verstrijken van de termijn al kan zijn 
uitgevoerd (met het risico dat het eventueel weer ongedaan moet wor-
den gemaakt).
Voorlopige voorzieningen
Om ervoor te zorgen dat er geen gebruik wordt gemaakt van de ver-
gunning, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Het 
aanvragen van een voorlopige voorziening kan bij de sector bestuurs-

recht van de arrondissementsrechtbank (voorzieningenrechter) via 
het adres: Postbus 75850, 1070 AW in Amsterdam. Een verzoek om 
een voorlopige voorziening moet ook een motivatie bevatten. Voor het 
aanvragen van een voorlopige voorziening worden door de rechtbank 
kosten in rekening gebracht. 
Beroep
Wij maken u erop attent dat u op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht binnen zes weken na verzending van onze beslissing in 
beroep kunt gaan bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank, Post-
bus 75850, 1070 AW Amsterdam. Voor de behandeling van het be-
roep rift door de re tbank worden u grif  eko ten in rekening ge-
bracht. Een dergelijk beroepsschrift heeft geen schorsende werking. 
Wel bestaat de mogelijkheid om de president van de rechtbank in Am-
sterdam te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Een ge-
motiveerd verzoekschrift kunt u daartoe tot hem richten. Voor het in 
behandeling nemen van een dergelijk verzoekschrift worden u kosten 
in rekening gebracht.

DIGITALE BEKENDMAKINGEN
Een aantal bekendmakingen (verordeningen en verkeersbesluiten) 
worden niet meer gepubliceerd in De Nieuwe Meerbode. Per 1 janua-
ri 2014 heeft de overheid een verplichting gesteld om Algemeen ver-
bindende voorschriften, uitsluiten digitaal bekend te maken. U kunt 
de volledige teksten van verordeningen en verkeersbesluiten alleen 
nog digitaal inzien via  www.of  ielebekendmakingen.nl  kunt zi  
daar ook inschrijven voor een e-mailservice om op besluiten uit de ge-
meente Uithoorn geattendeerd te worden.
Welke bekendmakingen vind ik op www.of  ielebekendmakingen.nl
- Verordeningen 
- Verkeersbesluiten
- Ruimtelijke plannen (publicatie ook via de Gemeentepagina).

 TER INZAGE
Tijdelijk: 
- Ter inzagelegging Uitwerkingsplan Vinckebuurt Regentes gebouw B. 

Inzageperiode van 26 januari 2018 t/m 8 maart 2018. Inlichtingen bij 
Afdeling wonen en werken, A. Stevens (0297) 513 111.

 INGEDIENDE AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING
De onderstaande aanvragen liggen nog niet ter inzage. Het indienen van 
bezwaren hiertegen is nog niet mogelijk.
De Kwakel 
- Boterdijk 91, aanvraag evenementenvergunning Eerste Kwakelse Dij-

kentocht op 2 april 2018 (ontvangen op 15 januari 2018); 
- Hoofdweg, aanvraag evenementenvergunning Kom in de Kas op 7 en 

8 april 2018 (ontvangen op 16 januari 2018); 
- Randweg 125, aanvraag exploitatievergunning tijdelijke huisvesting ar-

beidsmigranten (ontvangen 8 januari 2018); 
- Noorddammerweg 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk 

afwijken van het bestemmingsplan (ontvangen 07-02-2018); 
- Kerklaan, aanvraag ont ef  ng art. 5 Drank- en ore awet ontvangen 

van exploitant Dorpshuis de Quakel voor het schenken van zwakalco-
holhoudende drank op 27 april, 23 juni en 4 september 2018 (ontvan-
gen 5 februari 2018); 

- Dre tdi k, Kerklaan, aanvraag ont ef  ng art. 5 Drank- en ore awet 
ontvangen van exploitant van Café Cobus voor het schenken van zwa-
kalcoholhoudende drank op 27 april en 4 september 2018 (ontvangen 
2 februari 2018); 

- Achterweg 11, aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een WKK-ruimte (ontvangen 09-02-2018);  

- Steenwijkerveld 7, aanvraag omgevingsvergunning voor het omzet-
ten van een bedrijfswoning naar plattelandswoning (ontvangen 13-02-
2018).

 
De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks) 
- Evenemententerrein Legmeer-West, aanvraag evenementenvergun-

ning Foodtruck Festival van 14 t/m 16 september 2018 (ontvangen 8 
februari 2018) 

Dorpscentrum 
- Amstelplein tot Stationsstraat, aanvraag evenementenvergunning voor 

een Zomermarkt op 4 en 5 augustus 2018 en een Kadomarkt op 3 en 4 
november 2018 (ontvangen 22 januari 2018). 

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West) 
- Meerlaan 8, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde (ontvangen 06-02-2018).
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OFFICIËLE MEDEDELINGEN EN BEKENDMAKINGEN
Thamerdal 
- Burgemeester Brautigamlaan, aanvraag omgevingsvergunning 

voor het oprichten van 10 woningen (ontvangen 09-02-2018); 
- Colijnlaan 122, aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 

een schutting (ontvangen 06-02-2018).
Zijdelwaard (Europarei) 
- Alfons Arienslaan 1, aanvraag evenementenvergunning Gala Uithoorn 

op 24 maart 2018 (ontvangen 2 februari 2018); 
- Zijdelwaardplein 77, aanvraag exploitatievergunning horecabedrijf en 

drank- en horecavergunning van exploitant van Aziatisch Fusion res-
taurant Jason (ontvangen 1 februari 2018); 

 AANVRAGEN (OMGEVINGS-)VERGUNNING BUITEN 
 BEHANDELING 
De Kwakel 
- Achterweg 15, aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 

een open veldschuur (verzonden 14-02-2018).

 INGETROKKEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 
Zijdelwaard 
- Wiegerbruinlaan 49, aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbrei-

den van de woning. 

 VERLEENDE (OMGEVINGS-)VERGUNNINGEN
Tegen de afgifte van deze vergunningen kunt u wel bezwaar/beroep ma-
ken. Hoe u dat moet doen leest u bovenaan in deze advertentie in het grij-
ze kader.
Bedrijventerrein Uithoorn 
- C. Verolmelaan 160-166, verklaring van geen bezwaar voor magazijn-

verkoop Society Shop van 21 t/m 24 maart 2018 en van 26 t/m 29 sep-
tember 2018.  

De Kwakel 
- Het Fort 55, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 kans-

spelautomaten voor het jaar 2018 verleend aan de exploitant van Café 
bar ’t Fort (verzonden 8 februari 2018). 

- Egeltjesbos, verklaring van geen bezwaar aan het 4 mei comité 
De Kwakel voor het houden van dodenherdenking. 

De Legmeer (Burg. Kootpark, De Legmeer, Legmeer-West, Buitenhof, 
Park Krayenhoff, Buitendijks) 
- Poelweg 2, Wooninspiratiedag 25 maart 2018 (verzonden 7 februari 

2018). 
Dorpscentrum 
- Wilhelminakade 5, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen van 2 

kansspelautomaten voor het jaar 2018 verleend aan de exploitant van 
Drinken & Zo (verzonden 7 februari 2018); 

- Koningin Julianalaan 16, aanwezigheidsvergunning voor het plaatsen 
van 2 kansspelautomaten voor het jaar 2018 verleend aan de exploi-
tant van The River (verzonden 7 februari 2018); 

- Koningin Julianalaan 27, exploitatievergunning horecabedrijf verleend 
aan de exploitant van Lorenzo Grillroom (verzonden 8 februari 2018).  

Meerwijk (Meerwijk-Oost, Meerwijk-West) 
- Boterdijk 23 Instemmingsbesluit voor het leggen van telecommunicatie-

leidingen (verzonden 13 februari 2018). 
Zijdelwaard (Europarei) 
- Potgieterlaan 54, omgevingsvergunning voor het vergroten van een 

woning aan de voorzijde op de grond (verzonden 13-02-2018). 
 

 BESLUIT TIJDELIJKE VERRUIMING OPENINGSTIJDEN 
 TERRASSEN WATERLIJN 2018
Gelet op artikel 2:29, tweede lid, Algemene plaatselijke verordening Uit-
hoorn 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders op 15 fe-
bruari 2018 besloten om gedurende de proefperiode van 1 maart 2018 tot 
1 november 2018 de openingstijden van de terrassen behorend bij de ho-
recabedrijven gelegen in De Waterlijn in Uithoorn te verruimen tot 01.00 
uur. Aan het besluit zijn voorschriften gekoppeld en het besluit geldt alleen 
voor de volgende aangewezen horecabedrijven:
- Cafetaria Uithoorn
- Geniet aan de Amstel
- IJssalon Esplanade
- Sjiek aan de Amstel
- Café de Gevel
- Drinken & Zo
- Irodion
- Pizzeria Mazzel / La Madonna
- Hertog Jan op ’t Water
- Het Spoorhuis
- Nuova La Riva
Motivering pilot
Er is gekozen om deze pilot uit te voeren in De Waterlijn, omdat dit gedeel-
te van Uithoorn wordt gezien als een horecaconcentratiegebied binnen de 
gemeente waarvan het gebruik dient te worden gestimuleerd ter bevorde-
ring van de economische bedrijvigheid. 
Evaluatie pilot
Na de pilot (in het najaar van 2018) zal er een evaluatie plaats vinden en 
zal er worden gekeken naar het effect van de ruimere openstelling van de 
terrassen op de omgeving. Het criterium op basis waarvan wordt beslo-
ten of de pilot geslaagd is of niet, is de mate van overlast die de pilot ver-
oorzaakt. Uitgangspunt is dat de overlast gedurende de pilotperiode niet 
groter mag zijn dan de gemiddelde overlast die doorgaans wordt ervaren.
In 2019 zal vervolgens worden besloten of de pilot jaarlijks kan worden 
doorgevoerd voor De Waterlijn of voor de gehele gemeente Uithoorn. Hier-

bij wordt uiteraard een belangenafweging gemaakt tussen de belangen (de 
voordelen) voor de horecabedrijven en de bezoekers en de belangen (evt. 
nadelen) van de omwonenden.

 KENNISGEVING 
Maatwerkvoorschriften, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikkingen 
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Uithoorn bekend dat zij van plan is 
maatwerkvoorschriften vast te stellen.  
De voorgenomen vaststelling op grond van artikel 8.42 Wet milieu-
beheer vloeit voort uit het Businessplan Waterzuivering Collectief 
Aalsmeer02/Uithoorn01 dat is opgesteld door de deelnemende inrichtin-
gen. Hierin wordt verzocht om een maatwerkvoorschrift met betrekking 
tot het lozen op het riool van water dat gewasbeschermingsmiddelen be-
vat, vast te stellen. In het maatwerkvoorschrift wordt bepaald dat artikel 
3.64a Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing is tot het mo-
ment dat de collectieve waterzuivering is gerealiseerd per 1 januari 2021.  
De voorgenomen vaststelling heeft betrekking op de volgende inrichtingen: 
- M.R.M. Egberts, Hoofdweg 181 De Kwakel (zaak 6970522) 
- Jos Mulder B.V., Hoofdweg 137 De Kwakel (zaak 6974582) 
- Jamuflor B.V., Hoofdweg 141 De Kwakel (zaak 6975404) 
- Schreurs Holland B.V., Hoofdweg 81 De Kwakel (zaak 6974922) 
- Bert Lammers B.V., Hoofdweg 177 De Kwakel (zaak 6974222) 
- De Ruiter Innovations B.V., Hoofdweg 131/133 De Kwakel (zaak 

6972522) 
- Van Klaveren Plant B.V., Hoofdweg 149/125 De Kwakel (zaak 6973042) 
- Plaza Orchids, Hoofdweg 127/129 De Kwakel (zaak 6974062) 
- Olij Trading B.V., Achterweg 67 De Kwakel (zaak 6976145) 
- Olij Rozen International B.V., Achterweg 73 De Kwakel (zaak 6976362) 
Inzage 
De ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.
nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij: 
-  gemeente Uithoorn, Laan van Meerwijk 16 te Uithoorn. 
Zienswijzen 
Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbe-
schikkingen naar voren brengen via digitale formulieren op de websi-
te www.odnzkg.nl. Uw persoonsgegevens zullen niet openbaar worden 
gemaakt. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.  
Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar 
voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier op www.od-
nzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen. 
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking 
en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking. 

AmstelProms 2018 
Organisatie weer van start
Uithoorn - Zet u het alvast in uw 
agenda? Zaterdag 14 juli vindt 
AmstelProms 2018 plaats. Een 
waar muzikaal spektakel waar vo-
rig jaar zonder enige uitzondering 
positieve reacties op kwamen. Het 
AmstelProms concert is een com-
binatie van een groot orkest, een 
groot koor, zangers en zangeres-
sen en dat allemaal verzorgd door 
lokale muzikanten en vrijwilligers. 
Het grootschalige evenement is 
gratis toegankelijk voor ieder-
een en vorig jaar stonden duizen-
den toeschouwers op de kade bij 
de evenementensteiger te kijken 
naar dit unieke muziekfeest.

Muziek
De muziek is een combinatie van 
prachtige bekende licht klassie-
ke muziek, bekende meezingers 
en opzwepende popnummers. 
Een waar feest voor de muzikan-
ten, koorleden, zangers en zan-
geressen, maar zeker ook voor 
de toeschouwers. Wilt u het echt 
goed kunnen zien? Reserveer dan 
nu alvast een tribuneplaats voor 
slechts 25 euro. U bent dan te-
vens sponsor van het evenement 
en helpt het dus mede moge-
lijk maken. Wilt u met uw bedrijf 

sponsor worden? Dan kan dat ui-
teraard ook. Er zijn verschillende 
sponsorpaketten waarmee u de 
naam van uw bedrijf kunt verbin-
den aan dit prachtige evenement. 
Voor meer informatie over tribu-
neplaatsen of een sponsorpakket 
kunt u een mail sturen naar info@
amstelproms.nl.

VIP tafel
Het evenement biedt ook de mo-
gelijkheid om samen met uw 
klanten, medewerkers of ande-
re gasten een VIP tafel te reser-
veren, waardoor u voorafgaand 
aan het concert kunt dineren aan 
een tafel direct aan het podium 
waarvandaan u daarna het con-
cert kunt volgen. Ook dan bent 
u sponsor van AmstelProms en 
wordt uw bedrijfsnaam genoemd 
in de diverse media voorafgaand 
en tijdens het concert. Er is slechts 
een beperkt aantal tafels te reser-
veren, dus zorg dat u er snel bij 
bent. De komende weken zullen 
wij u op de hoogte houden van 
wat AmstelProms 2018 gaat bren-
gen. Een klein tipje van de sluier 
alvast opgelicht: wij zoeken nog 
regionale operazangers- en zan-
geressen!

Druk weekend voor 
EHBO inzet
Uithoorn - Afgelopen vrijdag 16 
februari luidden we het weekend 
in door bij de Lichtjesloop mee te 
lopen voor de EHBO ondersteu-
ning. Wat een mooi gezicht was 
het om al deze vrolijk verlichte 
mensen voorbij te zien wandelen. 
Onze EHBO'ers waren paraat om 
eventueel een pleister te plakken, 
maar dat bleek helemaal niet no-
dig. Ook zaterdag verleenden zij 
de hele dag inzet bij het Les Mills 
kwartaalevent in sportschool De 
Amstelhof. Bij dit Les Mills event 
konden sportievelingen zich in 
het zweet werken onder bege-
leiding van Les Mills instructeurs! 
Een erg leuk event om bij aanwe-
zig te zijn. Onze EHBO'ers hebben 
gelukkig een rustige inzet ge-
draaid. Met coldpacks in gereed-
heid, waren we klaar om sportie-
ve blessures te behandelen. Uit-
eindelijk hebben ze ook hier niet 
in actie hoeven komen. Het week-
end sloten ze af met een inzet op 
de AKtiedag voor Ouderen. Het 
was een druk weekend waarbij al-
les goed is verlopen. 

Cursussen
Ook benieuwd naar deze vereni-
ging en de cursussen die zij ge-
ven? In maart gaat de cursus 
EHBO Kind weer van start. In drie 
avonden (6, 13 en 27 maart) leer 
je hoe je eerste hulp moet verle-
nen bij baby en kind. Een aanra-
der voor alle (aanstaande) ouders 
en grootouders! Zij geven de-
ze cursus volgens de richtlijnen 
van het Oranje Kruis en is daar-
om ook zeer geschikt voor gast-
ouders. Ook kun je je nog opge-
ven voor de cursus BLS/AED op 
10 en 18 april. Tijdens deze cursus 
leer je reanimeren en een AED be-
dienen. In slechts twee avonden 
krijg je deze levensreddende han-
deling onder de knie. Begin okto-
ber zal de reguliere EHBO-cursus 
weer van start gaan. Je kunt je 
hier nu al voor opgeven. Kijk op 
onze website voor meer informa-
tie: http://ehbo-uithoorn.nl/cur-
susinformatie/ De cursusavonden 
worden gehouden in Activitei-
tencentrum De Scheg, Arthur van 
Schendellaan 100a, te Uithoorn. 

Even voorstellen: GreenTeens
We gaan de boom in 
voor een goed doel
Uithoorn - Wij zijn een groep 
tieners die van de natuur hou-
den en vanaf De Heimanshof sa-
men optrekken. We maken ons ei-
gen jaarprogramma, gaan 1x per 
maand met elkaar op excursie in 
de natuur en realiseren leuke pro-
jecten voor doelen die wij be-
langrijk en/of duurzaam vinden. 
Wij �nancieren onze activiteiten 
grotendeels zelf door bijvoor-
beeld te collecteren voor goede 
doelen als het Oranje fonds. Een 
deel van de opbrengst is voor het 
goede doel en een deel is voor 
onze eigen activiteiten. 

Actie: GreenTeens de boom in 
voor het goede doel
Dit jaar gaan we de boomhut in 
voor het kinderfonds de MAMAS. 
In Zuid-Afrika leven miljoenen 
kinderen in armoede. 1.400 loka-
le vrouwen zijn hiervoor in actie 
gekomen en zorgen voor opvang, 
scholing, medicatie en liefde voor 
deze kinderen. Uiteraard hebben 
ze hier geld voor nodig. Met el-
ke donatie van €5,- kunnen ze 
een kind een maand lang verzor-
gen. MAMAS is een kleine organi-

satie uit Nederland. Klein en dus 
minimale onkosten. Wij willen 
zelf geld bijeenbrengen voor dit 
doel. Daarom laten wij ons vrij-
willig 24 tot 48 uur in de boom-
hut op De Heimanshof opsluiten. 
Het wordt een echte ‘overlevings-
tocht’ zonder verwarming, televi-
sie, mobiele telefoon en andere 
luxe. Door sponsering hopen we 
veel geld bij elkaar te krijgen voor 
het goede doel en ons eigen ac-
tiviteitenprogramma. De boom-
hut ligt tijdens de actie vol hooi 
en we slapen er 1 of 2 nachten. 
Iedereen is welkom om ons op 
te zoeken en te steunen tussen 
vrijdag 23 februari aanstaande 
vanaf 18 uur, als we in de boom-
hut gaan, en zondag 25 febru-
ari 18 uur. Er is ook thee en kof-
�e te koop voor het goede doel 
en u kunt ons ook komen spon-
seren natuurlijk! Hebt u geen tijd 
om langs te komen maar wilt u 
ons wel sponseren? Dan kunt u 
ons ook sponseren door een be-
drag over te maken naar: IBAN 
Vriendenkring De Heimans-
hof: NL06INGB0005729896 o.v.v. 
Greenteens MAMAS-actie 2018Leerlingen krijgen les over 'dode hoek'

Uithoorn - Woensdag 14 februa-
ri stond de Safety Truck van Volvo 
Group Truck Center Aalsmeer bij 
OBS Toermalijn. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 kregen een presen-
tatie en een les over verkeersvei-
ligheid. Eerst kregen de leerlin-
gen een les in de klas. Wat is nou 
wel en wat is nou niet goed te 
zien voor een vrachtwagenchauf-
feur? Daarna mochten de kin-
deren zelf achter het stuur krui-
pen van de truck. Hierdoor kon-
den zij ervaren wat de chau�eur 

wel, maar vooral ook niét ziet. 
Met behulp van poppen rondom 
de truck zagen de leerlingen wat 
voor een chau�eur de ‘dode hoek’ 
is. Veel kinderen hadden niet in 
de gaten dat je echt zo slecht te 
zien bent voor een vrachtwagen-
chau�eur. De leerlingen van OBS 
Toermalijn zullen voortaan extra 
voorzichtig zijn als zij in de buurt 
van een vrachtwagen staan of 
�etsen! Volvo Group Truck Cen-
ter Aalsmeer, bedankt voor deze 
leerzame les. 
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INFORMATIEF
DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

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

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

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

Oplage: 15.100

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

AAngeklede modeshow 
met loterij en pAstei-
tje
Vrijdag 23 februari is er een 
modeshow en verkoop van 
H en A mode. Deze gezellige 
middag wordt gecombineerd 
met een loterij en na a�oop 
voor €1,- een lekker pasteitje. 
De zaal is om 13.30 uur open 
en de middag zal om 14.00 uur 
starten. De middag zal eindi-
gen om 15.30 uur. 

VitA restAurAnt 
U kunt op elke maandag, 
woensdag en vrijdag genie-
ten van een warme maaltijd. 
De warme maaltijd wordt ver-
zorgd door ’t Oventje en vindt 
plaats in de Bilderdijkhof. El-
ke week hebben we een ande-
re menukaart. Volgt u een be-
paald dieet, dan kunt u ons dit 
laten weten. Kosten bedragen 
€6,- per maaltijd. Tijd: 12.00 tot 
13.00 uur.

geheugenfitness
Op de 2e en 4e dinsdag van 
de maand kunt u mee doen 
met geheugen�tness. Dit is 
van 10.00 tot 11.30 uur. Hier-
bij kunt u uw geheugen op peil 
houden en zelf trainen door te 
puzzelen, meedoen aan quiz-
zen en spelletjes op het ge-
bied van geheugentraining in 
groepsverband. Kosten €1,- ex-
clusief ko�e/thee.

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 door-
gaans twee partijen tegen el-
kaar, waar heren en dames aan 
mee kunnen doen. U bent al-
tijd welkom om eenmalig gra-
tis uit te proberen.

Bilderdijkhof 1 
Uithoorn

Tel. 0297-567209

weekAgendA pArticipe

Amstel Blazers Collectief!
De sterren voorbij
Uithoorn - ‘Out of this World’ is de 
naam van een bijzonder concert 
van het Amstel Blazers Collectief. 
De muziekuitvoering, geheel in 
het thema planeten, wordt gege-
ven op zondag 25 maart in de Tha-
merkerk. Het begint om 14.30 uur. 
Al maanden zijn de muzikanten, 
onder leiding van hun dirigent Ri-
chard Wortel, zich aan het voorbe-
reiden op dit concert. In het eer-
ste gedeelte zullen zij een bewer-
king laten horen van de beken-
de zevendelige klassieke orkest-
suite ‘The Planets’ van de Engelse 
componist Gustav Holst, geschre-
ven tussen 1914 en 1916. Elk deel 
van deze suite is genoemd naar 
een planeet uit ons zonnestelsel 
- voor zover die toen bekend wa-
ren. Het stuk is speciaal voor het 
Amstel Blazers Collectief door Ri-
chard gearrangeerd en is met na-
me heel bijzonder omdat dit werk 
vrijwel nooit door amateurorkes-
ten wordt uitgevoerd. Het tweede 
gedeelte van het concert wordt 
een swingend feestje. Afwisselend 
zal er �lm- en popmuziek ten ge-
hore worden gebracht. Ook de-
ze stukken zijn gerelateerd aan 
het thema, maar dan in de ruim-
ste zin van het woord. Welke stuk-
ken dit zijn blijft nog even geheim. 
Het Amstel Blazers Collectief wijkt 
graag af van de gebaande paden 
in de harmonie-/fanfarewereld 
en zoekt naar originaliteit en on-
verwachte elementen in de mu-
ziek. Richard en het orkest willen 
u een verrassende muzikale erva-
ring bieden die hopelijk nog lang 
zal blijven hangen en die smaakt 

naar meer… Wilt u dit concert 
niet missen? Bestel dan nu alvast 
uw toegangsbewijs à €10,- (inclu-
sief een pauzedrankje). Dit kunt u 
doen door een mailtje te sturen 
naar: abcuithoorn@gemail.com. 
Voor kinderen tot en met 12 jaar 
bedraagt de toegang €5,-.

Muzikale verrassing
Uithoorn - Zondag 25 februa-
ri zijn Yvette de Bie, Jasmijn Hen-
driks, Paul Poulissen en Fernan-
do Sanchez speciaal te gast bij 
Jazz aan de Amstel. Onder leiding 
van singer/songwriter en presen-
tatrice Shyla Zoet kunt u ook de-
ze zondag weer genieten van ech-
te Jazz standards, pop, soul, eigen 
songs en bewerkingen van be-
staande liedjes in allerlei muziek-
stijlen. Zangeres Yvette de Bie 
deed mee met The Voice en heeft 
een voorliefde voor Jazz en Soul 
muziek. Ze zingt ook guide vo-
cals in en is ook te horen als voi-
ce-over. Daarnaast zingt ze bij de 
The Grand Ladies of Jazz en The 
Gospelsingers in het theater. Paul 
Poulissen is een ras entertainer en  
speelt zowel trompet als piano. 
Hij schreef diverse TV tunes voor 
o.a. Service Salon van de Avro en 

Hier en Nu. Daarnaast was hij ook 
dirigent van Avro’s Kinderkoor.

Gastvrouw
Uw gastvrouw zangeres Shy-
la Zoet, onder andere te horen 
in verschillende commercials, 
waaronder momenteel de appel-
moes reclame van ‘Servero’, werk-
te reeds samen met vele nationale 
en internationale artiesten waar-
onder Sister Sledge, Jasparina 
de Jong, Gerard Cox, Lee Towers, 
Gordon, Replay, Boney M en vele 
andere. Onder de naam Sweet & 
Co bracht zij samen met producer 
Joos van Leeuwen de EP ‘Listen 2 
me’ uit met daarop eigen songs in 
een easy jazz/pop stijl. Tijdens al 
weer het 6e seizoen van Jazz aan 
de Amstel, nodigt zij vele arties-
ten uit binnen- en buitenland uit, 
om met haar te musiceren. Kort-
om het gonst aanstaande zondag 
in Sjiek tijdens Jazz aan de Am-
stel met zoveel muzikaal talent en 
daarmee verrast Jazz aan de Am-
stel elke keer opnieuw. 25 februari 
bestaat de band uit Yvette de Bie 
(zang), Jasmijn Hendriks (zang), 
Fernando Sanchez (sax), Paul 
Poulissen (piano/trompet), Peter 
Bergman (bas), Olaf Keus (drums) 
en Shyla Zoet (zang en presenta-
tie).  Locatie: Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30 – 17.30 uur. Entree €3,-.

Heliconensemble 
omlijst SCAU-jubileum
Uithoorn - Na drie jaar was het 
Limburgse Heliconensemble te-
rug in Uithoorn. In de Thamerkerk 
verzorgde deze blazersgroep zon-
dag het maandelijkse middag-
concert van de Stichting Culture-
le Activiteiten Uithoorn (SCAU). 
Na het succesvolle jeugdconcert 
voor de basisscholen was het op-
treden van het Heliconensemble 
het tweede bijzondere concert ter 
gelegenheid van het vijfentwin-
tigjarig SCAU-jubileum. In 1981 
ging een groep studenten aan het 
Maastrichts conservatorium zich 
toeleggen op het spelen van ori-
ginele en bewerkte composities 
voor dubbele blazers-kwartetten 
en –kwintetten. Zo ontstond het 
Helicon Ensemble, dat met regel-
matig nieuwe muzikanten weke-
lijks repeteert en met een breed 
repertoire concerteert. De musi-
ci werken overwegend als free-
lancer, orkestlid of muziekdocent. 
Met als binding hun onvoorwaar-
delijke liefde voor blaasmuziek in 

kleine bezetting. Onder leiding 
van de, als gepensioneerd con-
servatoriumleraar trombone en 
kamermuziek veelgevraagde so-
lotrombonist in gerenommeer-
de ensembles, nog steeds volop 
actieve dirigent Harrie Ries werd 
een zonnig, vrolijk en afwisselend 
programma uitgevoerd. Twee �ui-
ten, twee hobo’s, twee hoorns, 
twee fagotten, twee klarinetten, 
in de laagte warm ondersteund 
door de contrabas: met aanste-
kelijk plezier werden ze bespeeld.

Hecht samenspel
Meteen al werd energiek ingezet 
met de vlotte ouverture bij Mo-
zarts opera Cosi fan tutte. Daar-
na konden alle kleuren van het 
blazersensemble schitteren in het 
warmbloedige Divertissement 
van de laat negentiende eeuwse 
Fransman Emile Bernard: een aan-
gename kennismaking met onbe-
kende, voortre�elijk voor dit ty-
pe ensemble geschreven muziek. 

Vervolgens klonk het langzame, 
fraai uitgevoerde Chanson de Nuit 
van Edward Elgar. Helicon-klari-
nettist Huub Hellebrand had dit 
korte stukje kamermuziek smaak-
vol en met een goed oor voor de 
mogelijkheden van zijn eigen en-
semble bewerkt. Speelvreugde 
en virtuositeit gingen vervolgens 
hand in hand in de razend lastige 
Respiration Suite van Jurriaan An-
driessen, in 1962 gecomponeerd 
ter gelegenheid van een longart-
sencongres. Allerlei aspecten van 
ademhaling en bloedsomloop 
waren met muzikale fantasie en 
compositorisch vernuft in dans-
vormen van menuet tot saraban-
de en in snelle, over elkaar heen 
buitelende instrumentale loop-
jes door Andriessen op muziek 
gezet. Bewonderenswaardig was 
het hechte samenspel in dit stuk, 
waarin een moment van onoplet-
tendheid meteen tot een muzika-
le ontsporing zou kunnen leiden.

Prettig
Na de pauze bleek dat operacom-
ponist Donizetti ook een pret-
tig in het gehoor liggende Sin-
fonia voor blazers heeft gecom-
poneerd en dat de strijkersere-
nade van Dvorak ook in kleurrijk 
blazersgewaad verrassend mooi 
klinkt. Dirigent Harry Ries moest 
om kwart over vier vertrekken om 
’s avonds op tijd in het orkest van 
Aken trombone te kunnen spe-
len. Daarom speelde Helicon het 
slotstuk, drie delen uit Debus-
sy’s Childrens corner, zonder diri-
gent. Het stevig applaudisseren-
de SCAU-publiek kreeg een deel-
tje hieruit nog als toegift. Zon-
dag 18 maart verzorgt Amster-
dams Kleinkunstfestival-�naliste 
Elke Vierveijzer met zang, gitaar- 
en pianobegeleiding bij de SCAU 
een muzikaal-literaire kleinkunst-
middag.

Nostalgische Avonden 
De Kwakel
De Kwakel - Stichting De Kwakel 
Toen & Nu organiseert ook dit jaar 
weer 2 Nostalgische avonden in 
het dorpshuis De Quakel. En ook 

nu weer op twee avonden met 
een identiek programma. De eer-
ste avond is zaterdag 3 maart en 
de tweede avond is zaterdag 17 
maart. De aanvang is beide avon-
den om 19.30 uur in het Dorps-
huis Quakel. De zaal is open van-
af 18.45 uur. De entreekosten: €5,- 
incl. een kopje thee of ko�e. Het 
programma zal een mix zijn van 
oude �lms en oude en wat nieu-
we foto’s uit de diverse rubrieken 
van de website www.de-kwakel.
com. Voor zaterdag 3 maart zijn 
er nog 20 kaarten beschikbaar 
voor deze avond, vol is vol. Voor 
zaterdag 17 maart zijn er nog ge-
noeg kaarten beschikbaar. Kaar-
ten kunt u bestellen bij Dirk Plas-
meijer, het via de mail: dp@de-
kwakel.com of via de telefoon 
0297-563335 (’s avonds tussen 
17.30 – 18.30 uur). 

In samenwerking met Jumbo Zijdelwaard
Supermarktactie 
Voedselbank
Uithoorn - Zaterdag 24 februa-
ri zamelt Voedselbank Uithoorn-
De Kwakel in samenwerking met 
Jumbo Peter de Jong in Zijdel-
waard weer levensmiddelen in 
voor de cliënten van de Voedsel-
bank. Tussen 9 uur 's morgens en 
5 uur 's middags is een team en-
thousiaste vrijwilligers actief om 
klanten te informeren op welke 
wijze zij een bijdrage kunnen le-
veren. Ook staat er een goede-
renkraam van de Voedselbank bij 
de in- en uitgang waar de vrijwil-
ligers producten in ontvangst ne-
men. Er zijn vele huishoudens in 
Uithoorn en De Kwakel afhanke-
lijk van een voedselpakket. Het is 
elke keer weer een uitdaging om 
de voedselpakketten te vullen die 
de cliënten wekelijks krijgen. De 
producten die klanten doneren 
zijn een welkome aanvulling hier-
op. In de winkel staat een produc-
tenplein opgesteld waaruit men 
levensmiddelen kan uitzoeken 
om te schenken. Denk hierbij aan 

ko�e, wasmiddelen, houdbare 
zuivelproducten, conserven etc. 
Tevens zijn DE spaarpunten van 
harte welkom. Deze kunnen inge-
leverd worden bij de goederen-
kraam bij de in- en uitgang. Ook 
staat er een collectebus. Het geld 
zal volledig ten goede komen aan 
de voedselbank. De Voedselbank 
is dringend op zoek naar vrijwilli-
gers die willen bijspringen bij de 
supermarktacties. Mail voor meer 
info naar: vrijwilliger@voedsel-
bankuithoorn.nl.
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Marco Lesmeiser klom voor het goede doel:

Kilimanjaro beklimming 
zwaar, maar geslaagd
Uithoorn - De afgelopen we-
ken heeft u mee kunnen lezen 
hoe Marco Lesmeister, voorzitter 
van KnA zich voorbereidde op 
de beklimming van de Kiliman-
jaro. Hij deed dit om geld op te 
halen voor War Child. Deze week 
een verslag van de beklimming 
door Marco in deze krant. Bepakt 
en bezakt met een rugzak en een 
plunjetas stond ik op Schiphol 
klaar om in te checken. 

Eindelijk was het zo ver. Dag 1 
van de reis waarvoor ik al maan-
den aan het trainen was. Ik ga 
de Kilimanjaro beklimmen. De 
hoogst berg van Afrika, gelegen 
in Tanzania en bijna 6 kilometer 
hoog. Onwerkelijk om voor te 
stellen als ik in de rij sta om in te 
checken. Aangekomen in Tanza-
nia kom ik een paar mensen te-
gen die ook in de groep mee-
gaan. Ik heb ze 1 keer eerder ge-
zien op een informatieavond bij 
War Child op kantoor in Amster-
dam. Net uit mijn werk gekomen 
hoorde ik over de manier waarop 
we zouden lopen, slapen, eten 
en dag na dag dichter bij die top 
zouden komen. Het leek nog zo 
ver weg. Nu tref ik mijn reisge-
noten in Tanzania. Het is 30 gra-
den en donker, dus de berg kon-
den we helaas niet zien bij de 
landing. ’s Avonds slapen we in 
een lodge in een normaal bed, 
met een douche en toilet om-
dat we eerst een dag acclimati-
seren. We mogen op dag 2 eerst 
ontspannen en besluiten Arusha 
te bezoeken. Een grote plaats, 
dicht bij de Kilimanjaro waar we 
in de Lodge nog de laatste in-

structies van de reisleiding ont-
vangen. Hoogteziekte…. dat lijkt 
de grootste vijand.  Maar toch uit 
uitputting en uitdroging door 
gebrek aan eetlust en zin om te 
drinken. Ik kan me er nog steeds 
niets bij  voorstellen…
 
Bus
Dan is het eindelijk zo ver. We 
gaan de bus in op dag 3 en rij-
den richting Kilimanjaro national 
park. Je mag de berg alleen op 
als je betaalt en als je onder be-
geleiding bent. Dit om vervuiling 
en over toerisme te voorkomen. 
Voordat we weg gaan wordt al-
le bagage gewogen. De dragers 
mogen niet meer dan 20 kilo 
dragen en worden beschermd 
tegen uitbuiting door eerst alles 
te wegen. Zenuwachtig maakt 
de groep een laatste foto bij de 
voet van de berg en dan begin-
nen we eindelijk te lopen. Een 
asfaltweg…. Hmmm niet hele-
maal wat ik me er bij voor had 
gesteld dacht ik nog, maar al na 
1 kilometer eindigt het asfalt en 
lopen we op een bergpad door 
het tropisch regenwoud. T-shirt 
aan, dunne broek en een rugzak 
vol kleding voor wat er vandaag 
nog komen kan. Enkele uren la-
ter hebben we de regenkleding 
al nodig en loopt iedereen door 
een tropische regenbui met re-
genjas en regenbroek aan. Een 
zak om de rugzak om alles droog 
te houden en stug doorlopen. 
Het afzien is begonnen. Ik besef-
te me toen nog niet dat dit een 
dagelijks ritueel zou worden en 
het echte afzien nog moest ko-
men.

Kamp
Enkele uren later kwamen we 
aan in het kamp. Tentjes van 2x2 
meter waar we 2 aan 2 in zouden 
gaan slapen. Mijn tentgenoot 
Sergio en ik passen er net aan in 
met onze tassen en rugzakken, 
maar veel heb je niet nodig. Mat-
je opblazen, slaapzak uitrollen en 
wat onwennig gaan slapen na 
een heerlijke maaltijd, bereid in 
een tent die als keuken was in-
gedeeld, compleet met gastanks 
die naar boven waren gedragen, 
net als honderden liters water, 
voedsel en tenten. Nu begrijp ik 
waarom er naast de 15 gidsen 
ook nog 42 andere mensen mee-
lopen in de groep. Werkelijk al-
les wordt gedragen en verplaatst 
van kamp naar kamp. De daarop-
volgende dagen herhaalt zich 3 
maal een dag lopen richting de 
top. In de ochtend was het mooi 
weer. We werden om 5.30 of 6.00 
gewekt, kregen te eten en gin-
gen om 6.30 of 7.00 uur lopen. 
Gelukkig droog en soms zonnig, 
maar tegen het middaguur kwa-
men de wolken opzetten van-
uit het dal en liepen we enkele 
uren in de regen. Gelukkig werd 
het tegen het eind van de mid-
dag meestal weer droog en kon-
den we de regenkleding weer 
droog opbergen voor de volgen-
de dag. Ik heb iedere dag een vi-
deoboodschap ingesproken en 
ondanks de lange wandeldagen 
en �inke inspanningen merkte ik 
dat ik goed getraind was en ge-
lukkig geen last kreeg van hoog-
teziekte. Op dag 4 van de expe-
ditie veranderde dat echter. We 
zouden klimmen naar ongeveer 

4800 meter en daarna weer en-
kele uren afdalen om op 3600 
meter te gaan slapen. Dat acti-
veert de acclimatisatie en ver-
minderd de kans op hoogteziek-
te. Aangekomen op het hoogste 
punt, de lava tower werd echter 
duidelijk dat er een deelnemer in 
de groep met ernstige hoofdpij-
nen rondliep en verschijnselen 
van hoogteziekte begon te ver-
tonen. Snel afdalen dus, en ho-
pen dat het over zou gaan.

Vier uur
De afdaling duurde zo’n 4 uur 
en gedurende die 4 uur kreeg ik 
steeds meer last van mijn rech-
terknie. Vreemd, want ik had 
nog nooit last gehad van mijn 
rechterknie. De pijn werd echter 
steeds venijniger en na zo’n 3 uur 
eigenlijk niet meer te houden. Ik 
kom mijn rechterbeen nauwe-
lijks meer optillen en aansluiten 
en bij iedere stap kreeg ik een 
pijnscheut in mijn knie. Het zal 
toch niet zo zijn dat ik een bles-
sure heb opgelopen? Die avond 
spreek ik een videoboodschap 
in waarin ik aangeef bang te zijn 
dat het mijn laatste dag is ge-
weest. De pijn in mijn knie is he-
vig en ik ga de groep enorm op-
houden. Na een nacht slapen 
keek ik er gelukkig heel anders 
tegenaan. De pijn was nagenoeg 
weg en aangezien we weer zou-
den gaan klimmen en ik de pijn 
vooral bij het dalen voelde, be-
sloot ik door te gaan. Achteraf 
hoorde ik dat de expeditie lei-
ding had besloten 3 man extra 
mee te sturen om mij in de ga-
ten te houden en eventueel met 
mij mee naar beneden te kunnen 
gaan en me desnoods te dragen 
als de pijn te erg zou worden. 
Goed dat ik dat op dat moment 
niet wist.
 
Niet recht
Een berg beklimmen is echter 
nooit in een rechte lijn naar bo-
ven en die dag zouden we veel 
klimmen, maar ongeveer weer 
evenveel afdalen om op slecht 
400 meter hoger te kunnen sla-
pen en het acclimatisatieproces 
genoeg tijd te geven om de kans 
op hoogteziekte zo veel moge-
lijk te voorkomen. Helaas was het 
voor 1 deelnemer in de groep te 
laat. Die was de avond daarvoor 
onder begeleiding naar beneden 
gegaan omdat hij duidelijk de 
tekenen van hoogteziekte ver-
toonde (ernstige hoofdpijn, dui-
zelig, gedesoriënteerd). Gedu-
rende de dag klimmen en dalen 
kwam de pijn in mijn knie weer 
terug en in de avond was die pijn 
weer zo hevig dat ik een uur la-
ter aankwam in het kamp dan 
de rest van de groep. Ik besloot 
weer aan te kijken of het de vol-
gende ochtend beter zou zijn en 
dat was gelukkig ook zo. De lan-
ge afdaling na het eventueel be-
reiken van de top werd wel een 
pijnlijk vooruitzicht, maar daar 
dacht ik nog maar even niet aan.
 
Hoogte
De 1 na laatste dag klimmen gin-

gen we naar het hoogste kamp 
op 4800 meter. De pijn in mijn 
knie was er wel, maar door het 
geringe afdalen niet zo erg als 
de dagen daarvoor. De spanning 
gedurende de dag werd �ink 
voelbaar. We liepen door onher-
bergzaam gebied, hadden een 
enorme steile beklimming op 
de dag daarvoor gedaan (met 
de tot de verbeelding spreken-
de naam “the Baranco Wall”) en 
de top was de hele dag zicht-
baar. Daar moest we de volgen-
de dag naartoe. We gingen vroeg 
eten en om 17:00 uur kregen we 
de laatst brie�ng. We zouden om 
23:00 uur gewekt worden, zodat 
we om 24:00 uur konden gaan 
lopen richting de top. Graag op 
tijd komen, want op elkaar wach-
ten bij 15 graden onder 0 is niet 
prettig  werd er nog gezegd. Van 
slapen kwam niet veel. Af en toe 
even wegdutten en afwachten 
wanneer het 23.00 uur zou zijn. 
Een gids kwam ons wakker ma-
ken voor de laatste beklimming. 
Het “ontbijt” stond klaar en we 
hadden een uur om te eten en 
alle spullen weer in te pakken. 
Om 00.00 uur was het zover. De 
laatste klim werd ingezet in een 
langzaam tempo. Vanaf 4800 
meter zouden we in ongeveer 
7 uur tijd naar 5895 meter klim-
men. Het zou het zwaarste wor-
den wat ik ooit heb gedaan. Op 
die hoogte is er nog maar 50% 
zuurstof aanwezig. Berg op klim-
men terwijl je lichaam eigenlijk 
wil slapen en maar 50% zuur-
stof binnen krijgt voor je spieren 
en hersenen is een vreemde ge-
waarwording. Alles is zwaar dan. 
Ik had geen spierpijn, maar een 
compleet gevoel van uitputting. 
Halverwege stopten we voor een 
korte drinkpauze en toen ik uit-
geput mijn hoofd tegen een rots 
legde viel ik direct in slaap. De 
gidsen zijn attent en maakten 
me meteen weer wakker, want 
bij -15 graden wil je niet stil gaan 
liggen. Doorlopen dus. Linker-
voet voor en dan de rechtervoet 
voor….
 
Op
Ongeveer 200 meter onder de 
top kon ik echt niet meer. Niets 
in mijn lijf wilde meer vooruit en 
iedere stap vermoeide me meer. 
Maar ik kwam daar om de top te 
halen. Ik ga toch niet zo dichtbij 
afhaken? Ik kan toch niet thuis 
vertellen dat ik het niet gehaald 
heb? Er was nog een persoon uit 
de groep met hoogteziekte ge-
dwongen naar beneden gegaan 
onder begeleiding van een gids, 
maar ik had geen hoogteziekte. 
Ik kon alleen echt niet meer. Om 
me heen zag ik dat iedereen in 
de groep het zwaar had. Zelfs de 
gidsen kijken steeds op tegen die 
laatste dag. Linkervoet…. Rech-
tervoet…. Stapje voor stapje be-
reikten we de top. In de sneeuw. 
Ver boven de wolken zagen we 
een prachtige zonsopkomst en 
bereikten we de top. We had-
den het gehaald. Tijd of energie 
voor euforie was er eigenlijk niet. 
Wel een foto op de top en dan 

snel weer naar beneden. Oh ja… 
naar beneden met die knie. Maar 
ik had het wel gehaald en des-
noods hinkelend zou ik nar be-
neden gaan, maar dit had ik toch 
maar mooi gepresteerd. Trots 
en enigszins bevreesd over mijn 
knie liep ik weer terug de berg af.
Via een andere weg liepen we 
naar beneden en veel pijn en 
6 uur later kwam ik weer in het 
kamp aan waar ik die nacht om 
00.00 uur vandaan vertrokken 
was. Ik zakte in elkaar bij mijn 
tent, deed mijn jas uit en viel in 
slaap op mijn matje met mijn 
benen uit de tent. Het was een 
grappig gezicht volgens mijn 
reisgenoten. 
 
Wakker
Een half uurtje later werd ik wak-
ker omdat we nog verder zouden 
dalen die dag. Nog zo’n 3 uur ver-
der naar beneden, naar een lager 
gelegen kamp, zodat de hoeveel-
heid zuurstof weer groter was en 
de kans op hoogteziekte nage-
noeg verdwenen. Oh ja…. Nog 
eens 3 uur lopen. Met mijn knie 
werden het bijna 5 uur en vlak 
voor het donker kwam ik aan 
in het nieuwe kamp. Ik was ka-
pot en besloot het diner over te 
slaan. Slaap was meer nodig dan 
eten. De volgende ochtend werd 
ik voor de laatste keer wakker in 
het tentje op een licht a�open-
de helling. Heerlijke gedachte 
dat we die avond voor het eerst 
in 8 dagen weer een douche 
konden nemen. Maar eerst nog 
een uurtje of 5 lopen naar bene-
den tot de ingang van het natio-
nal park waar de bus klaar zou 
staan. Het zouden 8 helse uren 
naar beneden lopen worden. De 
pijn in mijn knie maakte het dat 
ik steeds met links vooruit stap-
te en dan mijn rechterbeen al-
leen bijsloot. Anders deed het te 
veel pijn. Ondersteuning wilde 
ik niet en er bleven 2 gidsen bij 
me lopen uit voorzorg. Beneden 
aangekomen heb ik een foto van 
ze gemaakt en tegen ze gezegd 
dat ik hun portret als mijn hel-
den zou ophangen in mijn kamer 
thuis. Ze hangen er inmiddels…
 
Gered
Ik had het gered en het is echt het 
zwaarste wat ik ooit heb gedaan. 
De afscheidsceremonie met zang 
en dans door de dragers en gid-
sen zit nog in mijn hoofd. Nog ie-
dere dag kijk ik naar de foto’s en 
de herinnering draag ik mijn le-
ven lang mee. De Kilimanjaro be-
klommen… op het hoogste punt 
in Afrika gestaan en daar zelf 
heen gelopen en geklommen. Ik 
ben er supertrots op. We hebben 
met z’n allen bijna €300.000,- eu-
ro opgehaald voor War Child. 
Kinderen met een oorlogsverle-
den. Met gruwelijke herinnerin-
gen…. P��, het zwaarste wat ik 
ooit gedaan heb stelt helemaal 
niets voor. Blij dat ik een klein 
steentje kan bijdragen op deze 
manier en roep iedereen op om 
ook een klein steentje bij te dra-
gen via  www.warchild.nl/actie/
marco-helpt-war-child

Repeteren mee in orkest     
Middelbare Muziek 
Meesters KnA 
Uithoorn - Afgelopen dins-
dag was het zover. Alle deelne-
mers aan het Middelbare Muziek 
Meesters project van muziekver-
eniging KnA mochten voor de 
eerste keer samen muziek gaan 
maken. Ze sloten aan bij ande-
re leerlingen in het leerlingenor-
kest en zo ontstond er een orkest 
met beginnende muzikanten van 
ruim 25 mensen. Afgelopen sep-
tember kregen veel van deze 40, 
50 en 60+ muzikanten hun eer-
ste les op een zelfgekozen instru-
ment. Trompet, saxofoon, kla-
rinet en trombone waren alle-
maal volledig onbekend voor de-
ze Muziek Meesters, maar enke-
le maanden later zijn ze in staat 
muziek te lezen en mee te spelen 
in het leerlingenorkest. Ietwat 
onwennig en zenuwachtig wer-

den de lessenaars en de bladmu-
ziek klaargezet. De dirigent be-
gon met uit te leggen wat een di-
rigent eigenlijk doet voor een or-
kest en waar ze op moeten let-
ten bij het gezamenlijk musice-
ren in een groep. Dat is namelijk 
toch heel wat anders dan alleen 
les krijgen en thuis oefenen. De 
klank moet samen mooi klinken, 
het tempo en het volume moe-
ten op elkaar aansluiten en alleen 
dan wordt een verzameling mu-
zieknoten en muziekinstrumen-
ten een waar muziekstuk.

Enthousiast
Alle Muziek Meesters waren en-
thousiast en kijken alweer uit 
naar volgende week. Ze gaan de 
komende weken oefenen voor 
het concert wat op 18 maart 

wordt gegeven in het KnA mu-
ziekgebouw op het Legmeer-
plein in Uithoorn. Dit concert be-
gint op zondagmiddag om 14.00 
uur. Het orkest van KnA speelt tij-
dens dit concert prachtige wer-
ken waarin sprookjes�guren een 
hoofdrol spelen, zoals de Noten-
kraker, Harry Potter en een med-
ley met melodieën uit de Efte-
ling. U kunt dit concert kosteloos 

bijwonen en misschien dat u ook 
altijd al gewenst heeft om een 
instrument te leren bespelen en 
kunt zien dat dat zelfs op latere 
leeftijd mogelijk is. Ook komend 
jaar zal KnA weer na de zomer 
een Middelbare Muziek Meesters 
project starten waarvoor u zich 
nu al kunt opgeven of informatie 
aanvragen via kna.secretariaat@
gmail.com.

Brandweer haalt kat uit 
dakgoot
Uithoorn – Vrijdagmorgen  
rond half negen is de Uithoorn-
se brandweer opgeroepen naar 
de Johan van Oldenbarneveldt-
laan..  Een doodsbange kat zat in 
de dakgoot. De brandweer heeft 

de kat uit de dakgoot gehaald en 
overgedragen aan de zorg van de 
dierenambulance. Hoe lang de 
kat er al zat is onbekend. 

Foto: VTF - Najim Kroezen
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Zie voor de agenda’s de 
website uithoorn.nl/raad. 
Volg ons op Twitter
@RaadUithoorn.
Contact met de raad via 
de griffi e, telefoonnummer: 
(0297) 51 39 63 of 
griffi e@uithoorn.nl
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Voor de (commissie)
vergadering van de 
gemeenteraad van 
Uithoorn op dinsdag 
20 februari, aanvang 
19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis. 

A G E N D A

Commissie Wonen & Werken 
(dinsdag 20 februari)
  Bestemmingsplan 

Uithoornlijn en 
busverbinding Uithoorn

  Bestemmingsplan 
Vuurlijn 7

  Bestemmingsplan 
Burgemeester van 
Meetelenstraat 16-20

V E R K I E Z I N G E N

  25 februari tot 20 maart 
dagelijks 1-op-1 debatten 
bij Rick FM 17.00 uur 
(zondag 16.00 uur).

  10 maart verkiezings-
markt Zijdelwaard

  16 maart verkiezings-
debat Raad van Kerken

 (kerk cafeuithoorn.nl)
  17 maart verkiezings-

markt Amstelplein
  21 maart verkiezingen

De verkiezingen 
komen eraan! 

Cultuur en 
beweging
Cultuur en sport 
inspireren, brengen 
mensen bij elkaar 
en zorgen voor een 
gezonde leefstijl.
DUS! wil:
  Een sport- en 
cultuurfonds 
vanaf 18 jaar.

  Samenwerking 
tussen de biblio-
theek en de 
Volksuniversiteit, 
waardoor inwoners 
makkelijk kennis 
kunnen vergaren 
en elkaar kunnen 
ontmoeten.

  Zich sterk maken 
voor behoud van 
historische gebouwen 
en beelden.

Informatie over 
standpunten

van de partijen

Kijk voor meer informatie 
op Uithoorn.nl. 
Volg de raad op Twitter, 
via @RaadUithoorn

Benno van Dam
Ons Uithoorn

Jan Hazen
VVD

Jeroen Albers
Groen Uithoorn

Ria Zijlstra
DUS!

Els Gasseling
PvdA

Welke partij krijgt uw stem?

Meer groen en 
minder grijs en 
daardoor ook nog 
minder belasting 
betalen!
Groen Uithoorn wil 
direct beginnen met het 
nemen van maatregelen 
om de overlast door kli-
maatverandering op te 
vangen. Riolen lopen nu 
over door de overvloedi-
ge regenval. We willen 
dit voorkomen, door in-
woners te belonen als ze 
zelf maatregelen nemen 
om regenwater op te 
vangen. Dit kan door be-
woners te belonen die 
hun tuin voor minimaal 
2/3 groen hebben (dus 
geen tegels). Daarnaast 
kun je een regenpijp los-
koppelen van het riool 
en aan een regenton zet-
ten. Als je hieraan mee-
doet willen wij dat de ge-
meente dit beloont door 
een korting op de riool-
heffing voor deze inwo-
ners. Daarnaast willen 
we meer groen in Uit-
hoorn en De Kwakel en 
minder asfalt. Dit komt 
milieu en de mens ten 
goede. Verder willen we 
het groen in de gemeen-
te ook ecologisch ver-
antwoord onderhouden, 
bijvoorbeeld met 
Schaapskuddes!

Herman Bezuijen
Gemeentebelangen

Onderhoud 
openbare ruimte
Uithoorn is een 
plezierige gemeente 
om te wonen. Er is 
veel water en groen, 
maar dit moet wat 
ons betreft beter 
onderhouden worden. 
We hebben tijdens 
de raadsvergadering, 
waarin de begroting 
2018 werd behandeld, 
het initiatief genomen 
om het college op 
te roepen, om de 
komende jaren 
structureel meer te 
doen aan zwerfvuil 
en het groen meer 
kleur te geven.

André Jansen
CDA

Duurzaam en 
innovatief
Van het CDA mag 
Uithoorn veel meer 
inzetten op duurzame 
werkgelegenheid en 
op kosten besparende 
innovatie. Dat betekent 
meer circulair 
investeren, niet weg-
gooien, maar her-
gebruiken en vooral 
slimmer bouwen, 
met het oog op de 
toekomst: energie 
zuiniger en minder 
afhankelijk van de 
dure, vervuilende 
fossiele energie. 
Het CDA wil daar voor 
u graag zèlf bij betrok-
ken zijn. Kies daarom 
CDA als u om Uithoorn 
en De Kwakel geeft.

Ontmoeten, sport, 
cultuur en recreatie
Ontspanning door 
sport en cultuur 
is belangrijk voor 
jong en oud:
  De gemeente facili-
teert breedtesport 
en ondersteunt 
vrijwilligerswerk.

  Projecten op het 
gebied van sport, 
cultuur en recreatie 
met verenigingen 
en sportservice/
Videt worden voort-
gezet en uitgebreid.

  De gemeente stimu-
leert de organisatie 
van culturele 
activiteiten.

  In elke wijk een 
buurtcentrum.

Voldoende 
geschikte 
woningen
De woningprijzen 
zijn enorm hoog, 
de woningmarkt 
zit helemaal vast. 
Met name voor 
starters, scheidings-
gevallen en senioren 
zijn weinig geschikte 
woningen. 
Ons Uithoorn wil 
een groter aanbod 
van sociale huur-
woningen door 
‘scheef wonen’ 
terug te dringen 
en afspraken over 
aantallen. Bij nieuw-
bouwprojecten 
streven naar 
voldoende aanbod 
van betaalbare 
woningen voor 
lage en midden-
inkomens en senioren.

Uithoorn is 
bereikbaar, nu 
en in de toekomst
Zorgen voor een goede 
bereikbaarheid is één 
van de kerntaken van de 
gemeente.  Het is belang-
rijk dat de doorstroming 
van het verkeer in het 
wegennet optimaal is. 
Alle daarvoor aange-
wezen doorgaande 
wegen in Uithoorn en 
De Kwakel moeten erop 
gericht zijn om zo snel 
mogelijk op het hoofd-
wegennet te komen. 
  De VVD gaat zich 

inzetten voor ver-
breding van de N201 
richting A2 en voor 
maatregelen om de 
Zijdelweg/Boven-
kerkerweg richting 
Amstelveen/Amster-
dam beter te laten 
doorstromen.

  Er komt geen betaald 
parkeren in Uithoorn! 

  Bij nieuwe woning-
bouwprojecten en bij 
herinrichting wordt 
een ruime parkeer-
norm gehanteerd van 
tenminste 1,7 auto’s 
per woning. 

  Openbaar vervoer is 
geen vervanger voor 
de auto, maar een aan-
vulling. Inwoners uit 
iedere wijk moeten 
dichtbij huis kunnen 
opstappen om snel bij 
een OV knooppunt te 
kunnen komen.

Woensdag 21 februari 2018 neemt Dagmar 
Oudshoorn-Tinga afscheid als burgemeester.
Iedereen uit Uithoorn en De Kwakel is vanaf 
20.30 uur van harte welkom om haar persoonlijk 
gedag te zeggen. De afscheidsreceptie vindt plaats 
in het gemeentehuis.

Woensdag 21 februari 2018 | 20.30 uur | Gemeentehuis Uithoorn | Laan van Meerwijk 16 | Uithoorn

Komt u zoveel mogelijk te voet of per fiets in verband met beperkte parkeer-
mogelijkheden. Komt u toch met de auto parkeer dan in de parkeergarage 
aan het Amstelplein, deze is op 21 februari tot 23.00 uur open. 

Cadeausuggestie
Bijdrage aan het Initiatievenfonds Uithoorn, rekeningnummer: NL73RABO0321198042

“Ik vind het belangrijk dat we als gemeente ideeën en initiatieven van 
inwoners mogelijk maken. Op deze manier kan ik mijn steentje hieraan 
bijdragen.”Dagmar Oudshoorn-Tinga, burgemeester gemeente Uithoorn.

U I T N O D I G I N G
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Regio - Elk jaar wordt er 
door Zideris De Ronde Ve-
nen een groot en gezel-
lig jaarfeest georganiseerd 
voor haar bewoners en be-
geleiders. Dit keer was het 
feest georganiseerd door 
Zideris De Ronde Venen sa-
men met de nieuwe locatie 
in Uithoorn .

Zoals ieder jaar werd dit ge-
houden in de Willisstee in 
Wilnis. Het thema van dit 
jaar was “Disco”. Bij binnen-
komst werd iedereen ont-
haalt met een cocktail Ook 
dit jaar zagen de gasten er 
leuk verkleed uit. DJ King-
size uit Wilnis was geregeld 
en draaide lekkere 80/90 
hits. De zaal was leuk ver-
sierd en tijdens de avond 
kwam de stemming er lek-
ker in door een optreden 
van Jazz en Showballet Ni-
cole. Tijdens het feest werd 
er gekeken naar een �lmpje 
van de nieuwe woonlocatie 
in Uithoorn en de nieuwe 
plek voor de dagbesteding 
in Mijdrecht. De hele avond 
werd er gedanst en was er 
een leuke sfeer. Dit is zeker 
voor herhaling vatbaar.

Jaarfeest Zideris De Ronde Venen en Uithoorn
GROOT 
SUCCES!

Voorjaarsvakantie activiteit 
Uithoorn - In de voorjaarsvakan-
tie organiseert Videt een work-
shop genaamd Design & Recy-
cle in samenwerking met Iida 
Malviina Arts & Education. On-
der haar begeleiding gaan we 
aan de slag met het bouwen van 
je eigen droomhuis model van 
restmateriaal. Plastic, karton en 
blikjes weggooien? Zonde! Met 
je eigen fantasie en creativiteit 
kan je een super mooi kunst-
werk maken! Heb je zelf materia-

len die je graag wilt verwerken in 
je kunstwerk? Neem vooral mee! 
De workshop Design & Recy-
cle is op dinsdag 27 februari van 
14.00 – 15.30 uur en is voor kin-
deren vanaf 8 jaar. Locatie is Ar-
thur van Schendellaan 57 in Uit-
hoorn (Videtgebouw). Deelname 
kost €0,50 per persoon en kan op 
de dag zelf contant worden af-
gerekend. Opgeven kan per mail 
bij info@videt-uithoorn.nl, let op 
vol=vol. 

18-jarigen ontvangen 
cadeau van gemeente
Uithoorn - Alle jongeren in Uit-
hoorn die 18 jaar worden, krij-
gen van de gemeente het Nibud 
boekje ‘Voor boven de 18’ toege-
stuurd. Met dit boekje wil de ge-
meente de nieuwbakken 18-jari-
gen helpen bij het maken van een 
goede start in hun volwassen le-
ven door hen informatie aan te 
reiken op wat er op �nancieel ge-
bied allemaal speelt. De eerste 
140 Nibud-boekjes zijn maandag 
verstuurd. Alle Uithoornaars die 
in januari 18 jaar zijn geworden of 
in februari, maart en april 18 jaar 
worden kunnen het boekje deze 
week in de brievenbus verwach-
ten. “Als 18-jarige mag je ineens 
wat je eerst niet mocht. Zelfstan-
dig autorijden, stemmen, een te-
lefoonabonnement afsluiten op 
je eigen naam, alcohol kopen en 
studie�nanciering aanvragen.  
Maar je krijgt er ook behoorlijk 
wat verantwoordelijkheden bij,” 
aldus de Uithoornse wethouder 
Marvin Polak (Werk en Inkomen). 
“Je bent nu bijvoorbeeld zelf ver-
antwoordelijk om je boetes en je 
leningen te betalen. Je moet ook 
een zorgverzekering aanvragen. 
En wil je dan een basisverzekering 

of aanvullend en hoe zit het met 
je eigen risico? Kortom er komt 
veel op je af als je 18 jaar wordt. 
Het Nibud boekje ‘Voor boven de 
18’ helpt de jongeren op weg. Het 
staat vol met informatie en handi-
ge tips op het gebied van geldza-
ken,” vervolgt Polak.

Preventie
De gemeente wil met dit boek-
je de jongeren niet alleen onder-
steunen maar ook voorkomen dat 
zij al snel in de �nanciële proble-
men komen. Uit een Nibud on-
derzoek blijkt dat het geen uit-
zondering is dat 18-jarigen met 
een schuld zitten. Vaak door rood-
stand, studieleningen, betalings-
achterstanden bij de telefoon-
provider en de zorgverzekeraar. 
De gemeente Uithoorn zet nu in 
op preventie. Niet alleen bij jon-
geren, maar bij alle inwoners. Zo 
is de gemeente sinds kort aange-
sloten bij Startpunt Geldzaken. 
Startpunt Geldzaken stelt geld-
plannen beschikbaar voor huis-
houdens in verschillende om-
standigheden. Meer informatie 
op www.startpuntgeldzaken.nl/
uithoorn.

Luxe sportauto gezocht
De Kwakel – Hier volgt een ver-
zoek van de ouderraad van basis-
school de Zon uit de Kwakel: “ Wij 
van de ouderraad van basisschool 
. de Zon organiseren, op 24 maart 
as een fancy fair ten behoeve van 
de school. We verkopen plantjes,   
hebben een disco voor de kinde-
ren, een bar voor volwassenen, 
wat te eten voor iedereen en nog 
veel meer. We organiseren in de 
aula het rad van fortuin waarin we 
leuke prijzen, gesponsorde, prij-
zen weggeven. Nu zijn we eigen-
lijk nog opzoek naar iets bijzon-
ders als prijs,   n.l. een luxe sport-

auto zoals Ferrari, lamborghini, 
Aston Martin, Porsche of iets der-
gelijks, voor een gesponsord rit-
je, al dan niet met chau�eur, voor 
ongeveer een half uurtje.  We vra-
gen daarbij ook of we de auto op 
het schoolplein mogen zetten op 
24 maart van 12.00 uur tot 19.30 
uur ongeveer. De prijs hoeft niet 
verzilverd te worden op de dag 
v.d. fancy fair, maar kan later over-
eengekomen worden door de 
winnaar en de eigenaar van de 
auto. Eventuele gegadigden con-
tact opnemen met ouderraad De 
Zon 0653979934

Uithoorn - Op donderdag 15 febru-
ari om twee uur in de middag heeft 
de politie na een melding een wo-
ning in de Monet�at betreden. In 
het huis werd in een kamer van 2,5 
bij 2,5 meter zo’n 25 hennepplan-
ten aangetro�en. De planten had-

den grote knoppen en waren rijp 
om geoogst te worden. De politie 
heeft alle planten laten vernietigen 
en alle apparatuur is in beslag ge-
nomen. Er zijn DNA-sporen aange-
tro�en. Het onderzoek naar de ei-
genaren is nog in volle gang.

Winkeldief nacht cel in
Uithoorn - Op zaterdag 17 februari 
rond twee uur in de middag is een 
winkeldief op heterdaad betrapt in 
een super op het Amstelplein. Een 
38-jarige man uit Uithoorn dacht 
de winkel ongezien te kunnen ver-
laten met gevulde paprika’s, een 
bakje �let en twee blikjes energie-

drank. De inwoner is aangespro-
ken door een manager en overge-
dragen aan de politie. De goede-
ren, totaal voor ongeveer 10 euro, 
heeft de winkeldief een nacht cel 
gekost en er is proces-verbaal op-
gemaakt. Zondag rond half acht in 
de avond is hij heen gezonden.

Poging diefstal van auto
Uithoorn - In de nacht van 
woensdag 14 op donderdag 15 
februari is geprobeerd een Audi 
RS5 te stelen uit de Johan de Wit-
laan. De eigenaar trof zijn auto 
aan zonder slot aan de linkerzij-
de, deze was geheel verwijderd, 

en het stuurslot was in twee-
en gezaagd. Toch is het de die-
ven niet gelukt om in de wagen 
weg te rijden. Mogelijk zijn er ge-
tuigen. Zij worden verzocht con-
tact op te nemen met de politie 
via 0900-8844.

Fietsen gestolen
Uithoorn - In de nacht van 
woensdag 14 op donderdag 15 
februari is uit de Marijnenlaan 
een �ets gestolen. Het betreft 
een heren�ets van het merk Ba-
tavus Weekend H53, zilverkleurig 
en het registratienummer eindigt 
op 874. Op maandag 19 februari 

is tussen zeven uur in de ochtend 
en vier uur in de middag nog 
een heren�ets gestolen. Het rij-
wiel was gestald in de Arthur van 
Schendellaan. De heren�ets is 
van het merk Gazelle Puur, even-
eens grijs van kleur, en het regi-
stratienummer eindigt op 341.

Nieuwe Piaggio gestolen
Uithoorn - In de nacht van za-
terdag 17 op zondag 18 februa-
ri is vanaf Europarei een scooter 

gestolen. De Piaggio uit 2017 is 
zwart van kleur en het kenteken 
is DKT-48-P.

Trap niet in babbeltruc!
Uithoorn - Op dinsdag 13 februa-
ri rond elf uur in de ochtend werd 
bij een oudere vrouw in de Ka-
rel Doormanlaan aangebeld. Toen 
de bewoonster open deed, stap-
te direct een vrouw de gang, die 
zich voorstelde als Lydia en zei al-
tijd te zwaaien als ze langs liep. De 
bewoonster kende de vrouw to-
taal niet en heeft haar de deur uit-
gewerkt. Er is direct alarm gesla-
gen bij de politie en agenten heb-

ben de wijk doorgereden, maar de 
vrouw is niet meer aangetro�en. 
“Het lijkt op een (nieuwe) babbel-
truc, trap er niet in”, aldus de poli-
tie. De vrouw heeft een Noord-Afri-
kaans uiterlijk, is 1.60 tot 1.65 me-
ter lang, ongeveer 50 tot 55 jaar en 
ze droeg een donkerblauwe jas tot 
aan haar knieën. Mogelijk zijn er 
getuigen of is er meer informatie. 
De politie hoort het graag via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Buurman voorkomt brand in huis
Uithoorn - Op vrijdag 16 februa-
ri rond drie uur in de middag wer-
den de politie en de brandweer ge-
alarmeerd voor een mogelijke wo-
ningbrand in het Prinsenho�e. Een 
buurman had een sterke brand-

lucht geroken in het trapportaal 
en heeft 112 gebeld. En gelukkig 
maar. De bewoonster had een pan 
op het fornuis gezet en was in slaap 
gevallen. De vlam in de pan had de 
brandweer snel onder controle. 

Hennepteelt in Monetflat
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Qui Vive meisjes B5 kampioen De Kwakel - Na een sportief sei-
zoen in de zaal wisten de meis-
jes B5 van Qui Vive in een span-
nend laatste drieluik het kampi-
oenschap op hun naam te zetten. 
Zaterdag 17 februari was de eer-
ste wedstrijd tegen Strawber-
ries een gelijkwaardige pot. De 
meisjes uit Driehuis, die tweede 
stonden op de ranglijst, maakten 
het Qui Vive nog lastig. Qui Vive 
moest de winst aan Strawberries 
laten: 2-1. 
Zouden het de zenuwen zijn ge-
weest? In ieder geval stond de 
druk daardoor op de tweede 
wedstrijd die gewonnen moest 
worden om het kampioenschap 
te kunnen pakken. 
De technische staf wist de mei-
den messcherp te krijgen en vol 
energie werd begonnen aan de-
ze beslissende wedstrijd tegen 
AMVJ uit Amstelveen. Al heel snel 
bleek Qui Vive de betere in de-
ze wedstrijd. Bij het eindsignaal 
stond er een eindstand van 0-4 
op het scorebord en kon er ge-
feest worden!

Dammers laten 
koploper ontsnappen
De Kwakel - Rode lantaarndra-
ger Kunst en Genoegen heeft het 
koploper Purmerend knap lastig 
gemaakt. Na drie uur dammen 
stond het 3-3 en was alleen Wim 
Keessen nog in de race voor de 
Kwakelaars. Tegen de gerenom-
meerde Bakels leek Wim op re-
mise af te stevenen en zo een ge-
lijkspel voor K&G af te dwingen. 
Maar in de tijdnoodfase koos 
Wim een verkeerde voortzetting 
waardoor het punt door zijn vin-
gers  glipte. Daarvoor had Purme-
rend al een voorsprong genomen 
door een zege op René de Jong 
die dit toeschreef aan gebrek aan 
wedstrijdritme. Maar de dit sei-
zoen zeer op dreef zijnde Wim 
Konst zette de  teams weer op ge-

lijke hoogte door met een dam-
combinatie toe te slaan. De eni-
ge remise kwam deze avond op 
naam van kopman Adrie Voorn 
die daarvoor wel alle zeilen bij 
moest zetten. Over een week ko-
men de dammers uit Enkhuizen 
op bezoek, een belangrijke wed-
strijd om het hoofdklasse schap 
te behouden. Tussen deze wed-
strijden door nadert het onder-
ling kampioenschap van K&G het 
hoogte punt, de wedstrijd tus-
sen Wim Konst en Adrie Voorn zal 
uit moeten maken wie er kampi-
oen wordt. Tot eind maart dam-
men de leden nog elke maandag-
avond in ’t Fort De Kwakel, kom 
gerust eens langs voor een gezel-
lig potje dammen!

‘Haags kwartiertje’ 
wordt matig KDO fataal
De Kwakel - Na de ongelukkige 
1-2 nederlaag van vorige week 
tegen Pancratius, mocht KDO af-
gelopen zondag aantreden tegen 
Laakkwartier. In Den Haag wilde 
de ploeg van trainer Raymond 
de Jong, net als in het thuisduel, 
graag de volle buit pakken tegen 
de laagvlieger in 2C. Daarnaast 
zou er bij een overwinning de�-
nitief afscheid genomen worden 
van de onderste regionen in het 
klassement en kon het vizier op 
de subtop worden gericht. In de 
eerste helft kwamen deze goede 
bedoelingen van KDO nauwelijks 
tot uiting in Den Haag. Binnen 
een kwartier kreeg Laakkwartier 
namelijk twee goede kansen om 
de score te openen, maar ont-
snapten de Kwakelaars ternau-
wernood. In de 17e minuut zorg-
de jongeling Thomas Stevens, die 
voor het eerst in het basiselftal 
startte, voor het grootste gevaar 
aan Kwakelse zijde. Stevens, goed 
spelend als rechtsbuiten, passeer-
de zijn directe tegenstander en 
schoot de bal net voorlangs het 
Haagse doel. Laakkwartier loerde 
op de fouten van KDO en werden 
een paar keer op hun wenken be-
diend. Gelukkig wisten zij dit niet 
af te stra�en en werd de rust met 
0-0 stand bereikt.

Strafschop
Na de rust kwam KDO beduidend 
beter uit de kleedkamer en had 
het in de 50e minuut een straf-
schop kunnen krijgen. Vervol-
gens waren respectievelijk Joeri 
Stange, Sven Vlasman en Mathijs 
van Rijn dichtbij de openings-
tre�er, maar hield Laakkwartier 
stand. In de 64e minuut wist Ma-
thijs van Rijn uiteindelijk wel de 
0-1 te maken, op aangeven van 
Bart Hoving. Na deze Kwakelse 
voorsprong werd de wedstrijd 
grimmiger en trachtte de thuis-
ploeg d.m.v. harde overtredingen 
KDO van slag te brengen. Dit re-
sulteerde o.a. in vijf minuten tijd 
tot drie terechte gele kaarten 

voor Laakkwartier. Niks leek in 
overwinning van KDO in de weg 
te staan, totdat het laatste kwar-
tier in Den Haag begon.  Met een 
counter van Laakkwartier werd in 
de 75e minuut niet goed omge-
gaan. Diverse spelers stapten in, 
waardoor de thuisploeg uiteinde-
lijk in een overtalsituatie de gelijk-
maker wist te maken, 1-1. Dit gaf 
Laakkwartier een enorme boost, 
maar in de 79e minuut kreeg Jes-
se Stange alsnog een goede mo-
gelijkheid om de 1-2 te maken, 
dit lukte echter niet. In de 83e mi-
nuut werden er diverse duels te 
slap ingegaan door KDO, waar-
na de Haagse spits het eindstati-
on was en de 2-1 binnenschoot. 
Na deze achterstand kregen de 
Kwakelaars nog enkele kansen op 
de gelijkmaker en werd het een 
100% strafschop ontnomen. Diep 
in de blessuretijd besliste Laak-
kwartier de wedstrijd de�nitief, 
nadat ze 3-1 aantekende, wat ook 
de eindstand was.

Door deze onnodige nederlaag 
is het gat met nummer 12 Laak-
kwartier nog maar vier punten 
geworden. Volgende week zal 
KDO duidelijk uit een ander va-
tje dienen te tappen om het num-
mer 2 VUC lastig te gaan maken. 
De wedstrijd begint om 14:00 aan 
de Kwakelse Vuurlijn en wij ho-
pen op uw komst deze middag.

Gelijkspel voor Boule 
Union Thamen 3
Uithoorn - Speelronde tien 
bracht twee van de drie teams 
van Boule Union Thamen in ac-
tie. Het tweede team had een 
vrije speelronde. Team 1 moest 
uit tegen De Goede Worp 1 in 
Den Haag. De start was redelijk. 
Na de eerste speelronde stond 
het 2-1 voor DGW. In de triplet-
tenronde was een heel slechte 
werpronde met zes tegenpun-
ten de genadeslag voor de equi-
pe Michiel Buchner/Niels v Die-
men/Henk v Rekum. Na een 10-
4 achterstand kwam de equipe 
nog terug tot 12-9, maar verloor 
de partij. Ook de andere triplet-
te verloor deze ronde. Het moest 
dus in de laatste ronde gebeuren. 
Driemaal winst om er een gelijk-
spel uit te halen. Dat lukte echter 
niet en met hier en daar het geluk 
een beetje aan de kant van de te-
genpartij werd het driemaal ver-
lies. De eindstand van 7-1 toon-
de DGW zich duidelijk de sterke-
re. Hun spelers hadden het thuis-
voordeel geheel uitgebuit.

Overdekt
Het derde team moest in onze 
overdekte winterthuishaven in 
Bodegraven tegen koploper De 

Spaanse Ruiter 3. De eerste speel-
ronde werd met 2-1 (Ria v Beek/
Jelle Pekelharing)in het voor-
deel van DSR 3 afgesloten. In de 
triplettenronde namen de twee 
equipes van BUT revanche met 
tweemaal winst.
Dit opende de mogelijkheid van 
een totaaloverwinning. De eerste 
doublettenpartij werd verloren. 
De tweede doublettenpartij werd 
enorm spannend, maar werd een 
12-13 verlies voor BUT (Paul Ham-
stra/Anno vd Wal).
Alles kwam nu op de laatste partij 
aan. Deze moest gewonnen wor-
den om er een gelijkspel uit te ha-
len. Ook dit werd een spannende 
partij met uiteindelijk een 13-11 
overwinning voor Jannie v Koot-
en/Marcel Paul en werd een punt 
afgesnoept van de koploper. Met 
dit gelijkspel zijn ze ook een punt 
ingelopen op de nummer 5.
De elfde speelronde is op 24 fe-
bruari.
Team 1 speelt dan thuis tegen 
de nummer laatst DSR 2. Team 
2 speelt uit in Haarlem tegen PU 
Kennemerland 4 en team 3 speelt 
ook in Bodegraven, maar dat is de 
uitwedstrijd tegen OSB 2 de nieu-
we koploper.

Tweede Jeu de Boules 
Toernooi 2018 
De Kwakel – Afgelopen week or-
ganiseerde de plaatselijke Jeu 
de Boules club “”Het Wilgenhof-
je” uit De Kwakel, het tweede Jeu 
de Boules Toernooi, dat gespon-
sord werd door supermarkt De 
Quakel. Supermarkt De Quakel 
schonk deze middag 10 waarde-
bonnen die bij zijn bedrijf inge-
wisseld kunnen worden. 14 leden 
kwamen om drie gezellige, onder 
redelijke omstandigheden (het is 
immers nog winter), hun partijen 
te spelen. Na twee ronden waren 
er nog een aantal die ongeslagen 
waren, de derde ronde moest de 
beslissing brengen. De 1e prijs 
bij de vrouwen werd gewonnen 

door Mien de Jong 3+25, de 1e 
prijs bij de mannen werd gewon-
nen door Berry Hogewerf 3+30.  
De 10 waardebonnen geschon-
ken door Supermarkt De Quakel 
werden gewonnen door Joke v 
de Wal, Thera Winter, Anno v de 
Wal, An Bartels, Wil Kennis, Annie 
de Jong, Koos van Leeuwen, An-
dre de jong, Jan Bartels, Arie van 
de Hoorn, de Poedelprijzen wa-
ren voor Rie Hogerwerf en Tiny 
Wijnkoop.
De Jeu de Boules club “’Het Wil-
genho�e” De Kwakel kan weer te-
rug kijken op een zeer geslaagd 
toernooi. Het Volgende Toernooi 
is 22 maart.

KDO G1 pakt koppositie en 
KDO JG1 zakt in ranglijst
De Kwakel - Afgelopen zater-
dag mocht KDO G1 de thuiswed-
strijd tegen KGB uit Bovenkarspel 
afwerken op kunstgras en een 
heerlijk zonnetje. Lekker voet-
balweer waarbij het lentegevoel 
naar boven kwam.
Het blijkt dat in de poule van KDO 
G1 teams zitten die allemaal even 
sterk zijn. Net als vorige week te-
gen Only Friends (0-3 winst voor 
KDO) was de tegenstander iets 
minder fortuinlijk dan KDO G1. 
Een festival van de gemiste kan-
sen. Het had 5-0 kunnen staan 
maar ook 5-5 voor de rust maar 
uiteindelijk was er maar 1 doel-
punt van Luke te vieren en werd 
de 1e helft geëvalueerd in de 
kleedkamer met een 1-0 voor-
sprong. Na de pauze wilde de 
coach van KDO doordrukken en 
werd Je�rey op de linksbuiten 
positie geplaatst voor aanvullen-
de impulsen. Dat bleek goed uit 
te pakken want direct in het be-
gin van de 2e helft kwamen er 2 
aanvallen over links en gaf Jef-
frey twee niet te missen kansen 
aan Daan Mollers. Hij miste ook 
niet en de stand werd dus naar 
3-0 getild. Daarna knakte er iets 
bij KGB waardoor KDO uit kon lo-
pen naar 7-0 door doelpunten 
van Mark, Je�rey, Daan Hessels 
en Luke. Over de hele wedstrijd 
gezien was KGB echt niet de min-

dere maar kwam door de goede 
verdediging van KDO niet tot een 
score. Einduitslag KDO G1- KGB 
G1 7-0. Doordat andere teams 
steken lieten vallen staat KDO G1 
nu alleen aan kop.

Inspiratie
De doelpuntenmachine van KDO 
JG1 wil maar niet op gang ko-
men. Ze speelden op het veld 
naast KDO G1 maar dat gaf ook 
geen inspiratie. Binnen 10 mi-
nuten stond KDO tegen een 0-3 
achterstand aan te kijken. kHFC 
is qua team beter op elkaar inge-
speeld maar kwam voor de pau-
ze niet verder dan de genoemde 
3 doelpunten. Vreemd om te zien 
dat KDO JG1 in zowel de 1e als 2e 
helft meer balbezit heeft maar dit 
niet kon omzetten in een goed re-
sultaat. Er waren wel kleine kan-
sen waarbij Odette en Masin net 
niet tot een schot konden komen 
maar wel lieten zien dat kHFC op 
moest passen. Na de pauze kwam 
KDO terug in het spel door een 
doelpunt (1-3) van Thomas na 
een goed uitgevoerde aanval sa-
men met Dylan. Dylan zetten ook 
Feroz twee keer vrij voor de kee-
per maar hij miste de scherpte. 
KDO JG1 probeerde alles of niets 
te spelen. Het werd jammer ge-
noeg niets waardoor de einduit-
slag KDO JG1-kHFC JG1 1-5 werd.

Legmeervogels en 
klaverjassen
Uithoorn - Het is al weer bijna de 
laatste vrijdag van de maand fe-
bruari. Maar u heeft nog te goed 
de uitslag van de klaverjasavond 
gehouden op vrijdag 27 januari. 
Op de eerste plaats in de maand 
januari is geëindigd, met groot 
overwicht Marco Huel met 7218 
punten. Door dit resultaat is Mar-
co Huel gepromoveerd van de A 
lijn naar de Top lijn. Gefeliciteerd 
met deze promotie Marco Huel. 
Op de 2e plaats is in de maand 
januari geëindigd Wim Hooger-
vorst met 7120 punten en op een 
fraaie 3e plaats Bep Groeneveld 
met 7078 punten. De hoogste 
partij in januari is gespeeld door 
het koppel Mia Kenters en Bep 
Groeneveld met 2146 punten. 
Net niet de hoogste partij van de 
avond is gespeeld door Dora v.d. 

Steen en Hans Heere 906 punten. 
Ook in de prijzen is gevallen Hans 
Heere met toch nog 4477 pun-
ten. Iets te weinig voor de eer-
ste plaats. Maar met de laatste 
plaats is hij ook tevreden.  Dan 
is aanstaande vrijdag 27 febru-
ari alweer de laatste vrijdag van 
de maand februari. En dit bete-
kent dat er klaverjasavond is bij 
Legmeervogels. De aanvang de-
ze keer is 20.00 uur precies.
Tijdens deze klaverjasavond is er 
geen tombola. Prijsuitreiking ge-
lijk na de laatste en 4e ronde. Par-
keren mag dicht bij het clubhuis. 
Ook voor de automobilisten on-
der de deelnemers. Maar let op 
er is geen oplaadstation aanwe-
zig om de accu van uw auto, elek-
trische scooter/motor/�ets op te 
laden.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Op donderdag 15 fe-
bruari werd er in de Schutse weer 
op hoog niveau door 43 enthou-
siaste klaverjassers gestreden om 
de prijzen. Deze avond ging Jaap 
den Butter er met de eerste prijs 
van door. Hij wist zijn zenuwen 
deze keer het beste in bedwang 
te houden. Met een totaalscore 
van 7090 punten behaalde hij na-
melijk het hoogste aantal punten. 
Als tweede eindigde op zeer kor-
te afstand Joke Veenhof die met 
een verschil van slechts 3  punten 
7087 punten behaalde  terwijl 
Joke Rietbroek met 7000 punten 
beslag wist te leggen op de der-
de plaats.  De poedelprijs was de-
ze avond weggelegd voor Gonny 
de Kuiper. Zij wist niet meer dan 
5055 punten te behalen.  Volgen-
de keer beter zullen we maar zeg-
gen. In ieder geval mag je de vol-

gende kaartavond als troost de 
bij deze prijs behorende �es wijn  
in ontvangst nemen. De marsen-
prijzen, bestaande uit door DUO 
plant  verzorgde prachtige boe-
ketten bloemen, gingen deze 
avond naar Egbert Verkerk, Ria 
Verhoef, Joke Rietbroek en Ger-
rit Vink terwijl de cadeaubonnen, 
eveneens te besteden bij DUO 
plant, in deze categorie gewon-
nen  werden door Dora v.d. Steen, 
Anneke Lebesque, Louis Franken 
en Maus de Vries. De marsenprij-
zen bestaande uit een �es wijn 
waren deze keer  voor Joke Veen-
hof, Marian van Gestel en Mia 
Kenter. Alle winnaars van harte 
pro�ciat. De eerstvolgende kaart-
avond vindt weer plaats op don-
derdag 22 februari in de Schutse, 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.
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Legmeervogels verslaan 
Zeeburgia in twee minuten
Uithoorn - Het is voor trainer Mi-
chel Nok geen gemakkelijke week 
geweest in aanloop naar het duel 
tegen Zeeburgia. Was er dinsdag 
voor de wedstrijd een botsing 
tussen doelverdediger Michel 
Dijkstra en aanvaller Yasin Poyraz. 
beide richting ziekenhuis en kwa-
men terug met de mededeling 
dat er zondag niet gespeeld kon 
en mag worden. Op de wedstrijd-
dag zelf meld Jordi van gelderen 
zic ziek af en bij de warming up 
raakt Dennis Bakker ook nog eens 
geblesseerd. De plaats onder de 
lat wordt in het duel tegen Zee-
burgia ingenomen door de 18-ja-
rige Lev Persoon. Bilal el Achkar 
start bij de afwezigheid van Yasin 
Poyraz ook in de basis.
In de 25ste minuut kan ook Den-
nis bakker niet verder en komt 
de 20 jarige Jasper Burgers in 
het veld. Dan is de stand 1-1. In 
de 10e minuut neemt Legmeer-
vogels een voorsprong door een 
fraaie tre�er van Janyro Purpert-
hart. Een voorzet van Tim Correia 
wordt door Purperhart fraai te-
gendraads ingekopt en de doel-
man van Zeeburgia is dan ook 
kansloos. 5 minuten later zou 
het zo maar 2-0 kunnen worden 
maar een fraaie combinatie tus-
sen Tim Correia en Bilal el Achkar 
kan door de mee gelopen Yorick 
v d Deijl niet in het doel gewerkt 
worden. 

Strijd
In deze fase van de strijd is Leg-
meervogels mede door het ster-
ke optreden van middenvelder 
Ginuwyne Olf  is Legmeervogels 
op deze plek heer en meester . In 
de 30ste minuut eigenlijk uit het 
niets komt zeeburgia op gelijke 
hoogte. Bij een duel op de doel-
lijn zou de bal de doellijn hebben 
gepasseerd. Doellijn technolo-
gie zou hier de juiste uitslag heb-
ben kunnen geven. In de ogen 
van scheidsrechter Van Dokkum 
was de bal de lijn gepasseerd en 
dit betekent dan de 1-1. Deze 1-1 
is ook de russtand. In de tweede 
helft is het overwicht van Leg-

meervogels nog groter dan in 
het eerste bedrijf. Na 6 minuten 
een fraaie aanval van Legmeer-
vogels na een combinatie tus-
sen Tim Correia en Noud Schart-
man komt de bal bij de vrijstaan-
de Bilal el Achkar maar zijn in-
zet van dichtbij is te zacht om de 
doelman van Zeeburgia Vermey 
Vrede het nakijken te geven. Dan 
breekt het moment aan van Tim 
Correia. In de 67ste minuut gaat 
hij een combinatie aan met Bil-
al el Achkar en deze zet hem vrij 
voor het doel. 

Geen houden aan
Deze keer is er geen houden aan 
voor de doelman en brengt Cor-
reia Legmeervogels op een 2-1 
voor sprong. Direct na de aftrap 
verovert Legmeegmeer weder-
om de bal een voorzet van Yo-
rick v d Deijl wordt door Tim cor-
reia gelijk op de slof genomen 
en Jeremy Vrede van Zeebrugia 
is bij deze inzet volkomen kans-
loos. De stand is in 2 minuten om-
gebouwd van 1-1 naar een 3-1 
voorsprong voor Legmeervogels. 
Dan blijft Legmeervogels aan-
dringen om de voorsprong uit te 
breiden. Zo staat Nick Verschut, 
in de ploeg gekomen voor Tim 
Correia, in de 81ste minuut oog 
in oog met de doelman van Zee-
burgia. Deze weet nu met een uit-
gestoken been de 4-1 te voor ko-
men. In de resteerde  tijd zijn er 
nog kansen voor Legmeervogels 
om de score te verhogen maar de 
kansen worden niet benut. Ook 
in de 2e helft is het optreden van 
Ginuwyne Olf op het middenveld 
een belangrijke bijdrage voor de-
ze verdiende overwinning van 
Legmeervogels.
Door deze overwinning blijft ook 
Legmeervogels sterk meedoen 
om de prijzen in de ste klasse. 
Voor volgende week staat op het 
programma het inhaal duel in en 
tegen Hoofddorp ,
Ook Legmeervogels 2 speelt vol-
gende week dan in en tegen 
Hoofddorp. dit duel begint om 
11.00 uur.

Lenteachtige 40e PK 
Sport Bosdijkloop
Regio - Afgelopen zondag orga-
niseerde Toer Trimclub De Me-
rel de veertigste PK Sport Bos-
dijkloop in Vinkeveen. Twee pro-
minente leden van TTC De Me-
rel, Ton Bocxe en Jacques Turken-
burg, gaven het startschot en alle 
deelnemers ontvingen een jubi-
leumherinnering. Brent Pieterse 
uit Nieuwkoop was de snelste op 
de halve marathon met 1:16:56. 
Bij de dames was de overwinning 
evenals vorig jaar voor Samantha 
de Knij� uit Almere met een tijd 
van 1:25:38. 

Deelname
De ZONdag deed zijn naam eer 
aan. De lopers en organisatoren 
konden genieten van schitterend 
weer. Volop zon, droog weer, ze-
ven graden, met een lichte zuid-
westenwind. Ideale omstandig-
heden om op alle afstanden vol-
op strijd te leveren en snelle tij-
den te lopen. Met maar liefst 75 
“thuislopers” uit Vinkeveen op 
een totaal van bijna 500 deelne-
mers.

Jeugdloop
Bij de jongens tot en met 12 jaar 
ging als eerste Peter Idema uit 
Mijdrecht onder het �nishdoek 
door in een tijd van 3:33 min. Bij 
de meisjes won evenals vorig jaar 
Esmee Meering uit Uithoorn in 
3:49 min. Alle kinderen kregen 
een medaille als herinnering.

5 kilometer
De snelste op de 5 kilometer bij 
de heren was de uit Nederhorst 
den Berg afkomstige Hielke Hil-
berts met 17:13 min. Bij de da-
mes won Eline Tap uit Mijdrecht 
in 21:05 min. 

10 kilometer
De afstand van de 10 kilometer 
heeft altijd het grootste deelne-
mersveld. Meer dan 200 deelne-
mers stonden aan de start om 
deze afstand te volbrengen. De 
winnaar bij de heren was Sjoe-
rd Heemstede uit Uithoorn met 
een snelle tijd van 35:01 min. “Het 
eerste deel heb ik lekker gelopen, 
tempo was goed, geen last van 
de wind, na 6,5 kilometer was het 
parcours enigszins glad en onge-
lijk, hierdoor tijd verloren, maar 
uiteindelijk met een ruime voor-
sprong gewonnen”. Bij de dames 

won Kim Linstra uit Amersfoort 
met een tijd van 40:54 min. “Het 
was prettig loopweer, maar had 
gehoopt onder de 40 minuten te 
lopen, wat snelheid verloren in 
het laatste deel, voor mij een leu-
ke snelheidstraining, want ik ben 
in training voor de marathon van 
Boston”.

Halve marathon
Niet minder dan 21,1 kilome-
ter moest worden afgelegd voor 
het koningsnummer. Met een 
nieuw, veilig en aantrekkelijk par-
cours over de Veenkade, recrea-
tieterrein Bosdijk en het Bellop-
ad (oude spoordijk). De overwin-
ning ging bij de heren naar de 
uit Nieuwkoop afkomstige Brent 
Pieterse met een tijd van 1:16:56. 
Afgelopen jaren was hij derde 
en tweede, maar nu zijn eerste 
overwinning op de halve mara-
thon van de PK Sport Bosdijk-
loop. “Leuk parcours, goede wed-
strijd gelopen, vanaf kilometer 6 
alleen gelopen en met een rui-
me voorsprong van ongeveer 1 
minuut gewonnen, had gehoopt 
op de snelle tijd van vorig jaar, 
maar vandaag zat er niet meer 
in”. Brent kreeg een wisselbeker. 
Dennis de Knij� uit Almere werd 
tweede met 1:17:51 en Sander 
Looijmans uit Maarssen derde 
met 1:18:10. Bij de dames was de 
overwinning, evenals vorig jaar, 
voor Samantha de Knij� uit Alme-
re met een snelle tijd van 1:25:38, 
bijna 6 minuten sneller dan vo-
rig jaar. Ook Samantha kreeg een 
wisselbeker. Babette Warendorf 
uit Amsterdam werd tweede met 
1:33:14. De derde plaats was voor 
Cora van Rooijen uit Uithoorn 
met 1:34:11. 

Organisatie
Alle overige uitslagen staan ver-
meld op www.uitslagen.nl en 
www.ttcdemerel.nl. Dankzij de 
vele vrijwilligers en sponsoren 
is het gelukt om de organisatie 
zo gladjes mogelijk te laten ver-
lopen. De enthousiaste spea-
ker Peter van Adrichem zorgde 
voor een goede sfeer bij de �nish. 
Kortom deze jubileumeditie van 
de PK Sport Bosdijkloop was een 
geslaagd evenement. 
De 41e PK Sport Bosdijkloop 
wordt gehouden op zondag 17 
februari 2019.

Bridgeclub De Legmeer 
begint aan derde ronde
Regio - De eerste avond paren-
competitie van deze ronde liet 
een daverend optreden zien 
van Gerda Schavemaker & Jaap 
Kenter, die zich in de A- lijn met 
62,24% zo nadrukkelijk gemeld 
hebben.
De achtervolgers bleven allen on-
der de zestig procent en daar-
van waren Johan Le Febre & Wim 
Slijkoord met 59,64% de bes-
ten. Wel is waar deden Cora de 
Vroom & André van Herel daar 
met 59,58% maar erg weinig voor 
onder, maar toch! Op vier eindig-
den Marcel Dekker & Ger Quel-
le met 57,55% en deelden die 
plek met Stenny & Herman Lim-
burg die op het zelfde percenta-
ge uitkwamen. In de B- lijn viel 
de hoogste score te bewonde-
ren, binnen gehaald door Cobie 
Bruine de Bruin & Trudi Zandber-
gen, die op precies 65% eindig-
den. Die willen dus duidelijk te-
rug naar de A! Voor de anderen 
bleven zo veel minder procenten 
te verdelen over, waarvan de vers 
gepromoveerde Anton Berkelaar 
& Wim Röling er 55,42 pakten. 

Fraai
Froukje Kraaij & Rini Tromp wer-
den fraai derde met 54,58% en 
gevolgd door Riet & Wim Beijer 
die 52,92% lieten op tekenen. De 
vijfde ereplaats was voor Ankie 
Bots & Agnes Kroes met 51,67%. 
In de C- lijn waren twee zesti-
gers te bewonderen, gescoord 
door Mieneke Jongsma & Anne-
ke Wijmans met 64,24 en Adrie & 
Ko Bijlsma met 62,85%. Ook hier 
een groot verschil met de achter-
volgers, Tom de Jonge & Herman 
Vermunicht werden derde met 
55,21% en Gerda van Liemt & Els 
van Wijk vierde met 54,86%. An-
neke Houtkamp & Marianne Jon-
kers sloten hier de top af als vijf-
de met 51,04%. Volgende keer 
weer nieuwe kansen en wilt u die 
ook eens benutten, kom dan spe-
len bij Bridgeclub De Legmeer. El-
ke woensdagavond vanaf 19.45 
uur in Dans & Partycentrum Co-
lijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen het 
secretariaat: e- mail gerdascha-
vemaker@live.nl , telefoon 06-
83371540.

Een onwennig begin bij 
de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdag 15 februa-
ri werd weer gestart met de 4e 
competitieronde bij het ABC. 
Wat onwennig, omdat er van de 
21 paren acht paren in een an-
dere lijn gingen spelen en er nog 
een paar combiparen waren ge-
maakt, veel mensen met en te-
gen “vreemde” bridgers speel-
den. Vandaag ook helaas zonder 
barman Henk, maar gelukkig luk-
ten het de bridgers dit keer zelf 
om ko�e en thee te zetten. Er 
was een stilzit en dus konden die 
mensen een helpend handje bie-
den. 
In de A-lijn waren spel 1 en 2 las-
tige biedspellen. Een vergissing 
bij het bieden was gemakkelijk 
gemaakt als partners elkaar niet 
goed begrijpen tijdens zo’n bie-
ding. Het juiste contract vinden 
ook natuurlijk. Bij beide spellen 
had oost/west een lange klave-
ren kleur. Vijf klaveren zat er bij 
spel 1 net in, maar 3 sans atout 
ook. Wanneer je dan bij een 3 
sans spel +1 haalt, is de score wel 
hoger, maar een dekking moet 
aanwezig zijn, want er zit bij de 
tegenpartij vast ook een lange 
kleur. 

Vijf ruiten
Vijf ruiten ging vijf down, maar 
dat is vast een vergissing ge-
weest tussen beide partners. Bij 
spel 2 behaalde Els & Alice net 1 
sans atout ondanks de lange kla-
verenkaart. Voordat die klave-
ren gespeeld kon worden moest 
dit paar toch een aantal keer van 
slag. Maar ook 5 of 3 klaveren zat 
er niet in. Deze contracten gingen 
4 respectievelijk 2 down. Bij spel 
21 doubleerde noord/zuid het 3 
schoppencontract van oost/west. 
Ria & Joop gingen ook inderdaad 
3 down, maar er zat wel een mooi 
4 hartencontract in voor noord/

zuid. Tja wat is dan wijsheid men-
sen.

B-lijn
In de B-lijn gingen er heel veel 
contracten down. Sommige zeg-
gen: “1 down is goed bridge”, 
doch dit gaat niet altijd op. Zeker 
niet voor Jany & Loes bij spel 20. 
Zij gingen bij een 3 sans contract 
1 down. Dat was een 0% score. 
Een 4 schoppencontract was veel 
beter geweest, wel uitbieden na-
tuurlijk Leny & Phini! Dit is slechts 
één voorbeeld, want ook de spel-
len 9, 10, 14 en 16 gingen 1 down 
bij diverse paren, waarbij een 0 
score voor de spelende partij en 
een 100% score bij de tegenpartij 
werd gehaald. Dat uitbieden (een 
manche) kan de score ook be-
hoorlijk beïnvloeden. Het is jam-
mer als je 3 schoppen behaalt +2 
bij spel 4, dat kost punten Miep & 
Madelon. Jullie speelden zelfs erg 
goed, want anderen behaalden 
maar net 4 schoppen. Ook Ciny 
& Herman durfden bij spel 11 de 
manche niet uit te bieden, doch 
zij behaalden 1 sans + 4!!! Lange 
ruitenkaart was aanwezig. 

De uitslag van de 
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice 70,14%
2. Addy & Jeannet        61,11% 
3. Leny & Willy 51,39%
B-lijn
1. Ciny & Herman 65,28%
2. Greet & Wies 55,00%
3. Henny & Lucas 51,67% 

Bridget u graag? Wij zoeken en-
thousiaste leden. Geef u op bij 
onze secretaris telefoon 020 
8223598 
Wij spelen op de donderdagoch-
tend van 9.00 tot 12.00 uur in het 
Buurtnest.

Bridgeclub Hartenvrouw
Regio - Dinsdagmiddag 13 fe-
bruari, de vaste speelmiddag van 
Hartenvrouw. Het is altijd super-
gezellig in de mooie speelzaal van 
Colijn, maar als gevolg van na-
tuurlijk verloop zouden we nieu-
we speelsters graag verwelko-
men. Vandaar deze ‘hartenkreet’ 
richting bridgende dames uit de 
regio. Probeer het een keertje 
met uw eigen partner of wij kun-
nen u aan iemand koppelen. Een 
mailtje naar hartenvrouw2015@
gmail.com of telefoontje naar se-
cretaris Sandra Raadschelders op 
06 40349326 volstaat.
De vijfde zitting van de competi-
tie leverde in de A-lijn een over-
winning op voor Guus Pielage & 
Renske Visser met 60,83%. Op 
twee Tini Geling & Paula Kniep 
met 60,42% en derde werden Kit-

ty van Beem & Janny Streng met 
58,75%.
In de B-lijn na hun dipje van vo-
rige week weer helemaal terug: 
Annet Roosendaal & Rini Tromp 
met 58,75%. Een tweede plaats 
voor Corrie Bleekemolen & Erny 
Brandsen met 58,33% en op drie 
eindigden Inger Jansen & Yvonne 
Koestal met 56,67%.
Met nog één ronde te gaan be-
staat de top-drie in de A-lijn nu 
uit Elly van Nieuwkoop & Jessie 
Piekaar, Geke Ludwig & Margo 
Zuidema en Guus & Renske.
Vanuit de B-lijn kunnen vier pa-
ren promoveren. Op dit moment 
zijn de hoogst genoteerden: Ank 
Reems & Sonja Reeders, Annet & 
Rini, Re�na van Meijgaarden & 
Cathy Troost en tot slot Atie de 
Jong & Hans Warmenhoven.

Gerrie Ruimschoot pakt 
Libre titel 3-sterklasse
Regio - Afgelopen weekend was 
Café KAATJE in de Amstelhoek 
het strijdtoneel voor de 3-ster li-
bre klasse van Biljartfederatie De 
Ronde Venen. Door ziekte wa-
ren er helaas 2 uitvallers waar-
door er slechts 5 �nalisten pre-
sent waren. Zaterdag begon de �-

nale om 12.00 uur en nadat ieder-
een 2 wedstrijden had gespeeld 
ging Peter Stam met de bes-
te papieren naar huis. Peter won 
die middag van Ton Driehuis en 
speelde tegen Derk Bunders ge-
lijk. Jacques de Leeuw verloor zijn 
eerste partij met slechts 1 puntje 

Parencompetitie BVU
Regio - Maandagavond  19 febru-
ari werd met 28 paren de 5 “ron-
de van de 4” zitting van de paren 
competitie van Bridgevereniging 
Uithoorn (BVU) gespeeld  in de 
barzaal van sporthal De Scheg.  
In deze 5” ronde pakte in de A-lijn  
het paar Bep & John de Voijs de 
1” plaats met 61,81% de 2” plaats  
was voor Hans Wagenvoort & Ni-
co v/d Meer met 60,07% op de 3” 
plaats werd beslag gelegd door 
het paar Cees Harte & Jos v Leeu-
wen met 54,86%.

In de B-lijn was de 1” plaats voor 
het paar Ellen Hengelveld & Yvon-
ne Splinter met 59,58% op de 2“ 
plaats eindigden het paar Mar-
jan & Ben v/d Broek met 57% en  

op de 3” plaats Anja Baars & Mar-
ja Calis met 56,67%. Het is de BVU 
er veel aan gelegen om zoveel 
mogelijk instroom te krijgen van 
nieuwe bridgers. Zo geven we re-
gelmatig bridgelessen.
Bent u een beginnend bridge-
paar (of thuisbridgers) dat ook 
het verenigingsleven wil leren 
kennen, dan kunt u zich bij de 
BVU opgeven om geheel vrijblij-
vend een paar keer mee te spelen 
op de maandagavond en de sfeer 
te proeven. 
Voor nadere informatie en/of lid 
worden van de BVU kunt u con-
tact opnemen met Hans Wagen-
voort tel. 06 53 368 948 of via de 
mail: wagenvoorthans@gmail.
com.

verschil van Ton Driehuis. Gerrie 
Ruimschoot won van Derk en ver-
loor van Jacques de Leeuw. Zon-
dag werd wederom om 12.00 uur 
gestart en waren de kansen om 
tot winnaar getroond te worden 
voor iedereen open. Jacques won 
van Derk, Ton verloor van Gerrie, 
deze partij was in slechts 12 beur-
ten beslist. Derk won van Ton en 
Peter won van Jacques. De �na-
lepartij die tussen Peter en Ger-
rie ging eindigde in het voor-
deel van de laatst genoemde. Om 

17.00 uur maakte wedstrijdleid-
ster Aria ten Cate de rangschik-
king bekend en huldigde de nieu-
we kampioen Gerrie Ruimschoot 
met een prachtige trofee en een 
�eurige bos tulpen. Jacques de 
Leeuw had met 17 caramboles de 
hoogste serie van het tournooi.
Kampioen:
1.Gerrie Ruimschoot 6 punten
2. Peter Stam 5 punten
3. Jacques de Leeuw 4 punten
4. Derk Bunders 3 punten
5. Ton Driehuis 2 punten
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Is het kampioenschap in 
twee divisies haalbaar?
De Ronde Venen - Sinds in 2013 
ook de bekercompetitie zijn in-
trede heeft gedaan was het ei-
genlijk elk seizoen nog zo dat of 
een team het heel goed deed in 
de reguliere competitie of in de 
bekercompetitie. Goed presteren 
in beide competities bleek, tot nu 
toe, een hele lastige opgave. De 
Merel/Heerenlux 1 lijkt daar dit 
seizoen een streep door te ha-
len. In de 1e divisie komt er maar 
geen einde aan de reeks overwin-
ningen en dus staat men daar ste-
vig op kop maar ook ik de beker-
competitie staan zij aan de lei-
ding. En wie staat er in de beker 
op de 2e plaats in de beker? The 
Peanutbar 2 en waar staan die in 
de competitie? Juist ja, op kop in 
de 2e divisie! Mogelijkheden ge-
noeg om de taboe te door bre-
ken, lijkt mij. Hoe kwam dat deze 
week weer tot stand? Bar Adelhof 
1 speelde tegen Stieva/de Kui-
per 2. De adelho�ers zijn lekker 
in vorm en pakken regelmatig, 
en ook deze keer, een �ink aan-
tal punten. Daar konden ook de 
kortste partij van Lucia Burger (31 
in 18 beurten) en de hoogste se-
rie van Ruud Braeyen (8 carambo-
les=32%), beiden van Stieva niets 
aan af doen, 41-34. De Kromme 
Mijdrecht 1 was gastheer voor de 
Springbok 1. 

Koude start
Ondanks een wat latere en kou-
de start warmde de Springbok 1 
het snelste op en trok 3 maal de 
winst naar zich toe. Willem van de 
Graa� haalde de enige winst voor 
de Kromme Mijdrecht 1 binnen, 
33-43. De Springbok 2 ontving 
DIO en zij lieten zich goed zie in 
deze wedstrijd. Helaas voor hen 
bood DIO in de verliespartijen net 
iets meer weerstand en dat lever-
de dan ook de 38-42 overwinning 
voor DIO op. Lutis/de Springbok 
tegen de Merel/Heerenlux 2 was 
niet de gelijk opgaande strijd die 
de einduitslag doet vermoeden. 
De basis voor de Merel werd door 
Ralph Dam gelegd door zijn te-
genstander weinig tot geen sco-

ringsruimte te gunnen en dus 
moest Lutis in de resterende par-
tijen �ink aan de bak. Dat deden 
zij alle drie en stelden daarmee 
de 39-34 overwinning veilig. Stie-
va/de Kuiper 1 tegen de Krom-
me Mijdrecht 2 was een gelijk 
opgaande strijd en daarin wordt 
het verschil meestal gemaakt 
door de scores in de verliespartij-
en. Zo ook deze keer. Stieva was 
daar net drie punten beter in dan 
de Kromme Mijdrecht, 39-36. De 
Merel/Heerenlux 1 liet de juiste 
vorm weer zien en deze keer was 
Bar Adelhof 2 daar het slachtof-
fer van. 

Verlies
Ook zonder John Vrielink zijn de 
Merels in staat om de volle winst 
te pakken (ligt daar de kracht 
in dit seizoen?) en met vier ver-
liespartijen voor Bar Adelhof 
doe je het met 29 wedstrijdpun-
ten dan helemaal niet slecht. Bar 
Adelhof 3 was gastheer voor the 
Peanutbar 2. Ook the Peanuts zijn 
goed bezig en dat lieten zij deze 
keer ook weer zien. Erik Spiering 
(Adelhof ) wist weliswaar Rohan 
Janmaat te verslaan maar met 
die overwinning moest de gast-
heer het dan wel doen. De an-
dere drie partijen waren voor de 
Peanuts en met 31-45 houden zij 
zicht op de koploper. De Biljart-
makers stonden 20 punten ach-
ter op CenS. Waren zij “thuis” in 
staat om een beetje dichterbij te 
komen? Het antwoord is ja, met 
een klinkende 48-29 overwinning 
zijn zij CenS op slechts een punt 
genaderd. Bert Loogman (Biljart-
makers) was de 2e speler die deze 
week zijn caramboles (110) in 18 
beurten op het laken legde.
Blijft er nog een inhaal wedstrijd 
over. Bar Adelhof 2 had nog een 
wedstrijd te gaan tegen the Pea-
nutbar 2. Ook thuis kon Adelhof 
niet echt een vuist maken tegen 
de Peanutbar 1. Slechts 1 over-
winning (Je�rey Cornelisse) is 
niet genoeg om de wedstrijd-
winst te kunnen pakken, die was 
met 32-42 voor the Peanutbar 1.

Bridgevereniging Mijdrecht
Mijdrecht - De tweede ronde 
van de lentecompetitie, leverde 
voor de verschillende paren zo-
veel hoofdbrekens op dat er in de 
totale rangschikking veel plaat-
sen moesten worden prijsgege-
ven. De spellen bevatten moge-
lijkheden tot slem en onmogelijk-
heden om een geboden contract 
ook te halen. 
De uitslag is als volgt:
A-lijn: 1. Gerard & Riet van der 
Meer 66,00%, 2. Kiki Lutz & Cees 
Houmes 56,09% en 3. Ineke Sie-
gers & Ineke Hollaardt 54,00%. 

B-Lijn: 1. Gerda & Jan Elenbaas 
55,83%, 2. Ineke Tijmensen & Cor-
rie van de Veer en ook Tineke Ven-
huizen & Carla de Goede 55,42%. 
C-lijn: 1. Jannie Koppen & Bart 
Groenvelt 54,42 %, 2. Simon Rij-
ser & Marjan Verdegaal 53,04% en 
3. Julia Meijering & Annie van On-
na 53,00%. 
Tenslotte in de uitslag van vorige 
week maandag was een fout ge-
slopen. De correcte uitslag in de 
B-lijn voor de derde plaats moest 
zijn het paar Jaap Schutte & Ri-
chard van Heese 53,65%. 

HVM M8E2 
Winterkampioen
Mijdrecht - Afgelopen zondag-
ochtend waren de meiden van 
HVM M8E2 al vroeg uit de veer-
tjes. Na een spannend wintersei-
zoen kon vandaag in sporthal Het 
Spant in Leimuiden het winter-
kampioenschap behaald worden 
mits er deze ochtend 2x gewon-
nen zou worden door HVM. Mid-
denveldster Livia Wisse, de mo-
tor op het middenveld, was he-
laas afwezig door ziekte. De 1e 
wedstrijd tegen THC Hurley be-
gon om 9.50 uur. Ondanks een 
groot veldoverwicht kwam HVM 
niet tot scoren in de eerste helft. 
3 prachtige reddingen van keep-
ster Lieke Valentijn hielden HVM 
op de been waardoor de rust-
stand 0-0 was. Door het goede 
verdedigen van Fenna Mur en 
Firenze van der Staaij kwam THC 
Hurley er niet meer aan te pas 
in de 2e helft en door 2 schitte-
rende strafcorners van Emily van 
den Bos won HVM de eerste wed-
strijd zeer verdiend met 2-0. Daar-
na moest alleen nog gewonnen 
worden van de dames van MHC 
De Kikkers maar dat ging niet van 

een leimuiden dakje. Wel kwam 
HVM makkelijk op voorsprong 
door een vroeg eigen doelpunt 
van De Kikkers maar toen ging 
het helemaal mis. HVM bleef vol 
aanvallen maar kreeg 2 scherpe 
counters om de oren waarna de 
ruststand 2-1 was in het voordeel 
van De Kikkers. Na een peptalk 
van coach Nova Ploum in de rust 
gingen de meiden van HVM weer 
met frisse moed de tweede helft 
in. Als een wervelwind viel HVM 
aan wat resulteerde in meerde-
re goede kansen voor zowel Sa-
bine van Vliet als Kiara Noteboom 
maar de bal ging er maar niet in. 
Het duurde tot 7 minuten voor 
tijd voordat de gelijkmaker van 
de stick kwam van Amy Dijkstra 
die de bal schitterend binnen 
pushte. De Kikkers raakten dui-
delijk vermoeid en HVM kwam nu 
in de winning mood waarna vlak 
voor tijd spits Romy Koot 2 keer 
schitterend uit kon halen en HVM 
met 2-4 won van De Kikkers. 
Het kampioenschap is binnen 
voor de meiden van HVM M8E2! 
Gefeliciteerd dames!

De Vinken heropent 
kantine
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was het feest in het clubgebouw 
van de Vinkeveense korfbalver-
eniging. Tijdens het zaalseizoen 
heeft een groep van rond de tien 
personen vele, vele uren hard ge-
werkt om het interieur van de uit 
1972 stammende kantine een 
moderner uiterlijk te geven. En 
dat is uitstekend gelukt.

Nieuwe bar
Voorzitter Kelvin Hoogeboom gaf 
in zijn toelichting een fraai beeld 
van de noeste arbeid die een �in-
ke groep vrijwilligers onder aan-
voering van coördinator Jaco 
Kroon heeft verricht. Onder pro-
fessionele begeleiding van Justin 

Schoenmaker van het Vinkeveens 
Bouwbedrijf hebben de Vinken-
vrijwilligers een compleet nieuwe 
bar geïnstalleerd. En het resultaat 
is prachtig. Met name de kleur-
stelling en de daarbij behoren-
de verlichting van P4P Mijdrecht 
geven een magni�eke uitstraling. 
Terecht bedankte Hoogeboom 
vlak voor de openingshandeling 
alle betrokkenen. Saillant detail 
is ook de insteek op duurzame 
energievoorzieningen. Bestuurs-
lid accomodatiezaken Eric Kortz 
heeft zich hiervoor ingespannen, 
met als resultaat een uiterst mo-
derne inrichting, waarmee De 
Vinken voorop loopt in duurzaam 
energiegebruik.

Op de foto: barbeheerders Antoon van Breukelen en Gert Langelaar, stra-
lend achter hun nieuwe bar.

Nipte winst voor
De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
ontving de Vinkeveense korfbal-
hoofdmacht het tegen degrada-
tie vechtende DKV uit IJmuiden. 
Dat de bezoekers hun huid duur 
zouden verkopen, bleek vooral in 
de eerste helft. Pas heel laat viel 
het muntje naar Vinken’s kant: 18-
17.

Jerom Stokhof
Het vlaggenschip van De Vin-
ken speelde zaterdag de laatste 
thuiswedstrijd van de zaalcom-
petitie. De allerjongste leden, de 
kangoeroes, waren het team van 
de week. De mogelijke basisspe-
lers van De Vinken 1 in 2035 lie-
pen trots samen op met hun gro-
te voorbeelden. Weliswaar mocht 
Annick Stokhof voor het Suit-
eteam de score openen, daar-
na dicteerde DKV de wedstrijd. 
Doelpunten van Jerom Stokhof 
en Dorien Verbruggen hielden 
de Vinkeveners op de been. Van 
3-4 liep IJmuiden veel te makke-

lijk uit naar 3-7 en niet veel later 
stond het zelfs 5-9. Met name de 
vijf tre�ers van Jerom maakten 
dat de thuisploeg langzaam te-
rugkwam. Dorien zorgde vervol-
gens met twee scores voor de 10-
10 ruststand.

Stuivertje wisselen
In de tweede helft was het tot het 
einde onzeker wie de punten in 
huis of mee naar huis mocht ne-
men. Om de beurt kwamen bei-
de teams op voorsprong en nooit 
was het verschil meer dan één 
doelpunt. Uiteindelijk was Jerom 
Stokhof de matchwinnaar door 
de verlossende 18-17 te scoren.
Op 10 maart speelt De Vinken de 
laatste wedstrijd uit in Hillegom 
tegen het nog altijd niet veilige 
SDO, dat ook eerder dit jaar De 
Vinken al verraste.
De Vinken zelf heeft alleen nog 
een hele kleine kans op promotie 
als de nummer 2 Badhoevedorp 
punten verliest.

HVM MC2 zaalkampioen!
Mijdrecht - De meiden van de 
MC2 zijn kampioen geworden in 
de zaal! Er moest afgelopen zon-
dag twee keer gewonnen wor-
den om het kampioenschap vei-
lig te stellen. 
De wedstrijden werden ge-
speeld in de Phoenix sporthal in 
Mijdrecht, waardoor extra veel 
supporters de meiden kwamen 
aanmoedigen.
Ondanks de zenuwen hebben 
de meiden het super gedaan en 
twee keer gewonnen. Een mooie 
overwinning van 14-2 op Bloe-
mendaal. De laatste wedstrijd te-

gen Hurley was niet zomaar ge-
wonnen en HVM moest scherp 
blijven. Hurley was namelijk niet 
van plan om te verliezen van 
HVM. Halverwege de wedstrijd 
speelden zij zelfs met een vlie-
gende keep. De meiden van HVM 
hielden echter het hoofd koel en 
door het fantastische teamwork 
werd de eindstand 7-4 voor HVM 
en kon het kampioenschap ge-
vierd worden!
Dione, Noortje, Joanne, Feline, 
Yelana, Coos, Jana, Pèra, Amy, 
Saar en Merel gefeliciteerd met 
deze mooie prestatie

ME 8 – 3 HVM 
zaalkampioen 2018
Mijdrecht - Het eerste seizoen 
in de zaal zonder verwachtingen 
gewoon lekker spelen, de meiden 
zijn immers 1 tot 2 jaar jonger dan 
de tegenstanders. De eerste wed-
strijden werden gewonnen en el-
ke week zag je meiden beter wor-
den, elke week zagen je ze groei-
en. Wat dit team zo goed maakt? 
De kracht om voor elkaar te vech-
ten, elkaar te helpen wanneer ie-
mand het moeilijker heeft. Maar 
ook de individuele kracht en 
doorzettingsvermogen. Is er een 
week geen training, dan gaan we 
toch een lesje kickboksen doen 
met z’n allen. 

De laatste wedstrijd was ook de 
spannendste, we hadden 1 wed-
strijd gelijk gespeeld in deze 
competitie en dat was tegen de-
ze tegenstander. Met de weten-
schap dat zij een extra wedstrijd 
verloren hadden gingen we de 
wedstrijd in. De zenuwen waren 
goed te zien, maar met een gro-
te steun vanuit het publiek die bij 
elk doelpunt veel lawaai maak-
ten door te gillen en te tromme-
len bleven de meiden geconcen-
treerd. Een paar minuten voor tijd 
was het nog 3-3, maar door het 
koppie erbij te houden wisten we 
met 5-3 te winnen.
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Regio - Zondag 18 februari vond 
de jaarlijkse AK-tiedag voor de 
41e keer plaats, een feestdag 
voor ouderen uit de omgeving 
van het Alkwin Kollege.
Ruim 65 dames en heren kregen 
op deze zondag een gevarieerd 
programma met muziek, zang en 
een heerlijke lunch.
43 Leerlingen hebben deze dag 
voorbereid: Ze hebben spon-
sors gezocht, programma vast-
gesteld en mede-leerlingen ge-
vonden om gastvrouw en gast-
heer te zijn. En voor de dag zelf: 
tafelschikking maken, badgets 
voor de aanwezigen, de aula in 
gereedheid brengen, de bloem-
stukken maken, de lunch voorbe-
reiden. Om half 11 werden de ge-
nodigden verwelkomd met een 

kopje ko�e of thee en iets lek-
kers. Schoolleider Nelleke Pedroli 
gaf een openingsspeech. Met aan 
elke tafel gastvrouwen en -heren, 
kon het programma starten.

Optredens
Er waren optredens van Jildau op 
piano, en Yaydey, Yara en Daan 
met zang en rap. Ook was er een 
quiz, waarbij 8 gelukkigen een 
prijsje kregen uitgereikt en er 
werd een lunch geserveerd.
Na een tweede optreden door 
Yaydey, Yara en Daan,  kwam het 
ATK, het Alkwin Theater Kollektief 
met een voorproe�e van de musi-
cal die eind maart op het Alkwin 
te zien is: I do! met de beroemde 
liedjes van Abba. Het laatste pro-
gramma onderdeel was getiteld: 

Weet je nog wel, een medley van 
bekende meezingers. Tijdens de 
afsluiting werd iedereen harte-
lijk bedankt voor zijn aanwezig-
heid: natuurlijk alle genodigden 
en de leerlingen, maar ook de 
aanwezige ehbo’ers, en de tech-
nische commissie. En natuurlijk 
kon dit evenement niet slagen, 
zonder de steun van lokale on-
dernemers. 
Dit jaar waren dat Bakkerij Voo-
ges uit Aalsmeer, Bakkerij Van 
Maanen, Bloemenkiosk Silvio, 
Zijdel�eur, Lek Bloemenservice, 
De Noordpoel, Kwekerij Kande-
laar, Inge Quint �owerart, Bak-
kerij Hulleman, Kwalitaria Zijdel-
waard, Albert Heijn Zijdelwaard, 
Jumbo Zijdelwaard, Jamin, Coop 
Uithoorn en McDonald’s.

41 jaar AK-tiedag op het Alkwin 
Kollege vol muziek en zang
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Topsportprogramma
Atalante dames 3 bijna 
ten onder
Vinkeveen - In de afgelopen 
week speelde het derde dames-
team van V.V. Atalante maar liefst 
drie wedstrijden. Aangezien het 
team nog steeds in de degrada-
tiezone verkeert en er tegen di-
recte concurrenten gespeeld 
moet worden, was het zaak alle 
wedstrijden te winnen.
De eerste vrijdag, 9 februari, was 
er geen vuiltje aan de lucht. Num-
mer 10, Keizer Otto-Trivolley D2, 
kwam op bezoek. Dames 3 speel-
de geen spectaculaire wedstrijd, 
maar speelde goed genoeg. In de 
eerste en tweede set had Atalante 
nog wat moeite met de gasten uit 
Naarden, maar daarna kwam het 
team geen moment meer in de 
problemen. Dankzij een 4-0 over-
winning bleven de vijf belangrij-
ke punten in Vinkeveen. Het gat 
met dit team werd verkleind van 
zeven naar twee punten en dus 
kon er maandag al een gooi ge-
daan worden naar plek 10.
Op die bewuste maandag, 12 fe-
bruari, moest Atalante naar Soest 
waar tegenstander SoVoCo D3 
wachtte. Dit jonge team staat op 
de negende plaats en bij de thuis-
wedstrijd werd er nipt met 2-3 
verloren door Atalante. Er lagen 
dus zeker kansen.
Helaas kwamen de Vinkeveen-
se dames in de loeihete sport-
hal nimmer in hun spel. De eer-
ste twee sets gingen met slechts 
twee punten verschil verloren (2x 
25-23). De derde set wist Atalan-
te eindelijk de ban te breken bij 
SoVoCo. Dankzij goede servicese-
ries en slim aanvallend spel ging 
de derde set met 19-25 naar Ata-
lante en leek het team het tij te 
kunnen keren.
Helaas ging het in de vierde set 
weer mis en pakte SoVoCo de te-
rechte overwinning met 25-19. 
Atalante keerde teleurgesteld 
met slechts één punt terug naar 
Vinkeveen.

Geen tijd
Veel tijd om te treuren was er 
echter niet, want vier dagen later 
stond er alweer een wedstrijd op 
het programma. VC Allvo D3, de 
nummer 7 van de ranglijst, uit Al-
mere kwam naar Vinkeveen. 
De thuisploeg had een �inke 
knauw gekregen van de wed-
strijd van maandag en had daar 

de eerste set behoorlijk veel last 
van. VC Allvo bleef goed bij en 
Atalante maakte veel onnodige 
en zenuwachtige fouten. Geluk-
kig kon Atalante, zoals vanouds, 
terugvallen op een sterke service. 
Het was dan ook een ace die de 
beslissing bracht in set 1 (25-21).
Deze eerste set zou vertrouwen 
moeten brengen, maar het te-
gendeel was waar. Met een fan-
tastische serviceserie nam All-
vo in het begin van de set al een 
enorme voorsprong. Een voor-
sprong die Atalante verdedigend 
en aanvallend niet goed kon ma-
ken. Gelukkig was het ook bij de 
thuisploeg wederom de service 
die het verschil maakte. Atalan-
te kwam heel mooi terug, maar 
de achterstand bleek te groot om 
ongedaan te maken. Met 20-25 
ging de tweede set naar Allvo.

Alle zeilen bij
Nu was het zaak alle zeilen bij te 
zetten; er moest gestreden wor-
den en er mochten geen onnodi-
ge fouten meer gemaakt worden. 
Het lukte Atalante om meer als 
team te gaan spelen en blind te 
gaan voor alle ballen. De goede 
service bleef, maar werd nu ook 
bijgestaan door een goede pass, 
set-up en aanval. Het publiek liet 
zich horen en Atalante liet in de-
ze set geen spaan heel van tegen-
stander Allvo. Met 25-11 ging set 
drie naar de geel/groenen.
Set vier werd er nog een schep-
je extra bovenop gedaan en Ata-
lante was al bij de zgn. big points, 
toen Allvo nog niet eens de tien 
bereikt had. Gelukkig voor Allvo 
was er bij Atalante even wat ver-
warring door een onverwachte 
blessure wisssel en konden ze net 
boven de tien komen. Toen vond 
Atalante het meer dan genoeg en 
met 25-14 werd het lot in deze 
wedstrijd beslist.
Dankzij de vier behaalde punten 
is Atalante gestegen naar de veili-
ge plek 10. De Vinkeveense ploeg 
heeft echter meer wedstrijden 
gespeeld dan haar concurrenten, 
dus helemaal veilig is het nog al-
tijd niet. Het team mag nu even 
uitrusten en hoeft pas 9 maart 
weer te spelen. Met nog vijf wed-
strijden te gaan, moet eigenlijk 
alles gewonnen worden om de-
gradatie te voorkomen.

Atlantis D1 pakt punten
Mijdrecht - Zaterdag 17 februa-
ri jl. Atlantis D1, gesponsord door 
Pro�le Tyrecentre, speelde een 
belangrijke thuiswedstrijd te-
gen Helios D1 uit Castricum. Met-
een in de eerste minuten werd de 
trend gezet door Atlantis, met het 
eerste punt van Lodi aangegeven 
door Sander.
In de verdediging onderschep-
te Tessa de bal direct weer en dat 
leidde tot nog meer punten ge-
scoord door Milan. Beide teams 
kregen volop kansen om te sco-
ren, maar Atlantis wist de kan-
sen beter te benutten. Pas in de 
tweede kwart kwam Helios op 
stoom en pakte wat punten te-
rug. Suzan, David, So�e en Lucas 
speelden in het aanvals-vak de 
bal goed rond en de verdediging 
van Bram, Mariska, Lodi en Milan 
was sterk, daardoor eindigde de 
rust met een voorsprong voor At-
lantis met 7-2. De coaches moe-

digden de spelers van de D1 aan 
om vooral zo door te gaan en de 
verdediging sterk te houden. De 
strijd was nog niet beslist.
Helios begon met frisse moed en 
maakte het moeilijk maar toch 
gaf Atlantis weinig weg. Opmer-
kelijk waren de goed gemikte af-
standsschoten en de slim opge-
zette doorloopballen in de twee-
de helft, dit leidde tot een goed 
doelsaldo. Het team van Atlan-
tis blonk vandaag duidelijk uit in 
goed samenspel. De eindstand 
kwam daardoor op 13-6.
Vier teams uit de competitie, 
waaronder Helios en Atlantis ma-
ken nog steeds kans op de kam-
pioenstitel. De spanning blijft 
hoog, ook de volgende wedstrijd 
moet gewonnen worden wil At-
lantis er met de winst vandoor 
kunnen gaan. Deze wedstrijd 
vindt plaats in Amsterdam op 10 
maart tegen Blauw-Wit.

Familieschaak bij Denk en Zet
De Ronde Venen - Op deze 
avond mochten de jeugdleden 
iedereen meenemen als ze maar 
een beetje konden schaken. Aan-
melden vooraf was verplicht. Ze 
moesten het niveau van hun fa-
milie proberen in te schatten 
door te kiezen uit zes omschre-
ven niveaus. Ook mochten ze een 
voorkeur invullen tegen wie ze 
wilden spelen.
Met deze gegevens werd door 
Kees een indeling gemaakt op ni-
veau. Bij binnenkomst kreeg ieder 
een tafelnummer toegewezen, 
dus je tegenstander was een ver-
rassing. Na een welkomstwoord 
en wat informatie van Kees wer-
den de 34 handen geschud en de 
eerste stukken werden gelijk in 
stelling gebracht. Ondanks één 
snelle winst door Herdersmat (zet 
1. é4 é5 2. Lc4 Pc6 3. Dh5 Pf6 4. 
Dxf7 geeft schaakmat) werden er 
door de meeste deelnemers lan-
ge en spannende partijen ge-
speeld. Dat betekent dat de ni-
veaus goed waren ingeschat. 

Gewisseld
Bij tijd over werd er van kleur ge-
wisseld voor een revanche par-
tij of er werd de variant weggeef-
schaak gespeeld. De loop van de 
stukken is hetzelfde als bij ge-
woon schaken.
De uitzonderingen op de regels; 
slaan is nu verplicht, de Koning 
kan ook geslagen worden, er be-
staat geen schaak, schaakmat of 
rokeren, pionnen mogen ook tot 
Koning worden gepromoveerd. 
De eerste speler die al zijn stuk-
ken verliest, wint het spel.  Deze 

variant was verrassend voor de 
gastspelers die dit nog nooit ge-
daan hadden. Door de ervaring 
van de jeugdleden wonnen zij 
dan ook de meeste partijen. Het 
uur vloog weer om.
De reacties waren positief en de 
familie kon de vorderingen van 
de jeugd zien en dat is altijd leuk 
om te horen.

Interne competitie jeugd
Er moet nog ruim 3 maanden 
gestreden worden voor de prij-
zen die in deze competitie te ver-
dienen zijn. En voor een vereni-
ging is het belangrijk om een prij-
zen sponsor aannemersbedrijf D. 
Kroese BV uit Vinkeveen te heb-
ben om de sport voor de jeugd 
betaalbaar te houden.

De jeugd is in 3 
groepen verdeeld.
Groep A het hoogste niveau 
nummer 1 Marijn Vree, Marije 
Koster, Jaco Thijs ten Cate, Len-
nart van der Veen en Guang van 
den Bosch
Groep B nummer 1 Marky van 
Diemen, Boet van Beest, Emil 
Balk, Manolis Tsamitros, Tieme 
Verlaan en Marijn de Groot
Groep C nummer 1 Nathan Ver-
burg, Sven Haase, Peter Idema, 
Sam van der Jagt, Jelle de Boer en 
Lars van der Linden

Iedereen zal nog �ink zijn best 
moeten doen om op de 64 vel-
den van het schaakbord elke 
keer weer de beste zetten te be-
denken om de nummer 1 in zijn 
groep te blijven of te worden.

Gehavend Argon in 
laatste kwartier onderuit
Mijdrecht - Op bezoek bij het 
Amsterdamse Swift kon Argon 
het lang bijbenen, het kwam in 
de tweede helft zelfs op voor-
sprong. Maar die voorsprong 
konden de Argonauten maar vijf 
minuten vast houden. Daarna 
werd de druk op het Argondoel 
groot en konden de gastheren 
een kwartier voor tijd de winnen-
de 2-1 tegen het net tikken.

Mogelijkheden
Ondanks dat Argon een handvol 
spelers miste waren er in de eer-
ste helft voor Argon eigenlijk de 
beste mogelijkheden om de sco-
re te openen. Na tien minuten be-
landde een actie van Ian Refos op 
de vuisten van keeper Constatin 
en vervolgens ging de bal achter. 
De hoekschop die volgde leverde 
niets op. Even daarna zagen we 
Swift ook een mogelijkheid mis-
sen, een voorzet van links werd 
door De Groot niet benut. In die 
fase speelde Argon slordig en ge-
haast maar kreeg het toch weer 
een mogelijkheid via Imar Kort, 
echter Kort had geen geluk toen 
zijn schot gekeerd werd door bin-
nenkant paal.
Ook een poging van veraf door 
dezelfde speler ging een me-
ter naast. Ook Swift had het vi-
zier toen nog niet goed afgesteld, 
Van Wakeren mikte van dichtbij 
te hoog.

Sterker Swift
Na de thee kwam Swift sterk op-
zetten, Argon kreeg gelijk al twee 
hoekschoppen te verwerken 
maar de bal ging twee maal voor-
langs het Argondoel. Na tien mi-
nuten kwam Argon onverwachts 
op voorsprong, een goede pass 
van Soner Gedik bereikte Ian Re-
fos die nadat hij zijn directe te-
genstander opzij had gezet hard 
uithaalde 0-1. Na opnieuw twee 
hoekschoppen op rij waaruit Ro-
mero Antonioli winnend tevoor-
schijn kwam was het een minuut 
later wel raak voor Swift, uit een 
scrimmage kopte Van Wakeren 
de gelijkmaker binnen 1-1. Daar-
na had Argon nog een half uur 
om de alsnog te proberen om 
weer om op voorsprong te ko-
men, echter de druk van Swift 
werd alleen maar groter, een te-
rugspeelbal ging maar net goed 
bij Argon en ook bij twee hoek-
schoppen werd Antonioli �ink 
getest. In minuut 77 werd het 
dan toch 2-1 voor Swift, een schot 
vanaf rechts van Dinkgreve ging 
via binnenkant paal er bij de gast-
heren wel in. In de laatste minuut 
kreeg Argon nog twee hoek-
schoppen toegekend, echter bei-
de keren greep keeper Constatin 
goed in. Swift vond zich met de 
drie punten ruim beloond.
Aanstaande zaterdag komt Achil-
les Veen op bezoek.

Hertha JO7-1 is de 
nieuwe aanwinst
Vinkeveen - Vanuit de mini’s is 
sinds januari het nieuwe team 
JO7-1 opgesteld om mee te doen 
aan de VSV competitie. Het team 
bestaande uit: Jesse, Valentijn, 
Kaj, Teun, Mickey, Kian, Tijn en Ra-
vi is helemaal in het nieuw gesto-
ken en wordt gesponsord door 
Dukdalf. Wat zien de jongens er 
goed uit op het veld. Niet alleen 
de tenues, maar zeker ook hun 
voetbalspel. Op deze jonge leef-
tijd weet keeper Kaj de bal netjes 
uit de goal te houden. De jongens 
laten zien ervoor te willen gaan 
en daardoor vindt de tegenstan-

der nauwelijks doorgang rich-
ting de goal. De kansen die ze sa-
men creëren worden benut door 
de jonge Vinkeveners. Coach San-
der weet ze positief te stimuleren, 
waardoor ze op deze jonge leef-
tijd door overspel het samen kun-
nen doen. Daarnaast is daar trai-
ner Frans die elke woensdag vol 
enthousiasme de jongens de �jne 
kneepjes bijbrengt. 
Dit belooft een mooie competi-
tie te worden waarin de jongens 
stralen en veel plezier maken tij-
dens het fantastische spelletje op 
de groene grasmat.

Hertha wint moeizaam 
bij Zuid Oost United
Vinkeveen - Hertha heeft na de 
winterstop een goede start ge-
maakt met twee overwinningen. 
Deze zaterdag stond de uitwed-
strijd tegen Zuid Oost United op 
het programma. 
Om 15.15 uur werd er afgetrapt 
op het Bijlmer Sportpark. Bei-
de teams komen niet lekker lek-
ker uit de startblokken en voet-
ballend wil het bij beide nog niet 
lukken. Het is Hertha die voor het 
eerst gevaarlijk wordt, maar het 
is Zuid Oost United die voor het 
eerst weet te scoren. De centrale 
man van zuid oost geeft een lan-
ge bal naar voren die wordt door 
gekopt richting de rechtsbuiten. 
Helaas gaat Bart de Groot onder 
de bal door en kan de doorgeko-
men middenvelder van zuid oost 
de bal op pakken en richting de 
goal gaan. De groot en Ruben 
Versluis gaan er nog achteraan. 
Beiden komen te laat en Hert-
ha komt met 1-0 achter te staan. 
Zo moet Hertha na 25 minuten 
te hebben gespeeld in de achter-
volging. Gelukkig weten de Vin-
keveners zich snel te herstellen. 
Binnen 5 minuten staat de 1-1 
op het bord. Sep Rehbach wordt 
weggestuurd door Donny Nus-
se en houdt overzicht, hij ziet dat 
de keeper de voorzet wil blokke-
ren en schuift de bal in de korte 
hoek binnen. 

Voorsprong
Hertha gaat opzoek naar de voor-
sprong en geeft meer druk naar 
voren. Sep Rehbach geeft de bal 
mee in de loop aan Ronald Ver-
bruggen die uithaalt vanaf 25 
meter. De bal verdwijnt met een 
streep hoog in de hoek. Hert-
ha pakt de voorsprong 1-2. Hier-
na pakt Hertha door, de ploeg uit 

Vinkeveen weet de druk er op de 
houden en bouwt de score verder 
uit. Ruben Versluis bedient Sep 
Rehbach via een ingooi. Rehbach 
speelt Donny Nusse aan, kapt 
vervolgens knap twee man uit en 
ziet een gaatje en schiet de bal 
geplaatst in de verre hoek, 1-3. 
Dit is ook de stand waarmee de 
teams gaan rusten.

Niet best
Het spel in de eerste helft was 
niet best en het moet van bei-
de kanten beter. Hertha moet de 
voorsprong vergroten om zo de 
winst veilig te stellen. Het is Zuid 
Oost United dat in de tweede 
helft gevaarlijk word. Zuid Oost 
United gaat met 4 spitsen spe-
len en geeft veel druk met lan-
ge ballen. Hertha zakt hierdoor 
steeds meer in en maakt het zich 
zelf moeilijk. Na meer dan een 
uur spelen krijgt Zuid Oost Uni-
ted een vrije trap op de rand van 
het zestienmetergebied. De bal 
verdwijnt met een streep in de 
bovenhoek en de spanning in de 
wedstrijd is weer helemaal Terug. 
Hertha probeert zich te herpak-
ken maar weet niet meer te sco-
ren. Het is Zuid Oost United die 
nog een kans krijgt op de gelijk-
maker. Via een hoge bal komt de 
bal voor het doel van Hertha. De 
bal wordt doorgekopt en komt 
voor de voeten van de nummer 
10 van zuid oost. De mist de bij-
na niet te missen kans, want van 
dichtbij schiet de spits de bal 
over. Luttele tellen later vindt de 
scheidsrechter het genoeg en 
blaast meteen voor het eindsig-
naal. Hertha haalt met veel moei-
te de drie punten en heeft nu 3 
weken om zich voor te bereiden 
op de volgende wedstrijd.





Mijdrecht - Na het voorstellen 
van de tegenstander, de scheids-
rechter, het team van de week de, 
D1, de balsponsor Gerbera kwe-
kerij Fa. S.C. Swarts en natuur-
lijk de door Van Walraven B.V. ge-
sponsorde formatie kon de wed-
strijd beginnen. Ondanks dat de 
vorige keer een ruime uitslag 
werd behaald tegen dezelfde te-
genstander was toch aan alles te 
merken dat er spanning stond 
op dit potje. De afgelopen week 
zijn meerdere keren �lmpjes van 
Excelsior – Feyenoord langs ge-
komen om er voor te zorgen dat 
een debacle thuis niet mocht 
gaan gebeuren. En de vraag was 
dan toch ook bij iedereen in de 
sporthal aanwezig; Hoe verlopen 
die eerste minuten? Neemt At-
lantis het initiatief? Kan SDO blij-
ven aanhaken? Nemen zij mis-
schien wel de voorsprong zo-
als wel meerdere ploegen dat 
op Mijdrechts grondgebied eerst 
gedaan hebben. Maar er kwam 
maar één scenario hiervan uit en 
dat was de volgende.

Vlaggenschip
Het vlaggenschip begon zonder 
al teveel overtuiging toch scherp 
aan de wedstrijd en nadat Jeroen 

omver werd gelopen mocht hij 
zelf de stip door het mandje gooi-
en om in ieder geval de hatelijke 
nul weg te werken. Daar achter-
aan kwam een doorloopbal zo-
als alleen onze Speedy Gonza-
lez Lynn hem kan nemen en af-
werken. In het andere vak was er 
ook gelijk een strafworp die San-
der beheerst afrondde met niet 
veel later een korte kans door de-
zelfde talentvolle speler terug-
gekeerd van AW-DTV. 4-0 dus na 
7 minuten betekende toch een 
beetje ontspanning bij het pu-
bliek en de spelers maar niks was 
minder waar. SDO kwam naar 4-2 
en dan begint het toch een beetje 
te kriebelen. Maar wat ik al eerder 
zei: Atlantis was scherp en het wel 
befaamde gas geven moment-
je maakte dat de voorsprong in-
eens 9-2 werd. Amy van ver, Lars 
van dichtbij, Lynn van ver, Jeroen 
van dichtbij en Sander met een 
mooie omdraaibal. Het liet maar 
weer is zien hoe veelzijdig deze 
ploeg is en dat iedereen kan sco-
ren op welke plek diegene ook 
maar staat.

Laten vieren
Na het gas geven moet je toch 
ook altijd weer even de teugels 
laten vieren helaas en daar maak-
te SDO dan weer dankbaar ge-
bruik van. Ondanks goals van 
de Lomannetjes en de door Na-
tasja aangegeven bal op Jeroen 
de tandem familie Korver in wer-
king kwam, was het toch weer 12-
7 en dan kan er toch nog alles ge-
beuren. Maar dan hebben heb-
ben we toch nog de dame die on-
danks de buikloop van afgelopen 
week het voor elkaar krijgt om 
weer een bal erin te schieten die 
zo vlak is dat je bij jezelf te raden 
gaat hoe je dat telkens weer voor 
elkaar krijgt, maar Joyce Roden-
burg kan dat als de beste. 
Het werkte bevrijdend want er 
kon wat meer geprobeerd wor-
den in de passing wat tot leuke 

Het is gelukt… 
Atlantis is 
kampioen!

De sporthal de Phoenix was afgeladen vol met mensen die de ver-
eniging Atlantis een warm hart toe dragen en ook graag een aan-
deel wilde hebben in het kampioenschap van Atlantis 1 door mid-
del van support te geven aan de spelers in het veld. Het klusje 
moest geklaard gaan worden tegen SDO uit Hillegom. Deze ploeg 
staat in de onderste regionen maar speelt nog steeds voor be-
houd in de 3e klasse waar Atlantis juist hoopte dat voor het eerst 
in 17 jaar tijd er in de zaal een promotie naar de 2e klasse afge-
dwongen kon worden.

ballen leiden en ook met doel-
punten verzilverd werden. Een 
kort een-tweetje tussen Lynn 
en Jeroen zorgde voor het 14de 
doelpunt waarna Berry de Jong 
ook zijn eerste van vandaag liet 
aantekenen met een kort weg-
trekkertje en ook Sander scoor-
de nog mee waardoor er gerust 
ging worden met een 16-7 voor-
sprong.

Selectie
Coach Arjan Baerveldt die dit jaar 
voor het eerst aan de slag is ge-
gaan met de selectie samen met 
Mark Goverse was scherp en di-
rect in zijn aanwijzingen dat er 
toch dingen nog niet helemaal 
gingen zoals ze moesten en dat 
wij ons zelf getriggerd moesten 
blijven houden om fysiek beter te 
zijn dan de tegenstander. 
De tweede helft begon dan ook 
aardig met gelijk een doelpunt 
van Lars. Vervolgens waren het 
met name de mannen, die goed 
gesteund werden door de da-
mes, die de productie verder 
op tilden. 2x Berry, 2x Jeroen en 
nog 3x Lars brachten de score al 
naar 24 doelpunten toe tegen 
13 van SDO. Toen kon het wisse-
len eigenlijk wel beginnen. Jan-
neke die normaliter in het eer-
ste speelt maar ongelukkig deze 
week geveld was door de griep 
kon toch al hoestend en proes-
tend de laatste 10 minuten af-
maken. Amy doorbrak eindelijk 
de mannen hegemonie en scoor-
de uit een goed verzorgde aanval 
een lekker schotje. Toen was het 
de beurt voor de volgende wis-
sel, want onze aanvoerder Maar-

se volgend seizoen na de winst 
op SDO met 27-15. 
De club zit in de lift met niet al-
leen het eerste die nu een stap 
omhoog gaat, maar ook het 
tweede kan nog steeds promotie 
gaan afdwingen om volgend jaar 
uit te komen in de reserve 3e klas-
se. De selectie staat als een huis 
aangevoerd door de coaches Ar-
jan en Mark en het is te hopen dat 
dat ook zo blijft.

Na vele festiviteiten, gejuich 
en gelach waren er nog mooie 
woorden van onze voorzitster Pe-
tra Taal en de hoofdsponsor Henk 
van Walraven. Hierna konden de 
nodige biertjes genuttigd gaan 
worden en vele spelers zullen 
niet blij geweest zijn met de vol-
gende zondagochtend. Maar ge-
lukkig maakt dat allemaal niet uit, 
want er is maar één feit: Ze zijn 
kampioen

ten die helaas met een vervelen-
de blessure de komende maan-
den zal moeten herstellen om 
volgend jaar te kunnen shinen in 
de 2e klasse kwam in het veld en 
ook Jelmer die niet �t was mocht 
toch nog even aantreden in een 
wedstrijd die gewoon lekker uit-
gespeeld kon worden. 

Blessure
Natuurlijk was dan toch de vraag: 
kunnen 2 geblesseerde heren 
een doelpunt maken tegenover 2 
�tte tegenstanders. Jelmer komt 
vrij, schiet! En helaas gaat die 
bal er net niet in. Volgende aan-
val Maarten komt vrij, schiet! En 
ja hoor hij maakte het slotdoel-
punt van de wedstrijd, de 27ste. 
Het publiek ging op de banken 
staan want het was binnen! Korf-
balvereniging Atlantis mag na 17 
lange jaren eindelijk weer eens in 
de zaal aantreden in de 2de klas-
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