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Bouw 76 woningen van 
ijde nde offi iee  gest t

Wethouder Bouma heeft in het 
kader van de o�  ciële handeling 
samen met Eltjo Bouwman (direc-
teur wonen van Blauwhoed), Wim 
Looijen (adjunct directeur van 
AM), Pim de Boer (directeur van 
BAM) en de aanwezige kinderen 
een puzzel in elkaar gezet. Daar-
na werd het feestelijke moment 
gevierd met een drankje en een 
hapje. Voor de toekomstige be-
woners was het bij uitstek de ge-

legenheid om uitgebreid kennis 
te maken met hun nieuwe buren. 

76 gasloze woningen
Wijdelande wordt een nieuw-
bouwwijk met 76 gasloze eenge-
zinswoningen. Er is standaard een 
warmtepomp in de woning aan-
wezig, waardoor er in de hele wo-
ning zowel vloerverwarming als 
vloer topkoeling is. Met een ruime 
opzet biedt deze nieuwe wijk alle 

ruimte voor kinderen om te spe-
len. Alle woningen in Wijdelande 
worden voorzien van een eigen 
smart-home systeem, waarbij be-
woners beschikken over eigen-
tijdse voorzieningen als slimme 
rookmelders, usb-wandcontact-
dozen, led-buitenverlichting en 
zelfs sensortoiletverlichting. Wij-
delande is een ontwikkeling van 
CZAN Blauw, een samenwerking 
van Blauwhoed en AM. De archi-
tectuur is ontworpen door Mul-
leners en Mulleners Architecten. 
De woningen worden gebouwd 
door BAM Wonen. 

Uithoorn - Onder grote belangstelling van de toekomstige bewo-
ners en betrokken partijen is op woensdag 15 mei de bouw van 
76 koopwoningen Wijdelande in Uithoorn gestart.

22 mei 2019

ADVERTEREN?
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INFORMATIE:
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� VERKOOPUITHOORN@
 MEERBODE.NL

KORT NIEUWS:

V e ist
Uithoorn – Sinds 14 mei jl wordt 
deze main coon Ponie wordt ver-
mist. Hij is een jonge gesterili-
seerde kater van anderhalf en pas 
sinds 10 dagen was hij buiten. 
Hij woont op de Bruine Lijster in 
Meerwijk-West Uithoorn.  Weet u 
waar hij is bel: 06-46107206.

OOK VOOR UW 
PEUGEOT
ZIT U GOED BIJ 

CITROËN AALSMEER
Lakenblekerstraat 33
Tel. 0297 369 369

Technisch 
identiek!

Gert de Jong Automobielen

aangenaam persoonlijk
!

Tel. 0297-59 11 22 www.h2makelaars.nl

Nieuwe Meerbode

Uithoorn: omg. Ebro, Eems (325 kranten)

Uithoorn: omg. Thamerweg, Burg. van Meetelenstraat (170 kranten)

De Kwakel

Wij zijn met SPOED op zoek naar serieuze

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251-674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL
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Wij zoeken 
elektromonteurs i  en  i e s 

 j  get o d
Uithoorn - Wim Kuipers 87 jaar 
en Mary v/d Lugt 83 jaar zijn op 
21 mei 2019 60 jaar getrouwd. 
Hun huwelijk begon op een ge-
huurde zolderkamer in Amster-
dam op de Orteliuskade. Niet 
lang daarna kregen ze een hal-
ve woning toegewezen in de Eer-
ste Jan van der Heydenstraat, dit 
gaf een reden om aan gezinsuit-
breiding te denken. Daar werd na 
iets langer dan drie jaar huwelijk 
hun eerste dochter geboren. Dol-
gelukkig en klaar voor een twee-
de kindje kregen ze op de derde 
etage in de Crynssenstraat ook in 
Amsterdam een hele woning met 
twee slaapkamers. In ieder ge-
val meer slaapruimte dan de hal-
ve woning. Daar diende zich de 
tweede dochter aan en één slaap-
kamer kon gedeeld worden door 
de beide meisjes. Mary was op 
en top huisvrouw en moeder en 
vond in het schilderen van land-
schappen, dieren, portretten en 
kinderspeelgoed haar grote pas-
sie. Wim was een veel gevraagd 
vakman, restauratie en meubel-
maker in loondienst en later zelf-
standig. Ze hebben ongeveer 42 
jaar op die derde etage gewoond, 
totdat de trappen, op en af gaan 
voor Mary, steeds lastiger en on-
mogelijk werden.
 
Verhuizen
De verhuizing naar de 10de ver-
dieping van de Churchill � at in 
Uithoorn bracht uitkomst voor 
hun beiden. De lift was een be-
langrijke vooruitgang en de tien-
de etage met groot balkon en het 
uitzicht werd hun eldorado. Ze 
voelden zich letterlijk en � guurlijk 

in de wolken. Helaas ging de ge-
zondheid van Mary steeds meer 
achteruit en werd een opname 
in een verpleeghuis onvermijde-
lijk. Wim bezocht haar dagelijks 
en als het even kon nam hij haar 
ook weer mee terug naar huis om 
samen van een lunch op het bal-
kon te genieten. Mary heeft in het 
verpleeghuis, vanuit de rolstoel, 
nog vele schilderijen gemaakt en 
krijgt daar vaak een expositie in 
de � tness ruimte. Dit wordt dan 
weer door Wim verzorgd, alles 
krijgt een mooi lijstje en de schil-
derijen die naast elkaar komen te 

hangen, moeten ook met elkaar 
overeen stemmen voor een pas-
send geheel. Dit alles werd ab-
rupt verstoord toen ze te horen 
kregen dat de Churchill � at ge-
sloopt moest worden. Inmiddels 
woont Wim al weer ruim twee jaar 
in de Rome� at, gescheiden van 
zijn vrouw die hem zo dierbaar is. 
Hij haalt Mary af en toe nog naar 
huis maar door de parkinson en 
geestelijke achteruitgang wordt 
het steeds moeilijker. Het feit dat 
ze ondanks alles toch de 60 jari-
ge bruiloft hebben gehaald is een 
groot applaus waard.

e ste en es digde 
g eve ingen  ees

Uithoorn - Op maandag 3 juni 
wordt gestart met het herstellen 
van de gehavende brug aan de 
Grevelingen - Frees. De verwach-
ting is dat de brug in de week van 
17 tot en met 21 juni, na een lan-
ge periode, weer in gebruik wordt 
genomen. 
De gemeente heeft een gespe-
cialiseerd bedrijf opdracht gege-
ven om de brug te onderzoeken. 
Nu het onderzoek klaar is, weten 
we de oorzaak en wat we moe-
ten doen om de brug te herstel-
len conform de huidige normen 
en gebaseerd op het gebruik van 
de gemeentelijke dienstvoertui-
gen. De gemeente heeft een be-
drijf opdracht gegeven de brug te 
herstellen. Dit bedrijf heeft de ex-
pertise met dit soort werkzaam-
heden en de diverse disciplines 
die bij deze klus komen kijken.
Naast deze brug wordt ook on-
derhoud uitgevoerd aan acht an-

dere houten bruggen in de G- en 
F-buurt in Meerwijk-Oost. 

Wanneer 
De aannemer start op maandag 
3 juni met het herstellen van de 
gehavende brug en we verwach-
ten dat in de week van 17 tot en 
met 21 juni de brug weer in ge-
bruik kan worden genomen. Na 
de bouwvakantie wordt er ge-
start met het onderhoud aan de 
acht overige bruggen. We ver-
wachten dat alle werkzaamheden 
begin oktober 2019 zijn afgerond. 
Bij het onderhoud aan de acht 
overige brug is de betre� ende 
brug voor een relatief korte peri-
ode (maximaal 2 weken) afgeslo-
ten. Het is niet mogelijk om in dit 
stadium per brug aan te geven 
wanneer- en voor welke periode 
een betre� ende brug is afgeslo-
ten. Houd voor actuele informa-
tie de website in te gaten.

te d g et ns 
estiv

Uithoorn – Zaterdag 25 mei a.s. 
wordt het weer groot feest bij 
het Schans Festival Uithoorn. Di-
verse band zullen van 16.00 tot 
0.100 uur weer voor een gewel-
dig muzikaal festijn zorgen aan 
de Schans, bij bruin cafe De Her-
bergh . Met allerlei bands, zan-
gers en ander entertainment 
gaan ze gaan knallen 
De bands waar u van kan gaan 

genieten zijn: DJ Jordy, Huck-
sters, Eddy Walsh, Edo Barends, 
Bryan B, The Blues Brothers en 
Shaking Patsy. Natuurlijk wordt er 
ook voor de inwendige mens ge-
zorgd. Jomo Productions regelt 
het licht en geluid. De toegang is 
gratis. Als het weer ook meewerkt 
kan het een reuze gezellige zater-
dag worden daar aan de Schans 
in Uithoorn

 e e ingen 
n  ont o e

Uithoorn - Tussen één uur 
in de nacht en zes uur in 
de ochtend van zondag 19 
op maandag 20 mei heeft 
de politie op diverse loca-
ties binnen de bebouwde 
kom gecontroleerd op snel-
heid in zowel Uithoorn als 
in Aalsmeer. In totaal zijn 
twaalf processen-verbaal 
opgemaakt. De hoogste 
overschrijding was 102 kilo-
meter op een weg waar een 
maximumsnelheid van 50 ki-
lometer per uur geldt.
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DOKTERSDIENSTEN
Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts en dan toets 1. 
Spoedgevallen avond/nacht/
weekenden via huisartsenpost 
Ziekenhuis Amstelveen, 
tel. 020-4562000.

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

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

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

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

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

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

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

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

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

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

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

COLOFON

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

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopuithoorn@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
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
132e jaargang

Oplage: 15.100

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

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

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

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

Voor méér lokaal 
nieuws uit de regio!

ZIE ONZE SITE: 
MEERBODE.NL

facebook.com/

Nieuwe naam 
voor Kaas en Zo
Regio - De kaas- en delicatessen-
winkel ‘Kaas en Zo’ van Stijn Me-
lenhorst in winkelcentrum Am-
stelplein is een begrip voor tallo-
ze klanten en bezoekers uit Uit-
hoorn en omstreken. Al 22 jaar 
biedt hij zijn klanten samen met 
zijn verkoopteam een uitgebreid 
assortiment binnen- en buiten-
landse kaas, maar ook wijn, port, 
dagelijks vers gebrande noten en 
allerlei andere heerlijke delicates-
sen.
Dat alles in vele variaties. Geen 
wonder dat daar veel liefheb-
bers op afkomen. Tevens wordt 
zijn aanbod aan wijn en Port 
door kenners geprezen. De laat-
ste jaren hebben sommige win-
kels in het winkelcentrum een 
metamorfose ondergaan. Onder 
meer door verbouwing, uitbrei-
ding en verplaatsing van winkels. 
Stijn Melenhorst heeft er met zijn 
winkelruimte in de centrale hal 
tegenover het rolpad eveneens 
pro�jt van gehad.
Twee en een half jaar geleden on-
derging zijn winkel een verbou-
wing wat de uitstraling en pre-
sentatie een �inke ‘boost’ gaf. 

Alexanderhoeve
“Het kwam toevallig op mijn weg 
om er nu een vervolg aan te ge-
ven. Niet ingrijpend, het is een 
naamsverandering die overigens 
wel de nodige impact heeft. De 
formule Kaas en Zo verdwijnt en 
we gaan door onder de naam 
Alexanderhoeve,” laat Stijn we-
ten. “Daar ligt overigens een prak-
tische reden aan ten grondslag. 
Bijkomend voordeel is dat mijn 
klanten daarvan volop pro�te-
ren want we krijgen er een aan-
tal heerlijke Hollandse kazen bij. 
De kwaliteit, het assortiment en 
de service wat klanten van ons 
gewend zijn, blijven onveran-
derd. Op het gebied van vers ge-
brande noten, buitenlandse kaas 
en wijn blijven we dit op hetzelf-
de hoge niveau aanbieden. Net 
zoals de geschenkpakketten en 
niet te vergeten onze onvolpre-
zen snackschalen met tapas of 
een notenvariatie. Dat zijn heer-
lijke traktaties bij verjaardagen 
of zomaar in het weekend bij de 
borrel. Je kunt op die manier uit-
zonderlijke combinaties met kaas 
maken.”

Stijn zegt blij te zijn de volgen-
de stap te hebben genomen met 
het voeren van de nieuwe naam 
omdat hij zijn klanten in direc-
te zin hiermee ook een plezier 
doet door de uitbreiding van het 
assortiment. Net zoals hij nog 
steeds tevreden is met de huidi-
ge winkellocatie. “De recente ont-
wikkelingen binnen het winkel-
centrum pakken goed uit voor 
alle winkeliers, maar ook voor 
de consument. Wij willen er alles 
aan doen om onze klanten tevre-
den te stellen met een gewild as-
sortiment en aantrekkelijke ac-
ties. In combinatie met de over-
dekte gratis parkeervoorzienin-
gen moet dat toch reden genoeg 

zijn om niet alleen ons, maar ook 
de andere winkels in winkelcen-
trum Amstelplein, regelmatig te 
bezoeken.” Aldus een opgewek-
te Stijn Melenhorst die door het 
in beeld brengen van zijn speci-
aalzaak onder een nieuwe naam 
de toekomst vol vertrouwen te-
gemoet ziet.

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

Voor een beetje natuur hoef je 
soms echt je tuin niet uit. Nu 
de lente opnieuw losbarst, pos-
teer ik mij weer op mijn terras, 
verrekijker in de aanslag. Ter-
wijl ik kouwelijk achter de gera-
niums zat, heeft onze huismerel 
niet stil gezeten. Hij is druk in de 
weer zijn drie uitgevlogen jongen 
op krachten te brengen. Dat is 
goed nieuws, want de merelstand 
is de afgelopen drie jaar flink te-
rug gelopen door de merelgriep. 
De nieuwe aanwas in mijn ach-
tertuin is wat dat betreft hoopge-
vend. Ondertussen is in een gro-
te naaldboom een burenruzie uit-
gebroken. Ons “eigen” echtpaar 
Turkse tortel (ze huizen al enige 
jaren rond onze tuin en ik geloof 
werkelijk dat ze ons herkennen!) 
nestelt daar, net als een stel ek-
sters. Beide paren zitten elkaar 
danig in de weg, wat zo nu en 
dan leidt tot woest vleugelgeklap 
boven in de boom. Even verder-
op in de tuin hoor ik de zwartkop 
zingen. Hij doet mij altijd den-
ken aan een kind dat op huilerige 
toon komt klagen bij zijn moeder 
dat de buurjongen alweer zijn bal 
heeft afgepakt. Maar wel leuk dat 
hij in onze tuin zit, voor het twee-
de jaar op rij. Waar ik helemaal 
verrukt van ben is dat er dagelijks 
puttertjes neerstrijken in de gro-
te els, achter in de tuin. Het vro-
lijke gekwetter van dit prachtig 
gekleurde vogeltje is een genot 
om te horen. Het lijkt een beet-
je op de drukke conversatie die 
de huiszwaluwen erop na hou-
den tijdens hun onophoudelijke 
insectenjacht boven onze tuin. Zij 
zijn net weer gearriveerd en druk 
bezig hun nesten weer op orde 
te brengen. Die hebben ze de af-
gelopen jaren eigensnavelig on-
der onze dakgoot aangelegd. Vo-
rig jaar waren het er maar wei-

nig omdat vele gesneuveld wa-
ren door stormen tijdens hun 
trek vanuit Afrika. Dit jaar zwer-
men ze echter weer in grote aan-
tallen rond ons huis. Ondanks dat 
ik een natuurliefhebber ben, kan 
er zelfs mij soms iets teveel na-
tuur in de tuin zitten. Zo zit mijn 
buxus vol met rupsen van de 
buxusmot, die langzaam maar ze-
ker de heg opvreten. Voor de me-
zen is de heg hierdoor een soort 
van snackbar geworden, waar ze 
gretig induiken om verse rups te 
halen voor hun jongen. Daarom 
kan ik het ook niet over mijn hart 
verkrijgen om chemische midde-
len in te zetten: de jonge mezen 
zullen het niet overleven. Maar 
de heg is me dan weer wel te lief 
om niet eigenhandig (zij het ge-
huld in latex handschoenen) de 
rupsen uit de heg te verwijderen 
en er de vissen in de sloot mee te 
verblijden. Het is een monniken-
werk en tegelijk een massamoord 
maar ik troost me met de gedach-
te dat ik heus wel rupsen over-
sla en niet alle nieuwe buxus-
motten in de kiem smoor. Waar-
van ik dan waarschijnlijk volgend 
jaar weer de gevolgen in de heg 
zal aantreffen, dat dan weer wel. 
Het blijft soms behelpen, die na-
tuur dicht bij huis. 

Sep Van de Voort, 
IVN-natuurgids

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

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

Domweg gelukkig 
in de achtertuin

POPQUIZ Uithoorn bij Sjiek 
aan de Amstel groot succes
Uithoorn - Maar liefst 22 teams 
bestaande uit 106 personen in to-
taal deden onlangs mee aan de 
Popquiz Uithoorn bij Restaurant 
Sjiek aan de Amstel. Organisato-
ren en presentatoren Meindert 
van der Zwaard en Ron Leegwa-
ter hadden 7 rondes met frag-
menten, video’s, vinyl en nog 
veel meer bij elkaar geknipt en 
gemaakt om er een unieke maar 
vooral ook leuke avond van te 
maken. De achterzaal van Sjiek 
aan de Amstel was tot aan de nok 
gevuld. De sfeer was geweldig en 
er werd �ink meegezongen met 

de herkenbare hits van de Ne-
derlandstalige meezingers tot de 
hits van nu. Het was echt 1 groot 
feest. 

Winnaars ‘Doe Maar’
Uiteindelijk kon er maar 1 team 
winnen en dat was team ‘Doe 
Maar’, bestaande uit een gezin 
van 4 personen. Zij gingen met 
een mooi prijzenpakket naar 
huis, bestaande uit een heerlijke 
�es en een borrel met bittergar-
nituur-waardebon voor het he-
le team te besteden bij Sjiek aan 
de Amstel en voor alle deelne-

mers een prachtige Phalaenop-
sis orchideeplant. Deze werd aan-
geboden door GreenBlanz uit Ku-
delstaart. De tweede plaats was 
team ‘Wijntje doen (of cola). Zij 
wonnen voor alle teamleden een 
bluetooth mini-speaker en een 
grote speaker om onderling te 
verloten. En de derde plaats ging 
naar team ‘Domme gansjes a go-
go’.  Zij wonnen voor ieder team-
lid een mok met lekkernij. En dan 
was er nog de individuele ronde. 
De zogeheten hoedje af, hoed je 
op-ronde werd gewonnen door 
deelneemster Jacqueline. Zij ging 
er vandoor met een dubbel cd 
met nummer 1 hits en een lek-
kernij.  

Inschrijven voor 
woensdagavond
29 mei nog mogelijk
Dat de Popquiz zo’n groot succes 
zou worden dat hadden de twee 
enthousiaste organisatoren niet 
durven dromen. De 1e editie was 
binnen 1 week vol. De tweede 
(en voorlopig laatste editie voor 
de zomerperiode) is op woens-
dagavond 29 mei. Er is nog ruim-
te maar meld je snel aan met een 
team van 4 tot 6 personen via: 
popquizuithoorn@gmail.com. En 
een tip van Ron en Meindert: zorg 
er voor dat je team uit verschillen-
de leeftijden bestaat. De Popquiz-
kennis loopt namelijk van jaren 
80 (soms een hit uit de jaren 70) 
tot en met de Top40 hits van nu. 
En de avond is gezellig voor alle 
leeftijden dus maak een mooie 
samenstelling van leeftijden. Doe 
mee en schrijf je snel in!

Grote opbrengst Voedselbank 
AH Jos van den Berg
Uithoorn - In de nieuwe, ver-
bouwde supermarkt van Albert 
Heijn Jos van den Berg vond af-
gelopen zaterdag een nieuwe su-
permarktactie plaats. De inzame-
lingsactie  van Voedselbank Uit-
hoorn-De Kwakel werd in samen-
werking met Albert Heijn Jos van 
den Berg georganiseerd. Deze ac-
tie kwam uit op 102 kratten en 
in de collectebus zat een bedrag 
van €143.05. “Er stond een gewel-
dig uitgestald scala van produc-
ten klaar waaruit klanten konden 
kiezen om te doneren, verzorgd 
door Gert-Jan en zijn team van 
Albert Heijn”, aldus Ruud van der 
Peet, coördinator van de super-

marktactie bij Voedselbank Uit-
hoorn-De Kwakel. “Wat was het 
weer een feestje om met elkaar 
deze supermarktactie te doen. De 
inzet, de gezelligheid, de vriende-
lijkheid, de passie van de vrijwilli-
gers om zich in te zetten voor de 
medemens die het even niet zo 
breed heeft is geweldig. Super is 
het voor mij om met deze men-
sen samen te werken. De reacties 
van het winkelend publiek waren 
ook vaak hartverwarmend.” Met 
de volle kratten kunnen er weer 
heel veel cliënten van de voedsel-
bank blij gemaakt worden. Mo-
menteel telt de Voedselbank in 
Uithoorn en de Kwakel 56 huis-

houdens. Belangstellenden die 
ook een mee willen draaien bij 
een supermarktactie of belang-
stelling hebben voor ander vrij-
willigerswerk bij de Voedselbank 
kunnen mailen naar: vrijwilliger@
voedselbankuithoorn.nl





04 22 mei 2019

Samen genieten van de  
Iftar-maalijd
Uithoorn - Ramadan is een 
maand van liefdadigheid, be-
zinning en  tolerantie. Het is een 
maand waarin mensen extra vrij-
gevig en verdraagzaam zijn. Een 
maand waarin, vooral in deze 
moeilijke tijden, de eenheid en 
samenhorigheid  centraal staan. 
Op 29 Mei organiseren de We-
reldkeuken Uithoorn,  Sociaal 
Cultureel Centrum Al Irchaad 
Moskee Uithoorn, Streetcorner-
work en Videt een Iftar-maaltijd 
voor moslims en niet- Moslims. 
Een Iftar-maaltijd is het avond-
maal dat Moslims tijdens de Ra-
madan gezamenlijk nuttigen na 
zonsondergang.  Het doel van de 
avond is om elkaar te ontmoeten 
en op een gezellige en ontspan-

nen manier elkaar beter te le-
ren kennen, onder het genot van 
eten en drinken.
De Iftar is toegankelijk voor ieder-
een en deelname aan de maal-
tijd is gratis. Iedereen is welkom. 
Wilt u ons op de hoogte stellen 
via mail wereldkeukeneuropa-
rei@gmail.com, nassera@videt-
uithoorn.nl of u aanwezig zal zijn, 
zodat wij rekening kunnen hou-
den met het aantal aanwezigen. 
Aanmelden kan tot 26 mei of tot 
wij vol zitten. Deze avond wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
Initiatievenfonds Uithoorn en de  
Goudreinet Zijdelwaard. Loca-
tie: De Scheg, Arthur van Schen-
dellaan 100A Uithoorn. Aanvang: 
Tijd: 21.00 uur tot 23.30 uur

Geslaagde EHBO
St. Vincentius
De Kwakel – Afgelopen maand 
hebben er weer examens bij 
EHBO-vereniging St. Vincentius 
plaatsgevonden. Er waren 6 kan-
didaten die aan dit examen deel-
namen. 5 kandidaten van de ei-
gen vereniging en een kandidaat 
van EHBO-vereniging Nieuw Ven-
nep. De twee examinatoren wa-
ren de hele avond in de weer om 
de kennis en vaardigheden van 
deze kandidaten te beoordelen. 
De twee aanwezige Lotus slacht-
o� ers deden dan ook hun uiterste 
best om de examen letsels zo na-
tuurgetrouw uit te beelden, waar-

door de kandidaten hun vaardig-
heden konden laten zien aan de 
examinatoren. Nadat de kandida-
ten hiermee klaar waren, was het 
de taak van de examinatoren om 
na hun overleg het eindoordeel 
te geven. De volgende kandida-
ten zijn geslaagd : 
EHBO-vereniging Nieuw Vennep: 
Mevr. S. van Leersum (niet op de 
Foto)
EHBO-vereniging St. Vincentius: 
Petra Godschalk-de Blieck, Ange-
lique Verlaan, Erwin Voorn en Isa 
van der Weijden en Erwin van der 
Toolen.

Hierbij wil ik reageren op de 
klacht die dhr. Bitreyson heeft 
over de overvolle containers. 
Daar schrijft hij in dat mensen 
die niet uit zijn straat komen, 
toch hun vuilniszak in de con-
tainer te gooien. Wij zijn van die 
mensen die 1 x per week onze 
vuilniszak  in de container gooi-
en in de Willem Klooslaan.  En-
kel en alleen om het feit dat er 
bij ons in de straat (Arthur van 
Schendellaan) GEEN afvalcontai-
ner staat en wij van de dichtst-

bijzijnde container gebruik ma-
ken. Voor ons ook geen pret-
je hoor, iedere keer dat “stuk lo-
pen”. Dat er mensen zijn die 
met de auto komen, snap ik 
dan ook helemaal. Wij hebben 
ook liever een container in onze 
straat. Maar helaas....zolang die 
er niet is, zullen wij als “vreem-
den” onze vuilnis bij u voor de 
deur in de container gooien, al 
dan niet met auto.

Ina Blok

LEZERSPOST

Ondergrondse containers

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

Het jaarlijkse AmstelProms 
concert wordt dit jaar geor-
ganiseerd  op zaterdag 22 ju-
ni. Het concert start  om 20.30 
uur  en kan uitstekend beke-
ken worden vanaf de zitplaat-
sen die te koop zijn. Maar een 
echte mooie avond uit heb je 
pas als je met 6 personen aan 
een VIP tafel kunt zitten. Speci-
aal voor de mensen die uitste-
kend zicht op het podium wil-
len hebben en met vrienden, 
collega’s of klanten een sma-
kelijke en muzikale avond wil-
len beleven is een VIP tafel een 
uitkomst. Aan de VIP tafel eet u 
met 6 personen een heerlijk 4 
gangen diner, voorafgaan aan 
het concert. Het diner wordt 
verzorgd door restaurant Ge-
niet aan de Amstel. U eet van-
af 18.00 uur aan mooi gedekte 
tafels, direct aan het podium. 
Tijdens het diner  tussen 18.00 
en 20.00 uur wordt er een live 
optreden verzorgd en kunt u 
rustig dineren onder een stra-
lende juni zon. Om 20.30 start 
het AmstelProms concert waar 
u vanaf uw tafel, voorzien van 
een drankje, alles uitstekend 
kunt zien. De VIP tafels spon-
soren ook het goede doel 
waaraan AmstelProms zich dit 
jaar verbonden heeft, name-
lijk War Child. Alle opbrengs-
ten van het AmstelProms con-
cert gaan naar War Child. Een 
VIP tafel kost €950,- voor 6 per-
sonen, waarvoor u een gere-
serveerde tafel krijgt, hele-
maal vooraan bij het podium. 
Bij de prijs inbegrepen zit een 
4 gangen diner voor 6 perso-
nen, toegang tot het concert, 
12 consumptiemunten en een 
VIP ontvangst. Er zijn maar een 
beperkt aantal tafels beschik-
baar, dus wees er snel bij en re-
serveer via de website  www.
amstelproms.nl  , of stuur een 
email naar  info@amstelproms.

nl. Uw bijdrage helpt mee de 
oorlog uit een kind te krijgen.
 
Zitplaatsen dichterbij
Wilt u wel graag sponsoren, 
maar kunt u niet een tafel voor 
6 personen vullen, reserveer 
dan een zitplaats bij het Am-
stelProms concert. Dit jaar zit-
ten de zitplaatsen direct achter 
de VIP tafels, waardoor u het 
geheel goed kunt overzien. De 
staanplaatsen bevinden zich 
achter de zitplaatsen en ko-
men dus verder weg van het 
podium te liggen. Wilt u goed 
zicht op het podium hebben 
en het beste geluid? Reserveer 
dan snel een zitplaats via www.
amstelproms.nl.
 
Repetities in volle gang
Intussen zijn de repetities bij 
het orkest en het koor in volle 
gang en beginnen de dirigen-
ten al vol verwachting uit te 
kijken naar de gezamenlijke re-
petities. De eerste weken repe-
teren de orkesten van Sursum 
Corda uit Aalsmeer, KnA uit 
Uithoorn en het AmstelProms 
koor van de VocalCompany los 
van elkaar. De laatste paar we-
ken komen er gezamenlijke re-
petities waarin de orkesten en 
het koor, maar ook de solisten 
met elkaar aan de slag gaan 
op de ingestudeerde muziek-
stukken.  U kunt zich voorstel-
len dat een orkest met 70 mu-
zikanten en een koor van meer 
dan 80 zangers en zangeressen 
een fantastische muzikaliteit 
ten gehore brengen als ze alle-
maal samenwerken en de inge-
studeerde werken samen uit-
voeren. Wilt u mee helpen dit 
fantastische concert mogelijk 
te maken? Wordt dan sponsor 
met uw bedrijf en kijk op www.
amstelproms.nl  hoe u uw be-
drijfsnaam kunt verbinden aan 
dit fantastische concert!

Dineren voor het 
goede doel bij 
AmstelProms

Groot succes eerste Uithoornse 
Lady’s Autorally tegen hartstilstand
Uithoorn – Zondagmiddag 19 
mei werd voor het eerst de La-
dies Rally van Uithoorn verreden. 
Maar liefst 48 dames-equipes 
(106 deelnemers!) hadden zich 
ingeschreven, en startten vanaf 
12.30 uur om beurten, vanaf de 
parkeerplaats van Geostick aan 
de Amsterdamseweg in Uithoorn. 
Vooraf hadden de mannen van 
de organiserende Lionsclub Uit-
hoorn de, vooral � eurig uitgedos-
te, dames verrast met een uitge-
breide lunch.
Na uitleg van de ‘spelregels’, trok 
de bonte stoet van cabrio’s, clas-
sic cars en uitbundig gepimpte 
auto’s als een prachtig gekleurd 
lint door het Groene Hart rich-
ting Woerdense Verlaat, en via 
Kockengen weer terug naar Uit-

hoorn, met tussendoor enkele 
proeven van rijvaardigheid. Iets 
waar de dames geen enkel pro-
bleem mee hadden!
De rally-winnaar was uiteindelijk 
team ‘Aubergine das pas � ne’. Het 
lukte hen om 75 van de maximaal 
100 punten te scoren.
Een andere prijs was voor het 
mooiste team: het ‘NON Stop Ra-
cing Team’. En de mooiste auto 
was een kleine, klassieke, knal-
rode Fiat 500 mét aanhanger 
van de ‘Ladies in Red’. Er was ook 
een pechprijs: de ‘gelukkige’ win-
naar was team ‘La Vita e Bella’, 
dat met een lege accu niet zon-
der hulp van de Wegenwacht ver-
der  kon…! Kortom: een heerlijke 
middag die werd afgesloten met 
een welverdiende borrel en een 

prijsuitreiking, waarbij  uitein-
delijk de Stichting AED Uithoorn 
met een opbrengst van € 3.500,- 
de grootste winnaar werd! Gezien 
de mooie opbrengst én het grote 

enthousiasme van de deelneem-
sters aan de rally, kan volgens Li-
ons Club Uithoorn, deze eerste 
Ladies rally zeker op een vervolg 
rekenen volgend jaar.

Inwoners leren hoe te handelen 
in een noodsituatie
Uithoorn – Ruim 250 inwoners 
hebben op donderdag, vrijdag en 
zaterdag meegedaan aan work-
shops van Zelfredzaamheid.nl in 
het gemeentehuis. In deze work-
shop werd geleerd hoe inwoners 
zichzelf of andere kunnen red-
den in een noodsituatie en hoe 
je deze kunt voorkomen. De deel-
nemers waren ontzettend en-
thousiast. De hulpdiensten wer-
ken hard, maar kunnen niet al-
tijd overal direct zijn. In de ver-
schillende workshops wordt dan 
ook geoefend wat te doen in een 
noodsituatie op het moment dat 
de hulpdiensten nog niet gear-
riveerd zijn. Bijvoorbeeld bij een 
keukenbrand of wanneer iemand 
een hartstilstand heeft. Ofwan-
neer inwoners getuige zijn van 
verdacht gedrag, agressie en ge-
weld op straat, rond school of het 
sportveld.

Loco-burgemeester Hans Bou-
ma opende donderdag de reeks 
workshops en burgemeester Pie-
ter Heiliegers was vrijdag van de 
partij. Zij gaven aan dat de ge-
meente het initiatief redzaam.nl 
van harte ondersteund. ,,Zodra 
er iets gebeurt, thuis of op straat, 
zijn mensen in eerste instantie 
vaak op hunzelf of elkaar aan-
gewezen. Dan is het goed als je 
weet wat je moet doen. Dat geeft 
ook een gevoel van rust. Wij zijn 
heel blij met de hoge opkomst en 
het enthousiasme van de deelne-
mers,” zo lieten Bouma en Heilie-
gers weten. Organisator Aaron 
Konijn: ,,In 2016 hebben we de-
ze workshops ook gegeven en 
daar was iedereen heel enthousi-
ast over. Daarom hebben we be-
sloten om het dit jaar wederom 
te organiseren. Door een � nan-
ciële bijdrage van de gemeente 

Uithoorn konden de workshops 
voor een relatief lage prijs wor-
den aangeboden.”

De deelnemers konden kiezen 
uit de workshops: ‘Con� icten en 
overlast’ (communicatieve vaar-
digheden) , ‘Dreiging en geweld’ 
(herkennen van gevaar en ver-
dediging), ‘Brandveiligheid’ (blus-
sen), ‘Eerste hulp’ (gebruik ma-
ken van een AED). En de volledi-
ge cursus en ‘Reanimeren’.
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Interessante aanbiedingen en ludieke jubileumacties

Zeilschool Aalsmeer 50 jaar
Aalsmeer - Toen Peter de Wit 
in 1969 met slechts twee boot-
jes zijn Zeilschool aan de Ku-
delstaartseweg begon, had hij 
niet kunnen vermoeden dat dit 
initiatief 50 jaar later zou uitgroei-
en tot één van de meest toonaan-
gevende Zeilscholen in Neder-
land. Vanaf 2020 zal Peter de Wit 
beetje bij beetje het roer gaan 
loslaten en zich meer gaan rich-
ten op het opleiden en begelei-
den van de instructeurs. Zijn die-
pe wens is om op deze manier 
aan de Zeilschool verbonden te 
blijven om zo feeling te houden 
met zijn passie.

Groei en innovatie
Een halve eeuw zeilles in 
Aalsmeer zorgde voor een onge-
kend aantal cursisten die enthou-
siast zijn gemaakt voor de water-
sport op de prachtige Westein-
der. Vijftig jaar groei en innovatie:
Van zo’n 30 cursisten per jaar uit-
gegroeid naar 1500. Van 2 naar 
160 boten. Van 1 boottype naar 
19 types. Van 1 instructeur naar 
140 instructeurs. Van 0 medewer-
ker tot 5 vaste krachten op de wal.
Van 0 horecamedewerkers naar 
een parttimeteam van 5 perso-

nen. In 1969 gestart zonder ne-
venactiviteiten en nu naast de 
hoofdbranche ook schoolzei-
len, naschoolse opvang, feesten 
en partijen, cursus Vaarbewijs én 
een landelijk opleidingscentrum 
voor instructeur. 

Daarnaast is de maatschappelijke 
betrokkenheid stevig gegroeid. 
Denk aan de Westeinder Water-
week, het lijntje met Ons Twee-
de Thuis, de rookvrije zeilschool, 
een gezondere horeca, etc. Door 
te vernieuwen blijft Zeilschool 
Aalsmeer bij de tijd en kunnen ze 
ook de komende generatie onder 
optimale omstandigheden de �j-
ne kneepjes van het zeilen blijven 
bijbrengen.

Opmerkelijke ligging
De Zeilschool ligt in de buurt van 
de Watertoren, waar de zuidwes-
tenwind vrij spel heeft en de golf-
slag het hoogst is. Aan ‘lagerwal’ 
zoals dat in vakjargon heet. Om 
uit te varen moet eerst de nodi-
ge obstakels genomen worden. 
Tegelijkertijd vormen deze obsta-
kels juist prima oefenstof. Ze zeg-
gen op de Zeilschool: wie geleerd 
heeft deze haven bij alle weers-

omstandigheden goed in- en uit 
te varen, die kan dat overal!

Doel en instructeurs
Het doel van de Zeilschool is om 
alle cursisten leerzame lessen 
te laten ervaren onder het zeil-
schoolmotto: leren met plezier. 
Zeker 95% van de lestijd wordt 
op het water doorgebracht. Cen-
traal staat het ervarend leren, 
stap voor stap opgebouwd van 
eenvoudig naar moeilijk. De Zeil-
school heeft veel te danken aan 
de inzet van de instructeurs. Stu-
denten en oudere instructeurs 
zijn meestal zelf als cursist begon-
nen op de Zeilschool. 
Een grappig weetje: in de loop 
van de 50 jaar zijn er een tiental 
zeilschoolhuwelijken gesloten én 
zeilschoolbaby’s geboren!

Cursisten
Kinderen en jeugd maken mis-
schien wel het grootste deel uit 
van het klantenbestand, maar 
de groep volwassenen groeit ge-
staag door de dag- en privéles-
sen. Vaak mensen die dit op hun 
bucketlist hebben staan of die 
vroeger ooit hebben gezeild en 
die dit weer willen oppakken. 

Een grappige ontwikkeling is dat 
steeds meer ouders door hun les-
sende kinderen enthousiast wor-
den gemaakt. Voor twijfelaars 
biedt de Zeilschool tegen een ge-
reduceerd tarief een introductie-
les aan voor jong en oud.

Westeinder Waterweek
De Westeinder Waterweek is 
ook voor de Zeilschool een jaar-
lijks hoogtepunt. Het is gewel-
dig om te zien dat kinderen zo-
veel plezier hebben op ’t water 
en dat ze zo enthousiast worden 
voor het zeilen. En mooi natuur-
lijk dat vanuit dit evenement kin-
deren terugkomen om bij de Zeil-
school zeillessen te gaan volgen. 
Op zaterdag 29 en zondag 30 ju-
ni kunnen volwassenen en kin-
deren gratis een rondje zeilen in 
de kielboot of Optimist onder lei-
ding van instructeurs van de Zeil-
school. Inschrijven is noodzakelijk 
en kan vanaf 1 juni via: www.zeil-
schoolaalsmeer.nl

Jubileumacties 
Zonder cursisten geen Zeilschool, 
toch?! Vandaar dat deze dynami-
sche Zeilschool haar 50-jarig be-
staan ook met alle klanten gaat 
vieren. Met interessante aanbie-
dingen en ludieke acties wil Zeil-
school Aalsmeer iedereen be-
danken, zoals éénmalige korting 
op lessen en verhuur van boten, 
windsurfboards, kano’s en sup-
planken. En een verjaardagsfeest 
op zaterdag 18 mei. In ruil voor 
een kleine bijdrage ontvang je 
een sportieve watersportmid-
dag, inclusief een welkom’s trak-
tatie en een afsluiting met bitter-
ballen. Om deze middag goed en 
veilig te kunnen organiseren is 
inschrijven noodzakelijk, dit kan 
via: www.zeilschoolalsmeer.nl. 
Conclusie: Zeilschool Aalsmeer 
is in 50 jaar uitgegroeid tot een 
professionele en bijzondere zeil-, 
surf-, sup- en levensschool, waar 
de persoonlijke aandacht cen-
traal is blijven staan.

Klaverjasnomaden
Uithoorn - Donderdag 16 mei 
vond weer de wekelijkse, gezelli-
ge klaverjasavond in de Schutse 
plaats waaraan door 45 enthousi-
aste liefhebbers werd deelgeno-
men. Winnaar werd deze avond,  
met een score van 7257 punten, 
Gerard Cordes. De tweede plaats 
was  weggelegd voor Dora van 
der Steen met een puntentotaal 
van 7044 terwijl To van der Meer 
met 7036 punten als derde ein-
digde. Els Luijten had deze keer 
haar avond niet. Wat zij ook deed 
niets lukte haar. Met een mage-
re score van 4897 punten eindig-
de zij dan ook als laatste en was 
dus goed voor de poedelprijs  en 
werd door dit resultaat dan ook 
de eigenaresse van de hieraan 
verbonden troostprijs, zijnde een 
overheerlijke �es wijn, welke haar 
de eerstvolgende kaartavond zal 
worden uitgereikt. 

Planten
De marsenprijzen bestaande uit 
prachtige, door DUO plant ver-
zorgde boeketten bloemen, wer-
den deze avond gewonnen door 
Egbert Verkerk, Gijs Brozius, Jan 
de Kuijer en en Kees de Kuiper 
terwijl de cadeaubonnen in deze 
categorie, eveneens te besteden 
bij DUO plant, in het bezit kwa-
men van Piet van der Weijden, 
Betty Verhaegh, Joke Veenhof en 
Johan Zeldenthuis.
De �essen wijn gingen deze week 
als marsenprijs naar Fred Witsel, 
Jack van der Veer, Jan de Kuijer en 
Willy van der Hilst.
Alle prijswinnaars van harte gefe-
liciteerd.
De eerstvolgende klaverjasavond 
wordt weer gespeeld op  donder-
dag 23 mei  in de Schutse aan de 
Merodelaan 1 te Uithoorn. Aan-
vang 20.00 uur.

HCAW H3 maatje te 
groot voor Thamen H1
Uithoorn - Wat is er mooier dan 
een honkbalwedstrijd om de 
week door midden te zagen? Op 
woensdag 15 mei wordt op het 
veld van HCAW te Bussum de 
wedstrijd HCAW H3 - Thamen H1 
gespeeld. Het is HCAW dat direct 
voortvarend van start gaat in de 
eerste inning. Eijpe én J. Kreisel 
slaan honkslagen en komen sa-
men met Muller, die eerder al op 
de honken was gekomen, over 
thuis. Pitcher Soerka, die voor 
het eerst op de heuvel staat voor 
Thamen dit seizoen, weet HCAW 
goed tegen te houden in de 2e in-
ning waardoor de stand 3-0 blijft. 
De 4-wijd van Eijpe in de 3e in-
ning komt Thamen duur te staan: 
hij scoort het vierde punt.

Werpen
Dankzij uitstekend werpen van 
Pitcher Eijpe van HCAW komt 
Thamen er niet aan te pas in de 
eerste 5 innings. Hij gooit maar 
liefst 10 strike-outs. Bovendien 
krijgt Thamen met het uitvallen 
van Groen, door een schouder-
blessure, een tegenslag te ver-
werken.  HCAW blijft in de 5e de 
score uitbreiden. J. Kreisel slaat 
een tweehonkslag, maar gaat uit-
eindelijk uit op het derde honk. 
Mede door een aantal veldfouten 
van Thamen, weten Blaauw en 
Das in het veld te komen én thuis 
te bereiken. Het staat inmiddels 
6-0.   In de 6e en 7e inning veert 
Thamen op. W. Schouten maakt 

z’n debuut en komt op het honk 
door velderskeuze. Hij weet te 
scoren door een aantal veldfou-
ten van HCAW. Koole komt op het 
honk door 4-wijd, schuift op naar 
twee door de 4-wijd van Cornelis-
sen én scoort op de honkslag van 
L. Vogelaar.
In de 7e komt Nurse op de hon-
ken door 4-wijd. Hij weet het der-
de honk knap te bereiken na een 
aantal gestolen honken én be-
reikt thuis op de honkslag van 
Benner. Benner schuift door naar 
twee op de eerste honkslag van 
W. Schouten in het eerste van 
Thamen. Door de tweehonkslag 
van Koole weet Benner te sco-
ren: 6-4.

Honkslagen
Om te voorkomen dat het span-
nend wordt, geeft HCAW gas. Me-
de door de honkslagen van Dam-
mers, Bouwman en Jansen ge-
combineerd met een aantal veld-
fouten van Thamen staat het 9-4 
na de 7e inning.
De tweehonkslag van Elferink, de 
honkslagen van Blaauw en Mul-
ler, de 4-wijd van Bouwman én de 
4-wijd Jansen doen Thamen nog 
meer pijn. Het staat 12-4 aan het 
einde van de 8ste inning.
In de 9e zijn de broertjes Schou-
ten op dreef. M. Schouten slaat 
een prachtige homerun én W. 
Schouten slaat wederom een 
honkslag. Helaas is het niet ge-
noeg. HCAW wint met 12-5.

Qui Vive JD2 Kampioen 
voorjaarseizoen 2019
De Kwakel - Zaterdag was het 
zo ver. Wedstrijd nummer negen 
van de voorjaarscompetitie. Qui 
Vive JD2 kon vandaag thuis kam-
pioen worden, maar dan moest 
eerst HBS uit Bloemendaal versla-
gen worden. Daar waar de ande-
re teams onderling punten ver-
speelden reeg Qui Vive de over-
winningen aaneen. De laatste 
vijf wedstrijden werden zelfs al-
lemaal gewonnen en met 17 
doelpunten voor en 2 tegen. Het 
team van Coach Niels, Robert en 
Mascha stond als een huis. Het 
team, dat moest wennen aan el-
kaar in het begin van het seizoen, 
is nu erg goed op elkaar inge-
speeld en weet iedereen wat de 
taken zijn en helpen ze elkaar.

Toppers
De toppers van de JD2 mochten 
tijdens hun kampioenswedstrijd 
aantreden op het hoofdveld, wat 
natuurlijk een bijzondere eer was 
voor iedereen. Niet iedereen had 
een goede nachtrust gehad, want 
er waren toch wel wat jongens 
die wat zenuwachtig waren voor 
deze wedstrijd tegen HBS. Dat re-
sulteerde ook dat HBS de eerste 
10 minuten toch de iets betere 
kansen had, maar na een mooie 
uitgespeelde aanval en een straf-
corner, stond er zowaar 2-0 op 
het scorebord voor Qui Vive. 

Toen was de spanning wel weg 
bij de meeste en gingen de top-
pers hockeyen. Balletjes breed of 
goed in de diepte. Iedereen deed 
zijn best. HBS kwam er niet meer 
uit, en was blij dat het maar met 
4-0 ging rusten.. 

Gelijk
Na de rust, waar de coaches de 
jongens niks hoefde te zeggen, 
ging Qui VIve door. Ondertussen 
was ook de uitslag door geko-
men dat mede concurrent Ben-
nebroek met 4-2 verloren had 
van Hisalis, dus een gelijkspel zou 
nu genoeg zijn voor het kampi-
oenschap. De toppers van Qui 
Vive JD2 , lieten zich niet van de 
wijs brengen, en wilde het op ei-
gen kracht doen. Ze liepen in de 
2e helft, de moegestreden, hard-
werkende spelers van HBS voor-
bij, en tilde de score op naar 9-0 
. Na het laatste �uitsignaal ,van 
de goed leidende scheidsrech-
ters, vielen de spelers elkaar van 
geluk in elkaars handen. Het feest 
kon beginnen. Met nog één wed-
strijd te gaan, zijn de toppers niet 
meer in te halen. Het kampioen-
schap is binnen en de traditione-
le EREronde werd onder luid ap-
plaus door de toeschouwers ge-
maakt. Hierna werden de bekers, 
taart en champagne op het terras 
uitgedeeld voor deze toppers.

Zaanlandia heeft geen 
kind aan Legmeervogels
Uithoorn - Zondag 19 mei 2019 
zal te boek gaan als een zwarte 
dag van Legmeervogels eerste 
zondag elftal. Deze wedstrijd was 
van de zijde van Legmeervogels 
veel minder dan het tegen Zee-
burgia uit. De 5-1 overwinning 
van Zaanlandia op Legmeervo-
gels was dan ook meer dan ver-
diend. De instelling van diverse 
spelers was deze zondag ver te 
zoeken en toon dan ook geen of 
heel weinig respect voor de trou-
we toeschouwers van Legmeer-
vogels.
Na a�oop van dit duel was vaak 
de vraag wat de club heeft ge-
daan waar de speler volgend sei-
zoen voor gaat uitkomen.   Als 
Legmeervogels met de instelling 
van afgelopen zondag het veld 
in stapt dan kan de RKVV Velsen, 
de tegenstander voor aanstaan-
de zondag, zich al voor de wed-
strijd gaan opmaken om het kam-
pioensfeestje te vieren. 

Titel
Legmeervogels tegen Velsen kan 
zo maar Velsen de kampioens-
titel op gaan leveren. Het heeft 
een voorsprong van 2 punten 
op JOS/Watergraafsmeer en be-
zit ook nog eens een beter doel-
saldo. Winst op Legmeervogels of 
een gelijkspel is genoeg voor de 
RKVV Velsen om de kampioens-
vlag te gaan hijsen. Of er moet 
aanstaande zondag een won-
der gebeuren? Dit wonder moet 
dan zijn dat Legmeervogels Vel-
sen verslaat. Als dit wonder gaat 
geschieden en JOS/Watergraaf-
smeer wint uit van LSVV dan zijn 
de Amsterdammers alsnog kam-
pioen. Zullen er weinig zijn die 
hun geld gaan inzetten op winst 
van Legmeervogels; is wegge-
gooid geld na de wanvertoning 
van afgelopen zondag. 

Bij houden
De eerste 20 minuten van het 
duel Zaanlandia Legmeervogels 
kan Legmeervogels het nog aar-
dig bijhouden. In deze fase krijgt 

Legmeervogels een 2-tal hele 
goede mogelijkheid om op voor-
sprong te komen. Eerst is het Ya-
sin Poyraz die van af de rand van 
het strafschopgebied een vrije 
trap mag nemen. Zijn inzet wordt 
fraai uit de beneden hoek geran-
seld door Terry Bosma de doel-
man van Zaanlandia. Niet veel la-
ter een zelfde situatie. Nu wordt 
de vrije trap genomen door Rod-
ney Smorenberg. Zijn inzet ver-
dwijnt over het doel van Zaanlan-
dia.  Dan na een half uurtje spe-
len een gelijke situatie maar dan 
voor het doel van Legmeervo-
gels. Het is dan Burak Bulduk die 
uit een zelfde situatie wel weet te 
score en verschijn de 1-0 op het 
scorebord. Twee minuten later is 
het zelfs 2-0  Op aangeven van Je-
renmy Kho weet Reino Kok er 2-0 
van te maken. Met deze 2-0 voor-
sprong voor Zaanlandia wordt de 
rust gehaald.

Feiten
Tijdens de rust wisselt de vertrek-
kende trainer Florian Wolf  Mitch 
Vernooij en Othman Lechkar voor 
Dennis Bakker en Martijn Tjong-
A-Njoek . Even lijkt het er op dat 
Legmeervogels de zaak snel wil 
rechtstrekken het is dan Dennis 
Bakker die de 1-2 weet te sco-
re. Niet veel later loopt Legmeer-
vogels weer achter de feiten aan 
als Bruce de Graaf na een cor-
ner van Hatim el Abbassi de 3-1 
scoort. Dan geeft Legmeervogels 
de strijd min of meer op en gaan 
de spelers weer voor de individu-
ele acties welke dan stranden in 
schoonheid. In de resterende tijd 
is het Reino Kok die er 1-4 en 1-5 
van weet te maken en daarmee 
zijn hattrick voltooit. Eindstand 
5-1 voor Zaanlandia en nu de 
4eplaats op de ranglijst inneemt. 
Voor Legmeervogels rest er nog 
een duel en wel aanstaande zon-
dag thuis tegen Velsen.  hopelijk 
willen de spelers van Legmeervo-
gels nog een keer vlammen in de 
laatste competitiewedstrijd van 
dit seizoen.

Greet & Henk Stolwijk  
kampioen bij B.V.U.
Uithoorn - Maandag 20 mei 2019 
werd met 30 paren de 6e en laat-
ste ronde van deze competitie 
van Bridgevereniging Uithoorn 
gespeeld in de barzaal van sport-
hal De Scheg. In deze 6e ronde 
ging in de A-lijn met 63,02%  de 
1e plaats naar Greet & Henk die 
met deze eindsprint ook het kam-
pioenschap binnenhaalde PROFI-
CIAT.  op de 2e plaats eindigde  
Wies &Marcel met 58,85% en op 
de 3e plaats eindigde Tineke & 
Henk met 52,60%. In de B-lijn was 
de 1e plaats voor de zusters Thea 
& Mirjam met 59,74% op de 2e 
plaats eindigde het gelegenheids 
koppel Dieny  & Fons met 59,64%  
en op de 3e plaats Ellen & Yvonne 
met 59,11%. In de C-lijn ging de 

1e plaats naar gelegenheidskop-
pel Monique & Marja met 62,50% 
op de 2e plaats eindigde de op-
nieuw sterk spelende Cor & Tom 
met 61,46% en op de 3e plaats 
Til & Bets met 52,08%. In de A-lijn 
zijn kampioen geworden na een 
spannende eindstrijd  Greet & 
Henk met 53,75% op de 2e plaats 
Tineke & Henk met 53,45%  en op 
de 3e plaats Wies & Marcel met 
53,12%. Vanuit de B-lijn promove-
ren  Marijke & Ger met 55,65%  en 
Marjan & Ben met 54,88%. Vanuit 
de C-lijn promoveren Cor & Tom 
met 55,80% en Corry & Kees met 
51,82%. Door de komst van nieu-
we leden komt er een beperkte 
degradatie, mededelingen hier-
over volgen zo spoedig mogelijk. 
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Bridgeclub ABC
Greet en Henk 
clubkampioen
Regio - Donderdag 16 mei 2019 
was de zesde en laatste zitting 
van de vijfde competitieronde bij 
Amstel Bridge Club. Het staat er 
wel groot en dik gedrukt boven 
dit verslag, maar het was maar 
kantje boord, Ria en Greet waren 
met een geweldige inhaalslag be-
zig, maar hebben deze te laat in-
gezet. Er werd op negen tafels ge-
bridged, helaas een stilzit in de B-
lijn.

A-lijn
Hier was de eerste plaats voor het 
paar Greet en Ria met 62,50%, zo-
als gezegd de eindsprint te laat 

ingezet. De tweede plaats was 
voor het paar Greet en Henk met 
59.72%, voldoende punten om 
de eerste plaats te verdedigen. 
De derde plaats was voor het paar 
Aja en John met 56,94%, uit be-
trouwbare bron heb ik vernomen 
dat zij op dinsdagmorgen bijles 
krijgen van een wel zeer gerouti-
neerde lerares.

B-lijn
De eerste plaats was hier voor het 
paar Ciny en Herman met 63,13%, 
vorige week een weekje vakan-
tie heeft Herman zeker goed ge-
daan. De tweede plaats is voor 

Unieke uitslag bij 
Bridgeclub De Legmeer
Regio - De deelnemers aan de 
voorlaatste avond van de paren-
competitie waren getuige van 
een toch wel bijzondere uitslag 
in de A-lijn. Drie paren eindigden 
hier gezamenlijk op de eerste 
plaats met een percentage van 
exact 55%. Janny Streng & Francis 
Terra, Ankie Bots & Agnes Kroes 
en Cora de Vroom & André van 
Herel zijn zo voor “eeuwig” vast-
gelegd voor de historie van de 
club. Het betekent ook dat men in 
deze top divisie van De Legmeer 
zeer aan elkaar gewaagd is en 
dat je voor uitschieters in de zes-
tig procenten echt wel van goede 
bridgehuize moet komen. Op vier 
eindigden Lijnie Timmer & Mar-
cel Dekker met 54,58%, maar die 
voeren de ranglijst, na vier avon-
den van de vijf, nog met een ver-
schil van bijna 2% aan, dat kan 
bijna niet meer mis gaan. 
Op vijf kwamen deze avond Nel 
& Adriaan Koeleman door met 
54% precies. In de B- lijn stelden 
Arnold Heuzen & Theo Klijn hun 
promotie vrijwel zeker door met 
62,92% te winnen. Elly Belder-
ink & To van de Meer hadden nu 
eens het tij mee en werden keurig 
tweede met 58,33%. Op drie kwa-
men Cobie Bruine de Bruin & Tru-
di Zandbergen door met 56,67% 
en Marja van Holst Pellekaan & 
Sandra Raadschelders wisten met 
53,33% als vierde net voor Ma-
rijke & Ger van Praag te �nishen 
die 52,92% lieten noteren. In de 
C-lijn waren Anja de Kruijf & Rob 
Bakker “terug van weg geweest” 
en lieten zich gelijk onverbidde-
lijk gelden met een eerste plek 

en knappe zege van 63,19%. Op 
twee volgden Anja Brugman & 
André Langendonk met een zes-
tiger van 60,42% en kondigen 
zo hoogst waarschijnlijk hun be-
vordering naar hoger sferen aan. 
Adrie & Ko Bijlsma werden derde 
met 57,36%, waarna Maria Baas & 
Klaas Verrips met 54,17% op vier 
kwamen en An van Schaick & Ria 
Verkerk met 53,19% de top afslo-
ten. 
In de D-lijn vielen drie zestigers 
te bewonderen behaald door Ri-
chard van den Bergh & Tim Va-
der met maar liefst 67,19%, het 
hoogste percentage van deze 
avond en Atie de Jong & Evert 
Wevers en Marjan & Jan Wille die 
met 60,94% elkaar in evenwicht 
hielden. De laatste score boven 
de vijftig was hier voor invalster 
Ria Wezenberg & Rini Tromp met 
57,29%. Promotie kandidaten 
zijn hier Richard & Tim en Frouk-
je Kraaij & Rini. Zoals al eerder ver-
meld kunt u op zaterdag 25 mei 
een gratis kennismakingsbridge 
ochtend voor starters mee ma-
ken tussen 10.00 en 12.00 uur in 
de thuisbasis van Bridgeclub De 
Legmeer, Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te 
Uithoorn. Voor inlichtingen: e-
mail bridgedocent.andre@gmail.
com, telefoon 06-15115388. Van 
af woensdagavond 5 juni start 
het zomerbridge, georganiseerd 
door de zelfde club en op de zelf-
de locatie, wat doorloopt tot eind 
augustus. Voor inlichtingen hier-
voor het secretariaat: e-mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Nog steeds spannend bij 
Sans Rancune
Regio - Net als vorige week is er 
aan het eind van de dag promo-
tie en degradatie. Nu moet het 
gebeuren. Opnieuw zien we re-
latief weinig spellen, waarin bei-
de partijen een contract spelen, 
al gebeurt het wel meer dan vo-
rige week. Ook zijn er weer meer 
slempogingen, waarvan zelfs een 
slaagt. Mayke en Corry bieden en 
maken gedecideerd zes Harten. 
Anderen halen alle slagen bin-
nen, maar scoren zonder slem-
beloning minder. Op de spellen 
waar beide partijen spelen, zien 
we nog twee verschijnselen. Ten 
eerste wint lang niet altijd de 

Schoppen het van de Harten, wat 
dus tegen het stereotiep ingaat. 
Ten tweede is het lang niet altijd 
pro�jtelijk zelf te mogen spelen 
en daarbij het contract te maken. 

Maximale
Achteraf zie je dan dat je met 
veel kunde het maximale eruit 
gehaald hebt, maar toch slecht 
scoort, omdat men op de andere 
tafels de tegenstander heeft laten 
spelen, die daarbij gevoelig down 
ging. Er zijn sterke paren die voor-
al in die competitieve biedsitu-
aties regelmatig mistasten, en 
omgekeerd, zwakkere die er uit-

Uithoorn - Sinds de opening van 
Jason Asian Cuisine begin okto-
ber vorig jaar in winkelcentrum 
Zijdelwaard, heeft het restau-
rant al snel wijd en zijd bekend-
heid gekregen waar gasten vol-
op kunnen genieten van de echte 
Aziatische keuken. Op de menu-
kaart staan gerechten en gerecht-
jes waaraan het ware Chinese cu-
linaire erfgoed ten grondslag ligt. 
En wat meer is, ook nog eens voor 
iedereen betaalbaar! Eigenaar Ja-
son Hu heeft van meet af aan ge-
zegd geen concessies te doen op 
het gebied van kwaliteit en origi-
naliteit en garandeert authentie-
ke smaken en gerechten uit de 
echte Chinese keuken. Het me-
rendeel aan ingrediënten daar-
voor wordt overigens uit Chi-
na geïmporteerd. Alle producten 
zijn vers en er wordt geen gebruik 
gemaakt van kleur- en smaakstof-
fen. Jason met zijn keukenbriga-
de gaat ver in zijn innovatieve cu-
linaire creaties die stuk voor stuk 
niet alleen mooi worden gepre-

senteerd, maar bij liefhebbers de 
smaakpapillen ook nog eens tot 
het uiterste activeren. Hier is het 
Culinair Genieten van de Aziati-
sche keuken met een hoofdletter, 
omlijst door bijpassende wijnen. 
Voor degenen die niet zo Azia-
tisch zijn ingesteld is er op de me-
nukaart ook keuze uit gerechten 
die een meer Hollands tintje heb-
ben. Tevens zijn er een kinderme-
nu en vegetarische gerechten.

Dakterras
U mag het beleven in zijn sfeer-
volle restaurant op de eerste ver-
dieping met de industrial look in 
de kleuren beige, zwart en goud, 
met het nodige rood als een oog-
strelende onderbreking. Er is ech-
ter meer, want het restaurant be-
schikt ook over en fraai inge-
richt dakterras waar men desge-
wenst ook kan plaatsnemen. Een 
ideale locatie voor zomerse da-
gen als het warm weer is. Jason 
is niet alleen een goed zakelijk 
manager, maar ook een vriende-

Jason Asian Cuisine introduceert 
kleine lunchgerechtjes

lijke gastheer die zijn gasten per-
soonlijk begroet. Hij is bovendien 
een voortre�elijke kok met het 
vakmanschap dat hij heeft ge-
leerd van zijn vader Hu Shao Ting, 
grootmeester-chef in de ‘Chinese 
Intangible Cultural Heritage Cui-
sine’ en drievoudig wereldkam-
pioen Chinese Cuisine. Hu Shao 
Ting is al jaren eigenaar van het 
specialiteitenrestaurant Yu Woah 
in Amstelveen. Af en toe loopt 
hij ook even bij zijn zoon binnen 
in Uithoorn om samen met hem 
nog meer culinaire verrassingen 
te bedenken. “Als kind van acht 
jaar werkte ik al samen met mijn 
familie in de bereiding van maal-
tijden en gerechten en die tradi-
tie gaat ver terug in ons land van 
oorsprong. Het zat er bij mij dus al 
vroeg in,” aldus Jason die intussen 
volledig ‘vernederlandst’ is.

Kleine hapjes tussen 
de middag
Het restaurant heeft een menu-
kaart om je vingers bij af te lik-
ken. Op de kaart staan o.a. klas-
siekers uit de Aziatische keuken, 
te serveren in duizend variaties. 
Er is tevens een maandelijks wis-
selend driegangenmenu. Dat 
biedt voor elk wat wils. Het is een 
smeltkroes van heerlijke Aziati-
sche gerechten met originele en 
uitgekiende combinaties uit het 
oude en moderne China. Nieu-
we smaken ontdekken of oude 
smaken herbeleven; dat is Jason 
ten voeten uit. Jason biedt ook 
voor de zakelijke markt mogelijk-
heden. Vooral als het tijdgebon-
den is, bijvoorbeeld in lunchtijd. 
“Soms wil men samen met colle-
ga’s of klanten tussen de middag 
even iets drinken en een hapje 

eten. Dat zijn bijna altijd beperk-
te lunchpauzes. Tijd voor uitge-
breide gerechten is er veelal niet. 
Daarom hebben we kleine lich-
te gerechtjes bedacht. Een aan-
tal bijzondere, maar vooral lekke-
re dim sum gerechtjes,” laat Jason 
weten. En die zien er goed uit. 
De redactie van deze krant kreeg 
het voorrecht om ze te proeven. 
Daaronder gestoomde garna-
lenpasteitjes, gebakken Chinese 
dumplings, pasteitjes gevuld met 
bouillon gestoomd varkensvlees, 
gefrituurde garnalenpasteitjes, 
pittige kipsalade, lamsspies-
jes met kruidige zoetzure saus, 
dungesneden tonijn met sesam 
en Won ton soep, maar ook een 
stukje overheerlijke Pekingeend, 
pittige ossenhaas (Sichuan stijl) 
en garnalen met kno�ooksaus. 
Een en ander aangevuld met na-
si, Chinese bami of witte rijst. 
Overheerlijk en ‘geblust’ met een 
frisse witte wijn (Palombe) uit 
het Franse Gasconje. Maar er zijn 
meer gerechtjes en variaties; zie 
daarvoor de menukaart op www.
jasonasiancuisine.nl. Niet alleen 
zakelijk, ook in de particuliere 
sfeer kan men hiervan gebruik 
maken. Bijvoorbeeld na een wan-
deling of �etstocht even neer-
strijken bij Jason en genieten op 
het terras of in het restaurant. De 
keuken is zeven dagen per week 
open. Voor de lunch vanaf 12.00 
uur en voor het diner bent u van 
17.00 tot 22.00 uur van harte wel-
kom. U vindt Jason Asian Cuisine 
aan de buitenkant van het win-
kelcentrum Zijdelwaard, Zijdel-
waardplein 77, met het parkeer-
terrein voor de deur. Reserveren 
gewenst: 0297-303094. Ook be-
reikbaar via Facebook.

het paar Henny en Lucas met 
63,02%, waar dit paar het van-
daan haalt is mij onbekend, hier 
zijn duisteren krachten aan het 
werk. De derde plaats is voor het 
paar Arna en Gerda met 56,88%, 
met veel kust en vliegwerk tot 
een heel goed score gekomen.

Competitie stand
A-lijn: De eerste plaats voor Greet 
en Henk met 57,48%, zij voel-
de de hete adem in hun nek en 
gooide er een geweldige laat-
ste ronde uit. De tweede plaats 
is voor Greet en Ria met 54,28%, 
de tweede plaats is ook niet gek, 
ik teken ervoor. De derde plaats is 
voor Ada en Roelie met 52,16%, 
eerst stuivertje wisselen met 
Greet en Henk en nu met Greet 
en Ria.

B-lijn: De eerste plaats is voor het 
paar Ciny en Herman met 59,14%, 

ik krijg het bijna mijn mond niet 
uit , maar een zeer terecht win-
naar. De tweede plaats is voor 
het paar Lyda enJan met 53,20%, 
jammer dat zij de vereniging 
gaan verlaten. De derde plaats 
is voor het paar Henny en Lucas 
met 51,40%, de A-lijn bibbert nu 
al, vooral na dehun grote opmars 
van de laatste weken. Er werd de-
ze week maar liefst zes keer klein 
slem geboden in de A-lijn, twee 
maal 6 klaver in spel 13 en 14, bei-
de gehaal, een keer zelfs met een 
overslag en een keer zes schop-
pen en twee keer zes S A een keer 
met een down en een maal met 
een overslag. Volgende week is er 
vrij bridgen, een mooie gelegen-
heid om kennis te maken met het 
zo edele maar moeilijke spel. Wij 
spelen elke donderdag van 9.00 
tot 12.30 uur in de Scheg, dus u 
heeft de hele middag nog om 
voor u zelf in te vullen.

stekend mee overweg kunnen. 
Klinkt of er een markt zou kunnen 
zijn voor een cursus competitief 
bieden. Voor de uitslag van van-
daag spelen vooral ook de ande-
re spellen een grote rol. De eerste 
vier in de A liggen vlak bij elkaar 
met steeds maar een procent er-
tussen. Jan en Marcel eindigen 
met 58,75% nipt vóór Corrie en 
Jos, die weer een patent stuk-
je werk a�everen. Gevolgd door 
Herman en Theo, en door Greet 
en Lijnie op vier.

B-lijn
In de B-lijn een vergelijkbaar 
beeld met diverse slems, die ech-
ter allen niet gehaald werden. 
Reeds het pogen is schoon. Hier 
zijn voor de punten vooral de ver-
schillen in resultaat van het uit-
spelen van hetzelfde contract van 

belang. Of 4 Schoppen -3 versus 
2 Schoppen +1, enzovoorts. Heb 
deze spellen niet zelf gespeeld, 
zodat ik niet kan zeggen in hoe-
verre het aan spel en/of tegen-
spel ligt. Wel dat de paren die een 
goede neus hebben voor wan-
neer ze de manche moeten bie-
den in het voordeel zijn. Boven-
in is het ongemeen spannend. 
Eerste worden Gerda en Jo met 
maar liefst 67,19%, die daarmee 
per kerende post terugkeren naar 
de A. Daarbij worden ze verge-
zeld door Riki en Theo, en Berna-
dette en Joop, gedeeld 2/3 met 
59,38%. Allen gefeliciteerd. U 
ziet, er wordt soms fel gestreden, 
maar er wordt ook veel gelachen. 
Wie dinsdagmiddag wel een keer 
mee wil doen in de Schutse, moet 
maar even bellen met Lijnie Tim-
mer, (0297)561126.

GA NAAR RENTEGENKANKER.NL

WAAR REN JIJ MEE?
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Aalsmeer - Mannen opgelet! De 
eerste traditionele barbershop in 
Aalsmeer heeft afgelopen 10 mei 
haar deuren geopend.  Aalsmeer 
voorzien van de eerste Barber-
shop! Dat was de gedachte van 
Mourad El Kaddouri op het mo-
ment dat hij zich voor het eerst 
bezig hield met het vak. Inmid-
dels is de barbier al enkele jaren 
klaar met zijn barbieropleiding in 
Amsterdam en werkte hij daar-
na bij Jan Heideman Meesterbar-
bier in Haarlem en Cut The Bull 
in Krommenie. Mourad, zelf wo-
nend in Uithoorn, heeft zijn ei-

gen zaak Royal Class Barbershop 
op 10 mei geopend aan de Wete-
ringstraat 5 in het Centrum. “Met 
Aalsmeer heb ik zelf een specia-
le band. Ik heb jaren in de bloe-
menveiling gewerkt, maar heb 
altijd een zwak gehad voor dit 
vak. Daarop heb ik de barbiers-
opleiding gevolgd en afgerond 
en heb ik mijn droom waar kun-
nen maken”, vertelt Mourad. “Ik 
wil dat Royal Class Barbershop 
staat voor kwaliteit en gezellig-
heid”, vervolgt Mourad. “De af-
gelopen jaren heb ik het in Haar-
lem en Krommenie ontzettend 

Barbershop in Centrum 
van Aalsmeer open!

Ik wil de gezinnen dat echte 
vakantiegevoel geven
Uithoorn – Lekker op vakantie of 
een paar dagen ertussenuit om 
je weer helemaal op te laden. Dit 
is niet voor ieder gezin wegge-
legd in Uithoorn wegens geldge-
brek. De hoogste tijd volgens Pa-
tricia Gerrits van ‘Help ons Helpen 
0297’ om hier verandering in te 
brengen. Ze wil daarom met de-
ze gezinnen een paar dagen op 
vakantie. Om dit �nancieel mo-
gelijk te maken is ze een inzame-
lingsactie begonnen. ,,Ik wil de 
kinderen en hun ouders dat éch-
te vakantiegevoel laten ervaren. 
Waar alles mag, maar niks moet. 

Waterpret, spelen, ontspannen, 
even niet thuis zijn. Kinderen die 
opgroeien in armoede snappen 
niet waarom vriendjes wel op va-
kantie gaan en zij meestal maar 
thuiszitten,” vertelt Patricia. Zij is 
oprichtster van ‘Help ons Helpen 
0297’, een stichting die Uithoorn-
se gezinnen in geldnood helpt 
aan onder andere boodschap-
pen. ,,Gezinnen die alle dubbel-
tjes moeten omdraaien leven in 
continue stress. Ik gun het ze om 
even helemaal weg te zijn van 
alles. Het hoofd leeg te maken. 
Geen zorgen te hebben. Daarom 

ben ik na advies van de gemeen-
te Uithoorn deze crowdfundings-
actie gestart via getfunded.nl. 
Want iedereen begrijpt dat hier 
geld voor nodig is. In totaal gaat 
het 21 gezinnen, 32 volwasse-
nen en 45 kinderen. Wie dit mede 
mogelijk wil maken kan ons steu-
nen door een bedrag te doneren.” 
Doneren kan via https://getfun-
ded.nl/campagne/5694-help-kin-
deren-bij-patries-aan-mooie-zo-
mervakantie Meer informatie via 
www.samenaandeamstel.nl of via 
hoh0297@samenaandeamstel.nl 
of bel met 06-50547869.

Grada & The Lounge Factory 
Publiek en organisatie waren eer-
dere keren enthousiast over Gra-
da Otten en haar muzikale vrien-
den. Ze heeft een geweldige 
stem, zingt pop en jazz met een 
relaxte timing. “Die timing en 
haar timbre laten je niet meer 
los, zodat haar zang nog lang in 
je geheugen blijft hangen.” Dyna-
misch is ze en ze ziet er ook nog 
eens fantastisch uit.
De vijf muzikale Lounge-Facto-
ry-vrienden van Grada zijn veel-
zijdige musici, gevormd door in-
vloeden uit jazz, lounge en funk. 
Ze hebben een flinke staat van 
dienst. De toetsenist en gitarist 
bijvoorbeeld werken mee aan 
theaterproducties. De bassist is 

songwriter, de saxofonist is ook 
d.j. en treedt op als klassiek musi-
cus. Het is een feest om naar Gra-
da & The Lounge Factory te luis-
teren. Ze treden op van 17.45 uur 
tot 19.00 uur. Kom vooral luiste-
ren en kijken. Bezetting van The 
Lounge Factory: op gitaar: Guido 
van der Sluis, op bas: Edwin van 
Huik, op toetsen: Gertjan Essen-
stam, op sax: Robbert Tuinhof en 
slagwerk: Bill Honing. Zie www.
gradaandtheloungefactory.com 
voor meer informatie over deze 
band. Zie www.chazz.nl voor fo-
to’s en de sfeer van het festival. 
Daar vindt u ook informatie over 
het goede doel van Chazz 2019 
en over de kaartverkoop.

x In deze column kunt u wekelijks lezen over Chazz 2019, het 
jazzfestival op Boerderij Stroomzicht, Westzijde 50, 1426 AT De 
Hoef. Op 22 juni van 16.00 tot 22.00 uur is het jaarlijkse festival en 
swingt het weer. Er klinkt dan heerlijke muziek in de mooie, sfeer-
volle tuin.Tussendoor naar huis om te eten is niet nodig, want er 
zijn stands met lekkernijen en drankjes.

Zaterdag 22 juni Chazz 
2019 in De Hoef

Uithoorn - Afgelopen week-
end turnde Nikki de Block uit 
Uithoorn haar eerste Neder-
lands kampioenschap in Via-
nen in de categorie jeugd 1 
N4. Nikki turnt 4 keer per week 
3 uur met veel plezier en pas-
sie. Haar harde werken werd dit 
weekend dan ook met succes 

terecht beloond. Op zaterdag 
kwam zij uit op de meerkamp 
�nale waar zij zich in een sterk 
deelnemersveld in de top 5 van 
Nederland wist te turnen. Nik-
ki werd 5e van Nederland. Op 
zondag had zij zich geplaatst 
voor de toestel�nales brug 
en vloer tijdens de halve �na-

le op zondag 12 mei. Met ver-
trouwen en heel veel zin ver-
trokken Nikki, haar supporters 
en coach Melissa Ockhuysen 
opnieuw naar Vianen voor dit 
kampioenschap en met succes! 
Nikki werd op beide toestellen 
met enorme hoge scores Ne-
derlands Kampioen.

Uithoorn – Op maandag 20 mei 
kreeg de politie een melding dat 
er vijf elektrische �etsen lagen in 
de bosjes bij Muur. De eigenaar 
van één van de �etsen is reeds 
opgespoord. Deze �ets was ge-
stolen uit de voortuin van de ei-
genaar. Van vier �etsen zijn de ei-

genaars nog onbekend. De dief-
stallen hebben zo goed als ze-
ker in de nacht van zondag 19 op 
maandag 20 mei plaatsgevon-
den. Woont u in de omgeving van 
Muur en mist u uw elektrische 
�ets? Neem dan contact op met 
de politie via 0900-8844.

Nikki de Block (11) Nederlands 
Kampioen turnen op brug en vloer

naar mijn zin gehad en die sfeer 
hoop ik ook naar Aalsmeer mee 
te nemen. Als mannen onder el-
kaar praten over allerlei onder-
werpen die de dag brengt. Ik kijk 
er naar uit.” Via de website www.
royalclassbarbershop.nl kan een 
afspraak gemaakt worden voor 
de dagen woensdag tot en met 
zondag. Woensdag en donder-
dag is de shop zelfs geopend tot 
22.00 uur. Mannen kunnen er on-
der andere terecht voor een knip-
beurt, om hun baard te trimmen, 
een scheerbeurt met open mes 
en meer. Het bespreken van on-
der andere baard en haarstijlen, 
baardolie, crèmes en pommades 
en andere producten hoort er al-
lemaal bij. En dat allemaal onder 
het genot van gezelligheid en 
een kop thee, ko�e en frisdrank.

Uithoorn – Op donderdag 16 
mei om zeven uur in de ochtend 
kreeg de politie een melding dat 
in de bosjes van de Faunalaan 
een kruiwagen lag. De kruiwagen 
bleek eigendom te zijn van een 
bouwbedrijf. De eigenaar is op 
de hoogte gesteld en deze vertel-
de ook nog een �ets te missen. De 
�ets is even later eveneens terug-
gevonden in de bosjes. De krui-
wagen is mogelijk gebruik om 

spullen mee te vervoeren na een 
inbraak. In de nacht van woens-
dag 15 op donderdag 16 mei zijn 
namelijk twee containers van het 
bouwbedrijf open gebroken. Ont-
vreemd zijn voor duizenden eu-
ro’s gereedschappen, waaronder 
boor-, zaag-, slijp- en schroefma-
chines. Mogelijk zijn er getuigen. 
Zij worden verzocht contact op 
te nemen met de politie via 0900-
8844 of anoniem via 0800-7000.

Veel gereedschap weg 
na inbraak

Spullen na inbraak 
deels retour
Uithoorn – In de nacht van don-
derdag 16 op vrijdag 17 mei is in-
gebroken in een boekenwinkel op 
het Zijdelwaardplein. Een deel van 
de buit is vrijdag rond half zeven 
in de ochtend teruggevonden in 
de Arthur van Schendellaan. Hier 

werd een tas van de boekenwinkel 
gevonden met hierin een groot 
aantal pakjes sigaretten en een 
kassalade. De spullen zijn retour 
gegaan naar de boekenzaak. De 
inbraak is op camera vastgelegd, 
de recherche doet onderzoek.

Naar ziekenhuis na valpartij
Uithoorn – Op zaterdag 18 mei 
rond half vier in de middag zijn 
de hulpdiensten gealarmeerd 
voor een valpartij in de Noord-
manlaan. Een 41-jarige man was 
tijdens het ophangen van een 
plant vier meter naar beneden 

gevallen en ongelukkig terecht 
gekomen. De politie, brandweer, 
ambulancedienst waren snel ter 
plaatse. Ook de traumaheli is aan-
wezig geweest. De man is men 
onbekend letsel naar het zieken-
huis vervoerd.

Vijf fietsen gevonden

molenfonds.nl

Doe méér voor 

MOLENS

molenfonds.nl

Doe méér voor 

MOLENS
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Uithoorn - Wat een feestje was 
het afgelopen donderdag voor 
de kinderen van de Kajuit. Het 
jaarlijkse schoolreisje vond weer 
plaats. Dagen van te voren waren 
de kinderen er al druk mee. Ze 
hadden er zo’n zin in en wat werd 
het een geslaagde dag. De kinde-
ren van de groepen 1, 2 en 3 gin-
gen naar Sprookjeswonderland. 
Vol enthousiasme maar toch ook 
met een beetje spanning stap-
ten alle kinderen samen met hun 
juf en hulpouders in de bus om 
ruim een uur later in Enkhuizen 
aan te komen. En met één voet in 
het park, waan je je al meteen in 
een mooie sprookjeswereld. Lo-
pend langs alle sprookjeshuisjes 
werden door veel groepjes alle 
sprookjes bekeken. Maar ook de 
oldtimer baan, de carrousel, de 
lieveheersbeestbootjes, de po-
nybaan en de speeltuin zorgden 

voor heel veel lachende gezicht-
jes. De waaghalzen gingen nog 
in het schommelschip en sommi-
gen bezochten de show van het 
verwende prinsesje Violinde of de 
kinderboerderij. Voor vertrek kre-
gen de kinderen nog een ijsje om 
vervolgens lekker moe de bus in 
te stappen.

Na het uitzwaaien van de groe-
pen 1, 2 en 3 wisten de leerlingen 
van de groepen 4, 5 en 6 niet hoe 
snel zij de bus in moesten stap-
pen, op weg naar Drievliet. De 
reis verliep voorspoedig en na 
even te moeten wachten voor de 
entree, konden de leerlingen het 
park in. Daar was voor ieder wat 
wils want het park beschikt over 
heel veel verschillende attracties. 
Uiteraard was bij de groepsinde-
ling op school al rekening gehou-
den met verschil in voorkeur voor 

achtbanen en snelle attracties en 
de leerlingen die dat wat min-
der konden waarderen. Zo kon je 
bijvoorbeeld in Old Mc Donalds 
tractorrit stappen, de vuurto-
ren beklimmen of een ritje in de 
zweefmolen maken en konden 
de kinderen die van achtbanen 
hielden ook lekker in de formu-
le X of de Kwal. Hierdoor kon ie-
dereen doen wat hij/zij leuk vond.

Groep 7 bleef in de buurt van 
school en zij konden op de �ets 
naar hun schoolreis bestemming. 
Zij gingen namelijk lekker polder-
sporten in de Kwakel. Voor het 
kanoën stond er helaas teveel 
wind maar daarvoor in de plaats 
konden ze extra zeskamp spelle-
tjes doen waaronder levend ta-
felvoetbal wat voor veel hilariteit 
zorgde. Na de zeskamp spelletjes 
werd er gepoldersport waarbij 

de juf en heel wat kinderen ook 
in het water terecht kwamen wat 
natuurlijk voor veel pret zorgde. 
Het zonnetje had zich voor groep 
7 iets meer mogen laten zien 
maar ook al was het wat fris, het 
mocht de pret zeker niet drukken.

Ondanks dat groep 8 nog niet op 
kamp ging (dit staat voor 11, 12 
en 13 juni op de planning) was 
het voor deze groep toch ook een 
hele leuke dag gezien zij de eni-
ge klas op school waren. Daar-
door was het voor hun toch ook 
een beetje feest. Want hoe leuk 
is het, nadat je alle klassen uit-
gezwaaid hebt, om bijvoorbeeld 
met zijn allen verstoppertje te 
mogen spelen in de school? Dat 
gebeurt normaal gesproken na-
tuurlijk nooit! Het was dus voor 
alle kinderen van de Kajuit een 
onvergetelijke dag! 

Schoolreisje voor de kinderen 
van de Kajuit



Online verkoop tot maandag 3 juni 
Het tweede deelplan van de Maricken fase IV is vanaf nu online in verkoop! In totaal biedt 

fase IV 125 ruime twee-onder-één-kapwoningen en rijwoningen. Allemaal gasloos, dus 

klaar voor de toekomst. U kunt kiezen uit verschillende architectuurstijlen, uitvoeringen en 

grootten. In een gezellige, groene wijk in wording waar u en uw gezin zich snel thuis voelen. 

Interesse? U kunt zich inschrijven voor een van de woningen tot uiterlijk 3 juni 12.00 uur 

via de website. Uiteraard bent u ook van harte welkom bij Brockhoff Makelaars en op het 

verkoopkantoor in de wijk voor een persoonlijk gesprek en een brochure. Bekijk de website 

www.demaricken.nl voor meer informatie!

Wonen op een prachtige locatie met de Vinkeveense Plassen om de hoek? 

Waarbij u toch alle dagelijkse voorzieningen onder handbereik hebt? 

In Wilnis, tussen Amsterdam en Utrecht, kan het. 

Onbezorgd genieten, dat kan in de Maricken.

onbezorgd wonen  
de Maricken in Wilnis

TE HUUR: HOOGWAARDIGE 

BEDRIJFSRUIMTE

Unit van 2800 m², inclusief kantoorruimte, drie docks 
met laadkuilen en drie overheaddeuren 

Strategisch gelegen nabij hoofdwegen, bloemenveiling 
Aalsmeer en Schiphol.
Uitermate geschikt voor constructie en productie! 

·  Nieuw gebouwd · Hoogwaardige isolatie · 2 kraan-
banen van ieder 3,2 ton · Bouwhoogte 8 meter · Licht-
straten · Volledige LED verlichting · Vloerbelasting 2500 
kg per m² · Geavanceerde brand- en inbraaksystemen
· Parkeergelegenheid direct voor de deur ·  Unit, kantoor, 
docks en overheaddeuren worden niet gedeeld met
andere huurders  ·

Meer informatie: www.bedrijvenweg.com

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,8 - 6,8l/100km, 26,3 - 14,7 km/l, CO2-uitstoot: 99 - 155 g/km. 
Genoemde acties en bijbehorende consumentenadviesprijzen zijn geldig op de Kia Ceed, Ceed SW en ProCeed met 
uiterste aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-04-2019 en uiterste registratiedatum van 31-05-
2019. Genoemde prijzen zijn inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de 
auto, het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, 
recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. 
Prijzen zijn excl. metallic lak. Bijtellingspercentages zijn afhankelijk van datum van registratie. Alle genoemde 
bijtellingspercentages, energielabels en vanaf netto bijtellingsbedragen (per maand) zijn per model gebaseerd 
op de uitvoering met het laagste bijtellingspercentage en altijd gebaseerd op 38,1% (2019) inkomstenbelasting. 
Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoonde modellen kunnen 
afwijken van de beschreven uitvoeringen. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Klokkenbergweg 15 Amsterdam Tel. 020 – 56 50 380
Robijnlaan 2B Hoofddorp Tel. 023 – 20 59 300
Witteweg 6 Aalsmeer   Tel. 0297 - 325230

DE NIEUWE CEED

Kia Ceed
Normaal rijklaar  
€ 22.845

Nu rijklaar 
vanaf € 21.845
Private Lease 
v.a. € 349 p.m.

Kia Ceed SW
Normaal rijklaar  
€ 23.845

Nu rijklaar 
vanaf € 22.845
Private Lease 
v.a. € 359 p.m.

Kia ProCeed
Normaal rijklaar  
€ 30.995

Nu rijklaar 
vanaf € 29.995
Private Lease 
v.a. € 455 p.m.

+ € 1.000 EXTRA INRUILVOORDEEL!

kia-vaneman.nl
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Uithoorn -  - Een geweldige 
sportdag was het zaterdag 18 mei 
j.l. bij de AKU. Niet alleen door 
het fantastische weer, maar ook 
door de vele mooie sportpresta-
ties van de AKU- jeugd. Er werden 
maar liefst 19 medailles behaald 
en vele persoonlijke records wer-
den verbroken. AKU mocht net 
als voorgaande jaren een pupil-
lencompetitiewedstrijd organi-
seren. Dit keer voor de verenigin-
gen AV Aalsmeer, Startbaan, Ab-
coude Atletiek, AV Haarlemmer-
meer, Feniks en AKU. Met maar 
liefst 233 ingeschreven pupil-
len, waarvan 48 AKU atleten, kon 
worden begonnen aan een spor-
tief evenement. De dag werd ver-
deeld in een ochtendprogramma 
voor de mini- C-, en B- pupillen en 
een middagprogramma voor de 
A-pupillen. 

Startschot
Om exact 11.00 uur klonk het eer-
ste startschot van de dag, waar-
op er nog vele zouden volgen. 
De  estafetteploegen, bestaande 
uit 4 personen, mochten het spits 
afbijten. Een gemengd meisjes 
team bij de MINI pupillen behaal-
de een mooie 1e plaats en de jon-
gens pupillen C werden 2e. Bij zo-
wel de meisjes als jongens pupil-
len B gingen er twee teams van 
start. De meiden kwamen als 2e 
en 3e over de �nish. De jongens 
eindigden als 3e en 5e in hun 
race. Een prachtig begin van de 
dag. 

Mini pupillen
Hierna gingen alle groepen uit-
een om hun eigen programma af 
te werken. De jongens en meis-
jes mini pupillen mochten bei-
de beginnen met verspringen. 
Roel Verlaan sprong maar liefst 
2,81 meter, een persoonlijk re-

cord en Jip Hofmijster behaal-
de een mooie 2,62 meter. Fre-
derik Burger sprong een keurige 
2,35 meter en wierp de bal bij-
na 9 meter het veld in.  Jip wierp 
de bal 11,76  meter weg en Roel 
won veel punten met zijn snel-
le 40 meter die hij maar liefst in 
7,38 sec volbracht. Opnieuw een 
PR.  In het eindklassement ein-
digde Roel als 4e en Jip als 6e en 
Frederik als 16e. Op de 600 meter 
waren Jip en Roel erg aan elkaar 
gewaagd. Met maar liefst 0,13 se-
conde verschil wist Roel als 2e en 
Jip als 4e over de �nish te komen. 
Frederik kwam als 19e over de �-
nish in een tijd van 3.20 min.  Bij 
de meiden mochten Rowan van 
Kempen, Lea van den Berg en Evi 
Schoen hun talent laten zien. Er 
werden veel persoonlijke records 
verbroken. Zo wist Rowan met 
een sprong van 2,00 meter haar 
record met zeker 20 cm te verbe-
teren. Lea verbrak maar liefst drie 
van haar records. Op de sprint 
was zij 0,5 seconde sneller dan 
de vorige keer en met balwerpen 
wist ze de bal ruim 2,50 meter 
verder het veld in te gooien. Evi 
behaalde een dik PR met een af-
stand van 11,97 meter, goed voor 
een 1e plaats. Rowan eindigde als 
10e in het eindklassement, Lea als 
13e en Evi als 5e. Op de 600 me-
ter wisten de meiden alle drie on-
der de drie minuten te blijven. Evi 
werd door een prachtige eind-
sprint 4e  met een PR (2.46 min) 
en Rowan en Lea volgden elkaar 
op de voet en werden 10e en 11e. 
Rowan evenaarde haar PR en Lea 
wist deze te verbreken. 

C pupillen
Bij de jongens waren hier maar 
liefst vijf deelnemers. Ruben van 
Vliet behaalde een mooie 2e 
plaats bij de 40m in een tijd van 
7.49 sec. Liam Röling wist veel 
punten te behalen bij het bal-
werpen met een worp van ruim 
20 meter. Senn Koek en Luuk van 
Manen zaten heel dicht bij el-
kaar bij het verspringen en spron-
gen respectievelijk 2,55 m en 2,53 
m. Ruben Zijerveld wist een PR 
te behalen op de sprint met een 
tijd van 9.10 sec. Hij eindigde op 
een 16e plaats in het eindklasse-
ment. Liam, Senn en Luuk behaal-
de een mooie 7e, 8e en 9e plaats. 
Ruben zat dicht bij een medail-
le en werd 5e.  Op de 600 meter 
werd er hard gelopen. Het was 
een mooie strijd tussen Luuk en 
Ruben van Vliet. Uiteindelijk wer-
den zij 2e en 3e en mochten zij 

een medaille in ontvangst ne-
men. Liam zat er vlak achter en 
werd 5e. Senn liep een mooie 
tijd van 2.32 min en werd 7e. Ru-
ben Zijerveld kwam met een gro-
te glimlach op zijn gezicht als 14e 
over de eindstreep in een mooie 
tijd van 2.46 min. Bij de meisjes 
mochten Josephine de Jong en 
Suus Hogenboom het opnemen 
tegen nog 18 andere meisjes. Jo-
sephine liep een mooie tijd op de 
40 meter en wist de bal bijna 10 
meter het veld in te werpen. Suus 
behaalde een afstand van 16.62 
meter en werd hiermee 2e op dit 
onderdeel en 8e in het eindklas-
sement. Josephine werd 18e. Op 
de 600 meter wist Josephine nog 
drie meiden achter zich te hou-
den en werd Suus ook hier 8e met 
een tijd van 2.31 min. 

B- pupillen
Hannibal Tame maakte zijn de-
buut als AKU atleet bij de B pupil-
len en wist het publiek te impo-
neren bij het balwerpen met een 
afstand van maar liefst 33,42 me-
ter. Hij eindigde dan ook als 3e in 
het eindklassement en was te-
recht apetrots op zijn bronzen 
medaille. Sem Rossing en Tim 
Taanman waren erg aan elkaar 
gewaagd en werden 5e en 6e. 
Sem behaalde veel punten met 
zijn snelle sprint in 7,20 sec. Tim 
wist de bal maar liefst 3,49 meter 
ver te springen en behaalde op 
dit onderdeel een 3e plaats. Col-
lin Röling wist, net als zijn broer-
tje, de bal ver het veld in te wer-
pen met een afstand van 21,50 
meter en werd 9e in het eindklas-
sement. Jeroen Hoes en Jay van 
Kampen behaalden een 13e en 
17e plaats. Jeroen was razendsnel 
op de sprint met een tijd van 7,04 
sec en werd hiermee 3e. Jay pres-
teerde op alle drie de onderdelen 
beter dan de eerste wedstrijd. Se-
bastiaan van de Schinkel wist de 
bal maar liefst 13.04 meter het 
veld in te werpen en eindigde op 
de 26e plaats in het klassement. 
Op de 1000 meter lieten de jon-
gens nogmaals zien wat ze alle-
maal in huis hadden. Sem wist 
met een prachtige tijd van 3,52 
min de bronzen plak te behalen. 
Collin werd 6e, Hannibal 9e, Jay 
18e, Jeroen en Tim 21e en 22e 
en Sebastiaan 25e. Bij de meiden 
werden maar liefst twee gouden 
medailles behaald. Emmanuella 
Armani liep een verblu�ende 40 
meter en behaalde met 7.02 sec 
veruit de snelste tijd. Ook het ver-
springen en het balwerpen deed 

Vele persoonlijke records verbroken 
bij pupillencompetitie AKU

ze goed en hiermee won ze goud. 
Janey Nienhuis wist de bal maar 
liefst 15.05 meter ver het veld in 
te werpen en eindigde in het klas-
sement als 11e. Op de 14e plaats 
kwam Naomi Keteku. Zij wist net 
onder de 8 sec te blijven op de 40 
meter. Arantxa Ligtvoet behaal-
de een prachtig PR op de 40 m 
die zij in 8.21 sec volbracht. Marit 
Wiedijk had ook een dag vol per-
soonlijke records en was daar te-
recht trots op. Het tweede goud 
werd behaald op de 1000 meter 
waar Janey Nienhuis een snelle 
tijd liep van 4.13 min en wist ze 19 
meiden achter zich te laten. Ook 
verbeterde ze haar PR met maar 
liefst 11 seconden. Emmanuel-
la eindigde als 4e en Marit werd 
knap 12e in een tijd van 4.58 min. 
Marit werd op de voet gevolgd 
door Arantxa en Naomi eindigde 
met een tijd van 5.14 min als 18e. 

A pupillen eerstejaars
In een veld van 18 deelnemers, 
was een derde gevuld met AKU 
atleten. Ilian Kuiper maakte zijn 
debuut en leek veel plezier te 
hebben in de wedstrijd. Hij be-
haalde een mooie hoogte van 
0,95 meter bij het hoogspringen 
en wist nog drie jongens ach-
ter zich te houden in het klasse-
ment. Christiaan Penning wist 
te bal ruim 21 meter het veld in 
te werpen en wist een PR te be-
halen op de 60 meter. Finn Ver-
haar en Jannick de Jong waren 
aan elkaar gewaagd. Waar Jan-
nick bij het hoogspringen (1,05 
m) meer punten wist te behalen, 
deed Finn dit bij het balwerpen 
(25,76 m). Ze werden 12e en 11e 
in het eindklassement. Akira Kerr 
wierp de bal 25,56 meter het veld 
in en werd 8e. Mark Westra ein-
digde als 6e in het klassement . 
Hij wist maar liefst een hoogte 
van 1,10 meter te behalen bij het 
hoogspringen. Laatste genoem-
de jongens zorgden op de 1000 
meter voor een spannende strijd. 
Akira nam gedurende twee ron-
des de leiding, maar verloor op 
het laatste rechte stuk met 0,25 
sec en werd knap 2e. Mark werd 
heel mooi 3e en mocht hierdoor 
de bronzen medaille in ontvangst 
nemen. Christiaan wist sneller te 
lopen dan in zijn eerste wedstrijd 
en werd 11e. Jannick, Ilian en Finn 
liepen een mooie constante race 
en werden 13, 14e en 15e. Flori-
an Faber, �nalekandidaat, kon de-
ze wedstrijd helaas niet meedoen 
i.v.m. een polsbreuk. Hij zal zijn 
zinnen zetten op de 3e competi-

tiewedstrijd die zaterdag 15 juni 
in het Olympisch stadion zal wor-
den gehouden. Bij de meisjes was 
Esmée gebrand om haar 1e plaats 
van vorige wedstrijd te evenaren. 
Ze behaalde een 2e plaats op zo-
wel de 60 meter als het balwer-
pen en wist met hoogspringen 
(1,10 m) 3e te worden. Dit bete-
kende voor het eindklassement 
dat zij het goud in ontvangst 
mocht nemen. Dana Hogenboom 
viel net buiten de prijzen en werd 
6e met een prachtig PR van maar 
liefst 15 cm op het hoogsprin-
gen (1,05 m) Fleur liep een snel-
le tijd op de sprint en kwam als 4e 
over de �nish. In het eindklasse-
ment eindigde ze op een mooie 
10e plaats. Twee plaatsjes daar-
achter zat Mirte Gunther. Met 
balwerpen pakte zij veel punten 
door een afstand van 18,69 m 
te werpen. Marlou Smorenburg 
mag trots zijn op haar 17e plaats 
en een hoogte bij het hoogsprin-
gen van 0,95 meter. Isa Bouwman 
en Nienke van Manen eindigden 
als 20e en 21 in het klassement. 
Isa wist meer punten te pakken 
bij het hoogspringen (1,00 m) en 
Nienke behaalden meer punten 
op de sprint en het balwerpen 
(15.59 m) Elise Hoetmer liep een 
mooie tijd op de 60 meter (12.69 
sec) en werd 24e. 

1000 meter
Op de 1000 meter waren de zin-
nen gezet op het behalen van 
medailles. In de eerste serie liep 
Dana een prachtige race en wist 
ze onder de 4.00 minuten te blij-
ven. In de tweede race zou het er 
om spannen of Fleur sneller dan 
haar vriendin zou lopen. Doordat 
Fleur in de voetsporen van Esmée 
kon blijven, kwam zij als tweede 
over de �nish in een tijd van 3.58 
min. Esmée was veruit de snel-
ste van het veld en liep in 3.42 
min naar het goud. Fleur werd 3e 
in totaal en Dana 4e. Voor beide 
meiden was een medaille. Mar-
lou wist een mooie race te lopen 
en kwam in een tijd van 4.32 min 
als 10e over de �nish. Mirte en Isa 
bleven gedurende de race mooi 

bij elkaar en eindigden als 17e en 
18e in een tijd van 4.48 min. Nien-
ke bleef net boven de 5 minuten 
en eindigde twee plekjes voor Eli-
se die trots mag zijn op haar goed 
gelopen race. Zowel bij de jon-
gens als de meiden werd er snel 
gelopen op de 4x60 meter es-
tafette. De jongens werden met 
hun team 2e. De meiden hadden 
twee teams aan de start staan en 
werden 2e en 3e. 

A pupillen tweedejaars
Bij de jongens kwamen Kyan Va-
lentijn en Ryan Taylor in actie. Ky-
an wist een sprong van 3,70 me-
ter te maken met verspringen en 
Ryan stootte de kogel bijna 6 me-
ter de ring in. Zij eindigden als 
8e en 11e in het eindklassement. 
Op de 1000 meter liepen de jon-
gens mooi gelijk op. Ryan wist in 
de laatste ronde iets te versnel-
len en kwam 9 seconden voor Ky-
an als 6e over de �nish. Kyan werd 
9e. Knappe prestaties van deze 
twee jongens. Bij de meiden was 
het veld groot. Maar liefst 33 mei-
den gingen van start, waarvan 6 
AKU meiden. Zij konden een esta-
fetteteam vormen en liepen een 
mooie race. Ze eindigden als 5e. 

60 meter
Op de 60 meter wist Elin van Dij-
ken onder de 10 sec. te blijven en 
bij het verspringen belandde zij 
op 3,72 meter in de bak. Tess van 
Tol wist mooie punten te pakken 
bij het kogelstoten met een af-
stand van 5,73 meter. Elin eindig-
de als 6e in het eindklassement, 
Tess werd 12e. Sophie Ariëns en 
Zara Velten eindigden beiden als 
25e in het klassement met een ge-
lijk puntenaantal. Sophie pakten 
meer punten op de 60 meter in 
een tijd van 10.57 sec, Zara scoor-
den veel punten bij het kogelsto-
ten (6,55 m) Izabelle Bosman wist 
bijna 5 meter te stoten en sprong 
2,84 m bij het verspringen. Zij 
werd 31e. Op de 1000 meter wist 
Elin een prachtige bronzen plak te 
pakken in een tijd van 3,48 min. 
Tess werd 13e en liep een mooie 
constante race in 4.13 min. 
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Uithoorn - Opnieuw zijn de Leg-
meervogels JO14-1 kampioen in 
de hoofdklasse. De jongens had-

den in het najaar al het kampi-
oenschap behaald, nu ook de 
competitie in het voorjaar.   De 

Legmeervogels JO14-1 weer 
kampioen in de hoofdklasse

Opening
vaarseizoen

De Kwakel - Bij de Kwakelse wa-
tersportvereniging Jan Ploegen-
sluis Club is zaterdagmiddag het 
vaarseizoen geopend door mid-
del van het hijsen van de club-
blad.
Het was een gezellige middag die 
afgesloten werd met een smake-
lijke bbq.
Helaas door de vergrijzing loopt 
het ledenaantal terug, waardoor 
er nu weer plaats is voor kleine 
motorbootjes/jachtjes tot maxi-
maal 9.5 meter.

gelijke stand tegen SCW Rijsen-
hout was woensdag net niet ge-
noeg, maar de uitwedstrijd tegen 

rivaal Roda ‘23, afgelopen zater-
dag, bracht ze dan toch de over-
winning. Ongeslagen: 24 goals 
gescoord, slechts 8 tegen, in ne-
gen wedstrijden. En zelfs nog een 
wedstrijd te gaan.
De derby tegen Roda was zoals 
altijd weer een gelijkwaardige en 
dus spannende strijd. In de eerste 
helft wisten de Legmeervogels al 
te scoren, met een strakke kop-
bal. Na een vrije trap van Roda, 
die werd gestopt door de keeper, 
scoorde Legmeervogels via een 
snelle counter 0-2. In de twee-
de helft bracht Roda nog �ink 
wat aanvallen richting doel. De 
scheids begon gele kaarten uit 
te delen, waardoor Legmeervo-
gels even met maar negen man 
in het veld stond. Maar onze kee-
per liet er geen bal door, die wist 
zelfs een penalty te stoppen. Al-
leen de rebound ging er in. Met 
een 1-2 eindstand én een kam-
pioensschaal gingen de jongens 
richting eigen kantine. Het bleef 
nog lang onrustig in Uithoorn.

KDO overklast Stompwijk’92 
in tweede helft
De Kwakel - Na het 1-1 gelijk-
spel van vorige week tegen Fore-
holte, mocht KDO 1 afgelopen 
zondag thuis aantreden tegen 
Stompwijk’92. Voor KDO gold de-
ze middag één ding: winnen en 
hiermee de druk op de concur-
renten voor de laatste twee na-
competitieplaatsen voor promo-
tie opvoeren. Trainer Raymond 
de Jong kon in de laatste compe-
titiewedstrijd van het seizoen in 
eigen huis, niet beschikken over 
doelman Tobias Ravelli, verdedi-
ger Menno Lingeman en aanval-
ler Thomas Stevens.
Van meet af aan nam KDO het ini-
tiatief in de wedstrijd en was het 
in de beginfase via Sven Vlasman 
(twee gevaarlijke kopballen) en 
Joeri Stange (afstandsschot net 
naast) dichtbij een snelle ope-
ningstre�er. In de 14e minuut 
viel alsnog de verdiende 1-0 van 
KDO toen Mathijs van Rijn on-
derkant lat binnenkopte, na een 
strakke voorzet van Jesse Stan-
ge. Hierna was Mathijs van Rijn 
tot twee keer toe dichtbij de 2-0 
en stichtte ook Joeri Stange met 
een afstandsschot weer voor ge-
vaar, maar gescoord werd er nog 
niet. In de laatste tien minuten 
voor rust meldde Stompwijk’92 
zich voor het eerst voor het Kwa-
kelse doel. De Stompwijkers, nog 
volop in strijd om nacompeti-
tie voor degradatie te ontlopen, 
stuitten echter drie keer op doel-
man Jesper Oudshoorn. Met een 

1-0 voorsprong voor KDO werd 
de rust bereikt. In de tweede helft 
liet KDO zien dat het voetbal-
lend zeer goed voor de dag kan 
komen. Gecombineerd met veel 
strijd en passie had Stompwijk’92 
nauwelijks iets in te brengen in 
De Kwakel. In de 51e minuut ver-
dween een vrije trap van Jim Klijn 
in één keer in de rechterbeneden-
hoek. De bal werd door iedereen 
gemist, inclusief de doelman van 
de gasten, waardoor de 2-0 een 
feit was. Acht minuten later brak 
Jesse Stange door aan de linker-
kant van het veld (na een lan-
ge bal van Erik Verbruggen) en 
wist met een ‘punter’ de 3-0 voor 
KDO aan te tekenen. Toen in de 
63e minuut Jesse Stange, na een 
‘no look pass’ van Sven Vlasman, 
recht voor de keeper de 4-0 wist 
te maken, was het Kwakelse pu-
bliek in euforie. De Stompwijk-
se verdediging had veelvuldig 
geen vat op het Kwakelse aan-
valslust en KDO ging vrolijk door 
met scoren. In de 75e minuut wist 
Jesse Stange zijn derde doelpunt 
van de middag te maken, toen 
hij binnenkopte uit een voorzet 
van Mathijs van Rijn, 5-0. Vier mi-
nuten later was het de buurt aan 
Mathijs van Rijn, die vanaf elf me-
ter (na hands van Stompwijk’92) 
raak schoot, 6-0. Met deze stand 
�oot de lange en goed �uiten-
de scheidsrechter Van den Berg 
een kwartier later af en boekte 
KDO een riante en overtuigen-

KDO JG1 scoort pas aan 
eind van het seizoen
De Kwakel - De laatste twee wed-
strijden heeft KDO JG1 pas de 
juiste opstelling te pakken. Een 
3-3-1 formatie met achter Tom, 
Kelly en Odette, op het midden-
veld Onno, Harm en Masin, spits 
Manisha. Vorige week werd met 
4-1 gewonnen van NVC afgelo-
pen zaterdag stond de wedstrijd 
tegen Only Friends JG2 op het 
programma. In Amsterdam werd 
nipt met 1-0 verloren dus KDO 
had wat recht te zetten. Met Tim 
op doel begon KDO aan de wed-
strijd en zette gelijk druk op de 
tegenstander. Door die druk kon 
Only Friends moeilijk uit de ver-
dediging komen maar KDO kon 
het overwicht niet verzilveren. 
Pas laat in de 2e helft ontsnap-
te Masin aan zijn verdedigers en 
scoorde fraai de 1-0. De stand 
bleef zo tot de rust met enig ge-
luk want Only Friends raakte nog 
wel de buitenkant van de paal.

Treffer
In de 2e helft ging KDO op zoek 
naar een 2e tre�er om een veilige 
marge te hebben. Maar een on-
fortuinlijke beweging bezorgde 

Harm enkelklachten. Hij moest 
verzorgd worden evenals Tom 
die last had van zijn ribbenkast. 
Zo stond KDO opeens met 6 spe-
lers tegen 8 spelers te voetbal-
len. Door het goed overnemen 
van posities van Onno en Mani-
sha kon KDO toch een counter 
uitvoeren waaruit Masin zijn 2e 
doelpunt van de middag maakte. 
Nadat KDO weer kompleet was 
zorgde Onno voor de 3-0 door 
een foutje van de keeper van On-
ly Friends goed af te stra�en. De 
keeper stond te lummelen bij 
een doelpaal en Onno schoot de 
bal buiten zijn bereik in de ande-
re hoek. Prachtig doelpunt. Only 
Friends kwam wel dichterbij door 
uit een afgeslagen corner toch 
de goed keepende Tim te passe-
ren. Het laatste wapenfeit kwam 
van Manisha. Ze had de hele wed-
strijd de ballen keurig breed ge-
legd en de andere spelers in sco-
ringspositie gebracht maar greep 
toch een kans zelf. Via de bin-
nenkant van de paal bracht ze 
de eindstand van KDO JG1- Only 
Friends JG2 4-1 op het scorebord.

Laddercompetitie BVK 
hobbelt naar einde
De Kwakel - Slechts 38 paren be-
volkten de bridge-arena in Dorps-
huis de Quakel op de voorlaatste 
speelavond van de laddercompe-
titie, 12 paren in de A- en de C-lijn 
en 14 in de B. Deze keer geen op-
startproblemen in het computer-
programma, zodat er keurig op 
tijd kon worden begonnen. 
In de A-lijn wisten Nelly Vork en 
André Verhoef weer eens de 1e 
plaats op te eisen met een sco-
re van 61,67%. Een toch wel wat 
opvallende 2e plaats was er deze 
keer voor Bep Verleun en Ria van 
Zuijlen met 56,67%. Christa van 
Leuven en Rita Ritzen wisten ook 
bij hun laatste optreden in dit sei-
zoen een podiumplek te bemach-
tigen door met 55% 3e te wor-
den. Zij breidden hiermee hun 
voorsprong in de totaalstand nog 
weer wat verder uit en staan met 
60,74% gemiddeld(!!) na 7 speel-
avonden 4,35% voor op de huidi-
ge nummer 2.
Marion en Wim hebben een wel 
heel grillig scoreverloop in de-
ze laddercompetitie en zij zullen 
blij zijn dat ik hun score van de-
ze avond maar achterwege laat. 
Dat zij 12e werden moge duide-
lijk zijn. In de B-lijn ook zo’n paar 
met net zo’n grillig scoreverloop. 
Margo Zuidema en Francis Terra 

waren in deze lijn terecht geko-
men door een magere score vori-
ge week. Dat compenseerden zij 
ruimschoots door deze week met 
de hoogste score van de avond 
1e te worden: 64,93%.
Nel Bakker en Hans Wagenvoort 
hijgden hen wel in de frisgewas-
sen nekken door met 64,24% 2e 
te worden na een treurig resul-
taat vorige week. Emmy en Ge-
rard van Beek presteren redelijk 
stabiel en dat leidde deze week 
tot 58,68% en een 3e plaats. Rie 
en Gerbrand sloten de rij. 
In de C-lijn komen 4 paren in aan-
merking voor een verslagwaar-
dige vermelding. De besten van 
het veld waren Matty Overwater 
en Helen Conijn die als gelegen-
heidspaar 58,33% lieten opteke-
nen. Ploon en Fons Roelofsma 
noteerden met 56,25% hun  bes-
te resultaat in deze laddercompe-
titie en hiermee werden zij 2e.
Er was een gedeelde 3e/4e plaats 
voor Addie de Zwart en Hettie 
Kesting en Riet en Wim Beijer met 
55,42%.
Nog 1 speelavond en dan zit dit 
bewogen seizoen er al weer op, 
maar er zijn  in de regio voldoen-
de mogelijkheden om via zomer-
drives nog wat te schaven aan   
bied- en speeltechniek.

Derde selectie wedstrijd 
bij KDO D.A.G.
De Kwakel - Het regio selec-
tie turnseizoen telt altijd 3 wed-
strijden. De 3e wedstrijd, dus te-
vens de laatste werd gehouden 
bij KDO. Het gaat om 5 verenigin-
gen die mee doen. ODI, Kwiek, 
Zevenspong, Excelsior en KDO 
D.A.G. De laatste wedstrijd stond 
Balk, Sprong en Vloer op het pro-
gramma.
Er waren 9 juryleden aanwezig 
die aan elke turnster haar eigen 
punten toekenden.
De wedstrijd begon met de In-
stap en Jong-talentjes. De jong 
talenten deden voor het eerst 
mee. Die doen altijd de 3e wed-
strijd mee en dan kijken of ze 
doorgaan naar het nieuwe sei-
zoen. Instap D3 werd Angoelle 
en Jet van ODI 2e en 3e en Anouk 
Zwanenburg van KDO mocht de 
gouden plak in ontvangst ne-
men. Daarna kwamen de Jong ta-
lenten. Instap D3. Ook hier haalde 
KDO de eerste plek. Elena Zanozi 
had totaal 39,85punten behaald. 
2e en 3e plek waren voor Lieke en 
Kara van Excelsior. 4e mocht Noa 
van ODI in ontvangt nemen en 5e 
werd Evi Hogervorst van Kwiek. 
Instap D2 jong talenten was een 
klein groepje, dus hier kon alleen 
de gouden medaille worden uit-

gereikt en die ging naar Puck van 
Excelsior. Instap D2 Pupil D2 wer-
den Rox en Amy van Exelcior 1e 
en 2e en de bronzen plak ging 
naar Madelynn van Kwiek. 
Het tweede deel van de wedstrijd 
gingen we van start met Pupil 2 
D1. Meike van Duuren behaal-
de 14 punten op de balk, dat is 
een erg mooi resultaat. Daardoor 
haalde zij ruim de 1e plek. Pupil 
D2 gingen beide medailles naar 
Excelsior, Lois en Bregt haalden 
mooie punten, vooral de vloer 
hadden ze hoge ogen gegooid. 
Pupil 2 D3 werd ook 1 medail-
le uitgereikt en die mocht Dena 
Wessels mee naar huis nemen
Derde deel van deze dag was 
voor de Jeugd en Junioren. Jeugd 
1, Luna de Koning van KDO had 
op zowel de vloer als de sprong 
erg goed gescoord. Vloer haalde 
zij een 14,20 en sprong een 13,20. 
Een dik verdiende 1e plek dus 
voor KDO. Jeugd 2, ging de 1e 
plek naar ODI naar Dania Klomp 
met een zeer mooie sprongen die 
zij liet zien. Dan de Junioren, daar 
won Maud Straver van Kwiek met 
wederom zeer mooie sprongen. 
Pam v/d Poel van Excelsior won 
hier ruimschoots met een totaal 
aan 39,70 punten.

Een mooi diploma voor alle 
stokstaartjes van Qui Vive
De Kwakel - Zondagochtend 
stonden er weer een heleboel 
stokstaartjes klaar voor hun laat-
ste hockeytraining van dit blok. 
De groep was deze keer niet com-
pleet maar degenen die er waren 
hadden er weer veel zin in.
De afgelopen weken hebben de 
kinderen (weer) op allerlei ver-
schillende manieren kennis ge-
maakt met het hockeyspelle-
tje. Vandaag werden er wed-
strijdjes gespeeld als afsluiting 
van dit blok. Na de gezamenlijke 
warming up werden er door de 
jeugdtrainers wat regels doorge-
sproken, werd er een yel ingestu-
deerd om vervolgens lekker aan 
de gang te gaan.
Voor de één was een wedstrijd-
je spelen best nog even wennen 
terwijl de ander het spelletje al 
best serieus nam maar de kinde-
ren stonden allemaal weer vol en-
thousiasme op het veld en dat 
was leuk om te zien. Er werden 
in kleine groepjes en in een grote 
groep wedstrijdjes gespeeld en 
daarnaast was er ook nog ruim-
te voor knotshockey wat altijd 
een favoriet onderdeel is bij de-

ze leeftijd. Aan het einde van de 
training stond er nog een verras-
sing voor de kinderen te wach-
ten want na 8 weken trainen heb 
je natuurlijk wel een diploma ver-
diend. Dus na de limonade wer-
den alle kinderen één voor één 
naar voren gehaald om hun wel-

de overwinning. Door deze drie-
punter blijft KDO volop in de race 
voor nacompetitie. Drie ploegen 
uit 2C en drie ploegen uit 2D mo-
gen straks gaan strijden met twee 
eersteklassers om één plaats in 
de eerste klasse voor volgend sei-
zoen. In 2C is Teylingen al verze-
kerd van een nacompetitietic-
ket, omdat zij de tweede perio-
de wisten te winnen. De winnaar 
van de 3e periode en de nummer 
twee op de ranglijst kunnen de 
overige twee plekken in 2C opei-
sen, met nog één speelronde te 
gaan. In de derde periode staat 
KDO één punt achterop zowel 
DOSR (speelt thuis tegen kam-
pioen TAC’90) als RVC’33 (speelt 

thuis tegen nummer 12 ESTO). 
Op de ranglijst staan de Kwake-
laars nu derde met één punt ach-
terstand op ROAC, die voor hun 
eigen publiek aan gaan treden te-
gen nummer 10 Laakkwartier. 
KDO dient allereerst zelf in Den 
Haag te winnen van degradant 
GDA, waarna het volledig afhan-
kelijk is van de standen op de 
drie andere velden. Het belooft 
een zeer boeiende ontknoping 
te gaan worden aanstaande zon-
dag. Hopelijk kan KDO voor een 
verrassing gaan zorgen door zich 
te plaatsen voor de nacompetitie, 
de wedstrijd begint om 14:00 uur 
op sportpark Madestein.

Opstelling KDO 1: Jesper Ouds-
hoorn, Mitchel Smits, Roy Verka-
ik, Timo Kas, Erik Verbruggen, Jim 
Klijn (73e Joris Kortenhorst), Bart 
Hoving (73e Mika van der We-
ijden), Joeri Stange, Mathijs van 
Rijn, Sven Vlasman en Jesse Stan-
ge (80e Niels Ruhe).

verdiende diploma in ontvangst 
te nemen. Ook de jeugdtrainers 
( Britt, Aimée, Esmee, Madelei-
ne, Julia, Hannah, Marten, Timo 
en Lucas) en hoofdtrainer (Mark) 
werden nog even in het zonnetje 
gezet voor hun inzet van de afg 
lopen weken op de zondagoch-

tend. We hopen alle stokstaartjes 
in september weer terug te zien 
op Qui Vive.
Lijkt het hockeyen jullie ook leuk? 
Houd de site in de gaten want 
in september start er weer een 
nieuw najaarsblok voor de stok-
staartjes (voor kinderen die in 
groep 1 en 2 zitten).
Voor de andere leeftijden is er 
ook volop mogelijkheid om te 
komen hockeyen. Wil je een keer 
een proe�es meedoen?
Stuur een mailtje naar proe�es@
quivive.nl of kijk op  www.quivi-
ve.nl
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2 juni weer de Dorpentocht
Regio - Op zondag 2 juni 2019 or-
ganiseert de Stichting Dorpen-
tocht voor de 42e keer een re-
creatieve �etstocht, waarvan de 
opbrengst bestemd is voor een 
Goed Doel. Dit jaar is Stichting 
Dorpentocht bijzonder blij om 
met de opbrengst van de �ets-
tocht het Bartiméus Fonds te 
kunnen helpen. De Dorpentocht 
2019 kent net als voorgaande ja-
ren weer twee afstanden; de tra-
ditionele afstand is natuurlijk de 
55 kilometer; de korte route is cir-
ca 35 kilometer. Maar het maakt 
niet zoveel uit welke afstand u 
�etst, het is veel belangrijker dat 
u �etst. Want dan kunt u weer 

volop genieten van een gezellige 
dag in een mooie omgeving tij-
dens een zorgvuldig voorbereide 
�etstocht, en dit alles ten behoe-
ve van het Goede Doel. 

Startposten
De startposten liggen dit jaar in: 
Amstelveen, Uithoorn, Waver-
veen, Vinkeveen, Vreeland, Ab-
coude, Amsterdam en Ouder-
kerk aan de Amstel. Onderaan 
dit artikel en op de website www.
dorpentocht.net zijn de exac-
te adressen en afstanden ver-
meld. Bij veel van deze startplaat-
sen zijn voldoende parkeerplaat-
sen voor het geval u er voor kiest 

Gratis Bridge Clinic
Regio - Op zaterdag 25 mei kunt 
u gratis een bridge clinic volgen 
in Partycentrum Colijn, Uithoorn. 
U wordt ontvangen door Andre 
van Herel, o�cieel bridgedocent 
en hij gaat u vertellen wat bridge 
inhoudt. Gedurende de les zijn 
er nog 2 assistenten die u verder 
helpen. Bridge is een spannend 
kaartspel waaraan eenieder heel 
veel plezier kan beleven en dat 
nooit verveelt. Door middel van 
samenwerking met je partner en 
elkaar goed begrijpen, kom je tot 
het beste spel. Het is ook een he-
le sociale sport waarbij je veel 
mensen ontmoet in een gezel-
lige sfeer. Leeftijd is niet van be-
lang en het verveelt nooit!!! Dus 
wat let u om zaterdag 25 mei ge-
zellig naar Colijn te komen. Ze 
beginnen om 10 uur en met be-
hulp van een overzichtelijke po-

werpresentatie laten wij u kennis 
maken met de basistechnieken 
van bridge, zoals de puntentel-
ling, wat is bieden enz. Halverwe-
ge is er tijd voor een kopje ko�e 
of thee en daarna gaat u een aan-
tal spelletjes echt spelen onder 
begeleiding van een van de assi-
stenten. Deze spellen zijn speci-
aal uitgezocht en laten het princi-
pe van bridge duidelijk zien. Om 
12 uur is het afgelopen en bent u 
dan enthousiast geworden, kunt 
u zich opgeven voor de bridge-
lessen die in oktober weer van 
start gaan. Mocht u zelf al bridger 
zijn en iemand graag willen intro-
duceren, bent u beide ook van 
harte welkom. Wilt u nog meer 
informatie, neem dan contact op 
met Andre via de mail bridgedo-
cent.andre@gmail.com of mobiel 
06-15115388.

Word redder bij Reddingsbrigade 
Vinkeveense Plassen
Regio - Met beide handen pak-
te de Reddingsbrigade Vinke-
veense Plassen de gelegen-

heid aan om op de Open Dag 
van Optisport in Mijdrecht zich 
te presenteren. Onder het mot-

Dubbelslag voor UWTC 
leden Tim en Jetze in België
Regio - Paralympisch handbiker 
Jetze Plat (27) is de World Cup in 
het Belgische Oostende begon-
nen met een overwinning. In de 
ruim 18 kilometer lange tijdrit 
was de regerend wereldkampi-
oen ondanks de harde wind aan 
de kust de snelste in de klasse 
H4. Het zilver ging naar de Ame-
rikaan Thomas Davis, brons was 
voor Thomas Frühwirth (Oosten-
rijk).  Plat startte als leider in het 
wereldbekerklassement als laat-
ste en wist dus wat zijn concur-
renten gedaan hadden. “Vooraf 
had ik een plan gemaakt, samen 
met mijn coach Guido Vroemen, 
en dat heb ik niet aangepast op 
de tijden van mijn concurrenten”, 
zegt de Noord-Hollander. “Ik wist 
welke vermogens ik moest trap-
pen, waar ik iets meer moest wer-
ken en waar ik het rustig aan kon 
doen. Dat plan heb ik perfect uit 
kunnen voeren. Het was niet mijn 
beste tijdrit ooit, maar wel sterk. 
En deze overwinning is ook weer 
heel belangrijk voor kwali�catie 
voor de Paralympische Spelen 

van volgend jaar.” Na de hoogte-
meters in de Italiaanse heuvels 
van het eerste wereldbekerweek-
end, nu een week geleden, was 
het parcours aan de Belgische 
kust totaal anders. “Ja, de zwaarte 
van de tijdrit lag nu niet in de be-
klimmingen. 

Oostende
In Oostende was het zo plat als 
een dubbeltje”, lacht Plat. “Nu was 
het vooral de wind die het lastig 
maakte. Wind mee haalde ik snel-
heden tot bijna 60 kilometer per 
uur, wind tegen reed ik niet har-
der dan 32 per uur. Daarom was 
het ook zo belangrijk dat ik voor-
af een duidelijk plan had. En dat 
werkte super! Ondanks de zwa-
re omstandigheden heb ik heel 
hard gereden, bij alle tussenme-
tingen had ik de snelste tijd.” Met 
deze overwinning versterkt Plat 
zijn leidende positie in het we-
reldbekerklassement én in de 
race om kwali�catiepunten voor 
Tokio 2020. Komende zaterdag 
rijdt Plat in Oostende de weg-

to: Kom gratis een proe�es vol-
gen bij de Reddingsbrigade Vin-
keveense Plassen waren de red-
ders aanwezig. Tijdens de proef-
les werd kort uitgelegd wat de 
bedoeling was. Instructeurs van 
de Reddingsbrigade(RVP) gingen 
met de kinderen te water. De kin-
deren maakten kennis met diver-
se facetten van het zwemmend 
redden. Enthousiast deden de 
kinderen de oefeningen om een 
drenkeling te redden nadat ze 
eerst zelf voor drenkeling hadden 
gespeeld. Een goede combinatie 
van plezier en via speciale zwem-

vaardigheden worden de uitda-
gende en leuke reddings-oplei-
dingen aan jong en oud gege-
ven. Vanaf 6 jaar met een diplo-
ma van het zwemABC kun je elke 
woensdagavond, tussen 19.00 en 
21.15 uur, les krijgen van de Red-
dingsbrigade in het Veenweide-
bad in Mijdrecht. Het hele zwem-
bad is dan exclusief beschikbaar 
voor de ZDRV/RVP. Dus wat let 
je: Word een redder! Meld je aan, 
via zr@zdrv.nl, voor een proe�es. 
Je krijgt zo spoedig mogelijk be-
richt van ons over: in welke groep 
en hoe laat je we je graag zien ko-
men. Het enige wat je nodig hebt 
is zwemkleding en een hand-
doek, makkelijker kunnen we het 
niet maken. Tot gauw “Redder 
In Spé”. We zien je graag komen. 
Meer info op www.zdrv.nl

wedstrijd. Plat: “Nu eerst goed 
herstellen, goed eten, uitrusten 
en zaterdag weer vol aan de bak!”

Strijd
Tim de Vries uit Vinkeveen streed 
zijn strijd tegen de wind in de 
klasse H5. En ook Tim wist de tijd-
rit te winnen. Het zilver was voor 
de Australiër Stuart Tripp, die 
ruim 30 seconde meer nodig had 
om de �nish te passeren. En de 
Fransman Loic Vergnaud mocht 
de bronzen medaille in ontvangst 
nemen. Zaterdag 18 mei wisten 
zowel Tim als Jetze ook de weg-
wedstrijd op hun naam te schrij-
ven. Beide deden dus goede za-
ken in het kwali�catie traject voor 
de Paralympische Spelen van vol-
gend jaar in Tokio. 

Europese spelen
Lorena Wiebes is door bonds-
coach Loes Gunnewijk geselec-
teerd om mee te doen aan de Eu-
ropese Spelen in Minsk (Wit Rus-
land). Deze vinden plaats van 21 
t/m 30 juni. Voor het onderdeel 

wegwielrennen zal Lorena samen 
met Anna van der Breggen, Mari-
anne Vos, Amy Pieters en Chantal 
Blaak gaan strijden voor een Ne-
derlandse overwinning. 

Winst voor Lorena 
in Veldhoven
Zaterdag 18 mei kwam Lorena 
weer in Nederland in actie. In de 
eindsprint liet zij zien hoe sterk 
ze momenteel is. Met �etslengtes 
voorsprong won zij de eindsprint 
van het peloton en hiermee kon 
ze weer een overwinning op haar 
zegelijst bijschrijven.

Veteranen
Zaterdag 18 mei hebben de UWTC 
renners John Tromp en Guus Zan-
tingh deelgenomen aan een ve-
teranen wedstrijd in Alphen aan 
de Rijn. Bij de 70+ werd hard ge-
reden vanaf het startsein en met 
nog een halve koers te gaan de-
marreerde Piet Gruteke en nam 
een kleine voorsprong. Zes ron-
den voor het einde ontsnapte 
nog een renner uit het peloton 
maar hij wist de koploper niet te 
achterhalen. Piet Gruteke uit Rot-
terdam won de wedstrijd voor 
Hans van Bavel uit Sint Antho-
nis. Guus Zantingh won de spurt 
van het peloton voor de 3e plaats. 
Bij de 60+ ontstond al vroeg in 
de wedstrijd een kopgroep van 

zes renners en zij bouwden een 
mooie voorsprong op en werden 
niet meer ingehaald. De wedstrijd 
werd gewonnen door de kam-
pioen van Nederland Ron Paf-
fen uit Milsbeek voor Bert Bak-
ker uit Zaandam. John Tromp ein-
digde de wedstrijd als 11e. Bij de 
50+ stonden 35 renners aan de 
start waarvan drie UWTC-ers, Re-
ne Oudshoorn, Louis Oude Elfe-
rink en Mark Best. Het was prima 
koersweer. Na de vliegende start 
proberen verschillende renners 
te ontsnappen, maar geen enke-
le groep kreeg echt de ruimte. Na 
een half uur koers begonnen de 
volgende serie ontsnappingen. 
Louis en Mark reden goed van vo-
ren, maar uiteindelijk reden vier 
man weg uit het peloton zon-
der UWTC-ers. Deze vier konden 
hun voorsprong langzaam uit-
bouwen. Daarachter bleef het on-
rustig wat uiteindelijk leidde tot 
wederom een ontsnapping van 
vier renners. Met nog 5 ronden 
te gaan konden Theo Leenderts 
en Mark Best uit het peloton weg-
rijden en het gat naar de tweede 
groep dichten. In de sprint om de 
5e plek moest Mark zijn meerde-
re erkennen in Theo, waardoor 
hij 6e werd. Louis kon zich voor-
in de pelotonssprint handhaven 
en eindigde op de 15e plek. Re-
ne eindige in het peloton op de 
31e stek.

Ronde van Kortenhoef
Zondag 19 mei waren er weer 
volle startvelden bij de ronde van 
Kortenhoef. Het parcours is een 
mooie omloop van ruim 3 km 
lengte. Bij de elite/beloften/ama-
teurs gingen zo’n 100 renners van 
start. De 3 UWTC-ers mochten 
zich achteraan opstellen. Voor 
Bart de Veer weer zijn eerste of-
�ciële wegwedstrijd na het suc-
cesvolle veldritseizoen. Jeroen 
Breewel had vorige week zijn de-
buut gemaakt, na een jaar zonder 
wedstrijden. En onze tijdritspeci-
alist Armando van Bruggen had al 
een paar criteriums in de benen. 
Het ging gelijk na de start hard en 

toen na een paar rondes gebeld 
werd voor het 3-ronde klasse-
ment ging de wedstrijd echt los. 
Er ontstond een kopgroep van 3 
man en Jeroen wist op imposan-
te wijze de oversteek te maken. 
Later sloot er nog iemand aan en 
deze kopgroep van 5 man werkte 
goed samen en wisten langzaam 
maar zeker de voorsprong uit te 
bouwen, ondanks een jagend pe-
loton. Bart kon zich goed hand-
haven in het peloton, hoewel hij 
het niet gemakkelijk had. Voor Ar-
mando ging het bij tijd en wijle te 
hard en al vroeg moest hij het pe-
loton laten gaan. Armando reed 
de wedstrijd wel uit en werd 67e. 
Voorin werd het in de laatste fa-
se spannend. Renners sprongen 
weg uit het jagende peloton en 
de voorsprong van de kopgroep 
werd weer kleiner. In een span-
nende sprint wist Jeroen Breewel 
zijn voorwiel als eerste over de 
streep te drukken. Bart werd 29e.

NK selectiewedstrijd jeugd
In Amsterdam is dit weekend de 
laatste NK selectiewedstrijd voor 
de jeugd verreden. Vijf UWTC le-
den waren hier aanwezig. Bij 
jeugd cat 3 werd Floris Fransen 
13e. Floris is nog niet zo lang lid 
en dit was zijn 1e NK selectiewed-
strijd. Zus Emilie Fransen kwam 
bij jeugd cat 4 als 12e over de 
streep (en 5e meisje). Bij het NK 
rijden de meisjes apart en Emi-
lie heeft zich hiervoor als 4e ge-
plaatst van ons district.

Bij cat 7 streden Rens Grömmel, 
Lars Hopman en Mike Derogee 
mee. Hier waren 10 startplaatsen 
te verdienen. Mike reed alle se-
lectiewedstrijden een top 6 uit-
slag en heeft zich als 8e renner 
gekwali�ceerd voor het NK. Voor 
Rens en Lars was de concurren-
tie nog te groot. Zij werden 17e 
en 18e in het algemeen klasse-
ment.  Op 15 juni mogen Emilie 
en Mike dus meedoen aan het NK 
namens UWTC dat in het mooie 
dorp Ameide wordt verreden. (fo-
to’s Corrie de Veer)

met de auto naar de start te ko-
men. Bij meerdere posten is het 
mogelijk om iets te eten en/of te 
drinken. In de routebeschrijving 
zijn deze plaatsen duidelijk aan-
gegeven. U kunt ook bij een an-
dere langs de route gelegen ho-
recagelegenheid iets nuttigen of 
gewoon op een bankje in het gras 
uw eigen lunch gebruiken. 

Stempel
Bij elke post ontvangt u een stem-
pel met een letter op uw deelne-
merskaart. De letters vormen sa-
men het codewoord van de dag 
en dit woord heeft zoals altijd te 
maken met het Goede Doel, nu 
het Bartiméus Fonds. De Dorpen-
tocht staat al lang bekend om 
de goede organisatie en brengt 
u langs de meest schitterende 
plekken in de omgeving. En zo-
als u gewend bent, ieder jaar 
een andere route. De Stichting 
Dorpentocht steekt elk jaar veel 
tijd en moeite in het vinden van 
�etspaden waar u nog niet eer-
der geweest bent. En na a�oop 
van uw �etstocht ontvangt u zo-
als gebruikelijk natuurlijk het fel 
begeerde erelint. Deze fraai uit-
gevoerde herinnering is uw be-
wijs van deelname. Er zijn �etsers 
die intussen alle 41 voorgaande 
exemplaren hebben verzameld. 

Kosten
De kosten van deelname zijn 
nog steeds €4,50 (op de dag van 
de tocht), maar u betaalt slechts 
€3,50 als u vooraf bij één van de 
voorverkoopadressen een deel-
nemerskaart aanschaft (zie on-
der). En wederom is er weer de 
mogelijkheid een deelnemers-
kaart via de website www.dor-
pentocht.net te bestellen. Dan 
betaalt u €4,00 (inclusief verzend-
kosten). De hoofd-startpost is net 
als vorig jaar in het gebouw van 
het Keizer Karel College aan Ele-

gast 5 te Amstelveen. Graag tref-
fen wij u op zondag 2 juni a.s. 
daar, of op één van de andere on-
derstaande startposten.

Starplaatsen
- Amstelveen (35 + 55 km)
 Keizer Karel College, Elegast 5
- Uithoorn (35 + 55 km)
 UWTC, Randhoornweg 100
- Waverveen (35 + 55 km)
 Hoek Veldweg /
 Proostdijerdwarsweg
- Vinkeveen (55 km)
 Café restaurant Viersprong,   
 Vinkenkade 2
- Vreeland (55 km)
 Dorpshuis Fetha, Fetha 16
- Abcoude (55 km)
 Fietsbrug Amsterdam
 Rijnkanaal
- Ouderkerk a/d Amstel
 (35 + 55 km)
 Café De Vrije Handel, 
 Dorpsstraat 7

Voorverkoop
Voorverkoop is van vrijdagmid-
dag 17 mei 2019 tot en met vrij-
dag 31 mei 2019 bij onderstaan-
de adressen.
- Bruna Amstelveen  
 Groenhof 118
- Boekhuis Aalsmeer   
 Zijdstraat 12 NIEUW 
- Mondria Mijdrecht  
 De Lindeboom 11
- Bruna Uithoorn  
- Amstelplein 81 NIEUW
- Stichting Dorpentocht
 www.dorpentocht.net 

Prijzen (per deelnemerskaart):
-  In de voorverkoop is het
 tarief € 3,50 
-  Het tarief voor bestellen via de 
 website www.dorpentocht.  
 net is € 4,00 (inclusief
 verzendkosten)
-  Op de dag van de tocht is het   
 tarief €4,50 

Starttijd
Er kan gestart worden vanaf 9:00 
uur tot 14:00 uur. Alle posten slui-
ten uiterlijk 17:00 uur








