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Watersportcentrum Vinkeveen Haven

We zijn een echte dorpshaven
Vinkeveen Haven is ontstaan vanuit de Zeilschool Vinkeveen. Met de groei van de zeilschool is ook de haven
steeds meer uitgebreid. Vinkeveen Haven richt zich vooral op de verhuur van boten. Daar hebben ze er veel
van, horen we van havenmeester Koen Bolt.
door piet van buul

“De haven ligt in feite midden in het
dorp,” zegt Koen. “We zijn dan ook
een echte dorpshaven. Je loopt er zo
naar toe. Ook fietsers onderbreken
hun tocht om hier op het terras van
‘Het Voordek’ even te rusten en wat
te drinken. We zijn het hele jaar door
open, dus ook buiten het vaarseizoen
kan men voor een hapje en een
drankje bij ons terecht. We zijn ook
erkend als trouwlocatie. Ook trouwen

foto's patrick hesse

op een schip behoort tot de mogelijkheden.”
Bij Vinkeveen Haven heeft men een
ruim aanbod aan zeilboten te huur.
Daarnaast zijn er de motorboten en
sloepen. Verder beschikt Vinkeveen
Haven over een vloot van vijf platbodems voor maximaal 12 personen.
Dat zijn boten van rond 1900 die 11
tot 15 meter lang zijn. Wanneer je
zo’n boot wilt huren is dat inclusief
de schipper. Ook open
sloepen voor maximaal 19
personen zijn beschikbaar
inclusief de schipper. Op
het Partyschip De Tijd is
ruimte voor groepen tot 50
personen. Koen: “De salonboot komt van het voormalige Golden Tulip Hotel
bij de A2. Men kan er met
verenigingen, families of
bedrijven mee rondvaren.
De boot is ook officieel
erkend als trouwlocatie.
Een leuke entourage met
feest op de boot en intussen
genieten van de prachtige
omgeving van de Vinkeveense plassen.”
Evenementen
Vinkeveen Haven orga-

niseert het hele jaar door tal van
evenementen die uiteraard ook op de
watersport gericht zijn. Koen Bolt:
“We kunnen hier groepen van wel
een paar honderd mensen ontvangen. Dan kun je denken aan familie
uitstapjes, aan schoolkampen en
aan bedrijfsmeetings. Veel bedrijven
komen bij ons voor een interne cursus
of voor een teambuilding bijeenkomst. Na een paar uur vergaderen is
het toch heerlijk om met z’n allen het
water op te gaan.”
De haven is ook buitengewoon
geschikt voor het houden van
kinderfeestjes. Koen: “Je kunt van
alles op het water doen zoals zeilen
of kanoën. Maar we hebben ook een
aparte plek waar een kampvuur kan
worden aangelegd. Er kan gebarbecued worden, we doen spelletjes zoals
steps of GPS, kortom de kids kunnen
zich hier prima vermaken.”
Ligplaatsen
Vinkeveen Haven verhuurt ook
ligplaatsen voor boten. “We hebben
een sloepenhaven met ligplaatsen
voor open sloepen,”zegt Koen. “We
verhuren die ligplaatsen sinds een
paar jaar en daar zit nog steeds groei
in. Er zijn ook nu nog wel ligplaatsen
vrij.”

Vinkeveen Haven beschikt over een
café restaurant ‘Het Voordek’. Er is
een groot terras aan het water met
een beweegbaar dak. Ook bij minder
mooi weer kan men er heerlijk aan
het water zitten. Er is een groepsaccommodatie met 75 slaapplaatsen.
Er is een privé strandje voor de
kleintjes, een konijnenheuvel en een
speelveld dat geschikt is voor allerlei
activiteiten. Koen: “Men kan bij ons

terecht voor tal van zaken, voor feesten en partijen, voor vergaderingen
of cursussen, voor watersportplezier,
zowel sportief als actief.”
Alles over Vinkeveen Haven kan men
vinden op de site

www.vinkeveenhaven.nl.
De haven is gelegen aan de
Herenweg 144 in Vinkeveen.
Telefoon 0297 26 19 90.
Email: info@vinkeveenhaven.nl.
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De kokmeeuw
Voor elk wat wils
Ik ben typisch zo'n meeuw die zich
in de zomermaanden het liefst in het
binnenland ophoudt. Die duinen, het
gebied waar ik doorgaans nestel, ik
vind ze mooi maar al dat zand waait
alleen maar in je ogen. Nee, sinds ik
de Vinkeveense plassen heb ontdekt,
ben ik meer en meer te vinden in de
gebieden rondom dit heerlijke water.

Ik mag dan nog wel eens last hebben
van de aluminium vogels die Schiphol
aandoen –als vogel heb je daar
overigens niets te zoeken, want ze
schieten je zo voor je knar– rondom
het Vinkeveense ben ik graag. Water
zat, mooie eilandjes, grotere eilanden,
waar je zo maar gratis en voor nop op
mag bivakkeren. Dat doet men dan
ook massaal. Wat velen niet weten, is

Events

MEI

Tuinmarkt in Mijdrecht
14 mei 2011 - Tuinmarkt in het
centrum van Mijdrecht
25 mei 2011 - Jaarmarkt in het
centrum van Mijdrecht
Spinning4Life Raadhuisplein,
Mijdrecht
28 mei 2011
Start: 09.00 uur
Eind: 19.00 uur
Op zaterdag 28 mei wordt voor de
tweede keer Spinning4Life
gehouden: een 4-uur durende
spinning marathon t.b.v. de projecten van Stichting4Life in Kenia.
Meer weten of inschrijven:
bezoek www.stichting4life.nl

JUNI
AJOC Festival
vrijdag 10 juni 2011
Bovendijk Mijdrecht
20.00 – 02.00 uur
Tijdens de eerste festivalavond van
het AJOC Festival 2011 gaan we
terug naar de jaren 90. Met Party
Animals, Ben Liebrand, Twenty 4
Seven en 90's NOW
zaterdag 11 2011
Bovendijk Mijdrecht

20.03 – 01.00 uur
Het AJOC Festival heeft Racoon,
Alain Clark en Waylon weten te
strikken voor optredens op
zaterdag 11 juni.

zondag 12 juni 2011
21.15 – 00.30 uur
Bovendijk Mijdrecht
De 3JS en Jan Smit komen er op
zondag 12 juni voor zorgen dat de
bezoekers van het AJOC Festival
zich in Volendamse sferen
bevinden.
maandag / familiedag
13 juni 2011
14.00 – 23.30 uur
Bovendijk Mijdrecht
Het maandagprogramma van het
AJOC Festival is weer bomvol.
Binnen in de tent en op het buitenterrein zijn weer volop activiteiten,
attracties en optredens voor jong
en oud! Op 16 april start de
kaartverkoop van het AJOC
Festival 2011.
Straattheater Festival
De Ronde Venen 2011
18 juni 2011
Centrum Mijdrecht
Het jaarlijkse straattheaterfestival
in Mijdrecht.

vleugelpen dat ik die nog wel eens
moet strekken voor ik van Abcoude
naar De Hoef ben gefladderd. Het resultaat is een fijne vliegtocht, waaruit
ik de conclusie mag trekken dat De
Ronde Venen een gebied is waar voor
elk wat wils opgeld doet.
		
Kokmeeuw

dat Vinkeveen tijdens de zomermaanden met vele tienduizenden inwoners
wordt uitgebreid. Het grappige is
dat je ze niet eens opmerkt, er is dus
voldoende plek voor iedereen. Je kunt
er ook achter een snelle boot waterskiën. Na heel veel geharrewar, dat
hoort een beetje bij De Ronde Venen,
is dat mogelijk geworden. Maar als ik
zo mijn rondjes draai, zie ik ook jeugd

op speciale boards gebruik maken
van de baan. Dat doet mij als meeuw
deugd. Als ik eens een uitstapje maak
en via Wilnis naar Mijdrecht vlieg, zie
ik dat het ook daar goed toeven is. De
terrassen zijn vol en gezellig en wordt
veel gefietst, maar ook gewandeld.
Nu ik sinds kort ook Abcoude en
Baambrugge tot mijn vlieggebied
mag rekenen, moet het mij van mijn

www.straattheaterdrv.nl

AUGUSTUS

Colofon

Vogelvrij Zomerfestival
25 juni 2011
Meer informatie kunt u vinden op
www.vogelvrij-festival.nl

Film aan de Plas
13 augustus 2011 vanaf 20.00 uur
Eiland 1 Vinkeveen
Stichting Woelig Water presents:
Film aan de Plas Een OpenluchtBios ervaring voor het hele gezin.
Vanaf het water of op het eiland te
zien en te beleven. Plaats: Eiland 1
Vinkeveen

Deze special is een uitgave van
A-side Publishing B.V. en wordt verspreid
als bijlage van De Groene Venen.

Wilnis Festival
Van woensdag 17 augustus 2011
t/m zaterdag 20 augustus.
Meer informatie kunt u vinden op
www.wilnisfestival.nl

Hoofdredacteur:
Rob Isaacs

Straatvoetbaltoernooi 2011
25 juni 2011
Het centrum van Mijdrecht
Starttijd: 09:30
Eindtijd: 17:00

JULI
Nationaal Regenboogevenement
Vinkeveense Plassen
2 juli 2011
Locatie: Vinkeveense plassen
Van 29 juni t/m 3 juli 2011
vindt op de Hollands-Utrechtse
Plassen het eerste Nationaal
Regenboogevenement plaats.
Dit zeilevenement speelt zich af
op verschillende plassen in Het
Groene Hart. Op zaterdag 2 juli
zijn de Vinkeveense Plassen aan de
beurt. De deelnemende gemeenten
hebben een eigen Regenboogboot
die vijf wedstrijddagen lang de eer
verdedigt. Voor de bezoekers is er
behalve de zeilwedstrijd van alles
te zien en te beleven!
Meer informatie: www.nationaalregenboogevenement.nl
Feestweek Vinkeveen 2011
13 juli 2011 tot en met 16 juli
2011. Diverse artiesten en
activiteiten. Meer informatie kunt
u vinden op www.vinkeveen.nu.

Redactieadres:
Rendementsweg 24
3641 SL Mijdrecht
Telefoon: 0297-38 52 57
E-mail: info@degroenevenen.nl
www.degroenevenen.nl

Aan deze uitgave werkten mee:
Peter Bakker, Paul Bosman,
Piet van Buul, Patrick Hesse, Marlous van
Merkenstein.

Kinder disco + 70's 80's
The Party
27 augustus 2011
Centrum Mijdrecht
Kinder disco + 70's 80's The Part
in Mijdrecht

Fotografie:
Peter Bakker, Patrick Hesse (visionquest.nl)
en anderen.
Vormgeving en opmaak:
Rob Isaacs, Rachel Gerards

SEPTEMBER

Advertentieverkoop:
Peter Bakker, Youri Lieberton.
Kijk op www.degroenevenen.nl voor
aanleverspecificaties en -tijden.

Nacht van Neptunus
3 september 2011
Vinkeveense Plassen.

Druk: Dijkman Offset, Diemen

De Culinaire Venen 2011
10 september 2011
Centrum van Mijdrecht.
Meer informatie kunt u vinden op
www.culinairevenen.nl

Distributie:
De Groene Venen wordt wekelijks
huis-aan-huis bezorgd door een eigen
bezorgteam.
Bel voor bezorgklachten: 0297-38 52 57

9e Mijdrechtse Dweildag
17 september 2011
in het centrum van Mijdrecht

© 2011 A-side Publishing B.V. Niets uit
deze uitgave mag worden overgenomen
zonder uitdrukkelijke toestemming van
de uitgever.







º Ligplaats voor grote en kleine schepen.
º Overdekte en niet overdekte winterstalling.
º Mogelijkheid tot overdekte zelfreparatie.
º Kraanvermogen 9 ton.
º In– en verkoop.
º Eigen parkeerterrein met slagboom.
º Luxe douche- en toiletgelegenheid.
º Onderhoud en reparatie.
º Verkoop ijs en frisdranken.
º Verhuur roei– en motorboten.
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Duiken leer je op de Scuba-Academie
Op het terrein van Jachthaven Achterbos bevindt zich de ScubaAcademie. De duikschool vormt samen met het sloepencentrum en de
jachthaven één bedrijf, dat geleid wordt door Cees den Toom en Bob
Brouwer. Cees gaat over het duiken.
door piet van buul

De Scuba-Academie is acht jaar
geleden opgericht. Cees den Toom:
“Ons doel is om op hoog niveau
duikopleidingen voor zowel het recreatieve als het technische duiken
te verzorgen. Onze duikopleidingen
gaan van beginners tot en met de
opleiding van duikinstructeurs. De
opleidingen zijn behoorlijk intensief.
Dat moet ook wel want het plezier
van het duiken wordt in hoge
mate bepaald door de ervaring, de
veiligheid en het comfort. De duiker
moet over voldoende theoretische
kennis beschikken en de duiktechniek goed beheersen. Veiligheid

staat voorop.”
Het duiken
Er kunnen tal van redenen zijn om
een opleiding tot duiker te gaan
volgen. Cees: “We kunnen onze
opleidingen ook heel gericht op de
wensen van de cursisten toesnijden.
Of het nu gaat om recreatief duiken
of technisch duiken, of men geïnteresseerd is onderwaterfotografie
of dat men zich wil richten op de
onderwater biologie. Onderzoeken
wat er allemaal leeft en groeit onder water. Er kunnen dus verschillende redenen zijn waarom men wil

gaan duiken.”
De basisopleiding wordt door
Scuba-Academie in Vinkeveen
gegeven. “We doen hier de theoretische opleiding en we leggen hier
de basis van het duiken. We zien
dat de laatste tijd de belangstelling
voor het technisch duiken toeneemt.
Daarbij gaan we wat verder dan bij
het ‘normale’ recreatieve duiken.
Bij het recreatieve duiken gaan we
meestal tot maximaal 30 meter
diep. Bij het technisch duiken onderscheiden we het diepduiken tot
zo’n zestig meter of soms nog wel
dieper. Ook het wrakduiken en het
grotduiken hoort bij het technisch
duiken. Ook voor het technisch duiken leggen we hier in Vinkeveen de
basis. De afronding vindt dan plaats

in Kroatië. Grotduiken doen we op
speciale locaties in Hongarije.”
Scuba beschikt in Vinkeveen over
een complete duikwinkel met een
volledig assortiment duikbenodigdheden voor zowel het recreatieve
als het technisch duiken.
Kennismaken
Voor mensen die eens een keer
de belevenis van het duiken willen
ervaren is er bij Scuba-Academie
de mogelijkheid om een proefduik
te maken. Voor de prijs van 35 euro
beleeft men de sensatie van de onderwater wereld van de Vinkeveense Plassen. “Het is hier een ideale
duiklocatie. Het water van de plas
is helder en je kunt onder water
van alles zien. Het is heel boeiend,”

vertelt Cees. “We verzorgen hier
bij de duikschool ook evenementen
voor kleine groepen. Daarbij kun
je denken aan familiefeestjes, een
vrijgezellenfeest of gewoon een
dagje uit met een stel vrienden.
We organiseren bootduiken voor
verenigingen en groepen. Uiteraard
zijn de duiken op maat naar gelang
de ervaring van de deelnemers. Je
kunt bij ons ook terecht voor een
leuke dag met activiteiten op en
rond het water, af te sluiten met
een gezellige barbecue hier op ons
terras.”
Scuba-Academie is gevestigd aan
Achterbos 22b in Vinkeveen bij
Jachthaven Achterbos. Telefoon
0297 212285. Meer informatie op
internet: www.scuba-academie.nl.
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VVP Verhuur is klaar voor het nieuwe seizoen

Vissen en tot rust komen aan de plassen
Bij VVP Verhuur kun je overnachten en een ligplaats of een motorboot
huren. De jachthaven van het verhuurbedrijf heeft nieuwe steigers en
is klaar voor het nieuwe seizoen.
door marlous van merkenstein

VVP Verhuur aan de Baambrugse
Zuwe groeide de afgelopen acht
jaar uit tot een bedrijf dat recreatieverblijven, bootjes en ligplaatsen
voor motorboten en zeilboten
verhuurt. Overnachten is mogelijk
vanaf één persoon tot maximaal zes
personen per accommodatie. Deze
zijn voorzien van CV en het hele
jaar door te huur. Verspreid over het
terrein en direct aan de Vinkeveense plassen liggen verschillende
appartementen, twee chalets en een
ruime woonboot. Eigenaresse Irma
Klinkhamer noemt de woonboot de
trots van het bedrijf. Bovendien is
de boot enigszins rolstoelvriendelijk
en voorzien van een invalidentoilet. De woonboot bereik je via de
steiger van de jachthaven en je zit
hier dan ook helemaal vrij en direct
aan de plas. Rondom de woonboot
bevinden zich een vlonder, aflopend
naar een terras, met grasveld en
een nieuwe steiger die VVP Verhuur dit jaar liet maken; de ideale
stek voor vissers.
Maar ook in de andere accommodaties is het goed toeven. Zo heeft
het appartement voor maximaal
vier personen, gelegen op de eerste
verdieping, een terras van zo’n 30

foto's patrick hesse

m² met uitzicht over de plassen.
Alle appartementen zijn onlangs
voorzien van flatscreen televisie en
hebben boxspring bedden, aangevuld met comfortabele slaapbanken
waar éénpersoonsbedden van te
maken zijn.
De twee chalets liggen aan de andere kant van de Baambrugse Zuwe
en kijken uit op de grote plas en
op één van de zandeilanden, waar
het bij mooi weer gezellig druk is
en waar ligweiden en strandjes zijn
om te zwemmen. Binnen vind je er
geen doorsnee hotelmeubilair, maar
meubelstukken die de gasten het
gevoel geven dat ze thuis zijn. Sinds
kort is op het hele terrein internet
aanwezig waar gasten tegen een
kleine vergoeding gebruik van kunnen maken.
De accommodaties beschikken
allemaal over een badkamer, wc en
een keuken, maar indien gewenst
verzorgt VVP Verhuur het ontbijt of
een picknickmand voor onderweg.
“We zijn heel flexibel,” vertelt
Irma. “Voor wie daar behoefte
aan heeft, bieden we bijvoorbeeld
hotelservice aan. Dan wordt de accommodatie dagelijks nagelopen en
voorzien van schone handdoeken.”

VVP Verhuur ligt aan de Vinkeveense Plassen. Irma: “Vanaf hier kun
je allerlei uitstapjes maken, bijvoorbeeld fietsend, wandelend of met
een bootje. Je kunt vissen, maar
ook heerlijk tot rust komen.” In de
zomer komen hier toeristen vanuit
binnen- en buitenland. Irma knapte
ieder jaar wel wat op in de haven
en een paar steigers werden er vijf
jaar geleden al nieuw bijgezet. “Nu
dacht ik, laten we het in één keer
goed doen, dan hebben we daar tien
tot vijftien jaar profijt van,” vertelt

Irma. Dus liet ze afgelopen winter
de hoofd- en zijsteigers en de daar
aangelegen steigers voor de boxen
van de boten vervangen. Inmiddels
zit het werk erop en is VVP Verhuur
klaar voor het seizoen.
VVP Verhuur heeft zes motorboten
voor de verhuur, waaronder een
zevenpersoons sloep met kussens
en een nieuwe toer/visboot met
daarop twee draaistoeltjes. Deze is
toegevoegd in samenwerking met
Struik Watersport.

Voor meer informatie kijk op
www.vvpverhuur.nl of bel
0652025555.
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Deins Tweewielers adviseert kopers van elektrische fiets

Fietsen met een
duwtje in de rug
De elektrische fiets is niet meer enkel voor mensen die iets mankeren.
Steeds meer mensen schaffen volgens Yvonne Deins van Deins Tweewielers een elektrisch exemplaar aan voor dat duwtje in de rug.
door marlous van merkenstein

De elektrische fiets wordt steeds
populairder, meent Yvonne Deins
van fietsenwinkel Deins Tweewielers uit Mijdrecht. “Vroeger kochten vooral mensen die iets mankeerden zo’n fiets,” vertelt Yvonne.
“Tegenwoordig zijn het ook veel gewone mensen, veelal vijftigplussers,
die de elektrische fiets aanschaffen
om het zichzelf iets gemakkelijker
te maken.”
Een elektrische fiets wijkt weinig af
van een normale fiets, behalve dat
je met hulp van de oplaadbare accu
wordt ondersteund. “Het voordeel
is dat je zelf blijft bewegen, want
de accu ondersteunt enkel. Je moet
dus zelf blijven trappen; wel krijg
je echt een duwtje in de rug,” legt
Yvonne uit. “Hierdoor wordt de
stap om te gaan fietsen minder
groot en stappen mensen sneller op
de fiets. Ook je bereik is groter. Zo
merk ik dat mensen makkelijker de
fiets meenemen op de fietsendrager
en lekker ergens een stuk gaan
fietsen.”

foto patrick hesse

Bijna alle mensen die zo’n fiets
hebben aangeschaft vragen zich
volgens Yvonne af waarom ze er
niet eerder één hebben aangeschaft. Yvonne: “Vaak koopt een
echtpaar ze in een setje van twee,
omdat een stel tegelijk overgaat
op een elektrische fiets .” Volgens
de eigenaresse bereiden de kopers
zich goed voor. “Ze zoeken vaak op
internet al informatie op en weten
precies wat ze willen. Bijvoorbeeld
een fiets met een uitneembare accu,
waarbij je mee moet trappen of
juist één waarbij je zelf de snelheid
kunt bepalen.” Yvonne neemt uitgebreid de tijd om haar klanten te
informeren. “Het is dan ook een behoorlijke uitgave. We hebben fietsen
van vijf verschillende merken en de
prijzen variëren tussen de 1649 en
3200 euro,” vertelt ze.
Yvonne geeft tips en uitleg en mensen kunnen verschillende fietsen
uitproberen. “Want dan kun je pas
voelen of een fiets bevalt,” zegt ze.
Wat haar betreft mogen klanten
zelfs een elektrische fiets een hele

middag of ochtend uitproberen.
“Als ze dat van te voren aangeven,
zorg ik dat de fiets beschikbaar is.”
Voor liefhebbers van fietstochten
heeft Deins een leuke gadget in de
winkel liggen. Voor minder dan een
tientje koop je een Bikepointer en
routekaart, van bijvoorbeeld het
Groene Hart, met daarop speciale

knooppunten. De Bikepointer is
een apparaatje dat fietsers aan het
stuur kunnen hangen. Daarop staat
een eigen uitgeschreven route aan
de hand van de knooppunten die op
de plattegrond staan. Yvonne: “De
avond van tevoren kun je je eigen
samengestelde route opschrijven,
dan heb je eigenlijk al voorpret.

Op de kaart staat ook aangegeven
waar restaurantjes of andere leuke
dingen voor onderweg zitten. Ook
die kun je noteren op je Bikepointer.”
Voor meer informatie zie

www.deins-tweewielers.nl.
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Golfen tussen de weilanden

Golfpark Wilnis heeft weer plaats voor nieuwe leden
Golfpark Wilnis breidde flink uit
en verdubbelde vorig jaar het aantal holes van negen naar achttien.
De tegenwoordig volwaardige
A-baan heeft weer plaats voor
nieuwe leden!
door marlous van merkenstein
foto's patrick hesse

“Golfpark Wilnis heeft sinds vorig
jaar een volwaardige baan met
achttien holes. Voorheen waren dat
er negen,” vertelt Tom Blasse. Hij is
baanmanager van het golfpark dat
wordt gerund door de familie Kool
uit Wilnis. Golf wordt steeds populairder, merkt hij. Dat komt mooi
uit, want de baan, aangesloten bij
Samenwerkingsverband Golfbanen
Nederland, heeft plaats voor nieuwe
leden. De golfbaan bevindt zich op
een prachtige locatie, middenin
het Groene Hart en met uitzicht
over de polder Veldzijde in Wilnis.
Hier bevindt het park zich tussen
de weilanden op een lap grond van
zestig hectare met waterpartijen en
hoogteverschillen.
Eén van de belangrijke aspecten
die komt kijken bij de golfsport, is
concentratie. “Zonder concentratie is het onmogelijk om het spel
binnen het aantal slagen te halen.
De rustige omgeving werkt dan ook
bevorderend,” legt Blasse uit. Het
golfpark in Wilnis is een par 71
baan, wat inhoudt dat een volwaardig golfer binnen 71 slagen het

balletje in alle achttien holes moet
zien te krijgen. Een beginner mag
daar meer slagen over doen.
Wie golf niet als een echte sport
ziet, komt bedrogen uit. De baan is
bijna zes kilometer lang, dus golfers
lopen al gauw tien kilometer. “Veel
van onze leden zijn senioren. Zij
lopen de ronde wekelijks en met
zichtbaar gemak. Voor een ronde
ben je gauw vier à vijf uur bezig,”
vertelt Blasse. “Je bent fysiek
bezig in de buitenlucht, met lopen
en slaan. De combinatie met de
concentratie die vereist is, maakt de
sport zwaar.”
Na afloop kunnen de golfers bijkomen in Restaurant Veldzijde in het
clubhuis. Om iets te eten of drinken,
dat kan variëren van een kop koffie
met appelgebak of borrelen op het
terras met bitterballen, tot een
dagschotel of zelfs een compleet
driegangendiner. Want golven is ook
een sport voor levensgenieters en
een sociale bezigheid, die gebruikt
wordt om te netwerken. Daarom
heeft Golfpark Wilnis een business-

club. Meer dan honderd bedrijven
zijn inmiddels lid. Met het speciale
businesslidmaatschap kan een bedrijf gasten meenemen en deelnemen aan businessdagen. Consump-

ties in het restaurant worden eens
per maand in rekening gebracht.
Ook golfamateurs kunnen bij
Golfpark Wilnis terecht. Het park

beschikt over een oefenveld en een
driving range, een plek met meerdere afslagplaatsen. Met hulp van
een professioneel golfer kun je de
beginselen leren van het slaan van
de bal. Een vereiste om je golfvaardigheidsbewijs te halen. Want pas
met dit diploma op zak mag je de
echte baan op. Ook is het mogelijk
om eenmalig een balletje te slaan,
zonder lid te worden van de club.
Voor meer informatie over het golfpark zie: www.golfparkwilnis.nl.
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Chefkok Streefkerk zoekt de uitdaging

Eten vol verrassingen bij De Eetkamer
Naast de gerechten die op het menu staan, kunnen gasten zich bij De
Eetkamer van Vinkeveen laten verrassen door eigenaar en chef-kok
Erik Streefkerk. Aan de bar en op het terras van het restaurant kun je
bovendien heerlijk borrelen.
door marlous van merkenstein

Op de kruising van de Vinkenkade
en de Baambrugse Zuwe gelegen
langs de A2, die je door de nieuwe
geluidswal niet meer hoort, staat
een boerderijtje van ruim honderd
jaar oud. Het is niet alleen een
prachtig historisch pand; binnen kun
je heerlijk eten en op het terras kun
je al vroeg in het jaar beschut in de
zon zitten. De boerderij staat sinds
’97 bekend als restaurant De Eetkamer van Vinkeveen. Een naam die
eigenaar en chef-kok Erik Streefkerk bewust koos, omdat hij wil dat
gasten zich op het gemak voelen
in de zaak. Lekker eten kun je er
ook. De menukaart is gebaseerd op
de Franse keuken, gevarieerd met
Italiaanse en Aziatische invloeden.
Wie zich graag laat verrassen, kan
bij De Eetkamer een verrassingsmenu bestellen vanaf drie gangen. “Als
je me zegt wat je wel en wat je niet
lust, dan verzin ik ter plekke leuke
gerechten,” vertelt Erik. “Mensen
reageren daar altijd heel enthousiast
op en mensen proeven dingen die ze
uit zichzelf niet zouden bestellen en
blijken ze het meestal ontzettend
lekker te vinden. Dat vind ik een uitdaging.” De Eetkamer heeft verder

foto's patrick hesse

een lunchkaart, maar in de middag
kun je ook gewoon gerechten van de
avondkaart bestellen.
Binnen in het pand proef je de
authentieke sfeer en waant de bezoeker zich even in het verleden. Op
de vloer ligt nog de originele houten
vloer en in de hal liggen nog de
oorspronkelijke tegels. Ook de tafels
en de bar zijn van hout en ornamenten en balken sieren het plafond.
Erik: “Ik heb expres niet voor een
moderne look gekozen, want zo vind
ik het sfeervol en gezellig.”
De Eetkamer van Vinkeveen staat
bekend in de regio als restaurant,
maar Erik ziet graag dat mensen
komen borrelen. Het bargedeelte en
het terras lenen zich daar uitstekend voor. "Het is ook mogelijk om
een snelle lunch, diner of borrel te
nuttigen voordat je gezellig met je
vrienden/collega’s naar een voetbalwedstrijd of concert in de Amsterdam Arena gaat. Kortom ik probeer
het de gasten zoveel mogelijk naar
de zin te maken, vriendelijkheid en
kwaliteit staat bij mij hoog in het
vaandel."
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Rijkenberg Tuinmeubelen is klaar voor de zomer

“Tuinmeubilair aanschaffen hoort een feestje te zijn”
Als de krokussen ontluiken en de naderende lente aankondigen, is het tijd om weer aandacht aan de tuin te
besteden. Bij Rijkenberg Tuinmeubelen in Mijdrecht zijn ze dan al helemaal klaar voor het naderende buitenseizoen, vertelt Gustav Rijkenberg.
door piet van buul en rob isaacs

In 2005 besloot Gustav Rijkenberg zich volledig te richten op de
tuinmeubelen. Hij verhuisde met
zijn bedrijf van de Bozenhoven naar
een ruim pand aan de Industrieweg.
“Het verkopen van tuinmeubelen
en allerlei accessoires die daarbij
horen, is heel erg leuk om te doen.
Wij richten ons vooral op het middensegment van de markt, maar
bieden ook producten in een lagere
prijsklasse, alsmede in het wat hogere segment. We zijn met een vijftiental collega’s, verspreid over het
land, een samenwerkingsverband
aangegaan. Gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen we een eigen
collectie tuinmeubelen, die we in
het Verre Oosten laten maken. Die
brengen we uit onder de merknaam
B7club en B7. Deze aanpak biedt
hele mooie en aparte sets tuinmeubelen tegen scherpe prijzen. De
kracht van de collectie is dat we
een heel assortiment presenteren,
dat in allerlei samenstellingen
met elkaar te combineren is. Onze
klanten kunnen daardoor geheel
naar eigen smaak en behoefte hun
tuinsets op maat samen stellen. Van
comfortabele zitstoelen, lounge
meubelen en tafels, tot complete
eetkamersets. En dat alles van
kwalitatief hoogwaardig materiaal.

- foto patrick hesse

De meubelen worden gemaakt van
kunststof rotan. Dat is een massieve
kunststof draad die op een aluminium frame gevlochten wordt. Het
materiaal is licht en onderhoudsvriendelijk en het heeft de uitstraling van binnenmeubelen.”
Veel variatie
Naast het eigen merk kunststof rotan meubelen biedt Rijkenberg een
ruime collectie aluminium stoelen
met textilene zittingen en rugleuningen. Gustav: “Het voordeel is
dat je er zonder aparte kussens
heel plezierig op kunt zitten. Ze
zijn vaak inklapbaar, zodat ze in
de winterperiode makkelijk op te
bergen zijn. En bij elke set is ook
een bijpassende tafel te leveren.
Lage tafels en eettafels zijn er
tegenwoordig ook in RVS, in vlechtwerk of in aluminium. Daarnaast
verkopen wij ook natuurstenen
tafels in diverse steensoorten. Er is
dus volop keuze.”
De houten stoelen raken er wat
uit. “Die vragen nu eenmaal wat
meer onderhoud en mensen kiezen
dan toch liever voor de meubelen
die veel lichter zijn, makkelijker te
hanteren en onderhoudsvriendelijker. Houten tafels zijn nog wel ruim
voorradig. Ze dienen vaak als basis

voor een combinatie met vintage
teakhouten zitmeubelen.” Nieuw
in de collectie van Rijkenberg zijn
de Polywood tuinmeubelen. “Het
is kunststof,” zegt Gustav, “maar
het lijkt heel erg op hout. Het grote
voordeel hiervan is dat het makkelijk in onderhoud is en dat het
helemaal niet verkleurt.”
Alles voor de tuin
Nu de zomer weer voor de deur
staat, verplaatst het leven zich
naar de tuin. We willen niet alleen
lekker lui in het zonnetje zitten,
maar ook buiten eten. Gustav: “Je
wilt toch de mooie dagen zo lang
mogelijk te laten duren. We leveren
dus ook tuinverlichting. En wanneer
het ’s avonds wat frisser wordt, kan
een terrasverwarming uitkomst
bieden. We leveren terrasverwarmingstoestellen op elektriciteit,
infrarood en op gas. En buiten
eten wordt tegenwoordig wel erg
makkelijk gemaakt met behulp van
fraaie buitenkeukens die van alle
gemakken voorzien zijn. En mocht
het zonnetje iets te fel schijnen dan
biedt ook een parasol uitkomst. Ook
hier zie je een trend van makkelijk
bedienbare, lichtgewicht parasols.”
Service

Ambiance,

kort een eigen Magazine uit. Dat is
van internet te downloaden, maar
kan ook hier opgehaald worden. En
naast de uitgebreide collectie hebben we ook in onze showroom een
outlethoekje. Daar staan vaak losse
stoelen, enkele stuks en zo, die we
tegen een voordeelprijsje aanbieden. En tenslotte wil ik er ook nog
op wijzen dat we hier voor de deur
over een ruime parkeergelegenheid
beschikken.”
Rijkenberg Tuinmeubelen is
gevestigd aan de Industrieweg 43
in Mijdrecht. Tel 0297 281501.
www.rijkenbergtuinmeubelen.nl.
Openingstijden op maandag van
13.00 – 18.00 uur. Van dinsdag t/m
donderdag van 10.00 tot 18.00
uur, Vrijdag van 10.00 – 18.00 uur
en van 19.00 tot 21.00 uur en op
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

• Ski • Snowboard • Bad-/beachmode
• Surf • Kite • Wake

vakkennis!

Vinkenkade 31 • Vinkeveen
Tel. 0294 - 29 18 12

Kijk voor aanbiedingen & openingstijden
op www.topsurf.nl of volg ons via
www.facebook.com/topsurfvinkeveen

11015

en

kwaliteit

Gustav Rijkenberg en zijn medewerkers vinden het belangrijk dat
de klanten een optimale service
wordt geboden. “De aanschaf
van tuinmeubilair is meestal een
behoorlijk bedrag voor de klant.
Daar nemen we graag de tijd voor.
Je koopt zoiets toch maar één keer
in de zoveel jaar. Dan moet het wel
een feestje zijn,” vindt Gustav. “We
hebben hier 1100 vierkante meter
showroom, dus we kunnen van alles
laten zien. Ons hele assortiment is
ook op onze site www.rijkenbergtuinmeubelen.nl te zien. We merken
dat veel mensen van te voren al
op internet hebben rondgekeken.
Maar je koopt zoiets natuurlijk
niet digitaal. Je wilt het toch even
zien en voelen hoe fijn zo’n stoel
of tuinbank zit. Indien gewenst,
brengen wij de gekochte spullen
netjes thuis. Ook geven we sinds
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Nieuwe leden van harte welkom

10 jaar waterskiën in Vinkeveen
Voordat er uiteindelijk toestemming verleend werd voor een waterskibaan in Vinkeveen, hebben velen zich
actief ingezet om de mogelijkheden voor waterskiën op de Vinkeveense Plassen te onderzoeken. De nodige
‘hobbels’ moesten genomen worden om uiteindelijk tot een oplossing te komen. Het is alweer tien jaar
geleden dat het groene licht gegeven werd. Waterskivereniging De Ronde Venen viert dan ook dit jaar haar
10-jarig jubileum.
Er is in deze tien jaar veel veranderd. Wat vroeger alleen waterskiën was, is tegenwoordig uitgebreid
met wakeboarden, wakesurfen,
wakeskaten en kneeboarden. De
ontwikkelingen op dit gebied staan
niet stil en dat hoort bij een club als
deze. Jaarlijks zijn er vele mensen
die ervan genieten om hun rondjes
over de plas te maken. Gedurende
het jaar worden er voor de leden
van de waterskivereniging diverse
activiteiten georganiseerd. Een
opening van het seizoen, twee kindermiddagen, een wakesurf-clinic
en dit jaar dus ook een jubileumfeest. De vereniging is volwassen en

professioneel geworden.
Naast plezier beleven op het water
staat veiligheid hoog in het vaandel.
Tijdens de openingstijden van de
baan zijn er vaak baancommissarissen aanwezig. Deze zien erop toe
dat alles veilig en volgens de regels
plaatsvindt. Ook letten zij erop dat
het niet te druk is op de baan. De
baan begint al met een prachtige
steiger, waar de leden kunnen
aanleggen om op hun gemak het
wakeboard of de ski’s aan te trekken. Verder is de baan duidelijk
gemarkeerd met gele boeien om de
‘grenzen’ aan te geven.

Heb je zelf geen boot of materiaal,
dan bestaat er bij onze “Wakeboardschool” de mogelijkheid tot
het nemen van lessen. Gerard en
Petra van Wakeboardschool Vinkeveen bieden een breed pakket aan
mogelijkheden. Van klein tot groot,
echt schitterend om te zien hoe zij
mensen enthousiast kunnen maken
voor deze sport en het ze ook kunnen leren.
Jaarlijks vragen
velen hun
vergunning weer
aan voor het
komend jaar,
ook dit jaar is
dat weer in volle
gang. Dat wil
niet zeggen dat
er geen mogelijkheden meer
zijn, er zijn nog
vergunningen
verkrijgbaar!
Mocht je interesse hebben
informeer gerust
eens naar de
mogelijkheden.

Wakeboardschool Vinkeveen geeft les aan waaghalzen

Met 38 km per uur op een
board over het water
Waaghalzen kunnen bij Wakeboardschool Vinkeveen kennismaken met de sport of hun technieken aanscherpen. ‘Wakeboarden is echt vallen en weer opstaan.’
Gerard en Petra geven al acht jaar wakeboardles op de Vinkeveense Plassen. Sinds 2006
hebben ze hun eigen school, Wakeboardschool Vinkeveen, die is gevestigd bij Jachthaven De
Wilgenhoek aan de Groenlandsekade. Op de plas maken ze gebruik van de waterskibaan. Want
ook bij wakeboarden hang je achter een boot, alleen sta je op een board in plaats van op ski’s.
door marlous van merkenstein

Bij de wakeboardschool werken ze niet met
vaste lessen. Je kunt het gehele zomerseizoen
een losse les nemen van vijftien minuten,
een 10-rittenkaart kopen of met een groepje
een uur het water op. Voor een verjaardags- ,
vrijgezellen- of kinderfeestje maakt Gerard een
speciale prijs. “Vijftien minuten wakeboarden
lijkt misschien kort, maar daarna ben je echt
kapot,” vertelt Gerard. “Je wordt voortgetrokken door een boot en het water levert weerstand. Je lichaam rekt op en beginnelingen
kunnen de dag erna rekenen op spierpijn.” Wie
het nooit eerder heeft gedaan, leert allereerst
om overeind te komen en vervolgens te blijven
staan. “Dat kunnen de meesten na één of twee
lessen wel,” vertelt Gerard. “Bij wakeboarden
ben je nooit uitgeleerd. Zodra je kunt staan, kun
je starten met het leren van trucjes.”
Pas sinds 2003 maakt de sport een opmars in
Nederland. Toen Gerard zich jaren geleden voor
de sport begon te interesseren, was er nog weinig over bekend. Hij en zijn vrouw hebben het
zichzelf grotendeels geleerd met hulp van Amerikaanse videobanden. Het is volgens Gerard
geen sport voor watjes. “Je vaart maximaal 38
kilometer per uur en met kinderen langzamer.

foto patrick hesse

Ook al doe je geen gekke dingen op je board,
het water kan hard aankomen. Het is en blijft
een X-treme sport,” meent de instructeur.
“Mensen haken op een bepaald punt meestal
af vanwege pijn en angst. Wakeboarden is echt
vallen en weer opstaan.”
In Vinkeveen staat meestal een briesje en de
baan ligt dwars op de westenwind. Maar soms
is het een dag windstil; de beste dagen om te
wakeboarden. Gerard: “Dat is vergelijkbaar met
verse sneeuw. Met vlak water kom je makkelijk
overeind, want je hebt geen last van hobbeltjes.”
In de wintermaanden wonen Gerard en Petra
in Breda. Na oud en nieuw begint het aftellen
naar het voorjaar, want ieder jaar komen ze
met veel plezier naar Vinkeveen. Gerard: “De
omgeving is prachtig en het water zo schoon dat
ik de plantjes onder me door zie gaan wanneer
ik op het board sta.”
Naast wakeboarden kun je bij Wakeboardschool
Vinkeveen ook wakeskaten, waterskiën, monoskien, wakesurfen en kneeboarden. Voor meer
informatie kunt u kijken op:

www.wakeboardschoolvinkeveen.nl.

Op de site www.waterskidrv.nl is
veel informatie te vinden. Via dit
medium houden we je op de hoogte
van de mogelijkheden en festiviteiten.

Kortom, er is in 10 jaar veel veranderd en het fantastische initiatief
van vele jaren geleden is uiteindelijk uitgegroeid tot een prachtig
fenomeen. Kom zelf eens kijken!
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De Wilgenhoek gemoderniseerd tot drijvende haven

"Eén van de mooiste havens van Nederland"
Van jachthaven met ligplaatsen
aan legakkers tot moderne haven met drijvende steigers en de
nieuwste technieken. De Wilgenhoek in Vinkeveen onderging een
enorme verbouwing. ‘Dit soort
steigers hebben niet veel havens.’
door marlous van merkenstein
foto patrick hesse

Afgelopen winter ging de verbouwing
van De Wilgenhoek, die al jaren op
de planning stond, eindelijk van start.
Voorheen beschikte de jachthaven
over een kleine tweehonderdvijftig
ligplaatsen, gebouwd rondom twee
en later drie legakkers. Deze en alle
steigers en ligplaatsen werden gesloopt en weggegraven. In de plaats
kwam één hoofdsteiger. Daaraan
bevinden zich zijsteigers met ranke
vingerpieren met ruime boxen voor
iedere ligplaats, zodat boten makkelijk in en uit kunnen varen. Ook
liggen deze nu met de kop in de wind,
in plaats van voorheen dwars op de
wind. De steigers zijn riant breed.
Gasten kunnen elkaar met gemak
passeren. De haven biedt nu plek
aan circa 325 boten. Eigenaar van
de jachthaven Felix van der Linden:
“Door de veranderende economie en
markt heb je meer klanten en werk
nodig. De weggegraven eilanden zijn
hierbij ten gunste gekomen.”
De Wilgenhoek koos voor drijvende
steigers, die bij elkaar worden gehou-

den door veertig stalen basispalen
van ruim een halve meter breed.
“Het kost weinig onderhoud, want
het hout van de steigers ligt hoog en
droog boven het water,” legt Felix
uit. De vingerpieren zitten zo aan de
zijsteigers gemonteerd, dat ze makkelijk los te maken en op te schuiven
zijn. “De steigers zijn van het merk
Metalu, daar is meer dan vijftig procent van de Franse zeehavens mee
gemaakt,” vertelt Felix. “Het is een

prachtig systeem. Alles is doordacht
en dat merk je. Dit soort steigers hebben niet veel havens.”
De Wilgenhoek investeerde in
moderne faciliteiten. Zo moest
water voorheen worden getapt bij
het benzinestation op het terrein,
nu staan verspreid over de steigers
een aantal palen waaruit bezoekers
met een kaartsysteem water en
stroom kunnen afnemen. Tot slot

liet de haven een aantal boothuizen
plaatsen. “Het was een hoop werk
om de werkzaamheden op elkaar
af te stemmen,” meent Felix. “In de
winter ligt de haven slechts voor de
helft vol. Dus lagen alle boten tijdelijk
aan de ene kant van de haven, terwijl
we de andere helft sloopten.” Daarna
verhuisden alle boten naar de nieuwe
helft van de jachthaven en was de
andere kant aan de beurt. Nu rekent
Felix De Wilgenhoek met trots tot

één van de mooiste havens van
Nederland.
Na het zomerseizoen gaat de opknapbeurt aan wal van start. Het kantoor
en de winkel worden vervangen voor
een nieuw gebouw. De werkplaats
wordt uitgebreid en er komt een
restaurant met een terras direct aan
de plas.
Voor meer informatie zie

www.de-wilgenhoek.nl.
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VINKEVEENSE PLASSEN
Recreatie- en Plassenkaart

foto vinkeveen haven
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Hans Venneman Restaurant Lust! Mijdrecht:

“Ons terras vind je voortaan op Eiland 1 in Vinkeveen”
“Natuurlijk hebben we het naar ons zin in Mijdrecht, onze gasten zijn enthousiast en als team vinden we het
prettig hier te werken. Maar tijdens de zomermaanden missen we een terras waar mensen gezellig kunnen
tafelen en borrelen. Mijdrecht is dan duidelijk minder in trek. Toen we via via hoorden dat de eigenaren van
Paviljoen Eiland Eén de horecazaak wilden afstoten waren we meteen in de markt. Een uitdaging van jewelste die we met veel enthousiasme gaan oppakken. Vanaf begin mei gaan we open. Wij dagen u uit kennis te
komen maken met “Lust Beachclub Vinkeveen”. 					
door paul bosman
De zaak wordt inmiddels grondig
verbouwd. Schilders zijn volop in
de weer de wanden van een blauw
witte kleur maar ook zandkleur te
voorzien. Helemaal in het teken
van zon en warmte. Het fraaie
terras biedt een riant uitzicht op de
Vinkeveense Plassen waar, bij mooi
weer, de bootjes af en aan varen.
Je waant je straks in Bloemendaal
waar juist deze zaken zo uitbundig
scoren. Wat is er nu mooier tijdens

Eil

een mooie lome zomerdag te genieten van een voortreffelijke lunch?
Keuze genoeg, maaltijdsalades, een
heerlijke sate, of een drankje met
een bitterballetje. Je gaat lekker
op een van de vele terrasstoelen
of banken zitten. Laat de heerlijke
zomerzon op je lijf schijnen en laat
je haren wapperen in de wind. Je
waant je op dat moment als een
vorst in Vinkeveen. Als de zomerzon
ondergaat en je toe bent aan een

an

d1

Lust Beachclub Vinkeveen

Eil

an

d2

lekker diner staat de Lust Beachclub Vinkeveen er voor jou. Net
zoals je in Mijdrecht gewend bent
staat er een dynamisch team voor
je klaar om je zomerdag culinair
af te sluiten. Tijdens je diner zie je
de zon als het ware in de plassen
ten onder gaan. Je snuift de geur
van zomer en geniet van de zomer
“Lust”.
Lust Beachclub Vinkeveen is
gemakkelijk
bereikbaar via de
A2, afslag Abcoude,
richting Vinkeveen
en volg dan de
pijlen Eiland 1.
Natuurlijk is Eiland
1 ook bereikbaar
via de Groenlandsekade. Afmeren per
boot doe je aan de
achterzijde van de
club waar voldoende
afmeer mogelijkheden zijn. U bent van
harte welkom.

Bij mooi weer zijn we open, kijk naar onze website www.lustvinkeveen.nl

18		

DE GROENE VENEN

DE GROENE VENEN

19

20		

DE GROENE VENEN

Sloepabonnement bij Winkeloord
De trend is sloep varen! Lekker na het werk, op een vrije dag of in het weekend even de
Vinkeveense Plas op voor het ultieme vakantiegevoel.
Jachthaven Winkeloord, heeft dit jaar 10 nieuwe sloepen in de vloot!
Vaar Zonder Zorgen: Sloepabonnement en
zeilabonnement
Naast het zeilabonnement bieden we nu ook
sloepabonnementen.
Vaar Zonder Zorgen een heel seizoen voor
slecht € 1.795,-.
Het lijkt veel geld, maar wat voor tijd en geld
kost een eigen sloep? Nu geen gedoe met
aanschaf, onderhoud en kosten ligplaats en
verzekering.
En het leuke is, je bent niet gebonden aan 1
thuishaven, want het abonnement is geldig op
7 locaties in Nederland. Naast Vinkeveen ook
op o.a. Loosdrecht en de Kaag.
Ons Zeilabonnement is dit jaar uitgebreid met
groeps/gezinsabonnement vanaf € 395,- voor
een seizoen zeilen.
Maar natuurlijk
kan je bij ons
ook terecht voor
losse verhuur
van de sloepen
en kano’s en
valken.
Bedrijfsuitjes
Zoet Water
Events
En ism restaurant Paviljoen
Eiland Eén,
met terras
aan de plas,
verzorgen we

ook bedrijfsuitjes op de Vinkeveense plassen.
Hierbij kan je denken aan wedstrijdzeilen,
platbodem zeilen, Sailgame en Sloepengame
(met gps en mobiel) en nieuw: de Battle van
Vinkeveen (een actief spel met vragen en
opdrachten over het water en op de eilanden
in de nieuwe sloepen) Of wat dacht je van
de Drakenbootrace? Groepsuitjes van 20 tot
120p.
Camping aan het water
Winkeloord is meer dan jachthaven en bootverhuur: Je kan bij ons ook kamperen met
tent of caravan met plekken aan het water.
De enige echte camping aan de Plas!
We zien je graag van de zomer op Winkeloord en Paviljoen Eiland Eén!
Info op www.winkeloord.nl
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Vinkeveen terug op de kaart als trendy hotspot

Spraakmakend RTL 4 duo aan de
'hightea' bij restaurant De Veensteker
Presentatoren Sanne Heijen en Arno Raymakers van het tv programma
Enjoy Life zijn ontwaakt uit hun winterslaap en dat zal de kijker weten! Het dynamiche duo rijdt kris kras door Nederland op zoek naar
trendy hotspots en verrassende vrijetijds belevenissen. Afgelopen week
belandden de twee op het terras en in de keuken van de plek waar
menig bekende en onbekende Vinkevener een leeg glaasje heeft laten
staan: Café-restaurant De Veensteker.
Patrick en William van der Meer,
de altijd lachende eigenaren van
het gerenoveerde hippe en trendy
restaurant, verheugen zich op de
uitzending en staan nog zichtbaar
na te genieten van het RTL bezoek.
Patrick: “de twee waren op zoek
naar een bruisend plekje in Vinkeveen en kwamen speciaal voor
onze ‘High Tea’: we zijn namelijk
de enigen in de regio Amsterdam
waar je niet hoeft te reserveren!”
Broer Willem vult aan: “nadat ze
die in sneltreintempo verorberden
bleven ze zolang nazitten dat Sanne
- ik hoorde dat ze altijd en overal
eet - weer om de kaart vroeg.
Arno is daarop mee de keuken in
gedoken om oesters open te maken
en Sanne bouwde ondertussen een
feestje op het terras met plaatsgenoten. Wat een gezellig stel!” In
het tv programma maken presentatoren Sanne & Arno iedere week
een roadtrip waarbij alle vormen
van ultiem genieten in de vrije
tijd worden belicht. Dat heeft het
spraakmakende tv-duo dus zeker
gedaan in het restaurant waar het
terras de komende maanden vol zal

zitten met dagjesmensen en Vinkeveners die er hetzelfde motto op na
houden: Enjoy Life!
Enjoy Life - zondag 8 mei - RTL
4 - 11:00 uur.
Cafe-restaurant De Veensteker
Achterbos 20
3645 CD Vinkeveen
0297 - 262686
info@veensteker.nl

Sanne Heijen en Arno Raymakers
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Jaren geleden is deze vakkenkaart ontworpen, waarbij het plassengebied is ingedeeld met letters en
cijfers. Op elke jachthaven is die kaart aanwezig. De hulpdiensten raden iedereen aan om te zorgen
dat men de locatie weet waar je boot ligt, of je zomerhuisje staat. Het kan levens redden.
Nog nauwkeuriger is je GPS-locatie, die tegenwoordig op de meeste smartphones zó is op te vragen.
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Recreatieschap en politie trekken samen op bij handhaving en naleving regels:

“Iedereen moet hier veilig en
ontspannen naar hartenlust
kunnen recreëren”
De open plassen, legakkergebieden en de terreinen en routes in het
veenweidengebied vallen onder het werkgebied van het Recreatieschap
Vinkeveense Plassen, dat deel uitmaakt van Recreatie Midden Nederland. In totaal gaat het om 17 vierkante kilometer vaarweg, waar jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers komen recreëren. Om dat in goede banen
te leiden heb je afspraken en spelregels nodig, die zijn vastgelegd in
verordeningen (huis- en gedragsregels). Als je die niet naleeft, wordt
het een puinhoop op de plassen en eilanden. Het Recreatieschap draait
sinds enkele jaren gedurende de zomer gezamenlijke diensten met het
politiewijkteam De Ronde Venen om te waarborgen dat het voor iedereen veilig en onbezorgd genieten is op en bij het water.
door rob isaacs

foto’s peter bakker

Met Rolf Meijer, buitengewoon
opsporings ambtenaar (boa) bij
Recreatie Midden-Nederland, en
Raoul Vrijhoef, wijkagent Vinkeveen
bij de politie, praten we bij Eiland 4
over het vaarseizoen 2011, dat mede
door het mooie weer dit jaar vroeg
van start is gegaan. De mannen zijn
zeer tevreden over de gecombineerde
‘groen/blauw’ teams, waarmee men
’s-zomers gezamenlijke diensten
draait. Rolf Meijer en zijn collega
Alejandro van Lent worden daarbij
ingezet met een team van zes politiemensen. ‘Handhaving’ en toezicht is
één van hun taken, uiteraard worden
de teams ook ingezet voor hulpverlening bij incidenten, ongelukken en
calamiteiten, waar nodig samen met
ambulancediensten en de vrijwillige
brandweer.

promille) en op het in het bezit hebben van een vaarbewijs (verplicht
voor alle vaartuigen die harder dan
20 km/uur kunnen. Boete voor het
niet hebben van een vaarbewijs: 420
euro). Men heeft een duikvergunning
nodig om vanaf Eiland 4 te duiken in
de aldaar gecreëerde duikzone. Ook
op het dragen van duikpenningen
door duikers bij Eiland 4 zullen we
extra alert zijn.” Rolf doelt daarbij
op de invoering van de verplichte
duikpenning dit jaar, voor iedereen
die bij Eiland 4 komt duiken, inclusief
duikscholen en duikverenigingen. De
penning, die € 12,50 per jaar kost (er
zijn ook penningen voor instructeurs
plus zes leerlingen), is alleen te verkrijgen bij de duikshop Aqua Business
Centre (ABC) op Eiland 4. Duikers
zijn verplicht deze te dragen.

Ook dit jaar is handhaving van de
vaarsnelheid van 9 km per uur
(’s nachts 6 km/uur) één van de
prioriteiten. Rolf: “Dat is ergernis
nummer 1 onder de waterrecreanten.
Ook letten we dit jaar nadrukkelijk
op alcoholgebruik, nu de toegestane
promilages gelijk getrokken zijn
met die van het wegverkeer (0,5

Wijkagent Raoul Vrijhoef gaat zijn
eerste vaarseizoen in. In 2004 is hij
begonnen als wijkagent bij De Ronde
Venen, was rechercheur en combineert nu zijn functie als wijkagent
Vinkeveen met vaardiensten op het
water. “Overlast van jongeren is één
van onze speerpunten. Dan moet je
denken aan snelvaren, vernielingen,

verstoren van de orde en illegale
kampvuren. We werken samen met
het project HALT, waarbij staandegehouden jongeren een alternatieve
straf krijgen in plaats van een dure
bekeuring. Dat werkt preventief.”
Visserijwetcontroles, toezicht op afval
en andere milieuzaken, controles
op de vaarwegen, het aantal onderwerpen waar de teams zich mee
bezighouden is legio. Uiteraard gaat
het niet alleen om het verbaliseren
van overtreders, maar ook om een
stuk voorlichting en aanwezigheid
naar het publiek toe. “Die regels zijn
geen doel op zich, maar maken het
mogelijk dat we allemaal genieten
van de fraaie natuur in deze omgeving,” vertellen beide mannen.
Alle informatie over de verordeningen op de Vinkeveense Plassen en de
invoering van de duikpenningen, is te
vinden op

www.recreatiemiddennederland.nl.
Het wijkteam van de politie is bereikbaar op derondevenen@utrecht.
politie.nl voor niet spoedeisende
zaken, zoals vragen of tips. Vanuit dit
e-mailadres worden de vragen doorgezet naar de Boa’s en politie.

In de Vinkeveense Plassen ligt een ring van 12 recreatieeilanden, met strandjes, speelweiden, aanlegsteigers en op de
meeste eilanden toiletvoorzieningen en horeca. Die eilanden zijn
van het recreatieschap, die ze inricht en beheert. Het recreatieschap heeft meer in beheer, dan alleen de Vinkeveense Plassen,
namelijk verschillende kanoroutes, aanlegplaatsen en legakkers. En ook recreatieterreinen in het veenweidengebied, zoals
Pondskoekersluis, De Hoef, Kandelaar, Snoek, Brasem, Heinoomsvaart, Kievit, Donkereindse Bos en Demmerikse Bos. Het
recreatieschap heeft ook fiets- en wandelpaden in eigendom.

Vrijwillige brandweer staat ook
op Vinkeveense Plassen klaar
Aan de Herenweg in Vinkeveen, bijna pal onder de oprit naar de N201, vind je de kazerne van de vrijwillige
brandweer Vinkeveen. De 22 manschappen van het team hebben niet alleen de beschikking over brandweervoertuigen, vanwege het grote wateroppervlakte, staat er ook een brandweervaartuig klaar. Gemiddeld 2030 keer per jaar is het zover: dan gaat de roldeur open, steekt de trailer met tractor de Herenweg over en
ligt de boot dankzij de slipway van Klaas Pater binnen no-time in het water. Oscar van Kouwen en Remco
Oldenburger, beiden lid van de vrijwillige brandweer van Vinkeveen, kunnen er boeiend over vertellen.
door rob isaacs
foto's peter bakker en rob isaacs

Brand, hulpverlening, vermissing
van personen en assistentie van de
ambulance bij bijvoorbeeld reanimaties; het zijn enkele van de taken die
Oscar en Remco met hun collega’s op
de Plassen verrichten.
Snelheid is daarbij essentieel en de
vele eilandjes en kanaaltjes maken
het voor velen moeilijk om zich te oriënteren. Oscar: “Brand zie je meestal
snel, maar iemand die een hartaanval
krijgt, is moeilijker te localiseren als
de omstanders niet precies weten
waar iemand zich bevindt. Meestal
rukken we vast uit en dan horen
we onderweg wel waar we heen
moeten.”Via het C2000 portofoon
systeem schakelt de meldkamer alle

betrokken politie-, brandweer en ambulancediensten in één communicatiegroep, zodat er geen tijd verloren
gaat. “Vanaf Eiland 4 is desgewenst
een tweede boot in te zetten, aldus
Remco Oldenburger, in het dagelijks
leven eigenaar van de gelijknamige
jachthaven aan de Baambrugse Zuwe.
Zijn kennis over de Plassen komt
hem dikwijls goed van pas. “Iemand
heeft het bijvoorbeeld over het Hoge
Bomeneiland, maar de bomen zijn
allang verdwenen. Dat moet je wel
weten als hulpverlener, want anders
vaar je er voorbij omdat je geen
boom ziet!” Daarom heeft men jaren
geleden een vakkenkaart ontworpen
(zie links), waarbij het plassengebied
is ingedeeld met letters en cijfers. Op
elke jachthaven is die kaart aanwezig. Oscar: “We raden iedereen aan

om te zorgen dat je de locatie weet
waar je boot ligt, of je zomerhuisje
staat. Het kan levens redden. Nog
nauwkeuriger is je GPS-locatie, die
tegenwoordig op de meeste smartphones zó is op te vragen.”
Oefenen
Het team is 24 uur per dag en 7
dagen van de week inzetbaar en
regelmatig wordt er getraind en
geoefend voor alle mogelijke calamiteiten, zowel met het eigen team,
als in groter verband, samen met
politie en ambulance, maar ook met
het recreatieschap, de gemeente en
De Goede Vangst (een vereniging die
dijkterreinen, recreatie-eilanden en
viswateren in het Vinkeveense plassengebied beheert –Red).

Tips
Nu het vaarseizoen is begonnen hebben Oscar en Remco een aantal nuttige,
preventieve tips:
• Zorg dat je altijd warme kleding en een dekentje aan boord hebt, ook al is
het prachtig weer als je vertrekt. Het weer kan snel omslaan op het water.
• Kijk uit met barbecueën en terraskachels. Zeker deze weken: het veen is
gortdroog en brandt als een gek. Ga maar na: van veen maken ze turf, dat
eeuwenlang is gebruikt om te stoken.
• Controleer regelmatig de gasslangen. Lekkende koppelingen en poreuze
slangen zorgen elk jaar weer voor veel leed.
• Ga nooit in je eentje het water op of zwemmen op de plas zonder 		
reddingsmiddelen.
• Wees voorzichtig met bijvullen van brandstof, doe dat op geventileerde
plaatsen.
• Zorg voor voldoende blusmiddelen aan boord.

24		

DE GROENE VENEN

Waterfeest in alle kleuren…
Op 2 juli staat Vinkeveen in het
teken van het Nationaal Regenboog
Evenement. Op het water wordt
gestreden, maar ook op de wal is
van alles te zien en te beleven.
Een groep enthousiaste recreatieondernemers, Watersportvereniging
Vinkeveen en Abcoude (WVA),
diverse (sport)verenigingen en de
gemeente hebben een gevarieerd
programma samengesteld. U bent
van harte welkom in Vinkeveen en
wij kunnen u aanbevelen om de
zeilwedstrijd te volgen vanaf zandeiland 1 of zandeiland 4. Op zandeiland 4 zijn allerlei demonstraties
om te zien én om aan deel te
nemen. Verder is er een scala aan
jeugdactiviteiten. De Watersportvereniging Vinkeveen en Abcoude
(WVA) organiseert in samenwerking met Zeilschool Vinkeveen een
jeugdzeilevenement op zandeiland
4. De Rabobank is sponsor van dit

Nieuwe bus voor duikgebied

programmaonderdeel. Gedurende
de hele dag kunnen kinderen tussen
8 en 14 jaar onder deskundige begeleiding kennismaken met zeilen.
Ook voor beginners!
Meer informatie:

www.wvavinkeveen.nl.
Programma:
09.00 uur:
Verzamelen Regenboogboten in
dorpskernen Abcoude, Mijdrecht,
Vinkeveen en Wilnis
11.00 – 17.00 uur:
Activiteiten op zandeiland 4:
jeugdzeilen, diverse demonstraties
en activiteiten (van de duik- en
wakeboardschool, kanovereniging,
diverse watersportorganisaties,
scouting en brandweer), markt.
12.30 uur:
Officiële opening van het Nationaal
Regenboogevenement door burgemeester Marianne Burgman

14.00:
Startschot Regenboog zeilwedstrijd
door de Commissaris van de Koningin, de heer R.C. Robbertsen
17.00 uur:
Prijsuitreiking Zeilwedstrijd en
prijsuitreiking kleurplatenwedstrijd
op zandeiland 1.
Zeilteam
Het verhaal van Regenboog “de
Klerejongens' begint in 2005. Hans
van Drunen leent van Jan Krom de
67, genaamd de 'Witte Walvis', In
de zomer van 2007 is de beslissing genomen de 67 over te nemen
van Jan Krom met de opmerking;
'Ik knap haar op en jij stuurt'. Zo
gezegd zo gedaan. Na overleg met
Herman van Eijk de 'Regenboog
Fluisteraar' is het project van start
gegaan om de 67 in de winter van
2007 te restaureren. De mooie
dieppaarse kleur is kenmerkend
voor de boot die voor De Ronde
Venen gaat uitkomen. Overigens
ook voor jasjes, auto’s en andere
eigendommen van de bemanning.

Woensdag 20 april j.l. is er een nieuwe bus in het duikgebied bij eiland
4 in de Vinkeveense Plassen geplaatst. Vorig jaar werd de bus die toen
onder water lag door vandalen zo beschadigd dat het noodzakelijk was om
hem eruit te halen. In eerste instantie zou de bus al eerder in de plassen
geplaatst worden maar dit ging niet door. De duikers kunnen vanaf nu weer
genieten van de bus onder water.			
foto's peter bakker

kunnen zij in alle rust hun jongen
kunnen grootbrengen.
Zo broedden er vorig jaar 189
broedpaartjes zwarte stern waar dat
in 2009 nog maar 177 waren. Van
225 getelde legsels (in 2009: 216)
kwamen er 189 uit (in 2009: 178).
In totaal werden 170 kuikens vliegvlug. De uitgebreide onderzoeksresultaten kunnen worden gedownload
via www.deutrechtsevenen.nl.

Trots op onze zwarte stern
Eigenlijk is de zwarte stern van
alles een beetje half. Deze vogel
wordt gerekend tot de secundaire
weidevogels omdat hij niet in het
grasland broedt maar in naastgelegen sloten en oevers maar het
is ook geen echte moerasvogel.
Hij broedt bij ons in zoet water en
vertrekt na het broedseizoen naar
Afrika. Daar verblijft hij de rest van
het jaar, zo’n acht maanden, op zee
hoewel hij ook daar de kustzone
opzoekt. In zijn voedsel maakt hij
ook geen duidelijke keuze, in het
broedseizoen eet hij voornamelijk
insecten maar de rest van het jaar
is dat hoofdzakelijk vis. Zelfs de
kleur van zijn veren weet hij niet
te kiezen, in het broedseizoen is hij
zwart en ’s winters is hij grotendeels wit. Maar dat hij hulp kan

gebruiken bij het maken van zijn
nesten en het grootbrengen van zijn
jongen is een vast gegeven.
Sinds 1998 streeft ‘Projectgroep
zwarte stern’, als één van de drie
werkgroepen deel uitmakend van
de Agrarische Natuurvereniging
“De Utrechtse Venen”, naar behoud
van de zwarte stern als weidevogel
binnen het Utrechtse veenweidegebied. Een essentieel onderdeel
van het project is het uitleggen van
vlotjes. In totaal werden er in het
werkgebied (noordwest hoek van
de provincie tussen de Oude Rijn,
de Vecht en de veenriviertjes de
Waver en de Kromme Mijdrecht)
580 vlotjes uitgelegd, 30 meer dan
in 2009). Op deze vlotjes kunnen
zwarte sterns veilig nestelen en

Belangrijk onderdeel van het zwarte
stern-project is dat leefomstandigheden voor de zwarte stern worden
verbeterd met behoud van het historische karakter van het landschap en
de instandhouding van de agrarische
functie. Het is vanzelfsprekend
dat een boer moet bestaan van de
opbrengsten uit zijn bedrijf maar de
werkgroep wil graag laten zien dat
boeren ook heel goed kunnen zorgen
voor de instandhouding van een
waardevol cultuurlandschap waarin
plaats is voor weidevogels.
Dat onze agrariërs meer doen dan
alleen maar boeren is vaak niet
bekend maar de bijdrage die zij
leveren aan natuurbehoud mag niet
worden onderschat. Op een groot
deel van al het agrarische gebied in
de Demmerikse polder worden één
of meerdere vormen van natuurbeheer gerealiseerd waarvan de
meeste zeer succesvol zijn. Ook spelen agrariërs samen met vrijwilligers
een belangrijke rol bij het inventariseren het aantal broedparen, het

monitoren van de legseloverleving
en het tellen van het aantal jongen
dat vliegvlug wordt.
En zo wordt een fietstocht door de
polder ineens een stuk interessanter. Stap eens af en blijf eens even
een paar minuten staan. Grote kans

dat je in een van de sloten vlotjes
ziet liggen waarop vader en moeder
zwarte stern druk bezig zijn met
de opvoeding van hun kroost. Het
prachtige resultaat van een succesvolle samenwerking tussen boer
en zwarte stern.

www.degroenevenen.eu
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EEN GEHEEL NIEUWE KIJK
OP DE 7-ZITTER

CHEVROLET ORLANDO
VANAF € 23.395,De nieuwe Chevrolet Orlando is de eerste 7-zitter die functionaliteit,
veiligheid en een uitgesproken design combineert. Dus hoe u uw
leven ook invult, de Chevrolet Orlando past altijd bij uw levensstijl.

De nieuwe Chevrolet Orlando. Zo veelzijdig als u wilt.

WWW.CHEVROLET.NL

Amsterdam Transformatorweg 39, 020-5816200
Mijdrecht
Communicatieweg 26, 0297-272272
Aalsmeer
Oosteinderweg 110, 0297-329911
Sommige afgebeelde kenmerken kunnen optioneel zijn, enkel beschikbaar op een bepaalde versie of niet beschikbaar in Nederland. De verkoopprijzen zijn inclusief BTW en BPM, excl. metallic lak, kosten rijklaarmaken, kentekenleges en verwijderingsbijdrage. Wijzigingen in prijs en model, evenals druk- en zetfouten
voorbehouden. Vraag uw dealer naar alle volledige voorwaarden of kijk op www.chevrolet.nl

Het gemiddelde brandstofverbruik varieert van 6,0l/100 km tot 7,3l/100 km. De gemiddelde CO2-uitstoot varieert van 159 gr/km tot 186 gr/km.

Café-restaurant Bon het hele jaar door een geliefde plek
’s Zomers is het terras van Café-restaurant Bon in Vinkeveen een geliefde plek, dankzij de unieke omgeving en de gastvrije reputatie die de
familie Bon in vier generaties heeft opgebouwd. Maar ook in de winter
kun je bij Bon terecht.
door marlous van merkenstein

Vier generaties terug begon Caférestaurant Bon als een visserscafeetje aan de Vinkeveense plas.
Steeds vaker kwamen mensen vanuit
Amsterdam en uit het dorp vissen en
een hapje eten. Nu is Bon uitgegroeid
tot een café-restaurant dat het hele
jaar door geopend is en in de zomer
fungeert als pleisterplaats voor fietsers, wandelaars en mensen die vanaf
de plas aanmeren met de boot.
Sinds zo’n acht jaar runt Vincent Bon
de zaak en staat hij in de keuken.
Maar zijn vader Jan en zijn moeder
Truus Bon draaien nog altijd volledig
mee. Jan: “Bon is een unieke plek;
gastvrij en herkenbaar. We doen het
echt met z’n allen. ‘Jan, ben je er nog
steeds?’, zeggen onze bezoekers dan.
Bij veel van hen kwamen hun ouders
ook al hier.”
Hoewel het restaurant aan de andere
kant van de plas ligt, komen de mensen uit Vinkeveen volgens Jan graag
bij het familiebedrijf. “Na een dag op
de plas komen mensen toch even iets
eten of drinken,” vertelt Jan. “We
zijn namelijk bijna de enige horecagelegenheid, waar je vanaf de plas
per boot kunt komen.”
Eigenlijk is de locatie aan de Win-

foto patrick hesse

keldijk ideaal. Vanaf de snelweg is
het slechts drie minuten rijden. Ook
ligt Bon aan een geliefde fietsroute.
Fietsers kunnen op het terras pauzeren en eventueel de elektrische fiets
opladen. Ook loopt de Botshol wandelroute langs het restaurant en ligt
het terras aan de Proostdijersluis, van
waar bootjes binnen komen vanuit de
Waver en Ouderkerk aan de Amstel.
In het zomerseizoen organiseert Bon
iedere twee weken zeilwedstijden op
de woensdagavonden. Het seizoen
wordt geopend met de strijd om de
Bon bokaal en afgesloten in september met de snertwedstrijd. Vincent:
“Het is vooral gezellig. Alle typen
bootjes kunnen meedoen. Kleine en
grote bootjes zeilen tegen elkaar aan
de hand van een speciale verrekenfactor. De avond wordt afgesloten
met een borrel en een hapje.” Dit
jaar viert Bon bovendien het 15-jarig
jubileum van de zeilwedstrijden met
Fred Prins als wedstrijdleider.
In de wintermaanden is het restaurant geopend op vrijdag, zaterdag en
zondag en op afspraak, zoals voor een
bruiloftsfeest, familiereünie, vergadering of bedrijfsborrel. In de zomer
is de zaak dinsdag tot en met zondag

geopend en kunnen mensen op aanvraag een BBQ of vaararrangement
boeken. Van 12:00 tot 17:00 uur kun
je bij Bon lunchen. Daarna is dineren
mogelijk tot 21:00 uur. “We serveren
leuke gerechten voor een eerlijke
prijs,” zegt Vincent. “Ook hebben we
regelmatig dagspecials, samengesteld
met het moois van het seizoen, zoals
asperges of mosselen.”
Voor meer informatie of om je aan te
melden voor de zeilwedstrijd zie

www.bonvinkeveen.nl.

Café-restaurant Bon, Winkeldijk 24, Vinkeveen
0294 - 281394, info@bonvinkeveen.nl
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Met Ark de Triomf ervaar je de Vinkeveense Plassen

Op de Neptunus kom je tot
nieuwe inzichten
Of je nu wilt vergaderen, op zoek bent naar romantiek of iets te vieren hebt, op de Neptunus kan het allemaal. Henk en Annie van Ark de Triomf bieden vaararrangementen op
maat.
door marlous van merkenstein

“We doen geen rondvaarten, maar bieden
Er-vaararrangementen op en om de Vinkeveense plassen,” vertelt Annie, die samen met
haar partner startte met Ark de Triomf. Op
hun motorschip de Neptunus, geschikt voor
groepen tot twaalf personen, kun je warm
binnen zitten, maar ook op het al dan niet
overdekte achterdek of het open voordek.
Het stel had jarenlang een vakantieboederij waar naast verblijfsaccommodaties ook
dagarrangementen werden verzorgd. Beiden
begon het toch weer te kriebelen. “Ik wilde
graag weer gastvrouw zijn en iets met groepen doen. In combinatie met Henk zijn passie
voor varen, was de beslissing snel gemaakt,”
vertelt Annie.
Henk en Annie bieden drie verschillende
basisarrangementen, namelijk VAARgaderen,
Varende Bruidssuite en Er-VAARtochten.
Henk: “Binnen een arrangement is veel mogelijk, want we passen het programma aan
ieders persoonlijke wensen aan.”
De Er-VAARtocht draait om het ervaren van
de Vinkeveense Plassen vanaf de Neptunus.
“We geven onze gasten een stuk uitleg over
het gebied en het ontstaan van de plas. We
laten ze op de plattegrond zien waar we zijn.
Soms stappen ze tijdens het varen uit voor
een wandeling,” zegt Henk. “We willen dat
mensen beleven wat wij beleven. Dat ook hun
hart sneller gaat kloppen wanneer ze op het
water zijn, want eigenlijk is er geen enkel
water mooier dan de Vinkeveense Plassen.”

foto's patrick hesse

Het vaargaderen is ideaal voor brainstormsessies en het opdoen van nieuwe ideeën. “Je
komt tot andere gesprekken en inzichten. Op
het water zijn voelt heel anders dan wanneer
je op het land bent,” vertelt Annie. Ook de
combinatie van varen, vergaderen, een hapje
en een drankje en zelfs zwemmen werkt
inspirerend. Henk: “Het principe: ‘een ander
uitzicht, een nieuw inzicht.’ Zo kunnen we varen en vergaderen afwisselen, waardoor onze
gasten steeds op een nieuwe plek de vergadering voort kunnen zetten.” Annie en Henk
verzorgen toepasselijke maaltijden op de
boot, maar ze werken ook graag samen met
de horeca rond de plassen. In de toekomst
willen zij nog meer gaan samenwerken met
horeca- en recreatiebedrijven. Annie: “Zodat
wij onze gasten een hele dag Vinkeveen aan
kunnen bieden, want de plassen hebben veel
te bieden.”
Geliefden kunnen in de luxe bruidssuite in het
schip, die van alle gemakken is voorzien, een
unieke overnachting beleven. Stellen kunnen
rond de plas worden opgehaald met de boot
of cabrio. Na een korte vaartocht wordt naar
keuze de boot aangemeerd aan een eiland
of aan de wal. Vanaf dat moment hebben de
gasten het rijk alleen. In de ochtend staat alles aan boord klaar voor het ontbijt, zodat de
gasten ook ’s ochtends volop privacy hebben.
De Neptunus vaart het hele jaar door, tenzij
er ijs ligt. Voor meer informatie zie

Alles wat
kamperen
mooi maakt!

www.arkdetriomf.nl.

Wij staan voor u klaar deze zomer. Voor alle merken
caravans/kampeerauto’s, ook voor de speciale
inbouw, movers, airco’s en nog veel meer…

Handelsweg 4 , 3641 RC Mijdrecht, 0297 -24 22 34, www.marsman.net
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Pim Pols van duikcentrum PiMia-Diving:

“Kwaliteit is cruciaal bij een duikopleiding”
PiMia-Diving bestaat nu bijna 10 jaar. Sinds begin 2006 is het bedrijf
gevestigd aan de Demmerik in Vinkeveen; daarvoor in Mijdrecht. Door
de jaren heen heeft PiMia-Diving zich ontwikkeld tot een zeer compleet duikcentrum, waar zowel beginnende als vergevorderde duikers
terecht kunnen voor opleidingen, materialen en ondersteuning van hun
activiteiten.
De oprichter en eigenaar van het
bedrijf is Pim Pols. Een geboren en
getogen Vinkevener. Van jongs af
aan actief op de Vinkeveense Plassen met surfplanken, zeilboten en
motorboten. En de laatste 12 jaar
ook onderwater als duiker. Hierdoor

kent hij de Plassen als geen ander.
Pim is al bijna 10 jaar fulltime
bezig met de duiksport. Hierdoor
heeft hij een flinke ontwikkeling
kunnen doormaken. Hij behoort tot
de hoogst gebrevetteerde duikers
van de wereld en mag op
vrijwel alle niveaus les geven.
Ook is hij zeer actief in het
ontwikkelen van nieuwe opleidingen en technieken. Verder
is hij uitgever van het magazine Diveticker en besteedt
hij veel tijd en aandacht aan
het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten met een nieuwe
service- en reparatieafdeling
en een nieuwe productenlijn
onder de naam Tecdiving.
PiMia-Diving is een echte
PADI duikschool. PADI is wereldwijd de grootste en meest
erkende organisatie op het
gebied van duikopleidingen.
Pim vindt het van belang dat
mensen een goede opleiding
krijgen. Als daarvoor een
paar duiken meer gemaakt
moeten worden, is dat bij zijn
duikschool geen probleem. Hij

vergelijkt dit vaak met het volgen
van een cursus tijdens een vakantie.
Er is dan vaak geen tijd voor het
voldoende opleiden van de duikers
en de kwaliteit laat daardoor vaak
te wensen over.
Veel mensen zijn van mening dat
duiken in Nederland niet echt de
moeite waard kan zijn. Ja, misschien in Zeeland. Maar in Vinkeveen? Pure onzin, is de mening van
Pim. De Vinkeveense Plassen zijn
erg helder. Ook is er veel te zien.
Naast snoek, baars, paling en vele
andere soorten vissen, zijn er de
verschillende soorten rivierkreeften
en de Chinese wolhandkrab. Ook de
begroeiing is in de zomer erg mooi.

De Plassen zijn erg geschikt voor
allerlei soorten trainingsduiken.
Door de maximale diepte van rond
de 50 meter kunnen ook vergevorderde duikers hier hun hart ophalen
en oefenen op het maken van diepe
duiken.
Binnen PiMia-Diving is een grote
groep jonge duikers actief. Vanaf 8
jaar mogen de kinderen beginnen
met duiken in het zwembad. Als
zij 10 jaar zijn kunnen zij onder
begeleiding van een instructeur beginnen met het maken van duiken
in het buitenwater. Prachtig vinden
ze het, zegt Pim. Het is ook voor
ons team altijd weer leuk om de

kinderen de onderwater wereld te
laten ervaren.
Heeft u nog nooit gedoken? Kom
het dan eens proberen en laat u
begeleiden door het zeer ervaren
team van instructeurs en divemasters van PiMia-Diving. Wie al
ervaring met duiken heeft, kan eens
een bootduik maken met een van
de drie boten waarmee iedere week
vele duiken worden gemaakt op de
mooiste plekjes van de Vinkeveense
Plassen.
U vindt PiMia-Diving op Demmerik
25 in Vinkeveen. Kijk voor openingstijden op www.pimia.nl of bel
even naar 0297 263270.
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DE NIEUWE PEUGEOT 508 SW.
NU IN ONZE SHOWROOM

vanaf € 27.325,-

Gem. verbr. (afh. van type motor) l/100 km: 4,5-7,3; km/l: 22,2-13,7; CO2: 116-169 gr/km.

AUTOBEDRIJF HANS LAMMERS B.V.
Aalsmeer Aalsmeerderweg 101 Tel.: (0297) 32 10 26
Mijdrecht Communicatieweg 25 Tel.: (0297) 27 21 11
Woerden Kuipersweg 38 Tel.: (0348) 41 10 44
Alphen a/d Rijn Curieweg 1 Tel.: (0172) 47 72 77
www.hanslammers.nl

De Peugeot 508 SW is er vanaf € 27.325,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van de CO2-uitstoot verwerkt. Adviesleaseprijs 508 SW: € 508,- excl. btw,
incl. verv. vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Wijzigingen voorbehouden. Getoond model kan in details afwijken van de werkelijkheid.
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Peugeot 207 CC

Cabrio rijden, nooit meer wat anders
Van twee typen auto’s wordt geroepen dat je nooit meer iets anders
wilt. De station, omdat je snel gewend raakt aan zo’n zee van ruimte.
En de cabrio, want als je eenmaal de wind door je haren hebt gevoeld
tijdens het rijden, heb je de smaak te pakken. Voor wat inspiratie op
autogebied deze zomer, rijden we voor deze recreatiespecial de 207 CC
van Peugeot-dealer Hans Lammers.
door michael reuling
foto's patrick hesse

Het weer in Nederland lijkt steeds
extremere vormen aan te nemen.
Koude winters met veel sneeuw,
warme zomers met tropische
temperaturen (vorige week werd
al gemeld dat Nederland nu al het
warmste land is van Europa op dit
moment). Ideaal voor een cabrio!
Pardon, veel sneeuw en dan cabrio
rijden? Jazeker, ook dat is allang
geen probleem meer. Steeds meer
cabrio’s komen op de markt met
een hardtop. Zo ook deze 207 CC.
CC, oftewel coupé-cabriolet, staat
eigenlijk voor cabriolet met hard
dak, waardoor deze in gesloten
toestand veel weg heeft van een
coupé. Voordeel is dat je, in tegenstelling tot cabrio’s met een softtop,
geen hardtop meer nodig hebt in de
winter. En komt de zon even door,
dan kun je met een druk op de knop
het dak wegklappen. Eventueel zet
je de verwarming nog aan, evenals
de stoelverwarming, en je kunt
genieten van de eerste stralen zon.
Een ander voordeel is dat je deze
CC met een gerust hard achter laat
in hartje Amsterdam.
De 207 CC is Peugeots instap
cabrio. Voor een schappelijke €
24.000,- is deze compacte convertible voor jou. Uiteraard kun je ‘m
nog wat verder aankleden met een
aantal leuke opties die het leven
nog aangenamer maken. Maar je
hebt niet veel nodig in een cabrio.
De leukste optie en enige reden
waarom je dit type auto koopt bevindt zich boven je. Met één druk op
de knop klap je het dak weg, want
in een cabrio moet je de wind door
je haren voelen. Als je hard genoeg
rijdt met de 207 CC krijg je dat wel
voor elkaar, maar Peugeot heeft bij
al haar cabrio’s de voorruit extreem
ver doorgetrokken. Hierdoor merk
je bij lagere snelheden nauwelijks
iets van de wind. En dat is jammer.
Voordeel daarvan is wel weer dat
je bij lage temperaturen ook sneller
de kap open kunt gooien. Bij hogere
snelheden zul je wat meer merken
van de wind, maar rijd je cabrio
en wil je toch dat je haar in model
blijft (je begrijpt dat ik me even
richt tot één specifieke doelgroep)
dan kun je kiezen voor het windschot. Dit zorgt voor nog minder
windgeruis in het interieur. Maar
toch ik keer weer terug op het punt:
een cabrio rijd je om met je kop in
de wind te rijden!
Wat je direct merkt bij cabrio
rijden, of het nou een hele dikke
sportwagen is, of een licht gemotoriseerd exemplaar; je rijdt
rustiger in het verkeer. Je geeft
wat sneller voorrrang, geniet wat
meer van de omgeving, hebt minder
haast. Zo kom je ook nog eens veel
uitgeruster aan op bestemming. En

je maakt met open dak nog eens
gemakkelijk een praatje met de
fietsers bij het stoplicht. Maar pas
op met wat je op de radio aan hebt.
De hele wereld kan meegenieten,
en dat is met het foute uur op de
radio niet altijd een goede combinatie in een cabrio.
Nu kan ik er een cliché opmerking
uitgooien dat je met een cabrio
de meeste hoofdruimte ter wereld
hebt, maar ook met gesloten kap zit
je als lang persoon prima in de 207
CC. De Fransoos is voorzien van
een achterbank, maar een volwassene wil daar niet graag plaats
nemen. De ruimte kun je dus mooi
gebruiken voor bagage. Want met
een weggeklapt dak is je achterbak
wel ruim gehalveerd.
En hoe rijdt deze 207 CC? De
demo was voorzien van een 1.6
benzinemotor met 120 pk, gekoppeld aan een handgeschakelde
vijf-versnellingsbak. Uiteraard kun
je de motor ook krijgen met 4-traps
automaat. Met de 1.6 kun je lekker
vlot rijden, 0-100 km/u is in 10,6
seconden geklaard. Dat ziet er op
papier niet snel uit, maar in een
cabrio is die beleving al heel anders
met alle windgeruis. En de top van
200 km/u ga je nooit rijden met
het dak naar beneden. Ik zie dus
ook niet echt een reden om voor de
zwaardere 1.6 THP turbo benzinemotor te gaan met 150 pk. De
207 CC stuurt lekker direct, maar
is geen écht scheurijzer. Maar daar
zit de doelgroep van de 207 CC
ook niet op te wachten. Nee, met
de 207 CC heb je een comfortabele
cabrio die je voor alledaagse dingen
kunt inzetten.
Peugeot heeft een enorm succes
met de huidige 207 CC. Voor mensen die wat meer ruimte zoeken,
biedt het merk de 308 CC aan. Net
als de 207 CC is ook dit model vrij
populair. Reden voor het merk om
de wat ruimere vierdeurs op te
frissen om deze zomer goed voor de
dag te komen. Op de AutoRAI was
de afgelopen weken het afgebeelde
model te bewonderen. Met name de
neus is onder handen genomen en is
voorzien van de dagrij-verlichting in
de vorm van LED-verlichting. Beide
auto’s zijn ideaal om de zomer mee
door te komen en ritjes te maken
door de regio of zelfs voor de lange
afstanden naar het zuiden in te
zetten. En in de winter heb je geen
garage nodig, maar rijd je met alle
plezier diezelfde ritten nog een
keer.
Peugeot Hans Lammers
Communicatieweg 25
3641 SG Mijdrecht
Telefoon: 0297-272111
Website: www.hanslammers.nl

Peugeot 207 CC
Gereden versie:
Peugeot 207 CC 1.6 VTi
Vermogen: 120 pk
0-100: 10,6 s
Top: 200 km/u
Gemiddeld verbruik:
1 op 15,4 / 6,5 l/100km
Vanafprijs: € 24.005,Alternatieven:
Mazda MX-5, Mini Cabrio,
Renault Wind, Volkswagen Golf
Cabrio
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Jachthaven Achterbos in Vinkeveen

Jachthaven verkoopt sloepen van eigen merk
Jachthaven Achterbos vormt samen met duikschool Scuba Academie één bedrijf, dat
geleid wordt door Cees den Toom en Bob Brouwer. Cees is de man van het duiken en Bob
houdt zich vooral bezig met de verkoop van sloepen. Samen zijn ze verantwoordelijk voor
Jachthaven Achterbos.
door piet van buul

Bob en Cees hebben onder de naam
‘B&C Lifestyle Boats’ een eigen
sloepenlijn op de markt gezet. Dat
blijkt een gouden greep, want er is
veel vraag naar deze luxe boten.
“Het zijn sloepen die we naar
eigen ontwerp laten bouwen en
die naar wens van de klant worden
afgebouwd,” vertelt Bob. “Het zijn
hoogwaardige sloepen bestemd
voor het luxe segment. Het idee
was om één lijn van boten op de
markt te brengen volgens een vast
concept. De nieuwste versie, de
B&C 825 heeft de motor achterin

foto's patrick hesse

waardoor er veel ruimte ontstaat.
De boot bevat veel comfort zoals
onder meer een afgeschermde
toiletruimte.”
Escape sloepen
Naast het eigen merk verkoopt
Jachthaven Achterbos ook andere
merken. Bob Brouwer: “We zijn
dealer van de Escape sloepen. Dat
is een heel ander verhaal dan de
B&C sloepen. De Escape is een
grote en robuuste sloep van zo’n
7,50 meter lengte, die wij tegen
een heel scherpe prijs kunnen

leveren. Ze zijn
leverbaar met
een ‘in board’
motor en met
een buitenboord
motor. Het
mooie van deze
boten is ook dat
we ze heel snel
kunnen leveren.
We hebben er
elke week wel
een of twee in
bestelling, dus
dat levert korte levertijden op. De
Escape is er in twee modellen, de
Escape 600 en de Escape 750.”
De Lijn Liberty
Naast de eerdergenoemde merken voert het sloepencentrum van
Jachthaven Achterbos nu ook het
bekende merk Liberty. Bob: “Liberty is een innoverend merk. De
sloepen hebben een mooie sierlijke
lijn. De meeste modellen hebben
een buitenboord motor, maar ze zijn
ook inboard te leveren. Er zijn acht
verschillende modellen tegen heel
aantrekkelijke prijzen.”
Met deze drie topmerken biedt

Sloepencentrum Achterbos een
compleet assortiment. “Er is voor
elk wat wils.”stelt Bob vast. “We
leveren sloepen van 5.000 tot
75.000 euro. Naast de nieuwe
sloepen hebben wij meestal ook wel
een aantal interessante occasions.
Het moet dus gek gaan, wil men
hier niet slagen bij de aanschaf van
een goede sloep.”
De Jachthaven
De jachthaven beschikt over een
140 ligplaatsen. Bob: “Mensen die
bij ons een boot kopen, zijn ook
altijd verzekerd van een ligplaats.
Daarnaast beschikken we over een
twintigtal landjes waar men heer-

lijk kan recreëren.”
Recent is men bij de jachthaven ook
begonnen met een nieuwe service
aan de booteigenaren. “We knappen polyester boten op. We maken
ze helemaal schoon, zowel de romp
inclusief het onderwater deel, maar
ook het teak. Alles wordt onderhanden genomen, dus dat hoeft men
voortaan niet meer zelf te doen.
Wanneer de boot klaar is ziet hij er
weer als nieuw uit.”
Jachthaven Achterbos met B&C
Lifestyle Boats is gevestigd aan
Achterbos 22b in Vinkeveen. Telefoon 0297 212 260. Meer informatie op internet: www.achterbos.com
en www.bcboats.eu.
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Zeilschool De Vinkeveense Plassen

Het gaat vooral om het vaarplezier
Rijdend over de N201 kan men al weer regelmatig genieten van de vrolijke aanblik van een grote groep kleine zeilbootjes met fleurige zeilen.
Een teken dat het zeilseizoen in aantocht is. De zeilschool geeft les aan
jong en oud. Het gaat daarbij vooral om het vaarplezier, zegt Koen Bolt
van de zeilschool.
door piet van buul

Zeilschool De Vinkeveense Plassen
is 32 jaar geleden opgericht. “Ze
zijn begonnen aan Achterbos,” zegt
Koen. “Inmiddels zitten we zo’n
25 jaar aan de Herenweg, op de
plek van het voormalige zwembad.
Twintig jaar geleden kwam de
oude gymzaal erbij. Daar geven
we nu onze interne cursussen. En
er zijn een aantal slaapkamers
ingericht met in totaal 75 slaapplaatsen. Deze accommodatie is
vooral gericht op de zeilkampen
die we gedurende het vaarseizoen
organiseren. Men slaapt met vier of
vijf personen op een kamer en we
bieden een complete verzorging,
inclusief ontbijt en lunch.”
Het cursusaanbod
Men kan bij de zeilschool al op
jonge leeftijd kennis maken met de
zeilsport. Koen: “We starten in de
leeftijdscategorie vijf en zesjarigen
met de ‘spettercursus’. Allerlei
spelletjes op en rond het water
maken de kinderen vertrouwd met
het water en met de watersport. De
categorie van zeven t/m twaalf jaar
gaat echt het water op. We varen
dan met kleine bootjes zoals de Op-

foto's patrick hesse

timisten of de Askeladden. Vanaf de
leeftijdsgroep van acht t/m twaalf
jaar en van twaalf t/m achttien jaar
komen dan de wat zwaardere boten
zoals de één- en tweemans zwaardboten. Er is ook een cursus voor de
catamaran en de laatste tijd is er
ook weer vraag naar windsurfcursussen. Ook volwassenen kunnen
bij ons cursussen volgen. Vaak
volgen die privélessen of doen een
weekendcursus. Voor het vaarbewijs
moeten er theoretische cursussen
gevolgd worden. Ook daar kunnen
wij in voorzien. Zo’n vaarbewijs is
verplicht voor de wat grotere en
snellere boten.”
De zeilschool richt zich in de eerste
plaats op de zeilsport. “Maar we
geven ook wel privélessen voor
motorboten en sloepen,”zegt Koen.
“Vaak is dat een kwestie van de
mensen op weg helpen om goed
met de boot om te kunnen gaan.”
De zeilweken
Vanaf de basisschoolleeftijd komen
groepen kinderen een week op
zeilkamp. Koen: “Ze krijgen dan
les maar het is eigenlijk een leuke
vakantieweek op het water. Naast

het zeilen doen we ook allerlei
andere leuke dingen. De kinderen
moeten het zeilen leuk vinden en
wanneer je tijdens zo’n week veel
plezier hebt, dan komt het leren
zeilen vanzelf.”
Dit jaar is er ook weer de Pinkstercursus. Koen: “Dat is altijd een
heel leuk evenement, bestemd voor
gezinnen. Ouders nemen deel met
hun kinderen. Het is een driedaagse
cursus en men blijft hier dan ook
slapen.”
De lessen worden verzorgd door
instructeurs die door de zeilschool
zelf zijn opgeleid. “We hebben zo

rond de 100 instructeurs. Dat zijn
allemaal vrijwilligers, die er vaak
een deel van hun vakantie voor
opofferen. Het grootste deel van
de instructeurs is vroeger ook bij
ons op cursus geweest. Wanneer ze
zestien jaar of ouder zijn kunnen
ze met de opleiding beginnen en
vanaf hun zeventiende mogen ze les
geven,” aldus Koen Bolt.
Het cursusseizoen start in de week
van 2 tot 6 mei en loopt tot eind
oktober.
Op de site www.zeilschoolvinkeveen.nl
kan men alle informatie over de

vele cursussen vinden. De data en
het soort cursus alsmede de prijzen
zijn er vermeld. En men kan zich
ook via de site aanmelden.
Zeilschool Vinkeveen is gevestigd in
Vinkeveen Haven, Herenweg 144 in
Vinkeveen. Telefoon 0297 262200.
E-mail info@zeilschoolvinkeveen.nl.
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De mooiste
tuinmeubelen vindt u bij...

www.RijkenbeRgTuinmeubelen.nl
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