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BodemloosNieuws
24 april 2009
Welkom
Met de zon in mijn gezicht na een heerlijk korfbaldagje maak ik dit 8e BodemloosNieuws.
Heerlijk om weer buiten te korfballen!

Kalender
30 apr 2009 o.v.b. Oranjekorfbal (op de oranjemarkt)
15 mei 2009 19u30 ~ 21u00 Voorjaars Leden Vergadering
21 mei 2009 Hemelvaartsdag: Een stukje de hemel in! (vanaf de C)
Zie de aankondiging op p. 3
29 mei 2009 Vertrek PinXterKamp
21 jun 2009 FamiliekorfbalToernooi
27 jun 2009 Veldafsluiting
6 okt 2009 Najaars Leden Vergadering
Thuiswedstrijden Midlandia 1:

9 mei 2009 15u30 Midlandia 1 - Fiducia 1
6 jun 2009 15u30 Midlandia 1 - Thor (H) 1

www.midlandia.nl voor het
complete wedstrijdschema

Sponsoren
Onderhoud en Timmerbedrijf
S. van de Kuil
www.timmerbedrijfonline.nl

Van den Berg Driebergen

Uw advertentie hier? Contactpersoon: Hans Verhoef, 030-6563361
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Uitnodiging Voorjaars Algemene Ledenvergadering
Geachte L.S.,
Het bestuur van Midlandia nodigt u uit voor de Voorjaars Algemene Ledenvergadering,
waarin wij zullen vooruit kijken naar het seizoen 2009-2010:
Vrijdag 15 mei
Locatie: Schalkwijk Paviljoen
Van 19u30 tot 21u00, met aansluitend de gelegenheid om even bij te praten, waarbij
het bestuur zorgt voor een hapje en een drankje.
Via de post ontvangt u een persoonlijke uitnodiging. Uit milieu- en kostenbesparingen hebben wij er voor gekozen geen bijlagen mee te sturen. In week 19 ontvangt u de uitnodiging
per mail met alle bijlagen. Natuurlijk zullen op 15 mei ook een aantal geprinte papieren in de
kantine liggen.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Midlandia,
Jolaine Houtenbrink, secretaris



- advertenties -

TAPIJT - GORDIJNEN - SLAAPKOMFORT

KOM EERST KIJKEN BIJ VAN EIJKEN

brillen – hoorapparaten – kontaktlenzen
Hessenweg 186, 3731 JN De Bilt
Tel. 030 – 2203795
Het Slot 25, 3981 KA Bunnik
Tel. 030 – 6567708
Maertensplein 22, 3738 GK Maartensdijk
Tel. 0346 - 214324

Molenweg 46 Bunnik
Tel. 030 – 6562047
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De Activiteitencommissie stelt voor:
Met Hemelvaart een stukje de hemel in! (voor C en ouder)
Een oude traditie wordt opgepakt: ACTIEFIETEIT op Hemelvaartsdag. Het lijkt ons leuk om die dag naar de klimhal in
Nieuwegein (sportcomplex De Blokhoeve) te gaan. De kosten:
€10,- tot en met 17 jaar
€19,50 vanaf 18 jaar.
Datum: 21 mei. Tijdstip nog nader te bepalen.
We moeten reserveren, dus het is absoluut nodig dat je je
opgeeft:
Via mail bij Pim van Haaren: pimvanhaaren@hotmail.com.
Uiterste inschrijfdatum is dinsdag 12 mei.

Van de Jeugdcommissie
Alienjacht
30 maart 2009 Om 18.50 uur stroomden de eerste mensen naar binnen. Ondanks de regen
waren er zeker toch nog 20 kinderen, minder dan verwacht, omdat niet elk team op de hoogte was gebracht, maar dat mocht de pret niet drukken! Na de intro van Ernando en Max over
het neergestorte alienschip dat weer de lucht in moest, gingen de kinderen op jacht om de
smokkelaars te vinden, en zo de aliens te helpen! De groepjes deden fanatiek mee en renden
als een dolle achter de smokkelaars aan. Door middel van het uitvoeren van opdrachten, konden zij de vermiste onderdelen verkrijgen van de smokkelaars. Het spelen van hoger-lager,
het Wilhelmus zingen, rondjes rennen om de tennisbaan, enz. Natuurlijk kon dit allemaal
niet zomaar, op het terrein liepen ook mensen van de FBI rond. Zij wilden voorkomen dat de
aliens teruggingen naar hun eigen planeet, daarom pakten zij de onderdelen af als ze het vermoeden hadden dat de aliens geholpen werden door de kinderen. Ondanks een klein regenbuitje ging het spel door, en rond kwart voor 9 klonk het eindsignaal! Één groepje had alle
vermiste onderdelen te pakken gekregen! Teruggekomen bij de kantine werden de kinderen
ontvangen met een stroopwafel en limonade. En natuurlijk werd ook de winnaar bekend gemaakt. Het winnende groepje onder leiding van Daniela en Julia kreeg een zak snoep! Het
was een superavond, en zeker voor herhaling vatbaar!
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Van de TC
We zijn verheugd te kunnen laten weten dat Rob van Veenendaal ook het seizoen 2009-2010
hoofdtrainer/coach van Midlandia zal zijn.



SPELREGEL VAN DE MAAND
Ook deze maand een regel waarover nogal wat onduidelijkheden bestaan: Snijden.
Wat is snijden precies?
Snijden is zodanig dicht om een medespeler heen lopen dat je tegenstander niet meer tussen
jou en je medespeler past. Hij/zij moet dus achter jou aan gaan lopen, waardoor je voordeel
voor jezelf creëert.
Mag je snijden bij korfbal?
Ja natuurlijk mag je snijden bij korfbal! Er is echter één situatie waarbij de scheidsrechter je
snij-beweging af zal fluiten:
Je tegenstander volgt op armlengte afstand; jij snijdt om een medespeler, krijgt de bal en
schiet. Nu zal de scheidsrechter fluiten voor snijden.
Wanneer fluit de scheidsrechter niet?
1.
Je snijdt om een tegenstander.
2.
Je tegenstander volgt niet op armlengte afstand: je mag snijden èn schieten.
3.
Je tegenstander volgt op armlengte afstand, jij snijdt maar je schiet niet.
4.
Je tegenstander volgt op armlengte afstand, jij snijdt, maar je tegenstander loopt niet
achter jou aan, maar kiest de omweg om die andere speler: je mag schieten.

Van de Werkgroep Tolhuislaan
In de zomer van 2006 werd gestart met de Werkgroep Tolhuislaan; een samenwerkingsverband tussen 5 sportverenigingen aan de Tolhuislaan t.w. Midlandia, Celeritas, Bunnik 73,
Les Boulettes en Loopgroep Bunnik. De reden van de samenwerking was dat het achterstallig onderhoud steeds maar niet werd aangepakt door de gemeente. De doelstelling van de
werkgroep was (en is) om het Sportpark een opknapbeurt te geven onder het motto “Niet oplappen maar vernieuwen”. Het sportpark dateert van de 70-er jaren. De werkgroep pleit voor
een duurzaam ingericht Sportpark wat een heleboel jaren mee kan. De afgelopen periode
heeft de werkgroep de publiciteit gezocht. Op de website van Midlandia kan je alle artikelen
terugvinden onder het kopje “Archief”.
Ook werd tijdens het Open Huis op 24 april j.l. een reactie gegeven op de concept Sportnota
van de gemeente. Hier werd de volgende tekst voorgelezen door Peter Don, namens de
Werkgroep:
Geachte raadsleden van de gemeente Bunnik, geacht college, mevrouw de burgemeester,
geachte dames en heren van de pers en andere aanwezigen,
Daar zijn we dan weer! Enkele weken geleden, op 19 maart om precies te zijn, stonden we
hier ook al… Toen zaten al dan niet juist geïnterpreteerde regels ons een beetje in de weg.
We overhandigden ruim zeshonderd handtekeningen van verontruste sporters en andere
Bunnikse burgers, maar kregen niet de gelegenheid deze actie met inhoudelijke inspraak te
begeleiden. Daar is het nodige over te doen geweest, waar ik nu niet verder op in wil gaan.
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Het belangrijkste is, dat we, als werkgroep namens vijf sportverenigingen sprekend, vanavond wél de gelegenheid hebben ons zegje te doen. Daar maken we vanzelfsprekend graag
gebruik van, want het onderwerp, óns onderwerp, raakt niet alleen de sportende leden van
onze verenigingen, maar álle inwoners van Bunnik!
Overigens is er, sinds die 19de maart, een nieuw relevant feit: het college is bevallen van een
concept-sportnota, die de rest van deze maand voor inspraak voorligt. Wij hebben als verenigingen dit concept inmiddels grondig bestudeerd en zullen zeker gebruik maken van de inspraakronde. Maar intussen heeft lezing van het stuk zoals het er nu ligt, onze inbreng hier in
dit open huis ook al weer enigszins bijgekleurd. En om het maar direct luid en duidelijk te
zeggen: we zijn er niet vrolijker van geworden!
Voor de goede orde eerst – wellicht overbodig – nog even wie wij zijn: in de werkgroep
Sportpark Tolhuislaan, die opereert als onderdeel van het Sportplatform, zijn de volgende
sportverenigingen vertegenwoordigd: Bunnik ’73 (voetbal), Midlandia (korfbal), Celeritas
(handbal), Les Boulettes (jeu de boules) en de Loopgroep Bunnik. Alle vijf zijn actief op het
Sportpark Tolhuislaan, in de kern Bunnik. Een andere belangrijke speler op dit sportpark,
- advertenties -
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tennisvereniging De Niënhof, volgt de ontwikkelingen positief belangstellend.
Met ons sportpark is véél, héél veel mis! Dat is algemeen bekend. Niet alleen is er bij de
meeste accommodaties sprake van ernstig opgelopen achterstallig onderhoud, maar tegelijk
moet geconstateerd worden dat het bijna een halve eeuw oude sportpark in tal van opzichten
niet meer van deze tijd is. Daarom hebben wij als betrokken verenigingen ruim twee jaar geleden besloten gezamenlijk een plan te ontwikkelen voor de vernieuwing van het Tolhuislaancomplex.
Het resultaat van onze inspanningen, het plan “Sportpark Tolhuislaan. Verenigingen in beweging” is al weer anderhalf jaar geleden, in september 2007, gereedgekomen en aan wethouder Rinsma overhandigd. De kernpunten van dit plan zijn:
* niet alleen achterstallig onderhoud uitvoeren, maar écht vernieuwen,
* een duurzaam sportpark ontwikkelen waar we weer vele jaren mee voort kunnen,
* een betaalbaar sportpark realiseren waarin de kosten van onderhoud en energieverbruik in
de hand worden gehouden,
* een modern sportpark ontwikkelen dat up-to-date is qua voorzieningen, en
* een sportpark (of misschien beter: een párk) tot stand brengen dat op essentiële punten inspeelt op brede maatschappelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld met sport- en beweegmogelijkheden voor jong én oud, met het combineren van sport en kinderopvang en met ruimte
voor natuurbeleving en natuureducatie.
Ons plan kwam tot stand na raadpleging van talrijke deskundigen. Het is technisch, financieel en anderszins zeer nauwkeurig uitgewerkt en het steunt mede op de overtuiging dat we
als verenigingen een belangrijke bijdrage aan de vernieuwing van het sportpark kunnen leveren. Het vraagt echter ook iets van de gemeente Bunnik: een open en constructieve benadering van dit belangrijke, breed gedragen initiatief. Ik wijs er hier op dat wij als sportverenigingen samen onderdak bieden aan ruim 1700 actief sportende Bunnikenezen! En daarbíj
komen dan die talrijke familieleden en andere belangstellenden die van onze sportieve verrichtingen komen meegenieten…
Bovendien biedt het sportpark in bredere zin grote mogelijkheden voor de burger die niet per
se in verenigingsverband zich wil ontspannen en wil bewegen, recreëren en van de natuur
genieten. Het park is immers openbaar toegankelijk, maakt deel uit van het ecologisch be- advertentie -
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langrijke en dus open te houden groene gebied tussen Bunnik en Zeist en biedt behalve aan
de sport ook ruimte aan onder meer een grote groep volkstuiniers. Kortom: een groene plek
aan de rand van ons dorp, waar sportieve beweging hand in hand kan gaan met natuurrecreatie en –educatie!
Ik sprak van “een open en constructieve benadering van de kant van de gemeente”. Welnu,
daarin zijn wij tot heden teleurgesteld. In ons plan wordt geschetst hoe de vernieuwing van
het sportpark zich in een viertal fasen zou kunnen voltrekken. Wij hebben in de afgelopen
periode steeds benadrukt dat het hier een schets van een totaalplan betreft. Een schets die
aanleiding geeft alle aspecten in nader overleg nauwkeurig tegen het licht te houden, en op
wenselijkheid en haalbaarheid te toetsen. Het plan vermeldt immers niet alleen een aantal
ernstige problemen waar onmiddellijk actie op zou moeten worden genomen, maar het komt
ook met diverse wensen en/of ideeën voor de verdere toekomst. Van onze kant is bij voortduring aangedrongen op een open gedachtewisseling tussen de gemeente en de samenwerkende verenigingen. Wij zijn echter tot heden geconfronteerd met een categorisch afwijzende houding die zich baseerde op een eenzijdige, louter financiële en op punten uiterst discutabele interpretatie van onze plannen. Een echt gesprek is niet mogelijk gebleken… Wij hebben daarbij steeds meer de indruk gekregen dat er voor de gemeente Bunnik maar één toekomstperspectief is voor het Sportpark Tolhuislaan, namelijk het wegwerken van het achterstallig onderhoud op de bestaande accommodaties naar de situatie van een halve eeuw geleden, hooguit oplappen dus. Maar níet: meegaan met de eisen van de tijd!
In de afgelopen anderhalf jaar heeft de gemeente Bunnik op geen enkel moment echt gedegen inhoudelijk gereageerd op ons plan. En de kloof die daarmee is gecreëerd, wordt tot op
de dag van vandaag in stand gehouden, zo niet vergroot...
Hoe moeten wij ánders de reactie van de verantwoordelijke wethouder lezen, waar zij op 1
april in de Nieuwsbode wordt geciteerd, zeggende: “Kinderen hebben ook verlanglijstjes,
maar wij hebben als ouders te maken met een budget”?!

- advertenties -

Veldsportschoenen
Zaalsportschoenen
Clubkleding Midlandia
Brood- en banketbakkerij

Martien van Dijk

Van den Berg
Traay 44a

Stationsweg 18 tel. 6562498
Bunnik
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Driebergen

En hoe denkt u dat wij ons als verenigingen voelen wanneer wij in de concept-sportnota lezen dat het college zo’n “kenmerkend verschil” constateert (en ik citeer) “tussen enerzijds de
verenigingen in de kern Bunnik en anderzijds die in Odijk en Werkhoven”, een verschil dat
als volgt verder wordt omschreven: “De verenigingen in de laatste twee kernen leggen een
grotere slagvaardigheid aan de dag en tonen een meer pro-actieve opstelling dan de sportverenigingen in de kern Bunnik”. Een en ander heeft, zo lezen wij, “inconsistenties bij de uitoefening van het sportbeleid” tot gevolg. Snapt het college dan niet dat er in Odijk sprake is
van één vereniging die een geheel vernieuwd voetbalcomplex bespeelt? En dat de beginsituatie daar een geheel andere is, met een goede nieuwe sportvoorziening die men kant-en-klaar
in de schoot geworpen heeft gekregen? Dat zo’n voorziening een vrijwilligersorganisatie
ook motiveert en enthousiasmeert?
En ziet het college niet dat er een hemelsbreed verschil is tussen die ene vereniging in Werkhoven die twee velden moest opknappen, en de situatie in Bunnik, waar vijf verenigingen op
een sterk verouderd en verwaarloosd sportpark moeten werken? Vijf verenigingen die samen
dan toch maar heel actief een herstelplan ontwikkelden en presenteerden, met goede uitgangspunten voor sport én gemeente…!
Thans staat ons als verenigingen het water aan de lippen. Een belangrijk deel van onze velden en kleedkamers kan door verwaarlozing de toets der kritiek in de verste verte niet meer
doorstaan. De situatie is op een aantal punten zelfs ronduit gevaarlijk te noemen. Onze leden
nemen hiermee niet langer genoegen, en onze besturen vanzelfsprekend dus ook niet. Het
begint ons in toenemende mate leden te kosten, en afkeuring van onze accommodaties
dreigt, met rampzalige gevolgen voor onze deelname aan de diverse competities.
Dit laatste geldt met name voor Bunnik ’73 en voor Celeritas. Midlandia streeft samen met
Celeritas concentratie na van beider accommodaties. En voor Les Boulettes en de Loopgroep
Bunnik is de situatie nog veel nijpender: voor deze twee verenigingen is er in feite geen enkele voorziening! Vreemd is het, te moeten constateren dat in de concept-sportnota wel een
nieuw te creëren judo-aanbod in Bunnik uit de lucht komt vallen, terwijl de Loopgroep Bunnik, met 130 georganiseerde lopers en een duidelijk groeipotentieel, buitenspel wordt gezet!
En dan te bedenken dat de wens van de Loopgroep – let op: níet een atletiekbaan, maar alleen een veilig, verlicht looprondje – aan álle gebruikers van het sportpark (zowel de trainende leden van de andere verenigingen als de individueel bewegende burgers) ten goede zou
komen! De tennisvereniging ten slotte heeft weliswaar geen vergelijkbare problemen, maar
ook zij ziet de meerwaarde van een goed geoutilleerd sportpark dat klaar is voor de toekomst. Ook zij is van mening dat zo’n sportpark de basis is voor een goed sportbeleid.
Met z’n vijven zijn we op 19 maart een actie gestart, en als eerste uiting van onze actiebe- advertenties -
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reidheid hebben wij toen aan u als raad en college een omvangrijke stapel handtekeningen
aangeboden, handtekeningen van mensen die zich hebben geschaard achter onze strijdkreet
“VERNIEUWEN IN PLAATS VAN OPLAPPEN!!” Onze actie gaat door…
Wij doen hierbij een dringend beroep op het college en de raad van de gemeente Bunnik om
snel te komen tot besluitvorming over het Sportpark Tolhuislaan. Wij vertrouwen erop dat
daarbij de belangen van de sporters en van de Bunnikse samenleving als geheel op de korte
én de langere termijn als uitgangspunt worden genomen. De centrale overheid stimuleert de
sportsector met extra middelen en vraagt de gemeenten, u dus, in het kader van de kredietcrisis NU te investeren. Elke euro geïnvesteerd in de sport bespaart minstens hetzelfde bedrag
aan kosten in de zorg. En... zonder goede accommodaties geen sporters en geen gemotiveerde vrijwilligers, waardoor de gemeente haar maatschappelijke doelstelling op deze punten
niet zal halen. Dit klinkt niet alleen zwaar, het ís het ook! Let op uw zaak: onze verenigingen
zijn nu al ruim twee jaar met een positief plan bezig. Wij vragen het gemeentebestuur om
MEDEwerking en wij vragen de raad om hiervoor de kaders te stellen. Niet morgen of overmorgen, maar NU!
Bunnik, 16-04-2009

Van de website
Stroopwafelactie 2009 groot succes!
20 aprilo 2009 Afgelopen vrijdag 17
april hield Midlandia voor de derde keer
op rij haar stroopwafelactie. Alle zakjes
waren deze keer supersnel verkocht,
waardoor onze vereniging in korte tijd
ruim 900 euro heeft verdiend! Het was
bijna geen moeite, en het was nog leuk
om te doen ook! Deze keer deden maar
liefst 39 (!!) jeugdleden van de F t/m A
mee, en 10 ouders en bestuursleden als
begeleiders met auto of fiets. Hartelijk
dank aan al deze vrijwilligers!!
Binnenkort zal bekend worden gemaakt welk jeugdteam de meeste verkopers heeft geleverd.
Ook wordt dan bekend gemaakt welke verkoopploeg de meeste stroopwafels heeft verkocht.
De coördinatoren Guus Tamminga en Jildou Nijboer


Geboren!
6 april 2009 Het is al weer een poosje geleden: op 17 maart werd Jamie geboren, zoon van
Jeroen Wijbenga en Marja van Welij.


Midlandia 1 handhaaft zich in 3e klasse
31 maart 2009 Midlandia 1 heeft de beslissingswedstrijd tegen SKV Amsterdam met 14 - 9
gewonnen en zal daardoor ook volgend seizoen in de derde klasse uitkomen. De derde klasse
zal volgend jaar sterker zijn door de versterkte degradatieregeling van dit seizoen. Het aantal
derde klasse poules is hierdoor teruggebracht van 16 naar 12.
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Familiekorfbal Toernooi
Aan alle korfballers, sportieve ouders, vrienden en kennissen,
De eerste wedstrijden buiten hebben alweer plaatsgevonden, het is écht lente geworden. En
wat is er nu leuker dan een dagje sportief bezig zijn met gezin,familie en vrienden! Dat kan
op het familiekorfbaltoernooi op zondag 21 juni 2009.
Inschrijving voor het toernooi
Inschrijving staat open voor sportieve families: een groot aantal deelnemers is geen lid van
een korfbalvereniging. Er zijn een aantal spelregels:
 Elk team bestaat uit tenminste 4 dames en heren
 Elk team bestaat uit familieleden evt. aangevuld met vrienden en kennissen
 Inschrijving is mogelijk in twee klassen: recreatie- en wedstrijdniveau. In de wedstrijdpoule spelen teams waarin vrijwel alle spelers op redelijk niveau korfballen/
gekorfbald hebben
 In de recreatiepoules is het aantal wedstrijdkorfballers en de leeftijd van de jeugdspelers bepalend voor de indeling. Een goede inschrijving met duidelijke opgave van de
spelers maakt de dag voor uw team en uw tegenstanders veel prettiger
 In de wedstrijdpoule wordt er gestreden om de Familiewisselbeker
 In de recreatiepoules strijden alle teams om de Pretty team beker, de sportiviteitsprijs.
Scheidsrechters kennen per wedstrijd punten toe aan de meest sportieve ploeg
 Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 per team en wordt bij voorkeur voor 31 mei 2009
overgemaakt naar girorekening 72.63.43 t.n.v. penningmeester Midlandia o.v.v. naam
team. Uiteraard kunt u het inschrijfgeld ook ter plekke betalen.
Wij nodigen u hierbij uit om met uw familie met één of meerdere teams deel te nemen aan
ons toernooi. Wij verzoeken u het aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
15 mei 2009 te retourneren aan: Janny Rademaker, Huib v.d. Vechtlaan 1, 3981 WB Bunnik, e-mail: rjrademaker@zonnet.nl.
Het aanmeldingsformulier vindt u op de volgende bladzijde.
We hopen weer op een zonnige en sfeervolle dag!
Met vriendelijke groeten,
De toernooicommissie,
Janny Rademaker & Marian van Vulpen

10

Aanmeldingsformulier

Familiekorfbaltoernooi K.V. Midlandia
Zondag 21 juni 2009
contactpersoon:
naam:

naam team:

adres:

naam familie:

woonplaats:

kleur shirt:

telefoon:
e-mail:
klasse:

□ recreatiepoule

aantal korfballers: ....
aantal jeugdspelers onder 12 jaar: ...

□ wedstrijdpoule
namen spelers:

leeftijd:

namen speelsters:

leeftijd:

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

.......
.......
.......
.......
.......
.......

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

.........
.........
.........
.........
.........
.........

Het inschrijfgeld à € 15,00 per team
□ wordt voor 31 mei 2009 overgemaakt naar girorekening 72.63.43
t.n.v. penningmeester Midlandia o.v.v. naam team.
□ wordt ter plekke voldaan.
Dit aanmeldingsformulier gaarne uiterlijk 15 mei 2009 sturen naar:
Janny Rademaker
Huib v.d. Vechtlaan 1
3981 WB Bunnik
tel: 030 - 6570520
e-mail: rjrademaker@zonnet.nl
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