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Taakstraf
In het hoekje van de strandtent zat een slungelige jongen wezenloos voor zich uit te staren.
Tegenover hem aan tafel gaf de bedrijfsleider
achter zijn laptop een routinematige uitleg over het digitale systeem
van werkroosters, inkloktijden en verlofoverzichten.
Wie niet beter wist, zou zweren dat dit een tafereel was uit de verhoorkamer van een politiebureau, waarbij de verdachte tiener zich stoïcijns
bleef beroepen op zijn zwijgrecht.
,,Kom’’, sprak de bedrijfsleider. ,,Dan laat ik je nu nog ons kassasysteem
zien.’’ Emotieloos sjokte de jongen achter hem aan, als iemand die
schoorvoetend begon aan een taakstraf. De instructies over de knopjes
en vakjes liet hij gelaten over zich heenkomen.
Onbewust dacht ik terug aan mijn introductietraining als vakkenvuller:
een dagprogramma op het hoofdkantoor van de supermarktketen in
Sassenheim. Met een groep nieuwkomers van vestigingen uit de hele
regio speelden we daar verplicht gesprekjes met klanten na.
Als pubers vonden we dat natuurlijk zo ongemakkelijk, dat we er in een
soort collectieve meligheid het beste van maakten. Daarna kon het
werk zelf alleen maar meevallen - en dat deed het.
De jongen in de strandtent was er na het zwijgzaam aanschouwen van
de kassa blijkbaar klaar voor om het de gasten allerhartelijkst naar de
zin te gaan maken. ,,Tot morgen!’’, riepen zijn nieuwe collega’s zo enthousiast mogelijk tegen hem.
Hij pakte zijn jas, zette zijn helm op, mompelde iets onverstaanbaars
terug en scheurde weg op zijn scooter.
Op tafel lag een krant met een vette kop over de extreem lage werkloosheid in Nederland en de schreeuwende personeelstekorten in de horeca.
Die kunnen, inderdaad, tot pijnlijke situaties leiden.
Hielke Biemond
h.biemond@mediahuis.nl

Eemnesser aangehouden bij
grootscheepse politie-inval
Eemnes ■ De politie heeft
dinsdag een grootschalige ondermijningsactie uitgevoerd in
verschillende plaatsen waaronder Eemnes en Zwanenburg.
Tijdens deze actie werd een 56jarige man aangehouden in zijn
woonplaats Eemnes.
De actie was gericht op twee
hoofdverdachten uit Almere,
met als aanleiding de informatie die bekend was over de
mannelijke hoofdverdachte. Hij
zou zich bezig houden met witwassen van crimineel geld en
omvangrijke
hennephandel.
Uit maandenlang onderzoek
bleek dat de 36-jarige hoofdverdachte een onverklaarbaar
inkomen heeft. Afgelopen jaar
is zijn woning verbouwd, er
staan dure auto’s voor de deur

en de dertigjarige vrouw is eigenaar van vier paarden.
De opsporingsteams zijn op
dinsdagmorgen tegelijkertijd
binnengevallen in woningen en
bedrijven in Eemnes, Zwanenburg, Almere, Putten, Rotterdam, Weesp en Diemen. Er werden in totaal drie verdachten
aangehouden. De twee hoofdverdachten, een man en een
vrouw van 36 en 30 jaar, werden
in hun woonplaats Almere aangehouden. Een derde verdachte, een man van 56 jaar, is aangehouden in zijn woonplaats
Eemnes. Er werd bij de actie beslag gelegd op diverse voertuigen, een grote hoeveelheid contant geld en digitale gegevensdragers. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen.
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Veilig leren mountainbiken in Huizen

’Fietsen met
respect voor
wandelaars’
Nog even, en dan opent de Wieler Toer Club Huizen
een mountainbikeparcours voor kinderen van zes
tot veertien jaar. Het parcours draagt de naam The
Fox Trail. Het is een tastbare herinnering aan Eric
Vos, het clublid dat anderhalf jaar geleden op 65jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een val
tijdens het mountainbiken. Zijn broer Cees geeft
met trots alvast een korte rondleiding.

Marjolein Vos

m.vos@mediahuis.nl

Huizen ■ Het nieuwe mountainbikeparcours voor kinderen ligt pal
achter het clubhuis van de Wieler
Tour Club Huizen (WTC). Het is
een flink terrein dat wordt afgesloten door een robuust hek. Sta je
met je rug naar het clubhuis, dan
liggen links een fietspad en de
Crailoseweg, rechts ligt het zwembad Sijsjesberg. „Het parcours is
ongeveer zevenhonderd meter
lang”, vertelt Vos. Het is een mooi
gezicht: het licht glooiende pad,
slingerend langs de bomen. Hier
en daar is een flinke bult aangelegd, en een scherpe bocht. „Om
ruimte te maken hebben we in
overleg met deskundigen een groot
aantal bomen moeten kappen. Het
was helemaal dichtgegroeid. Je kon
echt gewoon niks met dit stuk

•

grond.” Tot zo’n 35 jaar geleden
lag hier een midgetgolfbaan, gaat
hij verder. „Het enige dat we daar
nog van terug hebben gevonden
zijn tegels, heel veel tegels.”

Verjonging
Het plan om een parcours voor
jonge mountainbikers aan te leggen, ontstaat afgelopen zomer,
vertelt Vos. „Ik had een gesprek
met een buurtsportcoach en die
vroeg zich af of we eigenlijk ook
iets voor kinderen deden. Nou, dat
was niet echt het geval. Ja, we hebben een paar jaar geleden wel iets
aan verjonging gedaan, daardoor
hebben we ook wat jongere leden
aangetrokken. We zitten nu in
totaal op zo’n 140 leden, wielrenners en mountainbikers. Maar voor
de jeugd hadden we niets. Ineens
realiseerde ik me dat we hier gewoon een perfect terrein hebben
liggen. Dus ik ben er eens omheen
gelopen, heb de boel opgemeten,

want ik had geen idee hoeveel
ruimte er nodig is voor zo’n parcours. Toen ben ik een kijkje gaan
nemen bij de Adelaar, die Hilversumse wielerclub die veel jeugdleden heeft. Hun parcours is iets
groter dan wat we hier hebben
kunnen realiseren, maar het ontloopt elkaar niet eens zoveel. Afijn,
vervolgens zijn we naar de gemeente gestapt. Nou, daar was
direct enthousiasme. ’Dien maar
een plan in’, kregen we te horen.
Dat hebben we gedaan. Uit een
aantal potjes is subsidie gekomen.
Mooi, maar veel te weinig om alles
door een externe partij te laten
doen. Dus er is flink wat zelfwerkzaamheid bij komen kijken. We
zijn gewoon met een groepje clubleden aan de slag gegaan.”
Hij vertelt dat het werken aan
het parcours hem heeft geholpen
met het verwerken van het verlies
van zijn broer Eric. „Hij was mijn
fietsmaat, mijn beste vriend en

i

WTC-vrijwilligers Alex Baas, Kees Klein en Klaas Makkinje installeren het bord The Fox Trail.

mijn broer. We deden veel samen.
Dat is allemaal zomaar in één klap
weg. Hij was een ervaren fietser,
maar hij is gewoon ongelukkig
terechtgekomen tijdens een rondje
mountainbiken, hier vlakbij.” Vos
vertelt dat hij helemaal niet van
plan was om het nieuwe parcours
The Fox Trail te noemen. „Nee, dat
opperden de andere vrijwilligers.
Die zeiden: ’Dat is mooi, dat doen
we!’ Nu vind ik het prachtig.”

Aandacht

Subsidie

Veiligheid. Daar zal tijdens de
trainingen van de jonge mountainbikers straks veel aandacht voor
zijn. „Goed leren omgaan met je
fiets, weten hoe je de controle
houdt, hoe je moet dalen, sturen,
een bocht moet rijden. Maar we
zullen de kinderen ook leren hoe
ze met medeweggebruikers om
moeten gaan. Met wandelaars, en
honden, en andere fietsers. En ook
altijd met respect voor de natuur”,
vertelt Vos. „Binnenkort begint de
Wielersportbond NTFU met het
opleiding van elf trainers, drie
vrouwen en acht mannen. Ontzettend leuk. Dit zal voor een compleet nieuwe dimensie zorgen
binnen onze club.”
Volgens Vos zijn er al zes aanmeldingen voor het mountainbiken voor kinderen, onder wie zijn
eigen kleinzoon. „Hij kan niet
wachten!”

De gemeente Huizen steunt
het initiatief van de Wieler Toer
Club Huizen met een subsidie
van tienduizend euro. Dit
bedrag komt uit de middelen
voor uitvoering van het Lokaal
Sport Akkoord en het budget
’verbeteringen
breedtesportaccommodaties’.
Dit meldt wethouder Roland
Boom. Ook is er vanuit het
Lokaal Sport Akkoord subsidie
verleend aan de WTC voor het
opleiden van MTB-instructeurs.
Het is verder de bedoeling om
aangepast sporten op het
parcours mogelijk te maken
door middel van een
investering in speciale
aangepaste fietsen. WTC en
gemeente hebben afgesproken
dat het terrein voor een periode
van drie jaar mag worden
gebruikt. Blijkt het een succes,
dan kan het gebruik worden
verlengd.
Cees Vos bij de entree van het mountainbikeparcours, met een naam die herinnert aan zijn overleden broer Eric.
FOTO MEDIAHUIS

De officiële opening van het mountainbikeparcours The Fox Trail is op
zaterdag 12 maart om 14.00 uur. Benieuwd? Meld je aan via wtchuizen.nl
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Wieler Toer
Club Huizen
opent
MTB-parcours
voor kinderen
van zes tot
veertien jaar
Het parcours is zo goed als klaar.
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Eric was mijn
fietsmaat, mijn
beste vriend en
mijn broer. We
deden veel
samen. Dat is
allemaal zomaar
in één klap weg

