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LINSCHOTEN • De promotie-actie
met de 100 procent elektrische Nis-
san Leaf in Linschoten zit er na drie
maanden op. Circa driehonderd in-
woners hebben gebruik gemaakt
vanmogelijkheid twee of drie dagen
de wagen gratis te proberen.
De belangstelling was zo groot dat

er een extra weekeinde aan vast
werd geknoopt. Van tevoren had
Nissan gerekend op een bezettings-
graad van 60, 70 procent van de zes
auto’s. Het werd bijna 100 procent.
,,De mensen uit het dorp waren

heel hartelijk,’’ zegt Greg Ocalia, de
gastheer van het tijdelijke autoleen-
centrum. ,,Mensen kwamen bloe-
men brengen, Bossche bollen,
broodjes. En je kan hier nog met
een gerust hart een deur open laten
staan.’’
De proefrijders waren bijna alle-

maal lovend over de uitvoering en
het rijgedrag. ,,Het lijkt wel een
space-shuttle zo stil!’’ Velenmoesten
erg wennen aan de beperkte actie-
radius: ongeveer 120 kilometer met

een volle accu en bij aangepast, rus-
tig rijgedrag. Door de vorst en de
slecht begaanbare wegen liep dit
snel terug. Het elektrische kacheltje

zoop energie, terwijl meestal ook de
stoel- en stuurverwarming aanston-
den. Ook zijn nog lang niet overal
oplaadpalen beschikbaar. Veel rij-

ders hadden daarom constant het
zenuwachtige gevoel alsof ze met
het rode lampje van de bezinemeter
reden. In het eerste weekend moest
Greg Ocalia een echtpaar in Oost-
Zaan halen, waar ze gestrand waren
met een lege accu.
Slechts twee Leafs liepen lichte

schade op. Mede door de proef heeft
deWoerdense dealer twee Leafs ver-
kocht.
Landelijke staat de teller op 560

stuks en de verkoop blijft ver achter
bij de verwachtingen van de Nissan-
top in Japan. Dat heeft deels te
makenmet het belastingvoordeel in
Nederland. Dat is gelijk aan dat van
populaire hybridewagens, zoals de
Opel Ampera en de Toyota Prius.
Die scoren op de belangrijke zake-
lijke markt goed, ook omdat ze niet
het nadeel hebben van de beperkte
actieradius.
Om hier toch een graantje te kun-

nenmeepikken heeft Nissan dit jaar
de leaseprijs van de Leaf verlaagd
van 565 naar 455 euro.

Het Zegveldse Verenigingenspel be-
leefde zaterdag de 33ste editie. Ko-
mende zaterdag staat het tweede
Verenigingenspel van Kockengen op
de rol en weer een week later is het
de beurt aan Kamerik, waar de
plaatselijke verenigingen voor de
eerste keer de krachten meten in
een kennisquiz.
Het Verenigingenspel blijkt een

beproefde formule. Dat Kamerik en
Kockengen, de dorpen die in de
jaren ’80 van de vorige eeuw nog
met Zegveld wilden fuseren tot een
nieuwe plattelandsgemeente, het
spel nu kopiëren vindt Ciska Kloos-
ter, vragenbedenkster in Zegveld,
geen enkel probleem. Integendeel
zelfs.
Ruud Kwakkenbos, kantoordirec-

teur van de Rabobank voor deze
drie dorpen, kwam met het idee.
,,Het Verenigingenspel is een prach-
tig instrument om het wij-gevoel in
de dorpen een impuls te geven. En
ook om al die vrijwilligers in het
zonnetje te zetten.’’

Adrie de Lange, voorzitter van de
Ondernemersvereniging en voor de
tweede keer organisator van het
spel in Kockengen, beaamt dat. ,,Wij

willen als ondernemers de vereni-
gingen een leuke avond bezorgen.
Een soort cadeautje. Al die vrijwilli-
gers houden het dorp leefbaar."
In Kamerik wordt op 9 februari

voor het eerst het Verenigingenspel
gespeeld. Organisator Arthur Bol-
derdijk speelt het spel met 32 teams.
,,De grootste spanning is er nu wel
af bij mij. Ik was even bang dat ik
niet genoeg teams bij elkaar zou
krijgen, maar die vrees bleek onge-
grond. De kracht van het dorp was
groter dan ik verwachtte.’’
Het grootste deel van de vragen

wordt bedacht door Ciska Klooster.
,,Het hele jaar door sprokkel ik die
bijeen. Voor mij dé uitdaging om
ieder jaar het Verenigingenspel te
organiseren, want de 360 vragen
verbreden ook mijn algemene ken-
nis.’’
Adrie de Lange vindt de vragen

vooral leuk omdat iedereen eraan
mee kan doen. ,,Je hoeft geen pro-
fessor te zijn. De één snapt geen bal
van een vraag, voor de ander is het
een eitje.’’
Niet alle vragen van Klooster wor-

den in Kockengen en Kamerik over-

genomen. Er komen ook eigen
‘dorpsvragen’ aan bod. De Lange en
Bolderdijk willen geen tipje van de
sluier oplichten. ,,Maar in Kamerik
is het verstandig een oud-Kamerik-
ker in je team te hebben,’’ meldt Bol-
derdijk.

Verenigingenspel breidt uit naar Kockengen en Kamerik

Quiz vergroot wij-gevoel
ZEGVELD/KAMERIK/KOC-
KENGEN • Een kennisquiz
die het wij-gevoel binnen
het dorp vergroot, dat is
het zaterdag gehouden
Zegveldse Verenigingen-
spel. Tientallen jaren al
succes gegarandeerd.
De dorpen Kamerik en
Kockengen volgen.

DOUWE ANNE VERBRUGGE

Teams van Zegveldse verenigingen buigen zich aan lange tafels over de vragen van het Verenigingen-
spel. Adrie de Lange (l) doet de organisatie voor Kockengen, Ciska Klooster (m) voor Zegveld en Arthur
Bolderdijk (r) voor Kamerik. FOTOMARLIESWESSELS.

De sfeer tijdens het Verenigin-
genspel is in Zegveld een stuk
serieuzer dan in Kockengen,
zegt Adrie de Lange. ,,Het was
vorig jaar bij ons vooral een ge-
zellige avond,’’ blikt hij terug.
,,Teams gaven elkaar verkeerde
antwoorden door, en meer van
dat soort dingen.
In sporthal De Milandhof in

Zegveld is het soms muisstil. Zo
serieus wordt er gespeeld.’’ Ar-
thur Bolderdijk verwacht dat er
bij hem in Kamerik ook serieus
gespeeld gaat worden. Geen
Kockengense taferelen dus.
Het Verenigingenspel in
Zegveld werd zaterdag gewon-
nen door Stichting Ooievaars
Zegveld.

De een serieus, ander los

Ciska Klooster:

‘Het hele jaar
door sprokkel
ik al die
vragen bijeen’

Gastheer Greg Ocalia rijdt een Nissan Leaf naar de oplaadpaal. Circa
driehonderd inwoners van Linschotenmaakten een proefrit. FOTO AD

Bossche bollen en broodjes na proefrit in ‘space-shuttle’

HARMELEN

Frontale botsing
opDorpsstraat
Zaterdagochtend in alle vroegte
is een 19-jarige man uit Harme-
len gewond geraakt bij een fron-
tale aanrijding tussen twee
auto’s op de Dorpsstraat in Har-
melen. De Harmelenaar is met
een ambulance naar het zieken-
huis gebracht. De andere auto-
mobilist, een 22-jarige man uit
Woerden, bleef ongedeerd. Het
ongeluk gebeurde tegen kwart
voor twee bij een wegversmal-
ling. Beide bestuurders zijn op
alcohol gecontroleerd. De Woer-
denaar kwam goed door de
blaastest. Bij de naar het zieken-
huis gebrachte Harmelenaar is
bloed afgenomen. De politie
doet onderzoek naar de toe-
dracht van de botsing.

WILNIS

Vrouwopgepakt
ombabbeltruc
Een 90-jarige bewoonster van
de Herenweg in Wilnis is het
slachtoffer geworden van een
babbeltruc. Ze liet zaterdagmid-
dag om kwart voor zes een
vrouw binnen die beweerde dat
zij van de thuiszorg was. De be-
woonster kreeg echter argwaan
en betrapte de bezoekster even
later toen deze aan het neuzen
was in een kast. De indringster
ging er vervolgens vandoor in
een auto. Een getuige noteerde
het kenteken. Aan de hand hier-
van kon de politie enige tijd
later in Lelystad een 25-jarige
vrouw uit die plaats aanhouden.

WOERDEN

Aanrijdingmet
gestolenauto
Twee 18-jarige mannen uit
Woerden zijn er in de
nacht van zaterdag op zon-
dag vandoor gegaan met
de auto van de buurvrouw
van een van hen. Dat liep
slecht af, want ze reden
ermee tegen een personen-
auto en een geparkeerde
bestelbus. Een surveille-
rende agent stuitte om-
streeks twee uur op de Pau-
lus Buyslaan op enig tu-
mult. De bijrijder van de
aangereden personenauto
had beide mannen staande
gehouden. De agent ver-
moedde dat er sprake was
van joyriding of diefstal en
nam de mannen mee naar
het bureau. Een van hen
bleek te veel gedronken te
hebben om te mogen auto-
rijden. Wie de bestuurder
was, moet nader onderzoek
nog uitwijzen.

BODEGRAVEN

Veelmeer plastic
afval ingezameld
Afvalbedrijf Cyclus heeft vorig
jaar 263.760 kilo plastic afval
opgehaald in Bodegraven-Reeu-
wijk. Dat is 43.040 kilo meer
dan in 2011. De opbrengst komt
neer op 20 kilo plastic per huis-
houden. Dat is 5 kilo meer dan
de landelijke doelstelling van 15
kilo per huishouden. De hogere
opbrengst houdt volgens de ge-
meente mogelijk verband met
het ophaalritme. In 2011 was dat
één keer per maand, vorig jaar
twee keer per maand. HERIK100
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