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Moordrechtse Bluesnacht in East End beleeft lustrumeditie

Op de vijfde Moordrechtse
Bluesnacht staat als eerste
The Chicago Blues Revival
Band op het podium. Zij spe-
len rustige showblues en
swingende Chicagoblues.

Daarna zijn The Sweet Lovin’
Daddy’s aan de beurt. Een
drietal dat zeer afwisselende
blues speelt, van ingetogen
akoustische tot stampende
powerblues.

De afsluiter is voor het welbe-
kende Jackie D., dat ook
optrad tijdens het Moor -
drechtse eindfeest voor de
fusie, in december in De Zuid -
plas. Ook zij spelen blues
zowel rustig als rockend.
De Bluesnacht begint om
20.30 uur, deuren open om
19.00 uur. Kaarten zijn aan de
bar verkrijgbaar.

MOORDRECHT - De jaarlijkse Bluesnacht in eetcafé
East End aan het Oosteinde beleeft zaterdagavond 30
oktober de vijfde editie. Die avond staan drie blues-
bands live op het podium.

Pontbaas denkt na over ‘doorrij-pont’ voor drie auto’s

De ponteigenaren denken
momenteel na over de aan-
schaf van een dergelijke door-
rij-pont. De komst hangt nog af
van het oordeel van de
scheepsinspectie. Als er zo’n

nieuwe pont komt, worden de
twee huidige vaartuigen uit de
vaart genomen. “Als mensen
eenmaal gewend zijn aan een
nieuwe pont, kunnen we de
oude draaiponten niet meer

inzetten,” zegt Gert Bouter, die
samen met zijn schoon zoon
pontbaas is.
Een doorrij-pont zou een bij-
zondere vernieuwing zijn van
het veer, dat al bijna veertig
jaar een beroemd draaipontje
is. Voordat in de jaren zeventig
een draaipont voor één auto
werd aangeschaft, was er tus-
sen Gouderak en Moor drecht
een kabelveer.

GOUDERAK - De pont tussen Gouderak en Moordrecht
wordt mogelijk in de toekomst vervangen door een
nieuw exemplaar waar drie auto’s op kunnen, die
bovendien niet achteruit erop- of eraf hoeven rijden.

Nieuwe leesgroep voor 50-plussers
MOORDRECHT - De Moordrechtse bibliotheek wil
samen met Stichting Senia een nieuwe leesgroep voor
50-plussers starten. Hiervoor wordt op maandag 25
oktober om 10.30 uur een informatiebijeenkomst
gehouden in de bieb aan de Sportlaan.

Veel mensen die graag lezen
hebben te weinig mogelijk-
heid om over de gelezen boe-
ken te praten, stelt de organi-
satie. Zij zouden graag deel
uitmaken van een leesgroep.
Maar in de praktijk blijkt het
lastig om zich aan te sluiten
bij bestaande groepen of om
een eigen groep op te rich-
ten.
Stichting Senia richt in heel
Nederland leesgroepen voor
50-plussers op en biedt deze
leesgroepen handvatten voor
een zinvolle en goed lopende
boekbespreking.

Door mee te doen aan een
leesgroep komen mensen
vaker tot lezen en tot ge -
sprekken met anderen over
uiteenlopende thema’s. Vaak
leiden leesgroepen tot het
maken van nieuwe kennissen
en vrienden en dragen daar-
door bij aan het voorkomen
van eenzaamheid onder seni-
oren. Een Senia leesgroep
bestaat uit zes tot acht per-
sonen. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden bij de
balie van de bibliotheek. Ook
zonder aanmelding is ieder-
een welkom.

Peter Meijer herbenoemd 
tot voorzitter WBVM
MOORDRECHT - Peter Meijer is in juni herbenoemd tot
voorzitter van Woningbouwvereniging Moordrecht. Dit
gebeurde tijdens een ledenvergadering van de vereni-
ging, waarbij volgens het verslag vijf stemgerechtigde
leden aanwezig waren. Er waren geen tegenkandida-
ten.

Bij de algemene ledenverga-
dering van WBVM op 28 juni
werd door het bestuur mede-
gedeeld dat wordt onder-
zocht of de vereniging moet
worden omgezet in een stich-
ting. De reden is dat daarmee
de slagvaardigheid kan wor-
den vergroot. De leden van
de WBVM worden op de
hoogte gebracht als daad-
werkelijk wordt voorgesteld
een stichting te worden.
De algemene ledenvergade-

ring werd bijgewoond door
vijf leden, naast alle be -
stuursleden en leden van de
Raad van Toezicht. Die op -
komst is laag, aangezien de
WBVM in Moordrecht bijna
800 woningen in bezit heeft
en verhuurt. Huurders zijn
automatisch lid van de wo -
ningbouwvereniging.
De agenda van de jaarverga-
dering was na een kwartier
afgewerkt.

Sinterklaasintocht op 20 november, 
feest op 27 november
MOORDRECHT - Sinterklaas komt dit jaar in
Moordrecht aan op zaterdag 20 november, rond 11.00
uur op de inmiddels vaste plek aan de Westringdijk.
Een week later worden, net als vorig jaar, twee feest-
voorstellingen gegeven voor kinderen, in gebouw De
Zuidplas.

Het feest in De Zuidplas is dit
jaar niet gratis. Vorig jaar
konden kinderen gratis naar
binnen bij één van de twee
voorstellingen en werden de
kosten deels betaald door de
gemeente Moordrecht, die
het uit het ‘fusiepotje’ haalde.
Het feest was onderdeel van
het project Apart & Samen,
dat in aanloop naar de fusie
vele activiteiten opleverde.
Naast het Sin terklaasfeest
was dat onder meer de

Feestweek in oktober en bij-
voorbeeld de culturele kijk-
en luisterroute.
De kaartjes voor het Sin -
terklaasfeest in De Zuidplas
worden vanaf 8 november
verkocht. Binnenkort hou
deze krant in de gaten voor
meer informatie hierover. Het
bijwonen van de Sinter -
klaasintocht is uiteraard wel
gewoon gratis toegankelijk,
zoals het hoort. Daar is geen
pepernoot tussen te krijgen.

Bernardo Siahaya wereldkampioen vechtvliegeren
MOORDRECHT - Bernardo
Siahaya (41) uit Moor -
drecht is in september
wereldkampioen vecht-
vliegeren geworden in het
Franse Dieppe. Het is de
tweede achtereenvolgen-
de keer dat een Ne der -
lander het WK won. Twee
jaar geleden was het
dorpsgenoot Ronald van
Adrichem die er met de
hoofdprijs vandoor ging.
“Bij de laatste wedstrijd
in de finale was de span-
ning om te snijden,” zegt
Siahaya. “Toen ik de ande-
re vlieger doorsneed,
kwam de euforie. Ik vind
het ook bijzonder omdat
ik de eerste Molukker ben
die wereldkampioen is
geworden.”

Vechtvliegeren is een bij het
grote publiek redelijk onbe-
kende sport. Maar het WK dat
eens in de twee jaar wordt
gehouden, is een gigantisch
evenement over drie dagen.
Het hele weekend staat in het
teken van vliegeren en het
vechtvliegeren is daar één
onderdeel van. Bij het vecht-
vliegeren spelen twee men-
sen tegen elkaar en is het de
bedoeling dat de lijn van de
ander wordt doorsneden. In
het touw zit een soort ver-
gruisd glas, waardoor ander
touw kan worden doorgesne-
den. Snijden of gesneden
worden, daar gaat het om.

De wedstrijd

De route naar het wereldkam-
pioenschap was behoorlijk
lang, Nardo moest ongeveer
35 wedstrijden spelen, met
de finale op 16 september.
“Het begint op vrijdag met de
eerste voorrondes. Er wordt
gespeeld in een poulesys-
teem, waarbij steeds twee
deelnemers afvallen. Na de
eerste dag worden de over-
blijvers weer verdeeld in een
poule, middels loting. Aan
het eind van de tweede dag
is de halve finale en op de
zondag werd de finale
gespeeld. In de voorronden is
mijn vlieger maar drie keer
doorsneden. De halve finale
won ik ook en toen kwam ik
in de finale tegen een man uit
Hong Kong. Dat was Lai Wah
King, een echte prof, die
heeft al veel toernooien
gespeeld, het is daar echt
professioneel, met geldprij-

zen enzo. Bij ons win je een
zak rijst of andere levensmid-
delen... De finale bestond uit
drie wedstrijden, waarbij je
maximaal vijf minuten tijd
hebt om de ander te snijden.
De eerste wedstrijd verloor
ik, maar de volgende won ik.
Daarna ging het dus om nog
één wedstrijd. Vooraf had ik
gekeken naar de zwakte van
mijn tegenstander. Ik zag dat
hij iets trager was als hij niet
als eerste aanviel. Als ik
begin met aanvallen,
moet hij anticiperen. Op
een gegeven moment
zie ik zijn vlieger naar
mij toekomen en ik zag
dat ik een betere positie
had. Gezien de wind
stond mijn vlieger strakker
op de wind. Op het moment
dat hij zijn vlieger in de wind
wilde zetten, sneed ik hem.
Dat was een moment van
euforie. Iedereen juichen, het
was alsof ik het winnende
doelpunt van het WK voetbal
had gemaakt. Ik werd meteen
daarna gehuldigd, maar dat
ging allemaal in het Frans. Ik
verstond er helemaal niets
van, haha.”

“Het was de eerste keer dat ik
meedeed. Ronald vertelde
van het WK en vroeg of ik
mee wilde doen en ik had
zoiets van ‘waarom niet?’ In
mijn ogen was het vliegeren
een Moluks gebeuren dat in
de wijken speelde. Maar op
dat WK was ik verrast. Ik had
niet verwacht dat het zo’n
groot internationaal evene-
ment was. Het heeft zo’n vijf-
honderdduizend mensen

aan getrokken. Aan de wed-
strijden deden mensen mee
uit Hong Kong, Chili, Brazilië,
Korea, Pakistan, Afghanistan,
noem maar op. Wat ik zo bij-
zonder vond, is hoe die spe-
lers echt voor hun land spe-
len. Ze spelen voor de eer
van hun land. Pakistan was er
zelfs met een heel team, dat
gesponsord wordt. De man
die speelde vanuit Pakistan
was zelfs een sultan. Daar is

het zo dat de mensen die de
vliegers maken, zelf niet vlie-
geren. Hij had een soort sla-
ven die zijn klos moesten
draaien. En als ‘ie klaar was,
gooide hij al z’n spullen op
de grond en mochten ande-
ren het opruimen. Dat is een
stukje cultuur. Zo zie je bij-
voorbeeld ook bij de Ko re -
anen bijzondere dingen. Kijk,
wij hebben voor de glaslijn
een stuk gewoon touw, zodat

je je draad gewoon kunt vast-
pakken. Daar is de hele lijn
een glaslijn. Dus die mannen
staan met het bloed in hun
handen te spelen. Ze bloeden
voor het land.”

Traditie

Nardo vliegert al heel zijn
leven in de Ambonwijk in
Moordrecht. “Het hoort bij
onze traditie,” zegt hij. “Onze

vaders en moeders deden het
ook al.” Vliegeraars maken
hun ruitvormige, papieren
vliegers zelf, of importeren
deze uit Indonesië. Eigenlijk
worden in de winter vliegers
gemaakt, waar in de zomer
mee wordt gespeeld. In het
verleden had Moordrecht
zelfs een heuse vechtvlieger-
club, Pombo, die in de hoog-
tijdagen zo’n negentig leden
had. Inmiddels bestaat Pom -

bo niet meer. “In de wijk
werden altijd toernooien
ge houden. Uit heel Ne -
derland kwamen vliege-
raars hierheen. Ik vlieger-
de vroeger altijd met
Ronald, maar bij mij is
het op een gegeven

moment verwaterd. Ro nald
ging altijd door.“

Een paar jaar geleden heeft
Nardo het vliegeren weer
opgepakt. “Op een gegeven
moment ga je trouwen en krijg
je kinderen. Met de verhuizing
van mijn vader (Tete Siahaya,
red.) vonden we zijn vliegers.
Toen ben ik weer met onze
zoon Aquila en een neefje
gaan vliegeren en toen kwam

de vonk weer. Dat was drie
jaar geleden. In vrij korte tijd
leerde ik Aquila spelen en kom
je weer in toernooien terecht.
Aquila heeft al eens een toer-
nooi in Hoogeveen gewonnen
en werd al eens derde en vier-
de, wat voor zijn leeftijd best
goed is. Hij is veertien. Aan
het WK deed Aquila ook mee,
maar hij werd in de eerste
ronde uitgeschakeld. Toch
denk ik dat hij qua vlieger-
kunst beter is dan ik, hij is veel
sneller. Eigenlijk was hij ook
degene die naar het WK in
Frankrijk wilde.“
“Meteen toen we aankwamen,
kwam de man die het WK
organiseerde naar ons toe. Hij
was al een paar keer in
Nederland geweest. Hij vroeg
of ik een demonstratie wilde
spelen aan het begin. Ik twij-
felde, maar toen wilde mijn
zoon dat wel. Stond hij ineens
voor die menigte tegen een
Koreaan en een Afghaan te
spelen.”

50 jaar Ambonwijk

Wat Siahaya en zijn Moor -
drechtse vliegervrienden
eigen  lijk graag zou willen, is
dat volgend jaar, als de
Ambonwijk in Moordrecht vijf-
tig jaar bestaat, er een groot
vechtvliegertoernooi wordt
gehouden. “Op het WK was er
veel enthousiasme. Toen ik
had gewonnen, wilde iedereen
met mij op de foto. Met de
contacten die we hebben ge -
kregen, kunnen we het mis-
schien voor elkaar krijgen om
spelers uit andere landen mee
te laten doen. In Korea en
Brazilië is het vliegeren zo
groot, daar worden vliegeraars
gesponsord en krijgen ze
vliegtickets enzo betaald. De
Brazilianen willen sowieso in
Nederland spelen. Ze zien dat
wij hier qua techniek voorlig-
gen. Bijzonder is ook dat ieder
land het net anders speelt.
Sommigen hebben grotere
vliegers en man uit Hong Kong
tegen wie ik de finale speelde,
gebruikt een soort hengelmo-
len voor zijn draad. Hij zit ook
gewoon, tijdens een wed-
strijd.”
“Als het lukt in de feestmaand
van 50 jaar Am bonwijk een
toernooi te organiseren, kan
Ronald via de landelijke orga-
nisatie layangan.nl wel
scheids rechters regelen.”

BERNIE PUTTERS

Wereldbeker wéér naar Moordrecht

Bernardo Siahaya met zijn wereldbeker, die hij won op het WK Vechtvliegeren.


