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Kaashandel Rita Kop 
           

                     

       In Muiden:      In Muiderberg: 
      Elke vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.     Iedere zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur. 
                          Vestingplein     G.A. Heinzeplein    

                               
Kaas van Riet, die vergeet u niet 

     
 
 
 

            Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 

Slagerij Dalmulder 

Dorpsstraat 14,   1399 GV Muiderberg 
Tel. 0294-261315 



 

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398BT Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen 06-12814864 ( voice-mail)  website@scmuiden.nl  
“      Kantine    
“      Redactiekamer   Email algemeen: 
“      Afgelastingen   info@scmuiden.nl  
    
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89   
    
Website www.scmuiden.nl   WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
    
Bestuur: bestuur@scmuiden.nl   Voetbal zaterdag: 
Voorzitter:   Arnold de Jong            06-11330448 
E-mail: voorzitter@scmuiden.nl   wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

Secretaris Ada Gieling 06-55079173 Voetbal zondag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl    
Penningmeester Richard van Kooij 06-41558863 wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl  

E-mail: penningmeester@scmuiden.nl    
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570 Voetbal jeugd: 
Algemeen lid Frank Blonk 06-46341806 Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl  

    
Sportcommissie: sportcommissie@scmuiden.nl    
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Secretaris/wn.voorzitter Jaap Zeeman 0294-261286  

Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765  
Senioren zaterdag  Arnold de Jong 06-11330448 Handbal 
Jeugd en zondag sen. Jaap van Lom 06-51306867 Wil de Leeuw              0294-264570 
Materialen Jaap Zeeman (tijdelijk) 0294-261286  
   Tafeltennis: 
Bredius Commissie: Frank Blonk 06-46341806 Wim van den Bos        0294-263163 
    
Vertrouwenspersoon: Renate Nicolaas  Coördinator voetbal pupillen: 
e-mail: vertrouwenspersoon@scmuiden.nl  

Ledenadministratie: Jaap Zeeman   0294-261286  
“     “  Ben Oevermans 06-28058421 Coördinator kantinerooster 
E-mail: ledenadministratie@scmuiden.nl   Wil de Leeuw              0294-264570 

Technische commissie: 

Technische commissie Co Sorbach 06-25002274 

Technische j commissie jeugd       Herman van der Sluis 06-43251520  

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag            Jaap van Lom 06-51306867 

e-mail: tc@scmuiden.nl          

Sponsorcommissie: 

e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl P. Nell-Koopmanschap ;   Tj. Vogel ;   M.Valent-Tibbertsma 
 

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
                 NB. Het mailadres scmuiden@hetnet.nl is niet meer in gebruik !!!!!            3 
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Vertrek Eric Karel als voorzitter SC Muiden 
 

Helaas heeft Eric besloten om zijn functie als voorzitter neer te leggen en ons bestuur te verlaten. 

Wij respecteren zijn besluit en betreuren het vertrek van Eric ten zeerste. Wij zijn Eric zeer erkentelijk 

voor alles wat hij betekend heeft voor onze vereniging. Mede dankzij zijn inzet en inbreng zijn wij als 

vereniging gekomen op het punt waar nu staan. Wij hebben weer een eigen accommodatie met een 

natuurgrasveld en straks tevens een kunstgrasveld waardoor we weer een mooie toekomst tegemoet 

gaan. Als bestuur zullen wij verder gaan op de ingeslagen weg en vragen we een ieders steun voor 

alle noodzakelijke plannen. Voor vragen zijn wij altijd bereikbaar via bestuur@scmuiden.nl of neem op 

een andere manier contact met ons op. 

Met sportieve groet, 

Richard van Kooij 

Ada Gieling  

Frank Blonk 

Wil de Leeuw 

Aart Streefkerk 

Miquel Ramon Jansen 

Petra Nell 
 
 
 
 

Hieronder de brief, door Eric Karel aan ons verstuurd: 
                                       

Muiden, 8 maart                               Betreft:    Vertrek Eric Karel als voorzitter SC Muiden 

 

Beste SC Muiden leden,  

 

Helaas maar vastbesloten wil ik jullie langs deze weg op de hoogte stellen van mijn vertrek als 

voorzitter bij SC Muiden ingaande vanaf 31 maart aanstaande. Voor velen zal dit onverwacht zijn. 

 

Ik had graag de opening van onze mooie nieuwe complex met kunstgrasveld bij het begin van het 

nieuwe seizoen willen doen, echter zonder in alle details te treden is de reden voor mijn vertrek dat ik 

mij niet meer kan vinden in de wijze van samenwerken tussen het bestuur en een groep vrijwilligers 

binnen de club en hun houding naar mij toe. De visie en verandering die noodzakelijk is voor de 

toekomst is voor een aantal leden nog een stap te ver. Dat heeft zich geuit in een aantal 

gebeurtenissen die voor mij de reden zijn om dit besluit te nemen.  

 

Het is nog steeds de bedoeling dat de visie die er ligt voor de club en de kantine “nieuwe stijl” 

consequent wordt doorgevoerd en zo voor Muiden een prachtige club neer te zetten met een 

eigentijdse kantine die klaar is voor toekomst. Een thuis voor alle leden en vooral ook nieuwe leden die 

op het mooie terras kunnen genieten van wedstrijden, de zon en lekkers uit de kantine. De rest van het 

bestuur zal zich hier hard voor blijven inzetten.                                                                               5 

mailto:bestuur@scmuiden.nl


 
 

Het is deze maand 4 jaar geleden dat ik gestart ben als bestuurslid van SC Muiden met als doel voor 

SC Muiden een nieuwe accommodatie te realiseren. In die tijd was dit een uitzichtloze situatie. 

Hoogoplopende ruzie tussen gemeente en KNSF, dreigende opheffing van de club door het vorige 

bestuur en vertrekkende leden.  

 

Inmiddels zijn we nu een nieuw complex aan het afbouwen, gebruiken we het eerste natuurgrasveld 

en zal met een paar maanden het kunstgrasveld zijn aangelegd. Ik ben er trots op dat dit is gelukt en 

bedank jullie voor het vertrouwen dat velen mij hebben gegeven. 

 

In het bijzonder bedank ik het huidige bestuur Frank, Richard, Ada en Wil en de ‘adviseurs’  Aart, 

Miquel, Petra. Het waren tropenjaren om vanuit de uitzichtloze situatie in 2013 te komen waar we nu 

zijn.  Alle partijen hebben we gehad, Gemeente, Provincie, Rijkswaterstaat, KNSF, advocaten, 

bouwers, architecten, projectontwikkelaars, andere verenigingen. Ik heb vele beloften gehoord en 

voorbij zien suizen, maar ook fijne gesprekken gehad met harde afspraken. We hebben het soms ook 

fel en hard moeten spelen en onpopulaire keuzes moeten maken. Maar altijd met één doel. SC Muiden 

gaat door. 

 

Ik heb geleerd dat er maar een manier is om te winnen in de publieke strijd: doorzetten, bewegen, 

andere hoeken kiezen, en opnieuw doorzetten en vooral open, transparant en betrouwbaar zijn en 

blijven. Het lijkt wel voetbal. 

Komende weken zal ik mijn activiteiten gaan overdragen. Dat zal in nauw overleg met het bestuur 

gaan. Nogmaals bedankt voor de mooie momenten en samenwerking en tot spoedig.  

 

 

Met vriendelijke groet,                                  

Eric Karel 
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Bedankt. 

 
Hierbij wil ik het Bestuur en de Sportcommissie bedanken voor de mooie fruitmand die ik 
heb mogen ontvangen. 
 
Eef Groen 
 



 

            
 

         De Veteranencrew                           De barbezetting tijdens veteranenwedstrijden 
 

          

           
 

Een gedeelte van de nieuwe bijgeplaatste reclameborden 
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WELKOM 
Tandartspraktijk 'Tandarts van Muiden' is een in  
2009 opgerichte moderne (solo)praktijk, waar 
rust, geduld en uitleg voorop staan. 
 

 
OPENINGSTIJDEN. 

Maandag 8-12 en 13-17 
Dinsdag gesloten 

Woensdag 8-12 en 13-17 
Donderdag 8-12 en 13-17 

Vrijdag 8-12 en 13-17 
We nemen nog nieuwe patiënten aan 

 

 
Tandarts van Muiden 

Burgemeester de Raadtsingel 15c 
1398BE  Muiden 

0294-263446 
info@tandartsvanmuiden.nl 

www.tandartsvanmuiden.nl 

 

 

De Muidernier 
 Voor al uw boodschappen 
 

 

 

Gratis bezorgservice in Muiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weesperstraat 2-4 

1398XX Muiden 

t. (0294) 26 13 95 

f. (0294) 28 39 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herengracht 63 

1398 AC Muiden 

Tel. 0294-261358 

 

Landstraat 31/A 

1404 JE Bussum 

Tel 035-6920980 
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rooster   bestuurder      van  Dienst 2017       
      
Zaterdag  18 maart  Zondag  19 maart  
ochtend Jaap v. Lom  10.00 uur Ben Oevermans  
      
Zaterdag  25 maart  Zondag 26 maart  
Ochtend Jaap v. Lom  10.00 uur Jaap Zeeman  
      
Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt. 

 

9 
 

 
 

 

Kantinedienst Bredius 
 

Ondanks onze incomplete behuizing willen wij er toch voor zorgen dat de mensen een kopje 

thee/koffie of frisdrank kunnen kopen. 

Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de inkomsten van de vereniging. Alle kleine beetje helpen. 

 

Daarom zijn wij weer begonnen met de kantinediensten. Bij de aanvang is iemand aanwezig om 

alles uit te leggen. 

LET DUS GOED OP IN HET CLUBBLAD OF OP DE SITE, WANNEER JE AANGESCHREVEN 

STAAT OM DEZE DIENST TE DRAAIEN. 

             
 

Zaterdag 18 maart      Zondag 19 maart 
08.15 – 10.30 u.   JO 09-1  Ouder I. van Dijk  10.00-14.00 u.   Ouder F. de Gruyter 
10.30 – 13.00 u.   JO 15-1 Ouder E. Ferati    
13.00 – 18.00 u.  Veteranencrew 
 
 

zaterdag 25 maart         Zondag 26 maart 
09.00 -11.00 u.  JO 9-2   Ouder T.Schutz en  10.45-16.00 u. Ed en Wil de Leeuw 

       Ouder R. Scipio       
11.00-13.00  u.  JO 13-2 Ouder O.Alshawa en 
                   Ouder  R. Tibbertsma   
13.00-18.00 u.                 Veteranencrew   

 

        
 
Indien je niet kan, moet je zelf voor vervanging zorgen. In geval van nood kan je contact 

opnemen met Wil de Leeuw 0294-264570 of mailen naar:kantine@scmuiden.nl 



 
 

Trainingen SC Muiden bij Mariahoeve seizoen 2016/2017 
 

Omdat de nieuwe trainingsfaciliteiten bij de Bredius nog niet gereed is,  
zal er de  komende tijd nog getraind worden op het veld bij Mariahoeve. 
Het veld is bereikbaar via P2 en dan 100 m oostwaarts of via de 
Nooitgedacht-de Blauwe Wereld ri. Bushalte. 
 
Het veld is met kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn. 
 

Het trainingsschema gaat in  vanaf 8 januari 2017.  
Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
 Maandag JO 11-1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
   JO 15-1  M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06- 25002274 
 JO 13-2 M.H. 19.00 20.00 M.en D. Zitman 06-55194291 

        Dinsdag JO 9-1 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-14055838 
 JO 9-2 M.H. 17.00 18.00 Remco Larooy 06-42214722 
   JO 13-1  M.H.   18.00 19.00 A. Doufikar  06-53816292 
  JO 19-1 M.H. 19.00 20.00 A. Doufikar  “ “  
   Keepers  M.H. 18.00 20.00 Johan Smit  0294-262405 
  Senioren M.H. 20.15 21:30 Ed de Leeuw  06-23914703 
      

  
    

 Woensdag JO 11-1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
  JO 15-1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
  JO 13-2 M.H. 19.00 20.00 M.en D.Zitman 06-55194291 
      

  
    

 
Donderdag JO 9-1 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-14055838 
 JO 9-2 M.H. 17.00 18.00 Remco Larooy 06-42214722 
   JO 13-1 M.H.  19.00 20.00 A. Doufikar 06-53816292 
  JO 19-1 M.H. 20:00 21.15 A. Doufikar “ “  
  

       Vrijdag Meisjes P.C.H.  18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 

  
. 

  

(trainen in 
P.C.Hooftschool) 
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VERSWINKEL PRONK 

MUIDEN 
 

 

 

ELKE DAG VERSE SALADES 

MELKPRODUCTEN 

GROENTE, FRUIT 

BROOD 

KAAS EN VLEESWAREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sluisstraat 7 

1398AS Muiden 

Tel. 0294 - 261415 

 

 GRAAF FLORIS VAN MUIDEN 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Geopend van 11:00 tot middernacht 

Onze keuken is geopend  
van 12:00 uur – 22:00 uur 

 

Tevens stijlvolle heeren –en Ridderkamers 
voor besloten gezelschappen vanaf 30 

personen 
 

Heerengracht 72 – 1398AD Muiden 

Telefoon: 0294 – 261 296 
 

www.graaf-floris-v.nl / info@graaf-floris-v.nl 

 

 

Ceelen Sport Constructies B.V. 
 

Tel  : +31 (0) 36 - 54 89 320 
 

info@cscsport.nl 
 

Bezoekadres: 
Marconiweg 31 

3899 BR Zeewolde 
 

Postadres: 
Postbus 1277 

3890 BB Zeewolde 
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      Jos van den Berg 
 
 

Intra Bouw is een full service bouwbedrijf 

voor alle type renovaties, verb 

RESTAURANT - BRASSERIE ouwingen, 

restauraties en onderhoud. Wij werken voor 

particulieren, bedrijven en 

overheidsinstellingen 
 

 
 

                          Tel:      0294-271514 

Pr.Bernhardsingel 8.  Fax:     0294-271809 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 
 
 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen. 

 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
J. van Lom; tel. 06-51306867 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 18  maart 2017 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Sc.Muiden 15-1 – Zuidvogels 15-4  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 201537 

Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bredius” veld  1 Muiden 
Leiders: Thamara Voorn, tel. 06-23875624 

Ellen de Valk-Zitman, tel. 06-54323749 
Ariënne Bogaert, 06-21902981 
Gretta Reintjes, 0294-413706 

   
 Sc Muiden 13-1 – Waterwijk 13-6  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 180739 

Aanvang:  10.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
 Zuidvogels 13-6 - Sc.Muiden  13-2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  182727 

Aanvang: 12.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Wolfskamer”   veld 2 Huizen 

 

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033 Mike Zitman. Tel. 06-55194291 

   
 Buitenboys 11-6 - Sc. Muiden 11-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 198119 
Aanvang:  10.30 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Polderkwartier”  veld  3 Almere 
Leiders: Rachid Chehtite; tel.06-46378548.   

Cindy van Dijk; tel.06-23495325 
D.Martinez; tel.06-21207355 
 

   
 Sc Muiden 9-1 – Muiderberg 9-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 170665 
Aanvang: 09.00 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportp. “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: Dhr. M.Maijer. tel. 06-54798135 Joh. Ceder. Tel. 06-36104410 

   
 BVV’31 9-2  - Sc Muiden  9-2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 173320 
Aanvang: 09.00  uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark :”Oostermeent”   veld 2 Blaricum 
Leiders: Rob Rijnbeek. Tel. 06-28059666 Michel Balk; 06-47820770 
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag. 

 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 18 maart 2017 Ook op www.scmuiden.nl 
   

 ScMuiden/Weesp 35 – De Meern 35+  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83623 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark ”Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-

11330448 
   

 ScMuiden/Weesp 45+    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”   veld   
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  
  

 
 
 

 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Zondag 19 maart 2017 

 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sc. Muiden 19-1 – WV-HEDW 19-3  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 68906 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-53816292 W. Boekee, tel. 06-14187804 

   

 Allen Weerbaar 3 - Sc. Muiden 2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 57393 
Aanvang: 13.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “De Meerweg”  veld 1 Bussum 

Leiders:   

 Eemboys 2 - Sc. Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 67243 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportp. “Ter Eem”  veld 6 Baarn 
Leiders:   
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 Afdeling Zaalvoetbal Heren    15 maart2017 

 Radiostad H 2 - Sc Muiden Heren 1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 39653 

Aanvang: 22.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”De Lunet”   veld 1 Naarden 

Leiders:   

   

 Afdeling Zaalvoetbal Vrouwen    17 maart 2017 

 The Counters VR 1 - Sc Muiden VR 1   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 151831 

Aanvang: 19.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”’De Koog”  veld 1 Koog aan de Zaan 

Leiders:   

 
 
 

Wedstrijden 25/26 maart 2017:  

  NVC 35+1 - Muiden/Weesp 35+1 16.00 u 

  Muiden/Weesp 45+ - Real Sranang 45  13.30 u 

NVC 15-4 - Sc Muiden 15-1 08.45 u   

Almere Fc 13-9 - Sc Muiden 13-1  10.00 u Sp. Almere 19-1 - Sc Muiden 19 14.00 u 

Sc Muiden 13-2 – Weesp Fc 13-3 11.00 u Sc Muiden 2 – Laren’99 3 11.50 u 

Sc Muiden 11-1 – Huizen 11-6 09.30 u Sc Muiden 3   

Huizen 9-3 - Sc Muiden 9-1  08.30 u Zaalvoetbal:  

Sc Muiden 9-2 – Buitenboys 9-8 09.30 u 22 mrt. - Muiden H1 – Laren’99 H8 20.10 u 

  22 mrt- Muiden VR1 – EVC VR1  21.10 u 

 
 
 
 

Uitslagen 11/12  maart 2017 
Zaalvoetbal: 8 mrt  .  Veteranen :  

Palm Hr4 - Muiden Hr 1  2 - 8 Muiden/Weesp 35 - IJsselmeervogels  1 - 7 

Marken Vr 1 - Muiden VR 1  6 - 3 Muiden/Weesp 45 – Rivierwijkers 45+ 2 - 5 

    

Pupillen:  Zondag:  

Sc Muiden 15-1 – Almere Fc 15-6 5 - 3 Sc Muiden 19-1 – WV-HEDW 19-3 3 - 1 

Zuidvogels 13-5 - Sc Muiden 13-1  4 - 9 BFC 2 - Sc Muiden 2  3 - 4 

Almere Fc 13-8 - Sc Muiden 13-2  2 - 6 Sc Muiden 3 – VVZA 3   0 - 4 

AS’80 11-4 - Sc Muiden 11-1  5 - 4   

Almere Fc 9-4 - Sc Muiden 9-1  0 - 6   

Waterwijk 9-4 - Sc Muiden 9-2  9 - 1   
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FC Weesp?Muiden VE 35+ - Rivierwijkers 45+ 
 
Na de fortuinlijke overwinning vorige week tegen FC Amsterdam en de sprookjesachtige derde helft in 
een plaatselijk etablissement, waren we vast besloten om tegen Rivierwijkers de bittere nasmaak van 
het 8-0 verlies van de uitwedstrijd in november van het vorig jaar grondig weg te spoelen.  

In de uitwedstrijd hadden we weinig in te brengen tegen de ontketende heren van stand uit de 
Domstad en was het alsof we tegen een heuvel op moesten voetballen van een imposante categorie. 
Vandaag, op het terrein van onze samenwerkingspartners van Muiden, wilde we graag het Utrechtse 
varkentje wassen. In Utrecht werden we verslagen door een goed georganiseerde tegenstander die 
ons nauwelijks ruimte liet om op adem te komen. In het begin van de maartse wedstrijd zochten de 
Rivierwijkers nog een beetje naar hun gevreesde organisatie en ook waren ze minder fanatiek 
gedreven dan verwacht. Gelukkig was het lekker weer zodat we geen last hadden van de natgemaakte 
borsten. Vooraf hadden we onze vrienden van de 35+ een oor wassing zien krijgen van hun opponent; 
en dat wilde we zelf liever eens voorkomen.  

Onder leiding van een prima en ontspannen scheidsrechter, die af en toe het gevoel kreeg dat ie een 
pupillenteam floot, een winderig zonnetje en enkele verdwaalde trekvogels langs de lijn leken beide 
teams aan elkaar gewaagd. Dat bleek gedurende de wedstrijd een wat gewaagde veronderstelling; 
maar wie niet waagt wie niet wint. De gelouterde oudgedienden langs het veld knikten instemmend, 
maar het zou ook kunnen dat ze gewoon zaten te knikkebollen in het voorjaarszonnetje. Rivierwijkers 
vond al snel hun sterke opstelling terug, maar waren zeker niet onkwetsbaar. Beide teams kregen 
kansjes; al was het geen hogere wiskunde om te concluderen dat Rivierwijkers meer als een collectief 
team opereerden dan de amateurs van de streekcombinatie. Vooral de slag om het centrale 
middenveld was een wassen neus, aangezien er zelden een gele thuisspeler werd gesignaleerd 
wanneer de gasten weer eens in balbezit kwamen. Vanuit deze zone konden ze rustig hun 
plattegronden openklappen en naslagwerken bekijken om te bepalen via welke route ze de meest 
recente aanval zouden gaan uitvoeren.  

Offensieve oprispingen van de thuisploeg werden geregeld vroegtijdig in de kiem gesmoord of door 
schildpadtraag gedraal met de bal door onszelf vakkundig vermoord. De enigszins op Geert Wilders 
lijkende keeper van de Domstedelingen werd zelden echt het vuur aan de schenen gelegd. Uiteindelijk 
bezweken we voor de eerste maal en werd de vloek van het veteranen voodoobal harde werkelijkheid. 
De kanariegele thuisploeg dartelde als kippenveren in de wind over het veld en de tegenstander wist 
met rappe counters met regelmaat voor enige onrust in ons 16-meter gebied te zorgen.  

De Rivierwijkers waren door fileleed aan de late kant en daardoor begon te wedstrijd ook verlaat; maar 
in de duels waren ze geregeld haantje de voorste. Onze uitzonderlijke lange warming up bleek geen 
garantie om een ijsdouche te voorkomen. Als snel liep de achterstand teller wat op; mede door een 
terecht toegekende strafschop. Het was een sportieve wedstrijd en als er al een overtreding werd 
gemaakt dan kwam deze meestal op het conto van de combinatie. Met een sensitieve achterstand 
mochten we aan de thee.  

Na het thee nippen en wat corrigerende verbale tikken her en der zouden we de tweede helft proberen 
om wat meer oog voor de tegenstander te hebben en wat minder voor elkaar. 
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 De aanvoerder en de keeper hebben een vergunning om gerichte aanwijzingen te verstrekken en te 
coachen waar nodig, maar het spervuur aan onbegrijpelijk gebrabbel en volstrekt kolderieke kreten die 
we elkaar toe blèren in het veld maakt het bestrijden van de werkelijke tegenstander er niet 
gemakkelijker op.  

 

Er valt geen onvertogen woord; maar met het onnozele gekakel wordt enkel het spel hinderlijk 
verstoord. Onze Syrische vierkante meter specialist wist het leed wat te verzachten door van dichtbij 
de gewisselde keeper te verschalken. Ook wij kregen een strafschop mee, waar ook niets op af te 
dingen viel. De overtreding was het standje waard en de geboden kans werd onberispelijk en 
onhoudbaar benut door iemand die weet hoe dat moet. De gasten scoorden nog wat tegen en hoewel 
2-5 een beter resultaat is dan 8-0 overheerste toch een beetje het zeperdgevoel. Gelukkig hebben we 
daar een uitstekend medicijn tegen en dat heet derde helft. Na een geschonken biertje van onze 
Utrechtse makkers vanwege hun vertraagde aankomst; gingen we na een verdiende douche de 
culinaire schatten van het clubhuis ontdekken. En dan bedoel ik natuurlijk zowel charmante de bar- en 
keukenbezetting als het gebodene op koek en zopie gebied.  

Vers gemaakte groentensoep; rookworst met vel en krokante frieten die niet smaakten naar de 
kartonreepjes die ze ons soms elders voorschotelen. Geluk overheerste weer. En natuurlijk zorgde het 
ambachtelijke bier uit de zo geliefde vaasjes al snel dat het geleden leed van ons afgleed. Een grap en 
een grol, een hapje en een drankje; het leven is goed.  

Volgende week een nieuwe poging om het juiste netje te raken. Graag tot dan.          

FP 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (66)  

 

Panklaar 
 

Het lijkt zo gemakkelijk. Je gooit iets in een pan en dan is het klaar. Natuurlijk is dat in de keuken zo, 
maar niet op een voetbalveld waar een wedstrijd tussen iets oudere spelers van twee teams op zoek 
zijn naar een panklare oplossing. Verbaal trachten ze onderling recepten uit te wisselen. Bijvoorbeeld 
een recept met het doel om zo snel mogelijk te scoren. Medespelers worden van adviezen voorzien 
om hun hete tegenspelers te koelen en op die manier het spelen onmogelijk te maken. Er zijn diverse 
koelmomenten tijdens een wedstrijd, maar het belangrijkste moment is wel dat je een tegenstander 
ijskoud in de ogen kijkt en hem dan zo uit zijn spel brengt, dat hij ijskoud over de bal trapt. Het is een 
methode die al jaren in IJsland wordt toegepast. 
 
Sc Muiden/Fc Weesp Ve 35+ trachtte deze tactiek toe te passen in de thuiswedstrijd tegen 
IJsselmeervogels Ve 35+. Op het mooie grasveld op de Bredius-driehoek probeerde de thuisclub de 
druk van de tegenstander uit Spakenburg in te vriezen. Dit lukte maar gedeeltelijk doordat het 
schitterend weer was en doordat een stel tegenstanders in de diepvries werken voor het schoonmaken 
van allerlei vissoorten. Het kan niet ontkent worden dat de vis uit Spakenburg heerlijk smaakt en dat 
daardoor vele tegenstanders van IJsselmeervogels liever een uitwedstrijdspelen in Spakenburg om na 
een wedstrijd te genieten van de heerlijke panklare vis. Echt heerlijk! 
 
In de wedstrijd van afgelopen zaterdag deed sc Muiden/Fc Weesp in de eerste helft vrijwel niets onder 
voor de ploeg uit het vissersdorp. Het werd wel snel 0-1, maar even later zorgde de linkerspits van de 
thuisclub voor 1-1. De gastheren misten nog een paar panklare kansen en dat deden de gasten niet . 
Het werd 1-2 en de rust brak met een 1-3 stand aan. 
 
Na de rust was het een heel ander beeld. IJsselmeervogels was zoveel sterker en de spelers van het 
combi-team hadden bijna al hun lucht nodig om overeind te blijven. Natuurlijk bleven ze elkaar 
aanwijzingen geven, maar dat was allemaal tevergeefs. Het werd 1-4, 1-5, 1-6 en ik verklap de 
eindstand maar even. Het werd uiteindelijk 1-7. Deze stand kwam ook tot stand doordat de geweldige 
keeper Dennis Huitema een strafschop stopte.  
FvW 
 
 

Mensen opvangen is moeilijker dan mensen laten vallen!  
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Herkent u deze nog? 
 
 
 

 

 

Senioren en kinderen samen in de 

Arena 

 

 
 

De foto’s zijn ook te bekijken via deze link op onze website: 
 

http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1 
 

 
18 
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Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: inf@zeemeeuw.net 

 

 

 

GARAGE  

Van KOOY 

 

 

 

 

 
Reparatie-inrichting 

SHELL Servicestation 

 

 

Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
Tel. 0294 - 261648 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

Bij Café Ome Ko kunt u eigenlijk altijd 
terecht, de ‘huyskamer van Muyden’ is 

dagelijks geopend vanaf 08.00. Tot 
01.00 kunt u nog naar binnen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Café Ome Ko Muiden 

    Herengracht 71 

    1398 AD MUIDEN 

    T: +31 (0) 294 - 26 23 33 

    M: +31 (0) 6 53 795 106 

    info@cafeomekomuiden.nl                               
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Wo – Do – Vr en zaterdag 

geopend, nabij het 

Muizenfort 
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