
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 

Nr. 11         12 maart 2018 

In dit nummer: 
 

Agenda, Kantinedienst, bestuurder van dienst: pag. 5 
Uit de oude doos, huldiging team onder 15: pag. 7 

Trainingsschema: pag. 9 
Wedstrijdprogramma: pag. 10/11 

Uitslagen: pag. 11 
Verslagen: pag. 12,13,14,15 

Herkent u deze nog?: pag. 15 
 
 
 



                                                                                                                             

 
 

2 



 
 

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398BT Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen   website@scmuiden.nl  
Kantine-redactiekamer 0294-269043   
   Email algemeen: 
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89  info@scmuiden.nl  
    
Website www.scmuiden.nl  E-mail kantine: 
   scmuiden.bredius@gmail.com  
Bestuur: bestuur@scmuiden.nl   
Voorzitter: Richard van Kooij 06-41558863 WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
E-mail: voorzitter@scmuiden.nl   
Secretaris Ada Gieling 06-55079173 Voetbal zaterdag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl  Arnold de Jong            06-11330448 
Penningmeester Frank Blonk 06-46341806 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

E-mail: penningmeester@scmuiden.nl  Voetbal zondag: 
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570  
   wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl  

    
Sportcommissie: sportcommissie@scmuiden.nl  Voetbal jeugd: 
Voorzitter Victor Zwart 06-21858310 Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl  

Secretaris Gertia Bol   
Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765 Coördinator voetbal pupillen: 
Senioren Zaterdag Arnold de Jong 0611330448  
Jeugd en Zondag sen Jaap van Lom 06-51306867  

ledenadministratie Ben Oevermans 06-28058421  
ledenadministratie Jaap Zeeman 0294-261286 Tafeltennis: 
E-mail ledenadm: ledenadministratie@scmuiden.nl  Wim van den Bos        0294-263163 
    
    
Vertrouwenspersoon: vacant  Coördinator kantinerooster 
E-mail vertrouwenspersoon@scmuiden.nl Wil de Leeuw              0294-264570 

    

Technische commissie: 

Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer Co Sorbach 06-25002274 

Technische commissie; Technisch Coördinator       Herman van der Sluis 06-43251520  

Technische commissie; Sectieleider Bovenbouw Dwight Loy 06-52308816 

Technische commissie; Sectieleider Onderbouw       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie; Senioren Zondag            Jaap van Lom 06-51306867 

Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer Abdul Doufikar 06-53816292 

e-mail: tc@scmuiden.nl          

Sponsorcommissie: 

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

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
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AGENDA: 
 

Vrijdag 23 maart: 20 00 uur Paasklaverjassen Plaats: Kantine Sc Muiden 

Zondag 25 maart: 13.00 uur Ronald Koeman Toernooi Plaats: BFC Bussum 
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Bestuurder van Dienst      
    

zaterdag          17 maart                                 zondag      18 maart 

Ochtend 9.00 – 13.00 uur        J van Lom Ochtend 09.30 – 15,00 uur  ben oevermans 

Middag 13.00 – 17.00 uu    Middag 12.30 – 17.00 uur    jaap van lom 

          

  

zaterdag          24 maart zondag      25 maart 

Ochtend 9.00 – 13.00 uur       j van lom Ochtend 09.30 – 14.00 uur  jaap zeeman 

Middag 13.00 – 17.00 uur Middag   14.00 – 17.00 uur     

 
 

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt. 
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Kantinedienst Bredius seizoen 2017-2018 
 

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  17 maart 2018  Zondag  18 maart 2018 

8.30-11.00  JO11-2 Ouder O.Snel  9.45-12.30 4e 2 spelers 4e elftal 

11.00-14.00 JO13-1 
 

Ouder K.Bogaard 

OuderT.Dijkmans 

  12.30-17.00  3e  2 spelers 3e elftal 

          

       
 Zaterdag 24 maart  2018   Zondag 25 maart 2018 

 8.30-11.00 JO11-2 Ouder N.Verschuren 

Ouder Y.Abdlmunem 

 9.45-13.00   Ada en Martin Gieling 

11.00-14.00 JO13-1 Ouder J.Teeuwissen 

Ouder B. Renema 

       

 
 

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 
 

  



 
 

 

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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Uit de oude doos. (Foto: B. Oevermans) 

 
 
 

 
 
 

       
 

 

Huldiging team Jongeren onder 15. 
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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 

 

 

 
   

 

 

 

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 



 
 

Trainingsschema Sc. Muiden 2017/2018 
 

Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 

       

Maandag Jo 11-1 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 06-18341204 

 Jo 15-1 2b 18.30 19.30 Co Sorbach 06-25002274 

       

Dinsdag Jo  8-1 2 16.00 17.00 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Jo 10-1 2 17.00 18.00 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo 10-2 2 17.00 18.00 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Keepers 2b 17.00 19.00 Johan Smit 0294-262405 

 Jo 13-1 2a 18.00 19.00 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2 19.00 20.15 Abdul Doufikar “    “ 

 Zondag 3/4 2 20.15 21.30 Ed de Leeuw 06-23913703 

       

Woensdag Mini pup. 2 13.30 14.30 Michel Balk 06-47820770 

Woensdag Jo 11-1 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 0618341204 

 Jo 15-1 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 

 KNVB Mo 13 2 18.30 20.00   

       

Donderdag Jo 8-1 2 17.30 18.30 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Jo 10-1 2 17.30 18.30 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo 10-2 2 17.30 18.30 René Melchers 06-22525935 

 Jo 13-1 2a 18.30 19.30 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2 19.30 20.30 Abdul Doufikar “   “ 

       

Vijdag dames 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
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Afdeling Voetbal 
Pupillen. 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
J. van Lom; tel 06-51306867 

Wedstrijdprogram Zaterdag 17 maart 2018 Ook op www.scmuiden.nl 

 Fc Amsterdam 15-4 - Sc Muiden 15-1  
Scheidsrechter  Wedstrijdnr.: 185859 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/vertrek: 
Ligging: Sportpark “Strandvliet”  veld 2 Amsterdam-Duivendrecht 
Leiders:   

 Sc.Muiden 13-1 – Altius 13-2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  188898 

Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark .”Bredius” veld 1 Muiden 
Leiders: Joost Geijsen Radboud Teuwissen 

 Abcoude 11-3 - Sc. Muiden 11-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 187898 
Aanvang:  12.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Hollandse Kade”  veld 4 Abcoude 

Leiders: Rachid Chehtite; tel.06-46378548.   
Cindy van Dijk; tel.06-23495325 

D.Martinez; tel.06-21207355 

 Sc. Muiden 11-2 – DOB 11-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 190412 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”Bredius” veld 2 Muiden 
Leiders:   

 Buitenboys 10-6 - Sc. Muiden 10-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 157205 
Aanvang: 10.15 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”Polderkwartier” veld 3 Almere 
Leiders: Remco Larooij; tel. 06-42214722 Michel balk; tel. 06-47820770 

 Sc. Muiden 10-2 – Huizen 10-6  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 191523 
Aanvang: 10.00 uur Aanwezig: 
Ligging: Sportpark”Bredius” veld 2 Muiden 
Leiders: Ingrid Nauta, tel. 06-18912004 René Melchers,  06-22525935 

 Amstelveen 8-4 - Sc Muiden  8-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 207476 
Aanvang: 10.15 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark ”Sportlaan-Oost” veld 1 Amstelveen 

Leiders: Marco Nauta, tel. 06-28183293  

 

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag 17 maart 2018  

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogram Zaterdag  2018  Ook op www.scmuiden.nl 

 AH’78 35+1 - ScMuiden/Weesp 35+1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 129467 
Aanvang: 14.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Huizen”  veld 1 Huizen 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 R. Mansvelder , 06-48786470 

 Altius 45+2 - ScMuiden/Weesp 45+   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 148845 
Aanvang:  14.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Berestein”   veld 4 Hilversum 
eiders: Victor Zwart, 06-21858310 A.de Jong, 06-011330448     

10 

http://www.scmuiden/
http://www.scmuiden/


 
 

 

Afdeling Voetbal Zondag 
Zondag 18 maart 2018   

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

 Hercules 4 - Sc. Muiden 2   
Scheidsrechter  Wedstrijdnr:   
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Voordorp”  veld 2 Utrecht 
Leiders: A.Doufikar,.tel. 06-53816292    

 Sc. Muiden 3 – Fc Weesp 4   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 58729 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders:   

 Sc. Muiden 4 – BFC 3  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 72400 
Aanvang: 13.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders:   

 
 
 

 Afdeling Zaalvoetbal Heren 15 maart 2018 

 Sc. Muiden H1 – Hilversum Fc H3  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 18330 

Aanvang: 19.15 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sporthal :”De Lunet” veld 1 Naarden 

 
 
 

Wedstrijden 24/25 maart  2018:  

Amstelveen 15-3 - Sc Muiden 15-1 12.00 u Em. Boys 35+ - Muiden/Weesp 35+1 15.00 u 

Sc Muiden 13-1 – BFC 13-6  12.00 u Muiden/Weesp 45+ – Waterwijk 45+ 12.30 u 

Sc Muiden 11-1 – ZuidOost Un.11-3  10.55 u Wasmeer 3 - Sc Muiden 2 11.00 u 

Sc Muiden 11-2 – BFC 11-7 09.00 u Sc Muiden 3 – Geinburgia 4 10.30 u 

Sc Muiden 10-1 – Zuidvogels 10-2 09.55 u Olympia’25 2 - Sc Muiden 4  11.00 u 

Sc Muiden 10-2 – Diemen 10-5 10.00 u   

Sc Muiden 8-1 – IJburg Afc 8-5 09.00 u 23 mrt. Kortenhoef ’94 H2 - Muiden H1 22.00 u 

 
 
 

Uitslagen  2018 

Sc Muiden 15-1 – DOB 15-1G 8 - 0 Sc Muiden/Weesp 35+ -Fc  Almere 35+  5 - 2 

Loosdrecht 13-1 - Sc Muiden 13-1 1 - 2 Houten 45+2 - Sc Muiden/Weesp 45+2 4 - 1 

Sc Muiden 11-1 – Altius 11-3 7 - 2   

Altius 11-4 - Sc Muiden 11-2 3 - 0 Sc Muiden 2 – Victoria 2 1 - 8 

Sc Muiden 10-1 – BFC 10-3  10 - 2 Buitenboys 3 - Sc Muiden 3 0 - 0 

Zuidvogels 10-4 - Sc Muiden 10-2  4 – 1 BVV’31 4 - Sc Muiden 4 5 - 1 

Sc Muiden 8-1 – Fc Weesp 8-3  3 - 8 Laren’99 H6 - Muiden H1 7 - 3 
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Zuidvogels JO10-4   -   SC Muiden JO10-2      4 - 1 

Vandaag stond de wedstrijd tegen Zuidvogels JO10-4 op het programma. We begonnen voortvarend 

en kwamen na 8 min. op voorsprong. Joshua passeerde de keeper met een mooi schot, 0-1. Zoals wel 

vaker dit seizoen ging er een rush en voorzet van Job aan vooraf. Job is dit seizoen vast van plan om 

de koning van de assist te worden, hij is in ieder geval goed onderweg. Voor de verandering bleef 

Stefano veldspeler en keepte Vinn de hele wedstrijd. Maar ook hij kon niet voorkomen dat Zuidvogels 

al snel terugsloeg. Binnen 7 minuten was onze voorsprong teruggedraaid naar een 3-1 achterstand. 

We probeerden te blijven voetballen, maar kwamen er niet aan te pas. Al vroeg in de 2e helft hadden 

we de pech dat Bram geblesseerd raakte aan zijn voet en niet meer verder kon en was het opnieuw 

Zuidvogels die scoorde, 4-1. Onze verdediging bleef knokken en zowel Thijs, Zino, Joram als Daniëlle 

liepen de longen uit hun lijf, zodat dit ook de eindstand werd. Onze aanval kreeg nog wel kansen, maar 

de vermoeidheid was te groot om deze tot doelpunten om te zetten. Even bijkomen en lekker trainen 

en dan op naar volgende week thuis tegen Huizen. 

 

 

Houten Veteranen 45+ - SC Muiden/FC Weesp Veteranen      4-1 

Na een aantal weken welkome rust stonden de mannekes te popelen om hun verborgen talenten aan 
te boren en de winst van de laatste wedstrijd een prachtig vervolg te geven. Een vaste waarde uit de 
working class was afwezig vanwege werkzaamheden; een tweede was gegrepen door de griep of iets 
soortgelijks en een derde was en blijft afwezig door medische problemen die hem dwingen om zijn blik 
in het vervolg op andere zaken te werpen. Hopelijk mag hij op z’n tijd nog wel een biertje drinken van 
de dokter. Uiteraard een emotionele aderlating van jewelste, maar door de innige band met onze 
broeders van de jongere speelgerechtigde veteranen konden we toch een 10-tal enthousiastelingen op 
de been brengen die dit memorabele klusje moesten gaan klaren. Het veld was van iets mindere 
kwaliteit dan we gewend zijn; maar paste perfect bij onze voetballende kwaliteiten. Er was een 
scheidsrechter geregeld die de wedstrijd goed aanvoelde en aan beide kanten wat gevallen steekjes 
door de beugel zag en niet vaker floot dan strikt noodzakelijk. Het handjevol supporters had 
desgewenst een zitplaats tot haar beschikking en dat kwam goed uit omdat het geen treffen was 
waarbij men de drang had om op de banken te gaan staan. Hier een daar een kleine overtreding en 
soms een tekentje van ongenoegen, maar verder was het verbaal en non-verbaal een nette en 
hoffelijke wedstrijd tussen heren. Natuurlijk werden er soms weer wat ongevraagde tips geuit die 
echter zelden ontkiemden en tot een rijke oogst zouden leiden. Zo nu en dan vervielen we weer in de 
toch inmiddels bekend geachte foutjes die ons structureel naar de ondergang brengen. Kennelijk is het 
belerende vermogen sterker ontwikkeld dan het lerende vermogen. Toch werd er de eerste helft 
alleraardigst verzet geboden en kon het balletje beide kanten oprollen. We scoorden zelfs zonder 
Italiaans vlechtwerk, maar door een fraaie steekpass die zonder dralen werd binnengeschoten. 
Voetbal kan soms bijna een kunstvorm zijn. Helaas gingen we toch de rust in met een kleine 
achterstand door 2 niet zulke briljante momenten van wederkerende wanorde die zelfs de keeper te 
machtig waren. Jammerlijk onnodig, maar zeker niet onoverkomelijk. Nadat we in de rust op gepaste 
toon onze visies en zienswijzen hadden uitgewisseld begonnen we gemotiveerd en vol goede 
bedoelingen aan het tweede deel tegen de bewegelijke Houten mannen. Mijn grootste angst was dat 
de lauwwarme thee ons in een klein roesje zou hebben gebracht en deze angst bleek al snel de 
meedogenloze waarheid te worden. Het grijze spitsje van Houten kreeg alle vrijheid om zich 
ongehinderd in een risicovolle positie te manoeuvreren en vanuit daar het vijandelijke doel te 
bestoken; een medespeler van een listige assist te voorzien of om ongegeneerd onrust te stoken.  12 



 

Vlak na rust bracht dat twee keer succes waardoor de marge en tevens de eindstand al te snel was 
bereikt. Toen we door onze meditatiefase heen waren was het pleit al beslecht en konden we de krater 
niet meer dichten. Eigenlijk maakten we het ons zelf moeilijk door consequent met te weinig beweging 
en ongecoördineerde inzet zonder inzicht de strijd aan te gaan met een beter georganiseerd team dat 
adequaat met 6 veldspelers tegelijk opereerde. Aanvallend of verdedigend; ze deden het voor elkaar 
en met elkaar. Toch hebben we ook onze kansen gehad, en met regelmaat wat zinnigs gecreëerd. We 
hoeven ook niet met een slecht gevoel terug te kijken naar hetgeen we hebben gepresteerd; al kan het 
natuurlijk stukken beter. De inzet was goed; de keeper weer zeer nuttig en de geleende aanwinsten 
van groot belang. Twee keer een half uur leek twee keer een kwartier en dat geeft te denken. De 
wisseldouche was netjes maar op de verkeerde momenten koud. De broodjes waren vers; het biertje 
betaalbaar en geschonken in een aangenaam glas. Maar toch besloten we na een paar kannetjes om 
de thuisreis te aanvaarden en in Weesp nog een paar glaasjes te heffen met onze broeders van het 
andere – iets succesvollere – veteranenteam. Ze smaakten naar meer, en dat keer op keer. Volgende 
week Altius uit; maak de bleke behaarde borsten maar nat. Graag tot dan! 

FP   

 
                                     
 
   

Schrijf een stukje voor mij Franz (100) samen met Robert M (5).        

 

Professionele teamgeest 
 
Ongeveer twee uur voor de aanvang van de wedstrijd Fc Weesp/SC Muiden Veteranen 35+ tegen FC 
Almere Veteranen 35+ ontving ik op de Muiden/Weesp Vet. groepsapp een bericht van een speler van 
de thuisclub dat het team zich extra in moest spannen omdat het team bij de uitwedstrijd tegen FC 
Almere er ingenaaid is. Een oproep om attent te zijn tijdens de wedstrijd, welke op het favoriete veld 
van het sportcomplex aan de Papelaan gespeeld werd. Hoe dit ging leest u in het verslag van Robert 
Mansvelder: 
 
Na een kleine voorjaarspauze van ruim 2 weken mochten de 35+ veteranen van FC Weesp/SC 
Muiden weer aan de bak op het 3e veld van FC Weesp. Een pauze... U verwacht natuurlijk dat de 
spelers daarvan uitrusten en staan te popelen om weer te beginnen. Zéker voor de wedstrijd tegen FC 
Almere die we wel een derby mogen noemen in deze competitie. En helemaal omdat in de uitwedstrijd 
tegen FC Almere punten gemorst werden (3-3). 
Tóch was van een echte pauze geen sprake. Het ging er in het team aan toe als bij een professionele 
betaalde voetbalclub. Hoewel er niemand op non-actief werd gezet, zijn leider Laurens en speler Gary 
per direct gestopt. Dit lieten zij op een trainingsavond weten. Die periode na de winterstop, maar voor 
en tijdens de genoemde pauze was teamgeest ver te zoeken. Zoals in professioneel                     13     



voetbalmanagement werden spelers rustig langer dan een helft reserve gezet. En zonder pardon de 
volgende wedstrijd weer. Dat gaf onrust, want... we krijgen immers geen tonnen betaald voor onze 
prestaties op het veld of op de bank. Sterker nog; we betalen contributie om te mogen voetballen in de 
2e en dus laagste veteranenklasse. Daarnaast is voetbal een teamsport. We doen dit met z'n allen. 
De week naar deze wedstrijd toe stond dus in het teken van onrust. En dat was nog niet alles. Onze 
leider Franz van Waard is nog onvoldoende hersteld om zijn taken weer op te pakken. En er moesten 
spelers uitgeleend worden aan onze broeders van de 45+. Onze aanvoerder Robert Mansvelder pakte 
de veteranenhandschoen op en maakte keuzes. Italiaanse vedette Michele Tagliatela en nestor Rob 
de Vries gingen met de 45+ broeders naar Houten waardoor zij niet inzetbaar waren voor de 35+. 
Sander de Jager blijkt inmiddels voor de rest van het seizoen uitgeschakeld. 's Morgens liet onze 
gewaardeerde vaandeldrager Jan Meester weten geveld te zijn door bronchitis. Zijn eventuele 
vervanger Hein van Kooij had private uitdagingen waardoor hij niet kon invallen. En nog geen 2 uur 
voor de wedstrijd liet vleugelspeler Edwin da Costa weten dat onbevoegden in zijn auto zijn geweest 
om zijn navigatiesysteem te ontvreemden. Hij was zodoende druk met aangifte doen. 
 
Wie waren er wel? In elk geval onze 3e-helftmanager Sake van de Kloet. Hij nam het initiatief om 
kleedkamer 3 professioneel in te richten door de shirts aan de hangers te doen en de broeken en 
sokken op de bank eronder te leggen. Een goede, professionele bijdrage voor de teamgeest! Intussen 
maakten de aanvoerder en de viceaanvoerder Patrick van Herwaarden een opstelling. Harde noten 
werden gekraakt en de keuze viel op een sociale opstelling met het oog op teamgeest. De aanvoerder, 
de viceaanvoerder én kwaliteitsspits Erik Meijerink namen plaats op de reservebank. Aaron Bouwhuis 
werd aangewezen als aanvoerder. Één der reserves nam de vlag ter hand. En de wedstrijd begon.                                                                                            
13 
Het was niet groots te noemen op het onprettige veld en een bizar stuiterende bal. Tóch pakten de 
keuzes van de aanvoerder/leiders goed uit. De keuze voor Dwight Loy links op het middenveld leverde 
halverwege de 1e helft een assist op. De rechter middenvelder Mehmet Ulas ontving de bal, 
omspeelde een Almeerse verdediger en schoot in de verre hoek; 1-0! Een prachtige en ook verdiende 
goal. De 35+ veteranen van FC Weesp/SC Muiden hadden grip op de wedstrijd al is het niet zo dat FC 
Almere helemaal geen kansen kreeg. Er werd druk gezet op het Almeerse doel en dat loonde, maar 
wel op heel onverwachte wijze. Onze rechtsback Marco Daalman was mee op gekomen en kreeg een 
stuiterbal nabij de cornervlag. Zijn voorzet was niet goed te noemen want de bal kwam niet aan bij de 
spitsen, maar... vanuit een onmogelijke hoek vloog de bal zomaar in de linker kruising; 2-0! Wat een 
prachtig cadeau! Eindelijk eens een lucky goal mee. Of had Marco het zo bekeken?                                                                                                  
Het onvermijdelijke rustsignaal klonk. Rust en thee zijn prima, maar wederom zouden er harde noten 
gekraakt moeten worden want de reserves moesten invallen, maar de grote vraag was dan: voor wie? 
In de kleedkamer bood viceaanvoerder Patrick van Herwaarden aan nog even op de bank te blijven 
zitten. Linksback Patrick Pieterse bood aan een reservebeurt te nemen. En even later bood óók Arsim 
Hamiti dat aan. Een puik stukje teamgeest achter de gesloten kleedkamerdeur! Een tactische 
omzetting leidde ertoe dat Eyup Ulas zijn favoriete positie in de spits offerde voor de linksbackpositie. 
Robert Mansvelder startte de 2e helft in de spits en Erik Meijerink middenmid. Hoewel 
gelegenheidsvoorstopper Arjen Sikkema aanbood ook te wisselen werd hem met klem gevraagd te 
blijven staan. 
Ook in de 2e helft namen de veteranen van FC Weesp/SC Muiden het initiatief. Helaas kwam Arjen in 
een vervelende botsing en val terecht waardoor hij toch snel het veld moest verlaten. Patrick van 
Herwaarden viel toen weer in op zijn vertrouwde positie als voorstopper. De wedstrijd ging verder, 
maar er ging iets niet helemaal goed. Voor we het wisten, maakte FC Almere 2-1 én 2-2! De koppies 
dreigden te gaan hangen, maar een tactische positiewissel op verzoek van de defensie leverde ander 
voetbal op. Robert zakte naar het middenveld en Erik schoof naar de voorhoede. Het wedstrijdverloop 
daarna was om te likkebaarden. Dus die positiewissel bleek een professionele meesterzet!           14 



Binnen enkele minuten werd de sterk spelende middenmid Marc van de Mortel vrijgespeeld en hij wist 
de 3-2 te maken. Dat bracht wat rust. Nou ja rust, de veteranen zetten door en na wat tikkietakkie en 3 
mislukte inzetten van verschillende spelers wist topscorer Erkan Yilmaz de 4-2 te maken. Nóg meer 
rust dus. En dat leverde nóg meer op. Op het middenveld bleken Dwight, Marc, Robert en Mehmet 
heer en meester. En met wederom prachtig positiespel kreeg Marc van de Mortel een prachtige 
schietkans. Maar wat deed hij? Een Bergkampje! Hij stiftte de bal van buiten het strafschopgebied 
waarna de Almeerse keeper kon vissen en de bal net onder de lat in het doel belandde. De 5-2 was 
gemaakt. Als er een gevuld stadion omheen had gestaan, had er vast "10-10--10" geklonken. De druk 
op het Almeerse doel bleef. De gasten uit de polder hadden niet veel meer te vertellen. De 6-2 bleef uit 
omdat een penalty gemist werd. Het eindsignaal klonk en de veteranen hebben er weer 3 punten bij. 
Met een sociale opstelling en teamgeest is de wedstrijd tegen FC Almere gewonnen. FC Weesp/SC 
Muiden staat nog altijd bovenaan. Hoe zal dat na volgende week zijn? Op 17 maart wordt in Huizen 
gevoetbald tegen de grote concurrent SC AH'78. In elk geval leven we als professionals en met 
teamgeest naar die wedstrijd toe. Dus ook de speler die in dit verslag niet genoemd werd, namelijk 
keeper Dennis Huitema. 
 
Sportieve groeten, 
Robert Mansvelder        

Sportief zijn en blijven is echt een opgave! 
 

 

 

Herkent u deze nog? 

 

Politieke besluiten worden soms       

uitgevoerd!                                            
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