
 
 
 
                                                                                           

                                                                                                                        

 
1

Nr. 12      20 maart 2017 

In dit nummer 

Reactie maandagochtendploeg: pag.5 
Kantinedienst Bredius: pag. 7 

Rooster bestuurder v. dienst: pag. 7 
Wedstrijdprogramma : pag. 9-10-11 

Uitslagen: pag. 11 
Verslag: pag. 12 

Rubriek van Franz: pag.13 
Herkent u deze nog? pag. 14 

 



 

 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

  
2           

 

                

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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Reactie van de zgn. Maandagochtendploeg/ vrijwilligersploeg van SC Muiden op het vertrek van Eric 

Karel als voorzitter van SC Muiden. 
 

Als maandagochtendploeg/vrijwilligersploeg hebben wij de afgelopen 5 maanden met inspanning maar 

ook met plezier ons ingezet om het paviljoen dat is aangekocht om te toveren tot een compleet 

verenigingsgebouw voor de komende jaren. 
 

Ondanks het enorme werk dat moest worden verricht, (de werkzaamheden waren vooraf erg 

onderschat), zijn we inmiddels zover dat het gebouw bijna aan alle functies die nodig zijn, kan voldoen. 

Er komt dan ook langzamerhand licht aan het einde van de tunnel. 
 

Er zijn tijdens de werkzaamheden door ons wijzigingen voorgesteld om het gebouw optimaal voor de 

sportiviteiten te kunnen gebruiken; dit heeft wel geleid tot een verschil van inzicht met de voorzitter die 

ook aanstuurde het gebouw voor meerder doeleinden te doen gebruiken.  
 

Onze visie was en is dat het gebouw als prioriteit heeft te dienen als sportkantine en clubgebouw met 

mogelijkheid om drankjes en kleine hapjes te serveren. 

Dit mede heeft geleid tot het per direct opstappen uit een overleg met de vrijwilligers en daarna zijn 

vertrek als voorzitter. 
 

Er is door het bestuur van uitgegaan dat de vrijwilligersploeg, die ook nog lid van de vereniging is,  

deze enorme klus zou willen uitvoeren. Maar als leden van de vereniging hebben wij het recht om mee 

te denken over de uitvoering en invulling van de plannen. 
 

Bij een aantal van onze ploeg heeft het een wrange smaak in de mond gegeven dat we indirect de 

oorzaak van zijn vertrek zouden zijn. Als u weet dat een aantal van ons vanaf november zich elke 

week zo’n 30 uur zich heeft ingespannen, kunt u begrijpen dat we hierop reageren. 
 

Wij als vrijwilligers hebben geen enkele moeite met Eric als voorzitter gehad; hij heeft uiteindelijk veel 

werk verricht met de voorbereidingen, maar met name de communicatie was erg moeilijk. 
 

Wij vinden het jammer dat hij heeft gemeend te moeten opstappen en wensen hem een rustige tijd toe. 

We gaan nu nog verder met de werkzaamheden en hopen in een constructief overleg met het bestuur 

dit af te maken. 
 
 

De maandagochtendploeg/vrijwilligersploeg 
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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  25 maart  Zondag  26 maart  
ochtend Jaap v. Lom  10.00 uur Jaap Zeeman  
      
Zaterdag  1 april  Zondag 2 april  
Ochtend Jaap v. Lom  10.00 uur --  
      
Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt. 
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Kantinedienst Bredius 
 

Vanaf aankomend weekend 11/12 maart kunnen we in ons paviljoen ook de keuken 

gebruiken zodat we weer een tosti, patatje enz. kunnen presenteren. 

Daarom zullen we de komende weken weer 2 personen voor de kantinediensten indelen, 

zodat ook de keuken bemand wordt. 
 

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

STAAT OM DEZE DIENST TE DRAAIEN. 

Alvast bedankt.           
  
 

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  
 
Zaterdag 1 april`      Zondag 2 april 
09.00-11.00u.  JO 09-1  Ouder F. Bak   geen thuiswedstrijden  
11.00-13.00u.  JO15-1.  Ouder E. Ferati en 
         Ouder S. Coninck Liefsting 
13.00-18.00u.                 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 



 
 
 
 

 

 

 

 

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 25  maart 2017 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 NVC 15-4 - Sc.Muiden 15-1  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 200994 

Aanvang: 08.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden-NVC ” veld   Naarden 
Leiders: Thamara Voorn, tel. 06-23875624 

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

   
 Almere Fc 13-9 - Sc Muiden 13-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 1816356 

Aanvang:  10.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “De Marken”  veld 5 Almere 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
 Sc.Muiden  13-2 – Weesp Fc 13-3  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  182727 

Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Bredius”   veld 1 Muiden 

 

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

   
 Sc. Muiden 11-1 – Huizen 11-6  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 195062 
Aanvang:  09.30 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bredius”  veld  1 Muiden 

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

D.Martinez; tel.06-21207355 
 

   
 Huizen 9-3 - Sc Muiden 9-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 171670 
Aanvang: 08.30 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportp. “Wolfskamer”  veld  Huizen 
Leiders: Dhr. M.Maijer. tel. 06-54798135 Joh. Ceder. Tel. 06-36104410 

   
 Sc Muiden  9-2 – Buitenboys 9-8   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 179670 
Aanvang: 09.30  uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark :”Bredius”   veld 1 Muiden 
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 25 maart 2017 Ook op www.scmuiden.nl 
   

 NVC 35+ - ScMuiden/Weesp 35   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83557 
Aanvang: 16.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark ”Naarden-NVC”  veld  Naarden 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-

11330448 
   

 ScMuiden/Weesp 45+ - Real Sranang    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 76724 
Aanvang:  13.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bredius”   veld 1 Muiden 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  
  

 
 
 

 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Zondag 26 maart 2017 

 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sp. Almere 19-1 - Sc. Muiden 19-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 68677 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportp “Fanny Blankers-Koen”  veld 1 Almere 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-53816292 W. Boekee, tel. 06-14187804 

   

 Sc. Muiden 2 – Laren’99 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 59471 
Aanvang: 11.50 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 

Leiders:   

 Sc. Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportp. “”  veld   
Leiders:   
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 Afdeling Zaalvoetbal Heren   22  maart 2017 

 Sc Muiden Heren 1 -  Laren’88 Hr 8  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 40670 

Aanvang: 20.10 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”De Lunet”   veld 1 Naarden 

Leiders:   

   

 Afdeling Zaalvoetbal Vrouwen  22   maart 2017 

 Sc Muiden VR 1 – CVC VR 1   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 151833 

Aanvang: 21.10 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”Ind.Centr. Landsmeer”  veld  Landsmeer 

Leiders:   

 
 
 

Wedstrijden 1/2 april 2017:  

  Muiden/Weesp 35+1 – Zuidvogels 35  14.00 u 

  Muiden/Weesp 45+   

Sc Muiden 15-1 – Victoria 15-3 11.30 u   

Sc Muiden 13-1   Sc Muiden 19-1  

AS’80 13-4 - Sc Muiden 13-2  15.30 u SDO 4 - Sc Muiden 2  14.00 u 

Almere Fc 11-5 - Sc Muiden 11-1 09.30 u Baarn SV 3 - Sc Muiden 3  12.30 u 

Sc Muiden 9-1 – AS’80 9-3  10.00 u Zaalvoetbal:  

Huizen 9-5 - Sc Muiden 9-2 08.30 u 29 mrt. Kortenhoef ’94 5 -  Muiden H1  22.00 u 

  30 mrt- Exstudiantes  1 - Muiden VR1 21.00 u 

 
 
 
 

Uitslagen 18/19  maart 2017 
Zaalvoetbal: 15 mrt  -17 mrt  Veteranen :  

Radiostad 2 - Muiden Hr 1  8   - 1 Muiden/Weesp 35+  -   de Meern 35+  1 - 2 

The Counters VR 1 - Muiden VR 1  10 - 1 Buiksloot 45+    -  Muiden/Weesp 45 –  3 - 0 

    

Pupillen:  Zondag:  

Sc Muiden 15-1 – Zuidvogels 15-4   0  - 5 Sc Muiden 19-1   – WV-HEDW 19-3 4 - 4 

Sc Muiden 13-1 – Waterwijk  13-6   0  - 13 Allen Weerbaar 3 - Sc Muiden 2  0 - 2 

Zuidvogels 13-6 - Sc Muiden 13-2   0  - 2 Eemboys 2           - Sc Muiden 3  1 - 4 

Buitenboys 11-6 - Sc Muiden 11-1     

Sc Muiden   9-1 – Muiderberg 9-1   10 - 3   

BVV’31       9-2  - Sc Muiden   9-2   10 -1   
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Buiksloot – Weesp/Muiden Veteranen 45+    2-0 

De thuiswedstrijd hadden de gerijpte waterschildpadden tot hun intense geluk van Buiksloot gewonnen 
en vandaag wilden ze dat huzarenslaatje graag herhalen. Het complex was met enige elektronische 
hulp snel gevonden; ondanks de druilregen en de wegwerkzaamheden op meerdere plekken in de 
wijde omtrek. De staf had weer wat wiskundige formules losgelaten op het beschikbare 
spelersmateriaal en op één na stonden alle aanwezige spelers in de basis. Na wat benauwd gefriemel 
in de nette vierkante dressroom en de nodige steekhoudende spitsvondige opmerkingen heen en weer 
mochten we het door de hemel besproeide veld op. De blauwen met een zwarte keeper en de zwarten 
met een blauwe keeper leken aan elkaar gewaagd. De hemel had wat vocht verloren op de groene 
mat en gedurende de wedstrijd bleef het uit de lucht nagenoeg droog maar werd het veld verder 
bevochtigd door wat geplengde traantjes vanwege het vertoonde spel. Voetbal is een simpel spel, 
maar het is moeilijk om het simpel te houden zei een grootmeester ooit. Het was simpel om te 
constateren dat we het vooral onszelf weer bijzonder moeilijk maakten. Vrijwel geen bal werd van 
bezitter gewisseld zonder daarbij het luchtruim te kiezen. In plaats van het gewilde leder via de 
grasmat van voet tot voet te laten gaan, kozen we vrijwel altijd voor lange ballen, stiftjes, wippertjes en 
boogballetjes. Dat die presentjes wat lastiger onder controle te krijgen zijn om enige snelheid in het 
spel te houden behoeft geen verder betoog. We wonnen hier en daar duels, maar de zogenaamde 
tweede bal werd standaard en consequent ingeleverd, waardoor de verdediging en onze opa onder de 
lat door snelle omschakelingen van Buiksloot best een drukke middag hadden. Toch wisten we de 
gesuikerde thee te halen met een gekoesterde stand van 0-0 onder leiding van een prima fluitende 
gelegenheidsarbiter. In de tweede helft een andere fluitist, ook uit de gelederen van de voetballers van 
de thuisclub, die ook niet slecht floot, maar toch iets meer zijn eigen etiketje op de wedstrijd wilde 
plakken. Door het beperkte aantal wissels waren we snel uit de wijziging in de tweede helft en werd 
ons talent from England opgeofferd. De man die in het veld sneller praat dan zijn eigen schaduw is net 
als velen onder ons niet meer in staat tot het met volle inzet spelen van een hele wedstrijd en 
aangezien alle onnodige tegendoelpunten in de tweede helft vielen was hij de enige van ons clubje dat 
vandaag niet verloor aan de Baron de Coubertinlaan. DVC (De Volewijckers Combinatie) Buiksloot 
was een te kloppen tegenstander, maar helaas waren wij het weer die klop kregen. Waar het aan ligt 
laat ik graag in het midden, want daar zijn de uitgesproken ervaren meningen sterk over verdeeld. 
Louis van Gaal zou in steno moeten schrijven en bij lange na niet genoeg hebben aan één notitieblok, 
wanneer hij het geprutviool zou aanschouwen en het zou willen analyseren. Door een attente aanvaller 
die wel graag wilde winnen werd onze grabbelaar met de fluorescerende handschoenen met een 
boogje voor de eerste maal verschalkt, en in plaats van de schouders er onder te zetten gingen de 
kopjes hangen als tulpen zonder water. Op een enkel kansje na konden we aanvallend zelf geen 
enkele rol van betekenis spelen en de twee rappe kabouters in de spits waren veelal omsingeld en 
lastig bereikbaar. Het centrale middenveld leek een no go area, want op een enkele passant na werd 
er zelden een bezoekende veteraan gesignaleerd. En verdedigend waren we zo druk met elkaars 
performance dat we meer dan eens man en bal uit het oog verloren. Daarbij moet worden genoteerd 
dat er ook vele aanvallen wel gepareerd werden door inzet, timing en samenwerking. Een listig 
genomen corner; een zee van ruimte, niet adequaat optreden en een opstandige lies waren de mix die 
er voor zorgde dat het afstandschotje van ver buiten de 16 meter toch tot doelpunt kon worden 
gepromoveerd en de eindstand in het boekje betekende. Onnodig jammer en wellicht een volgende 
stap op weg naar de ondergang van het nu al legendarische recreantengroepje. Of we volgende week 
weer een elftal op de krakkemikkige benen kunnen krijgen valt nog te bezien. Het aantal afzeggers is 
ruim voldoende voor een dreigend en mogelijk hardnekkig tekort aan mankracht. Ik hoop dat we het tij 
kunnen keren en nog vele hilarische zaterdagmiddagen mogen ondergaan met als beloning wat 
vochtig warms en wat overvloedig nat verfrissends. Graag tot snel.            FP   12 



 
Schrijf een stukje voor mij Franz (67)  

 

Kreukelingen 

De keuze zou voor mij niet zo moeilijk zijn als ik mocht kiezen tussen kreukelingen of krakelingen. 
Natuurlijk zou ik voor het laatste kiezen. Een heerlijke krakende krakeling zou echt mijn keuze zijn. 
Maar ja! Als leider van een veteranenteam kun je vaak geen keuze maken. Neem nu de wedstrijd van 
afgelopen zaterdag. De Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ speelde thuis op het 1e veld van het 
sportpark “Bredius” hun wedstrijd tegen De Meern Veteranen 35+. Als coach had ik graag een speler 
willen kiezen, die de 1e helft reserve zou staan. Ik had echter de mogelijkheid niet doordat er maar elf 
spelers aanwezig waren en van dat aantal spelers waren er nog een paar gekreukeld ook. Het is dan 
ook vrijwel onmogelijk om met een stel kreukelingen in je team te winnen.  
En deze stelling werd in de wedstrijd tegen De Meern bewezen. Het dient geschreven te worden dat 
het tot aan de 65ste minuut nog wel meeviel. De strijd ging onder de goede leiding van Han van Wees 
gelijk op. Michele Taglialatela scoorde in de 1e helft wel, maar de goal werd terecht vanwege 
buitenspel afgekeurd. Ruststand 0-0. Deze stand bleef lang gehandhaafd tot het reeds eerder 
beschreven tijdstip. Dwight Loy scoorde na een fraaie pass van Arnold de Jong 1-0. Luid geklap en 
gejuich klonk vanaf de zijlijn. Helaas kregen steeds meer spelers van de thuisclub last van hun 
kreukels en dat belemmerde duidelijk hun spel. De bezoekende club maakte er dankbaar gebruik van. 
Het werd 1-1 en vlak voor het eindsignaal werd de eindstand 1-2 bepaald. Deze nederlaag is toch wel 
sneu voor het hard werkende thuisteam. De spelers zaten er na de wedstrijd helemaal gekreukeld bij 
in kleedkamer nr. 1. 
FvW 
 

Gekreukelde mensen zijn door te stomen niet glad te krijgen!  

De veteranen wensen Jan Meester een goed en voorspoedig herstel na de 

operatie aan zijn knie. 
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Herkent u deze nog 
 
 

 

 

Kampioenen in het jaar 1999 

 

 
 

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

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

 
 

14 
 

 
 
 
 

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


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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