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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        

                   3 
 

mailto:redactie@scmuiden.nl
mailto:website@scmuiden.nl
mailto:info@scmuiden.nl
http://www.scmuiden.nl/
mailto:scmuiden.bredius@gmail.com
mailto:bestuur@scmuiden.nl
mailto:voorzitter@scmuiden.nl
mailto:secretaris@scmuiden.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl
mailto:penningmeester@scmuiden.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl
mailto:sportcommissie@scmuiden.nl
mailto:Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl
mailto:ledenadministratie@scmuiden.nl
mailto:tc@scmuiden.nl
mailto:sponsorcommissie@scmuiden.nl
mailto:info@scmuiden.nl
mailto:redactie@scmuiden.nl


     
 

  
4 



AGENDA: 
 

Vrijdag 23 maart 20.00 uur Paasklaverjassen Kantine Sc Muiden 

Woensdag 28 maart 17.00 uur Wedstrijd KNVB MO 13 – Amerika team 2e veld Sc Muiden 

Woensdag 28 maart 19.00 uur Inhaalwedstrijd Jo 15-1 – De Dijk 15-2 2e veld Sc Muiden 

Vrijdag 30 maart: 20.00 uur 7 x 7 toernooi 2e veld Sc Muiden 
 

   

PAASKLAVERJASSEN 

 

Vrijdag 23 maart PAASKLAVERJASSEN 

in 

Kantine SC MUIDEN 

Vrijdag     23 maart 2018 

Aanvang    20.00 uur.           Geopend 19.30 uur 

Inschrijfgeld  € 7,00 per koppel 

 

Inschrijven bij: secretaris@scmuiden.nl , tel. 06-52107765 of  

06- 55079173 of op de avond zelf, alleen of met partner. 

 

Bij de bar ligt ook een inschrijfformulier. 
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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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Bestuurder van Dienst      
    
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  24 maart 2018  Zondag  25 maart 2018 

8.30-11.00  JO11-2 Ouder N.Verschuren 

Ouder Y.Abdlmunem 

 9.45-13.00   Martin en Ada Gieling  

11.00-14.00 JO13-1 
 
 

Ouder J.Teeuwissen 

Ouder B.Renema 

       

          

       
 Zaterdag 31 maart  2018   Zondag 1 april 2018 

    geen programma      geen programma 

  

          
 

      
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 

 

 

 
   

 

 

 

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 24 maart 2018 Ook op www.scmuiden.nl 

 Amstelveen 15-3 - Sc Muiden 15-1  
Scheidsrechter  Wedstrijdnr.: 185853 
Aanvang: 12.00 uur Aanwezig/vertrek: 
Ligging: Sportpark “Sportlaan-Oost” veld   Amstelveen 
Leiders:   

 Sc.Muiden 13-1 – BFC 13-6  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  188903 

Aanvang: 12.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark .”Bredius” veld 1 Muiden 
Leiders: Joost Geijsen Radboud Teuwissen 

 Sc. Muiden 11-1 – Zuid-Oost Un.11-3   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 187909 
Aanvang:  12.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Bredius”  veld 2 Muiden 

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

D.Martinez; tel.06-21207355 

 Sc. Muiden 11-2 – BFC 11-7  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 190408 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”Bredius” veld 2 Muiden 
Leiders:   

 Sc. Muiden 10-1 – Zuidvogels 10-2  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 157182 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”Bredius” veld 2 Muiden 
Leiders: Remco Larooij; tel. 06-42214722 Michel balk; tel. 06-47820770 

 Sc. Muiden 10-2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 191525 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig: 
Ligging: Sportpark”Bredius” veld 2 Muiden 
Leiders: Ingrid Nauta, tel. 06-18912004 René Melchers,  06-22525935 

 Sc Muiden  8-1 – Ijburg 8-5  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark ”Bredius” veld 2 Muiden 

Leiders: Marco Nauta, tel. 06-28183293  

 

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag  

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogram Zaterdag  24 maart 2018  Ook op www.scmuiden.nl 

 Eminent Boys - ScMuiden/Weesp 35  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 129728 
Aanvang: 15.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “De Zuilense Laan”  veld  Utrecht 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 R. Mansvelder , 06-48786470 

 ScMuiden/Weesp 45+ - Waterwijk 45+   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 148848 
Aanvang:  12.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Papelaan”   veld 2 Weesp 
eiders: Victor Zwart, 06-21858310 A.de Jong, 06-011330448     
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Afdeling Voetbal Zondag 
Zondag 25 maart 2018   

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

 Wasmeer 3 - Sc. Muiden 2  
Scheidsrechter  Wedstrijdnr:  58860 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Anna’s Hoeve” veld 1  Hilversum 
Leiders: A.Doufikar,.tel. 06-53816292    

 Sc. Muiden 3 – Geinburgia 4  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr: 72668 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Bredius”   veld 1 Muiden 
Leiders:   

 Olympia’25 2 - Sc. Muiden 4  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Berestein”  veld 2 Hilversum 
Leiders:   

 

 Afdeling Zaalvoetbal Heren Vrijdag 23 maart 2018 

 Kortenhoef’94 H2 - Sc. Muiden H1   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 22523 

Aanvang: 22.00 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sporthal :”de Lieberg” veld 1 Hilversum 

 

Wedstrijden   woensdag 28 maart 2018:  

KNVB MO 13 – Amerika team 17.00 u Vr.schappelijke wedstrijd Veld 2 Sc Muiden 

Sc Muiden 15-1 – De Dijk 15-2 19.00 u inhaalwedstrijd Veld 2 Sc Muiden 

 

Uitslagen 17/18 maart 2018 

Sc Muiden 15-1 -- AH’78 35+ - Sc Muiden/Weesp 35+1   0 - 3 

Sc Muiden 13-1 afg Altius 45+2 - Sc Muiden/Weesp 45+2 3 - 3 

Sc Muiden 11-1 afg   

Sc Muiden 11-2 afg Hercules 4 - Sc Muiden 2 9 - 1 

Sc Muiden 10-1   afg Sc Muiden 3 – Fc Weesp 4 3 - 3 

Sc Muiden 10-2  afg Sc Muiden 4 – BFC 3 3 - 0 

Sc Muiden 8-1  afg   

  15-maart. Muiden H1 – Fc Hilversum H3 5 - 1 

 
                                          

Altius 45+ - Muiden/Weesp 45+             3-3 

De gebreide muts kon in de weekendtas blijven; maar voor de zekerheid toch maar een heuse thermomaillot 
aangedaan, want op de Gooise heide kan het onaangenaam fris zijn als de ijzige Russische toendrawind voor stuifzand 
zorgt. Het blijft wennen – mannen in een legging – maar bij sommigen is het een verademing als je de witte krielbenen 
gewend bent. De mijne was lichtgrijs en zorgde voor enige opwinding – en wie weet voor een boost – bij de 
dorpsouderen onder de voetbalrecreanten. Ik voel me meestal een muts als ik een muts draag, maar ik had ‘m gerust 
op kunnen zetten als ik naar het gemiddelde hoofddeksel keek dat rond mij heen huppeldEr kwam zelfs een knaloranje 
muts voorbij gesponsord door een gerimpelde worstenfabrikant. Het voelde inderdaad wel een beetje als een 
Nieuwjaarsduik. Ook de scheidsrechter was iets gevulder gekleed dan doorgaans en iedereen vond het prima.  
We waren afgereisd met de onuitgesproken missie om het aantal pijnlijke tegendoelpunten zo veel als mogelijk te 
vermijden; met de wekelijks terugkerende momenten van zwakte van de laatste wedstrijden nog vers in het grijze 
geheugen. Altius heeft een goed voetballend team waar we doorgaans wisselende resultaten tegen boeken. Spelen we 
solidair met ze mee dan worden we sportief verpletterd en geven we wat tegengas op de juiste momenten dan spelen 
we gelijk tegen ze en is er zelfs een geringe kans op winst. Hoewel onze goedgemutste leider vooraf had bezworen dat 
een defensieve speelstijl wellicht een goede optie zou zijn tegen de koploper; had niet iedereen die hint meteen  
volledig begrepen.                                                                                                                                                      11 



 

En ik had mijn teamgenoten ingefluisterd dat we de kans op schade mogelijk wat konden beperken als we ons als team 
van 7 zouden inzetten en niemand onnodig zijn snor zou drukken en anderzijds dat tijdig overspelen ook van pas zou 
kunnen komen. De keeper zei nog heel gevat dat het tijdig overspelen bij voorkeur naar iemand van het eigen team 
moest gebeuren en dat stukje is kennelijk wel heel aardig blijven hangen. Het defensieve deel en de suggestie om 7 
tegen 7 te spelen in plaats van 7 tegen 4,5 was kennelijk nog iets hoog gegrepen. Altius had wat meer balbezit en was 
ook wat zuiniger met dat bezit dan wij en ze zochten al combinerend naar het gaatje van succes. Sommigen van ons 
liepen wat voorzichtig oriënterend rond als bij een dropping in een donker bos en anderen bewogen niet eerder dan dat 
de bal in de buurt dreigde te komen. Toch wekten ze allemaal de indruk dat ze hun best deden om naar eer en geweten 
en vooral naar vermogen hun steentje bij te dragen om dit klusje tot een goed einde te brengen. Bij tijd en wijlen waren 
niet alle tegenstanders voorzien van adequate dekking waardoor ze ruimte kregen om hun snode plannen uit te 
broeden en - erger nog – uit te voeren. We werden verschalkt door een listig steekpassje dat buiten bereik van de 
immer gemotiveerde sluitpost tegen de touwen werd gelanceerd. Een tegenslagje, maar niet onoverkomelijk. Maar toen 
te snel de tweede tegentreffer een feit was doordat een schot tussen een woud van beklede benen de keeper dermate 
verraste dat hij opnieuw moest vissen dreigden we richting de rand van vergetelheid gedrukt te worden. Maar uit het 
niets wist onze Syrische Messi attent met het hoofd een dwarrelbal binnen te knikken die de hoop weer tot leven bracht. 
Het leek een teken van een hogere macht om meer grip op het spel te krijgen hoewel we ook alert moesten blijven op 
de snelle vaardige omschakeling van onze gastheren. Zo stonden ze gebroederlijk hun doelgebied te verdedigen en 
een klein ogenblik later vielen ze gezamenlijk onze doelman weer lastig. Gelukkig had hij enige hulp van het 
spreekwoordelijke houtwerk dat meermaals op stevigheid werd getest. Toch werden we opnieuw onaangenaam verder 
de vriesdroge grond ingewerkt toen Altius opnieuw kon scoren door gebruik te maken van snel en effectief handelen te 
midden van chaos en wanorde. Ik voelde de sneeuwbui al hangen en was bang dat onze korte opleving voorbij was en 
wij nu het punt hadden bereikt waarop de vermoeide nekspieren de grijze kopjes zouden laten hangen, de eenzaam 
dwalende solisten de overhand zouden krijgen en we met meer dan leuke cijfers het onderspit zouden delven. Toen 
stond er 1 man op die het team bij de hand nam en de tegenstander keer op keer het bos instuurde. Met een fraaie 
assist die dankbaar werd geaccepteerd en tot margeverkleiner werd gepromoveerd en vervolgens met een treffer 
zichzelf overtrof bracht hij ons op gelijke hoogte met de oranjemannen. Een historische comeback vanuit een 
uitzichtloze positie; het is slechts weinigen gegeven. Een gelijkspel dat voelde als een overwinning. De douche was 
prettig en zorgde voor een plezierige regulering van de lichaamstemperatuur en het biertje in het sfeervolle honk van de 
thuisploeg leek nog fijner te smaken dan anders. En dat men ons eigen team. Hulde en ik kijk uit naar het vervolg!    

 
 
 

Schrijf een stukje voor mij Franz (101) samen met Robert M (6).      

 

 

Weelde 
Hierbij een verslag van een uiterst belangrijke wedstrijd in de Veteranencompetitie. De kanjers van het Combiteam 
hebben het weer uitstekend gedaan. Ze trokken zich niets aan van de Russische beer, maar beten zich vast in hun 
tegenstander. 
 In de week voorafgaand aan zaterdag 17 maart leek een weelderige lente haar intrede te doen. Het zonnetje kwam 
door, de temperatuur steeg. En ja, af en toe wat neerslag wat er in Nederland nou eenmaal bij hoort. Maar naarmate het 
weekend naderbij kwam, daalden de temperaturen. Vrijdag vielen er enkele druppels en er dwarrelden zelfs wat 
sneeuwvlokjes! En de weersverwachting voor zaterdag was nou niet direct slecht te noemen, maar wel koud! De KNVB 
besloot daarom alle wedstrijden voor jongeren onder de 11 jaar alvast af te gelasten. 
De veteranen van SC Muiden/FC Weesp combinatie telden op hun vingers en kwamen tot de conclusie dat zij de leeftijd 
van 11 jaar nét gepasseerd waren. Een extra controle op voetbal.nl wees uit dat ze in de "Jongeren boven de 35" 
spelen.                                                                                                                                                                            12 
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Hoewel een enkeling daar op zaterdagochtend nog aan twijfelde en bevestiging zocht, ging de wedstrijd om 14.30 uur 
in Huizen gewoon door. En ja, het veld in het stadspark getuigde niet van weelde, maar was van dien aard dat regen, 
sneeuw, ijzel of vorst het veld er niet veel slechter op kon maken. 
De 35+ veteranen misten toppers als de geblesseerde Arjen Sikkema en Sander de Jager, al kwam laatst genoemde 
wel mee naar Huizen om met winterjas en muts langs de lijn alsnog kou te lijden. Ook Edwin da Costa had 
verplichtingen als gevolg van de nasleep van een auto inbraak. En vleugelspeler Patrick Pieterse had een snipperdag 
genomen. Geen sneeuwsnippers, maar serieuze voorbereidingen op de avond in het café van zijn vrouw. Ondanks 
deze afzeggingen hadden de veteranen de weelde van 14 beschikbare spelers. De twijfelachtige gesteldheid van 
Dwight Loy viel alleszins mee, al startte hij samen met Marco Daalman en de verlate Erik Meijerink in de wissel. Erik 
was verlaat door EHBO-werkzaamheden bij dochter Mercedes, die een schuurdeur tegen haar gezicht kreeg. Alle 
veteranen hopen dat de schade meevalt en dat Mercedes binnenkort de knappe veteranen weer eens vereeuwigt met 
haar fotocamera! 
Dus drie veteranen in de wissel... In die winderige kou was dat beslist geen weelde te noemen! 
SC Muiden/FC Weesp speelde een effectieve wedstrijd en dat is wel eens anders geweest. Maar in een topper als 
deze, tegen de nummer 2 van de competitie (SC AH'78) is effectiviteit absoluut een weelde. De veteranen kwamen in 
het eerste kwartier behoorlijk onder druk van SC AH'78 te staan. Deze tegenstander had midden op het middenveld een 
hele sterke, behendige (31 jarige) speler die moeilijk in toom te houden was. Michele Taglialatela en Robert Mansvelder 
hadden daar hun handen en voeten vol aan. Om de beurt doken zij de duels met hem in, al leverde dat geen 100% 
duelwinst op. Maar gelukkig hebben de veteranen altijd nog de weelde van hun sluitposten Patrick van Herwaarden en 
Aaron Bouwhuis waardoor het voor een tegenstander best een uitdaging is om bij het doel van SC Muiden/FC Weesp te 
komen. 
Hoewel SC AH'78 sterker begon en heer en meester was in het 1e kwartier, kregen ze slechts 1 kans. Die werd flink 
over en naast gepoeierd. Verder zaten de Muider-Weesper vedetten er zo vaak mogelijk kort op. Zo waren de Huizers 
aanvankelijk wel sterker, maar rijpe doelkansen bleven, op die ene na, uit. 
Toch kostte het kracht en dat bleek aan de blessure bij rechtsback Eyup Ulas. Hij vroeg daarom verstandig om een 
wissel en Marco Daalman viel voor hem in. Muiden/Weesp kreeg niet veel kansen, maar groeide langzaam in de 
wedstrijd. Echter, als een kans zich leek voor te doen, dan liepen de spitsen - Erkan Yilmaz en Mehmet Ulas - al gauw 
buitenspel. Tóch brak Erkan een keer goed door met een goede loopactie op een diep gegeven bal. De grensrechter 
van de tegenstander vlagde wel, maar tevergeefs. De scheidsrechter liet uit eigen waarneming - terecht - 
doorspelen. Van een afstand zette Erkan de bal in, die heel hoog en ver boven de uitgekomen keeper waaide. Het was 
even stil, maar toen bleek de bal in het doel te vallen. Uit het niets bleken de veteranen ineens dodelijk effectief te zijn; 
0-1! 
Met nog enkele kansjes hielden de veteranen dit vast tot aan de rust. In de rust werden enkele wissels toegepast. Erik 
Meijerink viel in voor rechtshalf Arsim Hamiti, maar ging voorin spelen waardoor Mehmet Ulas een linie terugzakte. 
Dwight Loy viel in voor Marc van de Mortel op linkshalf. Afgesproken werd om de tegenstander op te vangen op de 
eigen helft en dan druk te zetten. SC AH'78 móest tenslotte komen. En dat wilden ze wel, maar de Muider/Weesper 
veteranen deden het! Tegen de afspraken in, maar door een situatie in de wedstrijd zetten Erkan Yilmaz en Erik 
Meijerink druk op de verdediging op de linker vleugel. Dwight Loy, Michele Taglialatela en Robert Mansvelder sloten 
goed aan om andere AH'78-spelers vast te zetten. Dat dwong de onder druk gezette verdediger om een pass door het 
midden van het veld te geven. En dáár mikte Mehmet Ulas al op. Hij onderschepte knap, ontdeed zich van zijn 
opponent en creëerde zo de weelde van een vrije doorloop naar de goal. Nog weelderiger was zijn beheersing 
waarmee hij de bal langs de keeper speelde: 0-2!! Een mentale tik was uitgedeeld! 
Een periode van enkele minuten volgde waarin SC AH'78 het erg moeilijk had. Ze zetten wel druk op Muiden/Weesp, 
maar dat mocht niet genoeg baten. De veteranen kwamen daar juist weer gevaarlijk uit. En weer was het de inzet en 
energie van Mehmet Ulas die een gevaarlijke counter opleverde. Toen hij net de 16-meterlijn passeerde werd hij naar 
de grond gewerkt. Ondanks protesten van de SC AH'78-spelers wees de scheidsrechter resoluut naar de stip. Nee, van 
een thuisfluiter was geen sprake. Dat mag men wel een weelde voor de uitspelende ploeg noemen. Erkan Yilmaz nam 
de penalty heel geconcentreerd en schoot de bal feilloos binnen: 0-3!!! 
Wat een feest ineens! In een wedstrijd als deze zó effectief zijn. En daar was het nog niet mee klaar. De 
Muider/Weesper veteranen wisten dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Zo werd er genoten van de weelde van 
professionaliteit op het ondermaatse veld. Ingetogen en geconcentreerd werden de aanvallen van de tegenstander 
systematisch ondermijnd. Af en toe was een duel pittig te noemen waardoor er grimmig geroepen werd dat er maandag 
weer gewerkt moet worden. Terechte opmerkingen, die beide ploegen mochten maken, maar alleen door de Huizers 
daadwerkelijk werden gemaakt. Toch greep de neutrale scheidsrechter een keer kordaat in door een Muider/Weesper 
veteraan met een gele kaart voor tien minuten een afkoelperiode te geven. Hoewel men met deze kou in twee minuten 
wel is afgekoeld, werden toch de regels gehanteerd. Er gebeurde nog van alles. Een fier overeind blijvende senior-
veteraan Rob de Vries maakte de 90 minuten vol.                                                                                                       13 



Mehmet Ulas verdraaide zijn knie en viel uit waardoor Marc van de Mortel weer inviel. Een sterk keepende Dennis 
Huitema pakte alle ballen uit de lucht en van de grond en incasseerde hier en daar een optater. Zelfs de neus van een 
Huizer schoen ontving hij met z'n eigen neus, al werd dat niet gezien door de fluitende man in het geel-zwart. Eyup Ulas 
was weer fit genoeg geworden en viel in voor de leeg gespeelde Robert Mansvelder. En een kwartier voor tijd mocht 
Arsim Hamiti op de plek van topscorer Erkan Yilmaz proberen om de tegenstander nog eens pijn te doen. Hoewel 
Muiden/Weesp weer met 11 man kwam te staan, bleek AH'78 ook behoorlijk stuk gespeeld te zijn. Zij stonden inmiddels 
met 10 man. Een volgende doelpunt bleef uit en het verlossende eindsignaal leverde de Muider/Weesper 35+ 
veteranen in de koude wind en op het hobbelige veld een overwinning en 3 punten op én... 6 punten voorsprong op de 
nummer 2 in de competitie, SC AH'78. 
Hoewel 0-3 een weelde is en ietwat geflatteerd gezien de krachtsverhoudingen, was de overwinning wél verdiend. 
Maar de grootste weelde voor de veteranen van SC Muiden/FC Weesp combinatie op deze koude zaterdag is toch wel 
die van een hoestende, kuchende, proestende, van een bronchitis herstellende, ski-jack dragende en (goed) gemutste 
vaandeldrager in de persoon van Jan Meester! Je bent een topper, Jan! 
Robert Mansvelder 

 

Wat is het koud, hè! 

 
 

   Herkent u deze nog? 

 
Toen stonden Scheids en Grens bijna op 1 

lijn! 
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