
 
 
 
 
 

 

 

 

           

Week 14/15         30 maart 2015 

 

Op maandag 6 april zal de clubkrant 

niet verschijnen. 



 

 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                            

 

 

 

                         

 



 

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  

Adres: Postadres:  Redactieadres 
Pr. Irenestraat 21 A Postbus 5  redactie@scmuiden.nl  
1398 CL Muiden 1398ZG Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen 0294 26 33 74  website@scmuiden.nl  
“      Kantine 0294-26 33 41  (’s avonds)   
“      Redactiekamer 0294-26 37 29  Email algemeen: 
“      Afgelastingen 0294-26 54 60  info@scmuiden.nl  
    
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89   
    
Website www.scmuiden.nl    
    
Bestuur:   WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
Voorzitter: Vacant  Voetbal zaterdag: 
Vice-voorzitter Eric Karel 06-29544895 Arnold de Jong            06-11330448 
E-mail: bestuur@scmuiden.nl    
Secretaris Ada Gieling 06-20135584 Voetbal zondag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl   Jaap van Lom             06-51306867 
Penningmeester Richard van Kooij 06-41558863  
E-mail: penningmeester@scmuiden.nl   Handbal: 
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570 Wil de Leeuw              0294-264570 
Algemeen lid Frank Blonk 06-46341806  
   Tafeltennis: 
Sportcommissie:   Wim van den Bos        0294-263163 
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Secretaris Jaap Zeeman 0294-261286 Coördinator voetbal junioren: 
Zaterdag heren Arnold de Jong 06-11330448 Jaap van Lom             06-51306867 
Zondag heren Jaap van Lom 06-51306867  
Tafeltennis Cor v.d. Bosch 0294-271298 Coördinator voetbal jong junioren: 
   Herman van Dijk          0294-263153 
Bredius commissie: Eric Karel 06-29544895  
 Frank Blonk 06-46341806 Coördinator kantinerooster 
   Wil de Leeuw              0294-264570 
Vertrouwenspersoon: Renate Nicolaas   
e-mail: vertrouwenspersoon@scmuiden.nl 

 

 

Ledenadministratie: Email:     
Jaap Zeeman ledenadministratie@scmuiden.nl   0294-261286  
Ben Oevermans ledenadministratie@scmuiden.nl  06-28058421  

                                                                                

Technische jeugdcommissie:  

Technische jeugdcoördinator       Herman van der Sluis 06-43251520 

Sectieleider   F en E                 Dwight Loy 06-52308816 

Sectiehoofdtrainer   F en E   en Ft       Ko Sorbach 06-25002274 

Sectieleider   D, C en B            Berry Reijseger 06-19193255 

Sectiehoofdtrainer  D,C en B           Abdul Doefikar 06-53816292 
 

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
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Activiteitenkalender 2014/2015 

Dag Datum Activiteit 

Vrijdag 10 april          2015;      20.00 uur 2
e

 ronde 7 x 7 competitie 

Maandag  13 april          2015;      20.00 uur Vergadering Hoofdbestuur 

Zaterdag 23 mei            2015; HAS (Heijnis familiedag) 

Zaterdag 30 mei            2015;  Muiderslotdag - finaledag  penaltybokaal 

Zondag 31 mei            2015; Memoriam dag 

 

Kantinerooster.      Ook op www.scmuiden.nl 

Zaterdag 11 april 2015 Zondag 12 april 2015 
      
Ochtend 9.00-11.00 uur  

E1 
 

Ouder Jesse Nicolai 
Ouder Ilai Darazsdi 

Ochtend 11.00-14.00 uur Ed en Wil 

Ochtend 11.00-13.00 uur 
 
C1 

Ouder Kay Hasenaar 
Ouder Jurre Dikkerboom 
 

   

Middag 13.00-18.00 uur  
Vet. 

 Jan vd Bosch en 2 Vet. Middag 14.00-18.00 uur 
H3 

2 heren 3e 

      
Zaterdag  18 april 2015 Zondag  19 april 2015 
      
Ochtend 9.00-11.00 uur  

 
F1 

Ouder Joeri vd Akker 
Ouder Bommel 
Quaedvlieg 

Ochtend 9.00-13.00 uur 
 
 

Geen 
programma 
 
 

Ochtend 11.00-13.00 uur 
D1 

Ouder Sem Coninck 
Liefsting 
Ouder P. Hoving 
 

   

Middag 13.00-18.00 uur 
 

Geen programma Middag 13.00-18.00 uur Geen 
programma 

Indien mogelijk de keuken open vanaf 11.00 uur 

 

Rooster Bestuurder van dienst 2015 
zaterdag 11 april  zondag 12 april  
      
Ochtend 09.00–13.00 uur H van Dijk Ochtend 10.30 – 15.00 uur Jaap Zeeman 
Ochtend 11.30–13.00 uur J van Lom Middag 13.00 – 17.00 uur J van Lom 
Middag 13.00–17.00 uur Betty Heyden-

cusell 
   

      
zaterdag 18 april  zondag 19 april  
      
Ochtend 09.00–13.00 uur H van Dijk Ochtend 09.00 – 13.00 uur Geen 

wedstrijden 
Ochtend 11.30–13.00 uur   Middag 11.00 – 15.00 uur   
Middag 13.00–17.00 uur     
      
zaterdag 25 april  zondag 26 april  
      
Ochtend 09.00–13.00 uur  H van Dijk Ochtend 09.00 – 13.00 uur Ben Oevermans 
Ochtend 11.30–13.00 uur    Middag 13.00 – 17.00 uur   
Middag 13.00–17.00 uur     
 

Bestuurder van dienst ,graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uit komt,anders      

contact  bestuurdervandienst@scmuiden.nl 

LET OP ER KUNNEN NOG WEDSTRIJDEN INGEVOEGD WORDEN 

mailto:bestuurdervandienst@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 

 

 

 

 

mailto:info@tandartsvanmuiden.nl


 
Mededelingen: 

 

 
 

SC Muiden zoekt verzorg(st)er 

 

Voetbalclub SC Muiden in Muiden zoekt voor het nieuwe seizoen 2015-2016 een verzorg(st)er voor 

het 1ste elftal. SC Muiden 1 speelt op zondag.  

Profiel: Opleiding als verzorger / sport masseur. In het bezit van reanimatie (herhalingslessen kunnen bij 
de vereniging gevolgd worden). Ervaring in het voetbal. Goede communicatieve vaardigheden en goed in 
team verband kunnen werken. 
Taken: Begeleiden spelers op het gebied van blessurepreventie en gezondheid. Behandelen van 
blessures. Mede adviseren aan trainersstaf m.b.t. inzetbaarheid spelers.  
Aanwezigheid: De trainingen op de dinsdag,- donderdagavond van ongeveer 19.00 – 22.00 uur en op de 
zondag bij de wedstrijden van ongeveer 12.00 – 18.00.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dwight Loy (06) 52308816 of email tc@scmuiden.nl 

 

 VRIJWILLIGERSAVOND 
 

                        
   
 
 
 

 

Hier zijn enkele foto’s, genomen bij het gourmetten op de 

vrijwilligers-avond op zaterdag 28 maart j.l. 

Foto van 

jubilarissen:  

 
Ayla Blüm 
  
Ton 
v.d.Heijden 
 
Sander Bos 
 
Guus Kroon 
 
Wim 
Veerman 
 
 Lid van 
verdienste: 
  
Ben Metze 
 

mailto:tc@scmuiden.nl


 
 
 

 
 

Nog 2 foto’s van een optreden van MEETLOOF 



 

 

 

 

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 

 

 

RESTAURANT - BRASSERIE 

 
 
 
 
 
      

 
 

 
      Jos van den Berg 
 
 

Intra Bouw is een full service bouwbedrijf 

voor alle type renovaties, verbouwingen, 

restauraties en onderhoud. Wij werken voor 

particulieren, bedrijven en 

overheidsinstellingen 
 
 
 

                                   Tel:      0294-271514 

Pr.Bernhardsingel 8.  Fax:     0294-271809 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste (aankomende) sponsoren, leden en belangstellenden 
van SC Muiden, 
 
Onlangs heeft de sponsorcommissie, met input van een 
student, een sponsorplan geschreven: 

 

SC Muiden vooruit! 
 
Op zaterdag 18 april aanstaande om 12.00 uur willen we 
in de kantine van SC Muiden deze nieuwe plannen aan u 
presenteren! 
 

Wees welkom en zegt het voort! 
De koffie/thee met iets lekkers staat voor u klaar. 

Tot dan, we rekenen op uw komst! 

 

SC Muiden vooruit! 
 
Sponsorcommissie: 
Marco Medik 
Petra Nell 
Mascha Vissers 
Ward Pinkster (student HvA) 
 

 

 



Win 25.000 euro voor de club: Actie AD verkiezing 

clubhelden 

 

De komende maanden gaat het Algemeen Dagblad met hulp van leden van amateurclubs op 

zoek naar de vrijwilliger die 25.000 euro voor zijn 

of haar vereniging verdient. Het AD haalt de vaak onzichtbare clubhelden naar voren. 

Daarom vraagt de krant aan onder meer SC 

Muiden wie onze clubheld is. 

 
 
 

Welke vrijwilliger van onze vereniging 

verdient veel 

aandacht? Wordt onze clubheld 

uiteindelijk gekozen dan krijgt SC 

Muiden maar liefst 25.000 euro. 

 

Wij kunnen onze 

clubhelden nomineren tot het begin van de 

stemfase, op 14 maart. Vanaf 14 maart tot en met 

26 april kan dan gestemd 

worden op genomineerden uit elke Nederlandse gemeente.  

Er zijn minimaal vijftig stemmen nodig om een titel te kunnen winnen. De 

winnaar wordt natuurlijk bedolven onder de complimenten en meer... maar ook alle 

inzenders maken via het 

AD kans op fraaie prijzen! 

 

Alle informatie over de actie is te vinden op www.ad.nl/clubheld  

 

Na 26 april worden naast de clubhelden die gemeentewinnaar zijn geworden ook de 

provinciale winnaars bekendgemaakt. Een vakjury maakt vervolgens bekend welke clubheld 

de landelijke winnaar is. Heb jij een supervrijwilliger van SC Muiden op het oog? Meld je 

dan via bovengenoemde site. We zullen als SC Muiden natuurlijk goed de inzendingen 

blijven volgen. Doe mee, help onze club! 

 

Suggesties? Genoeg hoor! Ben Oevermans wellicht? Ed de Leeuw? Ben Metze? Co Sorbach 

? Han van Wees? Jaap Zeeman? Herman van der Sluis? Abdul Doufikar? Renate Nicolaas? 

Tiny de Jong? Lawrence Quadvlieg? Stan Bruggink? Iris Petri? Berry Reijseger? 

 

Of een van de vele geweldige jeugdleiders en leidsters die zich, dag in dag uit, onbezoldigd 

voor SC Muiden inzetten? De keuze is aan u! Doe mee! 
 

 

http://www.hvvras.nl/index.php/begin/alle-nieuws-berichten/39-alle-nieuws-berichten/286-win-25-000-euro-voor-de-club-actie-ad-verkiezing-clubhelden
http://www.hvvras.nl/index.php/begin/alle-nieuws-berichten/39-alle-nieuws-berichten/286-win-25-000-euro-voor-de-club-actie-ad-verkiezing-clubhelden
http://www.ad.nl/clubheld


Verslag 7x7 

 

De eerste avond van het 7x7 zit er weer op. 

De weergoden waren ons goed gezind. Team A , dat bestand uit het veteranen team Muiden/weesp was 

het sterkste team deze avond. Je kan goed zien dat deze mannen elke week nog hun partijtje spelen onder 

leiding van Frans v Waardt. Het was weer leuk om de andere mannen weer in het veld te zien al was de 

conditie nog niet optimaal. 

Jammer dat niet iedereen was gekomen die toegezegd had. 

De derde helft was weer ouderwets gezellig. 

Op 10,17 en 24 april gaan we weer de wei in. Tot dan! 

Eef bedankt voor het fluiten. 

De uitslagen waren:  A tegen B     4-1 

                                     A tegen C      3-0 

                                     B tegen C     4-7 

Gr Ed 

 
 

 
 

                             

Oorsprong 
Omdat de Veteranen 1 afgelopen zaterdag niet speelde, had ik de tijd om mij te verdiepen in de oorsprong 
van namen van sporten. Maar ook het woord oorsprong heeft een geschiedenis. Eens sprong er een 
persoon op een oor van een badgast, die op het strand van Scheveningen lekker lag te zonnen. Zo is het 
woord oorsprong ontstaan. 
De naam voor het spelletje voetbal komt voort uit een moment van onachtzaamheid. Een boer op klompen 
struikelde bijna over een rond ding. Hij werd zo kwaad door het voorval en gaf het ronde ding met de voet 
een trap. Een getuige van het voorval noemde hem een balletje en sinds dit voorval, dat geschiedde op 
een groen grasveld, is de sport Voetbal ontstaan. In het begin heette de sport Voetballetje, maar dat was 
vroeger. 
Ook de naam hockey is in het ver verleden ontstaan. Een inwoner van Bloemendaal, die zich bijna nooit 
waste, zat in een hokkie een stickie te roken. Tijdens het roken werd hij door een bal van een politieagent 
betrapt. Vandaar de naam voor een sport, die sinds die tijd beoefend wordt door spelers van een betere 
komaf, maar die weinig geld uitgeven aan zeep en warm water. 
En u als lezer haalt waarschijnlijk de wenkbrauwen op als ik het ontstaan van de naam van de volgende 
sport beschrijf, maar neem van mij aan, en ik kan het weten, dat het een echte sport is. De naam 
paaldansen komt voort uit een voorval op de dansvloer van een dansschool in Amsterdam. Tijdens een 
wedstrijd stond een koppel echt voor paal. De vrouw danste als man, en ja, de man danste als vrouw. De 
vrouw had hierdoor de leiding van de dans en sinds die tijd bestaat de naam (voor)paaldansen. Deze vorm 
van sporten is in diverse sporthallen en etablissementen in Amsterdam en omstreken te bewonderen. Het 
wordt echt tijd dat deze sport Olympisch wordt. 
FvW 

 

 

Voor paal staan! Dat is pas erg! 
 



 

                                      

TRAININGSTIJDEN. Ook op www.scmuiden.nl 
    

Team Tijd Trainer(s) Telefoonnr. 

 Maandag   

Sc Muiden E1 18.00 – 19.30 Marco Medik 06-42867353 

Sc Muiden E2 18.00 – 19.30 Jef Trimbos 06-52224832 

Sc Muiden E3 18.00 – 19.30 Stan Bruggink 06-14055838 

 Dinsdag   

Sc Muiden B1 
(zon) 

19.00 – 20.15 Abdul Doufikar 06-53816292 

Sc Muiden C1 18.45 – 20.15 Berry Reijseger  
Stan Bruggink 

06-19193255 

06-14055838 

Sc Muiden D1 18.45 – 20.15 Roberto Deekman 06-42741973 

Sc Muiden F1 17.45 – 18.45 Co Sorbach 
Lawrence Quadvlieg 

06-25002274 
06-53455151 

Sc Muiden 2 (zon) 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw 0294-264570 

Sc Muiden 3 (zon) 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw  

Sc Muiden 4 (zon) 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw  

Sc Muiden VE 1 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw  

 Woensdag   

Sc Muiden F2 14.00 – 15.00 Evert  Groen 06-81449032 

Sc Muiden Ft 14.00 – 15.00 Ed de Leeuw 0294-264570 
 Donderdag   

Sc Muiden B1 
(zon) 

19.00 – 20.30 Abdul Doufikar 06-53816292 

Sc Muiden C1 18.45 – 20.15 Berry Reijseger/Stan 
Bruggink 

06-19193255 

Sc Muiden D1 18.45 – 20.15 Roberto Deekman 
Mark v.d.Mortel 

06-19193255 

Sc Muiden E1 17.45 – 18.45 Marco Medik 06-42867353 

Sc Muiden E2 17.45 – 18.45 Giovanni Beatrice 

Richard van Scheppingen 
06-29504086 

06-53776295 

Sc Muiden E3 17.45 – 18.45 Stan Bruggink 06-14055838 

Sc Muiden F1 17.45 – 18.45 Co Sorbach 

Lawrence Quadvlieg 
06-25002274 

06-53455151 

 
 
 
 
 



 

 

 
Afdeling Voetbal 

Pupillen 

Wedstrijdsecretariaat: 

Herman van Dijk; tel. 0294-263153 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 11 april 2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Victoria D4 - Sc.Muiden D1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 202639 
Aanvang: 12.15 uur Aanwezig/Vertrek: 11.35 uur 
Ligging: ‘t Jagerspaadje 26 Loosdrecht 
Leiders: Dwight Loy; 06-52308816 Berry Reijseger; 06-19193255 

   
 Sc.Muiden E1 – Forza Almere E4 Zie mededeling voor pupillen ! 
Scheidsrechter: Stan Bruggink Wedstrijdnr. 191316 
Aanvang:  09.30 uur Aanwezig/Vertrek: 09.00 uur 
   
Leiders: Jef Trimbos; 06-55917853  

   
 Batavia’90 E2 - Sc.Muiden E2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.191366 
Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek: 09.55 uur 
Ligging: De Doggersbank; Getijdenlaan 0 Lelystad 
Leiders: Aart Streefkerk; 06-53950643 Iris Petri; 06-52376736 

   
 BFC E9 - Sc.Muiden E3  Zie mededeling voor pupillen ! 
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.163258 
Aanvang: 12.50 uur Aanwezig/Vertrek: 11.55 uur 
Ligging:                   Meerweg 65 Bussum 
Leiders: Marco Renema; 06-53415397 Eric Karel; 06-29544895 

   
 Sporting Almere F5 -  Sc Muiden F1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.172742 
Aanvang:  09.45 uur Aanwezig/Vertrek: 08.40 uur 
Ligging: Sportp.Fanny Blankers Koen 

Competitieweg 22 
Almere 

Leiders: Ed Lefeber; 06-53496541 P.v.d.Akker; 06-51090604 

   
 Zuidvogels F6 - Sc.Muiden F2    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 189290 
Aanvang: 10.15 uur Aanwezig/Vertrek: 09.15 uur 
Ligging: Sportp.de Wolfskamer, Bestevaer 3 Huizen 
Leiders: Sebast. Soonius; 06-18341204 Rob Rijnbeek; 06-28059666 

   
 Sc Muiden F3 – Almere F9   
Scheidsrechter: Diam Zitman Wedstrijdnr. 181673 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek: 10.00 uur 
Ligging:   
Leiders: Cindy van Dijk; 06-23495325 Tiny de Jong; 06-50257766 

   
 Muiden Ft   
Aanvang:  10.00 uur Aanwezig: 09.45 uur 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Coen Koomen; 06-51749751 

 
 

http://www.scmuiden/


 

 Pupillen   

Programma  zaterdag 18 april Aanv. tijd Uitslagen zaterdag 28 maart februari  Uitslag 

Sc Muiden D1  - AS ’80 D4 10.00 uur Waterwijk D6   - Sc Muiden D1   3 - 1  
Almere FC E7  - Sc Muiden E1 10.00 uur Sc Muiden E1 – Buitenboys E14   3 - 2 
Sc Muiden E2  uur Sc Muiden E2 – NVC E2  2 - 8 
Sc Muiden E3  - Waterwijk E15 10.30 uur NVC E5          -  Sc Muiden E3.  9 - 2 
Sc Muiden F1  - BVV ’31 F2   09.30 uur NVC F2          -  Sc Muiden F1    3 - 2 
Sc Muiden F2  - Waterwijk F8 09.30 uur Waterwijk F12 - Sc Muiden F2  1 - 1 
Waterwijk F17 - Sc Muiden F3             13.00 uur NVC F10         - Sc Muiden F3  4 – 4  
Sc Muiden Ft 10.00 uur   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kater voor Muiden F1. Verlies bij NVC (3-2) 

Het is vandaag een vroegertje. Muiden F1 speelt uit tegen NVC. De spelersbus vertrekt om 7:50 uur, 

helaas zonder de zieke Jilles Koomen, vanaf de Prinses Irenestraat richting Sportpark Naarden. Een mooi 

complex met rugby, tennis, hockey en voetbal met kunstgrasvelden. Muiden krijgt kleedkamer 16 (links), 

compleet voorzien van warm stromend water en een massagetafel. Blikken worden uitgewisseld met de 

directe tegenstander NVC. Ook zij krijgen kleedkamer 16 maar dan de rechterkant. De spanning is 

voelbaar. 

De scheidsrechter fluit op zijn speelgoedfluitje voor de aftrap van NVC – Muiden F1. Het fluitje is erg slecht 

hoorbaar en ook enkele keren tijdens de wedstrijd lijkt het spel even stil te vallen als de scheidsrechter het 

veld ernaast op zijn “echte” fluit blaast. De eerste gevaarlijke aanval is voor Muiden. Rechtsbuiten Tim van 

Scheppingen schiet maar net naast. Niet veel later een kopbal van NVC op de lat. In deze beginfase krijgt 

Muiden veel kansen maar weet deze niet te benutten. Zowel Milan van den Akker als Bommel Quaedvlieg 

verzuimen de Muiders op voorsprong te zetten en schieten de bal over het doel. Muiden blijft wel druk 

zetten. Keeper Taeke van Haaften schiet de bal ver uit. Jorian Sommer zet de aanval op aan de 

rechterkant met een steekpass naar Milan van den Akker. Hij zit in een lastige hoek, kapt zijn man uit, 

draait naar binnen en schiet de bal hoog in de linker bovenhoek en passeert daarmee de keeper van NVC 

(0-1). Een tegenaanval van NVC met twee man alleen voor de keeper maar door uitstekend uitlopen van 

keeper Taeke van Haaften weet NVC niet te scoren. Een hoekschop voor Muiden. Mads Lefeber met een 

hoge voorzet voor de goal die door een speler van NVC in het eigen doel wordt gewerkt (0-2). En nu 

vasthouden. Maar ook het volgende dode spelmoment zorgt weer voor een doelpunt. Nu een corner voor 

NVC. De bal komt voor en de spits van NVC weet net voor zijn man te komen en kan intikken (1-2). De 

spanning is terug in de wedstrijd. Op het middenveld wordt de bal opgepikt door de hard werkende Joeri 

van den Akker. Met een mooie aanval met goed overspel tussen Bommel Quaedvlieg en Milan van den 

Akker stuit de bal uiteindelijk op de doelpaal van NVC. Vlak voor rust kan NVC door een klutsbal nog op 

het doel van Muiden schieten en de gelijkmaker maken (2-2). Wat een pech! En met deze stand gaan we 

rusten. 

De ploegen komen weer uit de kleedkamer voor de tweede helft. Heeft Muiden een tactiek om de wedstrijd 

weer om te buigen? Het is spannende wedstrijd waarbij het nog alle kanten op kan gaan. Rohan 

Tibbertsma weet nog een counter van NVC af te slaan en ook “ de beer van Muiden” keeper Taeke van 

MEDEDELINGEN voor de Pupillen 

1e. Onderstaande jongens hebben voor het nieuwe seizoen een SPELERSKAART ( met pasfoto) nodig. 
 
Van de E1:  J. Nell   J. Nicolai;   T. Dijkmans;   I. Daräszdi 
Van de E3:  A. ‘LMerrouni;   
  
Pasfoto ( met naam en geboortedatum) bij H. van Dijk inleveren op Zeestraat 30 of zaterdags in de  
bestuurskamer.   ZO SPOEDIG MOGELIJK!!! 
 
Zonder spelerskaart kan er niet gevoetbald worden!!! 

 
 



Haaften is voor zijn ploeg vandaag erg belangrijk met enkele uitstekende reddingen. Milan van den Akker 

krijgt nog een kans om Muiden weer op voorsprong te zetten maar schiet net naast. Dan in de 38e minuut 

een afstandsschot van NVC tegen de lat. De bal stuitert recht naar beneden. Is de bal geheel over de lijn? 

Muiden zegt nee. NVC zegt ja. Iedereen kijkt gespannen naar de scheidsrechter. Krijgt hij nog iets door via 

zijn oortje van de vierde official? We wachten de doellijn technologie af…. Goal! Het is 3-2 voor NVC en er 

zijn nog maar twee minuten te spelen. Muiden doet er nog alles aan om de gelijkmaker te scoren maar 

uiteindelijk lukt dit niet en fluit de scheidsrechter voor het einde van de wedstrijd. Muiden gaat voor het 

eerst zonder punten naar huis en de koppies van de jongens hangen omlaag. Toch mogen ze trots zijn 

want iedereen heeft zijn uiterste best gedaan. 

Het is zondag en ik heb een kater. Gisteravond was ik op uitnodiging van het bestuur van SC Muiden 

aanwezig bij het vrijwilligersfeest in de kantine van Muiden. Het was erg gezellig en er waren mooie 

optredens van Ron Griffioen en Meatlove. Heb ik een kater van het bier? Nee, wel van de verloren 

wedstrijd gisteren. Maar Muiden F1, aankomend weekend even geen wedstrijd. Wel keihard trainen en dan 

zijn jullie weer klaar voor de volgende topper tegen Sporting Almere. Succes en koppies weer omhoog! 

De scout van Oranje 
 

 

Eerste Overwinning Voor De F3 

Misschien is het nog niet bij iedereen bekend, maar SC Muiden heeft er een nieuw topteam bij: de F3. 

Dit gloednieuwe team laat elke week prachtige dingen zien op de grasmat, maar had de eerste drie 

wedstrijden het geluk niet aan zijn kant. 

De openingswedstrijd tegen Waterwijk werd met grote cijfers kansloos verloren, maar je kon al duidelijk 

zien dat er enorme potentie in dit team zat. 

Ook de tweede en derde wedstrijd tegen Huizen en AS ’80 werden afgesloten met een nederlaag, maar 

afgelopen zaterdag kwam in de return tegen AS ’80 F11 de grote ommezwaai. 

In de kou en de regen betraden onze mini gladiatoren in het blauw en wit het veld met een blik in hun ogen 

van ‘die rollen we even op’. 

Wat zich ontvouwde was een ware titanenstrijd die boeide van de eerste tot de veertigste minuut. 

Onder de bezielende leiding van leidsters Tiny en Cindy werden de jonge honden richting het vijandelijke 

doel gestuurd. 

En dit leverde het gewenste resultaat op, want na doelpunten van Jordy en Ivo stond er al snel een 2-0 

voorsprong op het bord. 

Terwijl de regen en kou onze boys om de oren sloeg en sommige ouders zich verschuilden onder een 

paraplu of de warmte van de kantine opzochten kwam AS ’80 langzaam terug in de wedstrijd en scoorde 

dus ook de 2-1. 

Maar al snel daarna scoorde Jordy de 3-1 en was er weer een veilige marge van twee doelpunten. AS’80 

kwam daarna nog wel terug tot 3-2, maar na de 4-2 van Ivo was de eerste overwinning in the pocket!! 

En waar onze jongens na de eerste drie nederlagen al met een grote lach het veld af liepen was er nu pure 

euforie te zien op de ijskoude - en kletsnatte koppies en dat was zeer terecht. 

Aanstaande zaterdag zullen we in Naarden tegen NVC F10 zien of ze de stijgende lijn kunnen doorzetten 

en we definitief de weg naar boven hebben ingeslagen. 

Komt u binnenkort ook eens kijken naar de F3, want om te spreken in de woorden van Theo Reitsma: “Ja, 

dit is een goed stel, hoor”. 

 

Patrick Korzelius 

‘trotse vader’ 

 
  Het Wonder Van Naarden 

 

In een voetbalweekend waarin de wedstrijd van Oranje en het overlijden van Hugo 'komt dat schot' Walker 

centraal stonden ging onze F3 in Naarden op bezoek bij de koploper. Tiny en Cindy stuurden de jongens 

het veld in met de mededeling dat NVC F10 alle voorgaande wedstrijden met dikke cijfers had gewonnen 

en dat dat nu maar eens afgelopen moest zijn. 

Door deze inspirerende speech gingen de mannetjes tot op het bot gemotiveerd het veld op, maar vanaf de 



aftrap ging het meteen al mis en nam NVC de leiding. Maar de heren van SC Muiden waren niet onder de 

indruk en bleven het vijandelijk doel opzoeken, wat resulteerde in de zeer verdiende 1-1 van Jordy. Vanaf 

deze gelijkmaker ging het spel in golven op en neer en kreeg Naarden zelfs een (onterechte) penalty. 

Voordat we er goed en wel uit waren of er eigenlijk wel penalty's gegeven werden bij deze hummeltjes 

vloog de bal al hoog over het Muidense doel en konden we weer door met het echte voetbal. En net als 

vorige week was het langs de kant weer met de billen knijpen en/of nagelbijten, want de eindfase was weer 

reuze spannend. Maar het eindresultaat mocht er zijn, want ze stapten met een 4-4 gelijkspel het veld af. 

En ik weet dat wij als Muiden supporters een wedstrijd van ons eigen team altijd door een roze bril 

bekijken, maar eerlijk gezegd hadden we deze wedstrijd misschien zelfs wel eigenlijk moeten winnen. 

Maar goed, een punt pakken bij de koploper is al een prestatie die een hele grote pluim verdient. 

Aanstaand weekend genieten onze boys van hun welverdiende rust, maar 11 april staat de uitwedstrijd 

tegen Almere FC op het programma en dat zal ongetwijfeld weer een fantastisch spektakel worden. 

 

Overigens, onze helden spelen op 25 april om 10.30 uur weer eens een thuiswedstrijd, dus wij verwachten 

dan een grote massa mensen (opa's, oma's, neefjes,nichtjes, huisdieren, iedereen is welkom) die deze 

heerlijke spelertjes komen aanmoedigen. 

 

P.S.: de strijd om de topscorersbokaal blijft ook ongemeen spannend, want deze week maakten zowel Ivo 

als Jordy elk twee doelpunten. 

 

Patrick Korzelius 

                                                        
 
 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Wedstrijdsecretariaat: 
Arnold de Jong; tel. 06-
11330448 
Afkeuringen: 0294-265460 
ZIE OOK WEBSITE en 

WWW.VOETBAL.NL 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 11 April 2015:  

   
 ---Veteranen---  

   

35+ 1e klasse H sc Muiden/Weesp Ve1 – Altius Ve 1  

Scheidsrechter:   Wedstrijdnr. 70345 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek:13.00 uur 

Ligging:   Terrein Sportpark Muiden  
Leiders: Franz van Waard 06-51664393 Bgg: Arnold de Jong; 06-

11330448 
   
45+ 1e klasse E sc Muiden/Weesp Ve2 – VRIJ 

(inhaalprogramma) 
 

Scheidsrechter:   Wedstrijdnr.  
Aanvang:   Aanwezig/Vertrek: 
Ligging:     
Leiders: Rob de Vries 06-42123570 Bgg: Arnold de Jong; 06-

11330448 
   

 

Programma Zaterdag 18 April 2015: Uitslagen Zaterdag 28 Maart 2015:  

  
sc Muiden/Weesp Ve1 – Vrij (inhaalprogramma) sc Muiden/Weesp Ve1 – VRIJ  
Sc Muiderberg Ve1      -  sc Muiden/Weesp Ve2   sc Muiden/Weesp Ve2 – Houten Ve1      2-2 
  

 



 

(MuidenWeespCombinatie) Veteranen 2 – Houten Veteranen 1:       2-2 

Op een zonnige frisse dag in het najaar hadden we de uitwedstrijd tegen deze heerschappen met 4-1 

verloren zien gaan op een veld waar bankloze bushaltehokjes dienst deden als dugout. (Stond wel, zat niet 

zeg maar). Enerzijds doordat onze aanvallers die dag voornamelijk met losse flodders schoten en hun 

richtingsgevoel tijdelijk niet geheel optimaal was en anderzijds om dat Houten in de 2de helft een jeugdig 

ogende wel scorende spits inbracht die de overwinning voor de toenmalige gastheren met een klein 

riekend luchtje veilig wist te stellen. We hadden sportief gezien dus nog een appeltje te schillen met dit 

groepje bezoekers. Uit de broederschap van de Muiden/Weesp Veteranencombinatie werd een passende 

selectie geformeerd die dit varkentje moest gaan wassen. Houten bleek voor de helft uit speenvarkentjes te 

bestaan die geregeld luidkeels het oordeel van de lichtblauwe scheidsrechter probeerde te beïnvloeden. 

Met veel gevoel voor theater en toegegeven hier en daar ook terecht, ging men gemakkelijk buitelend over 

het groene kunststof bij het geringste contact met een voor de gelegenheid in afgetekend rood gestoken 

Weesper. Voetballen konden ze zeker en ze kregen van ons met regelmaat alle ruimte en gelegenheid om 

dat te etaleren. Ons bewegelijke spitsje met een bedroevende frequentie balbezit bleef 90 minuten lang 

ronddraven om onrust in de houten verdediging te veroorzaken en dat is ook een gave. Houten speelde de 

bal gemakkelijk rond en omdat ze – zoals we vaker bij tegenstanders aantreffen – over het algemeen 

bewegelijker waren dan de mannen op leeftijd waar ik deel van mag uitmaken brachten ze zo nu en dan 

toch wat opwinding in het 16 meter gebied. Weesp was bij vlagen weer drukker met het ongevraagd 

coachen van medespelers dan met het in het vizier houden van de blauwe woelwaters zo dat chaos niet 

altijd te vermijden bleek. Een vrije gelaten handige snoodaard van Houten mocht een heel eind 

ongehinderd oprukken met de bal over het middenveld waar hij vervolgens succesvol het leder van zijn 

schoen mocht laten vertrekken. Geen verrassing, maar wel erg jammer. Ondanks dat we toch echt met 11 

tegen 11 waren gestart leek Houten om de één of andere duistere reden veelal in de meerderheid te zijn. 

Kennelijk was niet iedereen helemaal uitgemolken geïnstrueerd over de positie die men toegewezen had 

gekregen binnen de kalklijnen, want sommigen doolden rond op zoek naar een geschikt podium. Na de 

thee en wat wisseltrucs werd de frisse strijd weer opgepakt waar deze volgens de regels voor een 

welverdiend rustkwartiertje onderbroken was geweest. In beginsel een zelfde beeld al hadden we nu 

ineens de beschikking over een bewegelijk projectiel op het middelveld die naast de bal in bezit houden 

ook aanvallende lusten bleek te hebben. Houten wilde graag doordrukken met snelle maar keer op keer 

falende counters en wij kregen nu zelf wat meer ruimte. Door een snel genomen vrije trap, waarbij de 

thuisploeg nog druk aan het kibbelen was over wie waar moest staan en welke man voor wie bestemd was, 

scoorde Houten gewiekst en breed grijnzend de 0-2. Gruwelijk onnodig, volstrekt onrechtvaardig maar 

geheel te wijten aan eigen schuld dikke bult. Omdat we zelf wat vaker mochten infiltreren in vijandelijk 

gebied en steeds vaker richting het strafschopgebied van Houten koersten hadden ze aan de overkant 

soms wat noodremtechnieken nodig om het naderend MWC onheil te stoppen. Uit een vrije trap met 

ontbrekend vrij uitzicht voor de Houten goalie mochten wij tegenscoren. Dat gaf de bejaarde burger moed 

en we bleven hardnekkig aanvallen en verder succes van Houten verijdelen. (Bijna) niemand weet of het 

nou een voorzet of een doelpoging was van de linkerkant maar feit was dat de bal via de paal de stand 

terecht gelijk trok en we dit fysieke treffen met een passend gelijkspel mochten afsluiten. Volgende week 

achter de eieren aan, die week erop speelt er vast wel weer één van de Veteranenteam. Ik ben erbij, hoe 

dan ook!          

Frans Peek 
 
 
 
 
 

          Wij sporten mede dankzij onze sponsoren. Sponsort U hen ook ! 
Adviesburo Gerben de Boer Frank Oudshoorn, groente en fruit Svala Auto Weesp 
Auto Bogaert Garage van Kooy Tandarts van Muiden 
Bijvoet Graaf Floris V restaurant Taxi Naardermeer 
Café Ome Ko Intrabouw Vlaanderen makelaardij 
de Kapper Kaashandel Rita Kop Verswinkel Pronk 
De Muidernier Koppers sports.nl Warners tuin en huis 
Dirk v.d. Plas vishandel P&E Stricker Bakkerij Streefkerk, makelaardij en 
Eetgelegenheid De Zeemeeuw Restaurant 't Lagerhuys assurantien 
 Snackbar de Loper  



                         

                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: info@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                               

 

                

Kaashandel Rita Kop 
           

                     

In Muiden: 
      Elke vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.    
                          Vestingplein 
 
 

In Muiderberg: 
    Iedere zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur.  
                      G.A. Heinzeplein    
 
 

       Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 



 

Programma zaterdag/Zondag  18/19 April  Uitslagen zaterdag/Zondag  28/29 maart 2015 
FC Almere C 3  -  SC Muiden C 1          14.30 uur SC Muiden C 1  -  SC Gooi C 2                   4 - 3   
Sp. Almere B 2  -  SC Muiden B 1          11.30 uur SC Muiden B 1  -  Pancratius  B 4                Afgelast 

 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Senioren 

Wedstrijdsecretariaat: 
Jaap van Lom; tel. 06-51306867 
Afkeuringen: 0294-265460 
Ook op www.scmuiden.nl  

Wedstrijdprogramma Zondag  12 April 2015  WEST 1 
   

Res. 5e klasse 510 Sc.Muiden 2   Categorie B 

Wedstrijdnr.    
Scheidsrechter:    
Aanvang:   Aanwezig/Vertrek:   
Ligging:   
Leiders:    
   
Res. 5e klasse 514 Sc Muiden 3  -  A.S.V. 65 2 Categorie B 

Wedstrijdnr .  119013  
Scheidsrechter:  Dhr.E.Groen.  
Aanvang:  12.00 uur Aanwezig/Vertrek: 11.00 uur 
Ligging:   
Leiders/Afschrijven:  T. Warners.     tel:   06-51421276  
   
Res. 6e klasse 613 Sc Muiden 4 – Muiderberg 3 Categorie B 

Wedstrijdnr.  119025  
Scheidsrechter:  R. Jagho  
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek: 13.00 uur 
Ligging:   
Leiders/ Afschrijven: J.van Lom.     Tel :  06-51306867  

 

Programma zondag  19 April 2015 Uitslagen zondag  29 maart 2015 
Sc Muiden 2                 Sc Muiden 2      
Batavia 90 3  -  Sc Muiden 3                   11.00 uur Sc Muiden  3  -  FC Almere 4                 Afgelast 
Batavia 90 4  -  Sc Muiden 4                   11.00 uur Sc Muiden  4  -  SC Muiderberg 3          Afgelast                        

 

 

Afdeling Voetbal 
junioren 

Wedstrijdsecretariaat: 
Jaap van Lom; tel. 06-51306867 
Ook op www.scmuiden.nl  

Wedstrijdprogramma Zaterdag 11 April    2015 Categorie B 

    

2e klasse 13 SC.Muiden C1   -  Altius  C 2 Wedstrijdnr: 185043 
Scheidsrechter Dht.J.de Jong.  
Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek:  10.30 uur 
Ligging:   
Leiders: Berry Reijseger    Tel:   06-19193255  
   

 Zondag  12 April 2015  
  Categorie B 

2e klasse 7 SC Muiden B 1  -  Ouderkerk B 2   Wedstrijdnr.: 157469 

Scheidsrechter:  Dhr. R Jagho..  
Aanvang:   10.00 uur Aanwezig/Vertrek: 9.00 uur 
Ligging:   
Leiders: W.Boekee  Tel:   06-14187804  

Afschrijven bij A.Doufikar. Tel. 06 - 53816292  

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


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Adviesgroep Vlaanderen is een makelaarskantoor dat al zo’n 60 jaar bestaat. Een familiebedrijf dat door en door 
vertrouwd is met de gemeente waarin het actief is. Muiden en Muiderberg leven op hun beurt op vertrouwde voet 
met Vlaanderen. Daardoor weten wij het meestal als eerste wanneer iemand z’n huis wil verkopen. En dat is uw 
garantie voor een ruime keus. Zoekt u een huis in Muiden of Muiderberg, maak dan een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek. Vrijblijvend en kosteloos. Samen bespreken we uw wensen en berekenen we welke 
financiering voor u het meest gunstig is. 
 

 

 

 

Dorpsstraat 17 
1399GT Muiderberg 
 
T: 0294-263230 
F: 0294-263847 
 
E: info@makelaar-vlaanderen.com 
W: http://www.makelaar-vlaanderen.com 

 


