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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

Kaas van Riet, die vergeet u niet

Slagerij Dalmulder
Dorpsstraat 14, 1399 GV Muiderberg
Tel. 02940-261315
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Sport Combinatie Muiden
Adres:

Postadres:
Postbus 5
1398ZG Muiden

Tel. Algemeen
“ Kantine
“ Redactiekamer
“ Afgelastingen

06-12814864 ( voice-mail)

Bank

NL 94 RABO 0157 0275 89

Website

www.scmuiden.nl

Bestuur:
Voorzitter:
Vice-voorzitter
E-mail:
Secretaris
E-mail:
Penningmeester
E-mail:
Algemeen lid
Algemeen lid
Sportcommissie:
Voorzitter
Secretaris/wn.voorzitter
Penningmeester
Senioren zaterdag
Jeugd en zondag sen.
Materialen
e-mail:
Bredius Commissie:

Redactieadres
redactie@scmuiden.nl
Website:
website@scmuiden.nl
Email algemeen:
info@scmuiden.nl

Vacant
Eric Karel
bestuur@scmuiden.nl
Ada Gieling
secretaris@scmuiden.nl
Richard van Kooij
penningmeester@scmuiden.nl
Wil de Leeuw
Frank Blonk

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:
Voetbal zaterdag:
Arnold de Jong

wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl

06-55079173

Voetbal zondag:

06-41558863

wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl

0294-264570
06-46341806

Voetbal jeugd:

Richard van Kooij
06-41558863
Jaap Zeeman
0294-261286
Hein van Kooij
06-52107765
Arnold de Jong
06-11330448
Jaap van Lom
06-51306867
Ben Oevermans
06-28058421
sportcommissie@scmuiden.nl
Eric Karel
06-29544895
Frank Blonk
06-46341806
Renate Nicolaas
vertrouwenspersoon@scmuiden.nl
Jaap Zeeman
0294-261286
Ben Oevermans
06-28058421
ledenadministratie@scmuiden.nl

Vertrouwenspersoon:
e-mail:
Ledenadministratie:
“ “
E-mail:
Technische commissie:
Technische commissie
Technische j commissie jeugd
Technische commissie jeugd
Technische commissie senioren zondag
e-mail: tc@scmuiden.nl
Sponsorcommissie:
e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl

06-11330448

06-29544895

Co Sorbach
Herman van der Sluis
Sebastiaan Soonius

Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl

Handbal
Wil de Leeuw

0294-264570

Tafeltennis:
Wim van den Bos

0294-263163

Coördinator voetbal pupillen:
Jaap van Lom
06-51306867
Coördinator kantinerooster
Wil de Leeuw
0294-264570
06-25002274
06-43251520 tijdelijk 06-34850397
06-18341204

M.medik; 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 !!!!!
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Training:
Dinsdag 26 april is er geen trainen voor de senioren en recreanten!
Dit i.v.m. Koningsdag

Spelerskaart
Iedereen van 10 jaar en ouder heeft een spelerskaart nodig.
Voor het aanmaken van een spelerskaart is een pasfoto nodig.
Voor de volgende spelers moet een spelerskaart aangemaakt worden.
N.Aoulad-Omar

M.Deiters

M.van Duren

M.Bonatz

T.Houb

J.Iboualatsen

K. Hasenaar

J.Nandpersad

S.O. v.d. Berg

Luc Lengers
Je moet daarom een recente pasfoto inleveren.
Zet op de achterkant je naam en geboortedatum.
De envelop inleveren bij Jaap Zeeman, De Blauwe Wereld 26 1398EN Muiden

Rooster Bestuurder van dienst 2016
zaterdag 30 april 2016
Jaap van Lom

Zondag 1 mei 2016

11.00 uur ochtend
12.00 uur middag

zaterdag 7 mei 2016

Ben Oevermans

zondag 8 mei 2016
Jaap van Lom

10.00 uur ochtend

Jaap Zeeman

middag
Bestuurders van Dienst; graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt
Let op, programma wordt ingevoegd door NVC, dus tijden kunnen veranderen!
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De Muidernier
Voor al uw boodschappen

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

Gratis bezorgservice in Muiden

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

Weesperstraat 2-4
1398XX Muiden
t. (0294) 26 13 95
f. (0294) 28 39 11

www.tandartsvanmuiden.nl

Herengracht 63
1398 AC Muiden
Tel. 0294-261358
Landstraat 31/A
1404 JE Bussum
Tel 035-6920980
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Trainingen SC Muiden bij Mariahoeve
Omdat de nieuwe locatie bij de Bredius nog niet gereed is zal er de komende tijd
getraind worden op het veld bij Mariahoeve. Het veld is bereikbaar via P2 en dan 100
m oostwaarts of via de Nooitgedacht-de Blauwe Wereld ri. Bushalte.
Het veld is met kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn.
Wij doen een oproep aan alle ouders en verzorgers om in onderling overleg met
andere ouders, leiders en trainers, de kinderen te brengen en te halen. Wij hopen dat
dit onder andere via whatsapp-groepen met elkaar afgestemd kan worden.

Het voorlopige trainingsschema pupillen is vanaf 18 april 2016 als volgt:
Dag
Team
Veld
Begin
Eind Trainer
Tel. nr
Maandag

C1/D1

M.H.

18.30

19.30

A1

M.H.

20.00

21.30

F1
F2

M.H.
M.H.

17:00
17.00

18:00
18.00

E1
Keepers
Senioren

M.H.
M.H.
M.H.

18:00
18.00
20.15

19:00
20.00
21:30

Sebast. Soonius / 06-18341204
Stan Bruggink /
Max ter Steege
06-14055838
Mike Zitman
06-55194291
Johan Smit
0294-262405
Ed de Leeuw
06-23914703

Woensdag

F3
E2
C1
A1

M.H.
M.H.
M.H.
M.H.

14:45
15:45
18.00
19.00

15:45
16:45
19.00
20.15

Ed de Leeuw
Ed de Leeuw
Co Sorbach
Abdul Doufikar

06-23914703
06-23914703
06-25002274
06-53816292

Donderdag

F1
F2

M.H.
M.H.
M.H.
M.H.
M.H.

18:00
18.00
18:00
19:00
19.00
20:00

Sebast. Soonius /
Stan Bruggink /
Max ter Steege
Mike Zitman
Ed de Leeuw
Vincent Nicolai

06-18341204

E1
E2
D1

17:00
17.00
17:00
18:00
18.00
19:00

F3 + Ft

M.H.
.

15.00

17.00

Michel Balk /
Marco Mayer

06-47820770
06-52880432

Dinsdag

Vrijdag

Co Sorbach/
Chris van Lom
Abdul Doufikar

06-25002274
06- 51971866
06-53816292

06-14055838
06-55194291
06-23914703
06-21871101
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VERSWINKEL PRONK
MUIDEN
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

ELKE DAG VERSE SALADES
MELKPRODUCTEN
GROENTE, FRUIT
BROOD
KAAS EN VLEESWAREN

Sluisstraat 7
1398AS Muiden
Tel. 0294 - 261415

GRAAF FLORIS VAN MUIDEN

Ceelen Sport Constructies B.V.
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

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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Wedstrijdprogramma

Afdeling Voetbal
Pupillen

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

Zaterdag 30 april 2016

Ook op www.scmuiden.nl

Sc.Muiden C1 – Muiderberg C1
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

11.00 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 3
vacant

Wedstrijdnr: 221053
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden
Vacant

Sc.Muiden D1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
Sportpark “” veld
Aart Streefkerk, tel. 06-53950643

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur
Eric Karel, tel. 06-29544895

Sc.Muiden E1 – Laren’99 E2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

10.45 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 4
R. Bonatz, tel. 06-55398033

Wedstrijdnr 185471
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden

Sc. Muiden E2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

08.45 uur
Sportpark “” veld
Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur

Sc.Muiden F1 – SDO F5
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

08.45 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 4
Rob Rijbeek, 06-28059666;
Cindy v.Dijk 06-23495325

Wedstrijdnr. 179262
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden

Sc Muiden F2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
Sportpark :” ” veld
Joh.v.d. Kraats, tel. 06-15062985

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur
0294-261395

Sc Muiden F3 – Abcoude F9
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging::
Leiders:

08.45 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 4
Michiel Balk; 06-47820770

Wedstrijdnr
Aanwezig/Vertrek:: uur
Naarden
Dhr. M. Maijer, tel. 0652880432
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Afdeling Voetbal
Zaterdag
Wedstrijdprogramma

Arnold de Jong
Tel. 06-11330448

Zaterdag 30 april 2016

Ook op www.scmuiden.nl

Sc.Muiden/Weesp VE35+1
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek: uur

uur
Sportpark ” veld
F. van Waard. Tel 06-51664393

Bgg. A.de Jong, tel. 0611330448

Muiden/Weesp 45+1 – Real Sranang 45+
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr. 106614
Aanwezig/Vertrek: uur
Weesp

14.00 uur
Sportpark “Papelaan” veld 3
Rob de Vries, tel. 06-42123570

Afdeling Voetbal
Zondag

Jaap van Lom
Tel. 06-51306867

Zondag 1 mei 2016

Sc.Muiden A1 – OFC A2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr. 139600
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden
W. Boekee, tel. 0614187804

15.00 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 2
A. Doefikar, tel. 06-19193255
Sc.Muiden 2 – Waterwijk 4

Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr. 129175
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden

13.00 uur
Sportpark “Naarden-NVC” veld 2
Sc Muiden 3 – BVV’31 5

Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

13.00 uur
Sportpark “Naarden-NVC”

Wedstrijdnr. 153516
Aanwezig/Vertrek: uur
Naarden

veld 3

Afdeling zaalvoetbal
Vrouwen

2016

Sc.Muiden VR 1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

uur
veld 1

Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek: uur
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Uitslagen:
Uitslagen

18 april 2016

Uitslagen 23 april 2016

Sc Muiden VR 1 – Hercules VR 1

2-1

Uitslagen 23 april 2016

Muiden/Weesp 35+
AFC 45+ - Muiden/Weesp 45+

2-1

Sc Muiden C1
Sc Muiden D1

Uitslagen 24 april 2016

Sc Muiden E1

Buitenboys A3 - Sc Muiden A1

Sc Muiden E2

Sc Muiden 1

NVC F4 - Sc Muiden F1
Sc Muiden F2 – Weesp FC F4
Sc Muiden F3

1-4
4-0

WV-HEDW 8 - Sc Muiden 2
Muiderberg 3 - Sc Muiden 3

6-1

2-1

Wedstrijden volgende week :7/8 mei
Sc Muiden C1

Muiden/Weesp Ve35+

Victoria D8 - Sc Muiden D1

10.15 u

Overamstel45+ - Muiden/Weesp 45+

12.00 u+

Huizen E3 - Sc Muiden E1

10.30 u

Sc Muiden E2

Sc Muiden A1 – WV-HEDW A3

11.00 u

Sc Muiden F1

Sc Muiden 2 – FIT 4

11.30 u

Sc Muiden F2

Sc Muiden 3 – KVVA 3

13.00 u

Laren F6 - Sc Muiden F3

09.30 u

Sc Muiden VR1
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AFC Veteranen 45+ - FCW/SCM 45+ (ja, wij dus) 4-2
Onder leiding van een tijdelijke beroemdheid; de oudste nog actieve KNVB veldspeler, die zich
vandaag nuttig maakte door als fluitist onze wedstrijd zo nu en dan van een muzikaal intermezzo te
voorzien, streden we tegen AFC. KNVB staat natuurlijk voor Koninklijk Nederlands Veteranen Bolwerk,
maar dat zal niemand verrassen. De thuiswedstrijd hadden we verloren en als onze huidige keeper
toen zijn arbeidsintensieve debuut niet had gemaakt, dan was de score toen vermoedelijk tot pijnlijke
hoogte opgelopen. De teller bleef bij 3-6 steken, en dat stak sommigen nog steeds. Uiteraard wilden
we dat vandaag graag rechtzetten, maar AFC is in het verleden altijd een lastig struikelblok gebleken.
We waren voorzien van voldoende enthousiastelingen en wel zo ruim dat 2 extra aangewaaide
reserves zich niet eens hoefden om te kleden, maar gniffelend van de zon konden genieten, en droog
zaten toen de hagel met vaart uit de hemel daalde. Een geblesseerd selectielid kwam ons wederom
aanmoedigen en van de capriolen op het veld genieten en de vlagger kon zich fulltime op het vlaggen
storten. We waren blij dat de spits met opstandige pinkpezen toch wilde spelen en een onverminderde
scoringsdrang aan de dag legde. Ook onze leider was wieder da, na een paar bezoekjes aan
pittoreske dorpjes een land verderop. Na een kleine zoektocht naar een parkeerplaats, de tas met
spullen en de bijbehorende speler, de kleedkamer en het grasveld, konden we aftrappen. Op het
afgetrapte veld, wat qua kwaliteit met afstand het slechtste van de 7 velden van de gerenommeerde
Amsterdamse club is. Het is niet meer zo erg als in het verleden, want vroeger was dit veld een heuse
enkelzwikker en hakkenbreker. Nu was het droog en ongelijk, maar zonder loopgraven,
verrassingskuilen en andere hindernissen. Helaas voor onze duikelaar was het 5-meter gebied het
enige stukje veld zonder gras, want hij had zich er zo op verheugd om weer eens op echt gras te
mogen liggen. Misschien was dat wel debet aan zijn minuscule maar fatale foutjes in samenwerking
met zijn verdediging. Achteraf bleek niemand recht te hebben op de titel man of the Match, want het
was collectief niet zo heel erg goed. Na wat aanvallen van ons opende AFC toch de score, maar tot
onze vreugde konden we dat na een knappe steekpass en vakkundig afronden weer herstellen, zodat
ze stand weer gelijk was. Niemand – en zeker onze keeper niet - rekende echter op de boogbal van
afstand van hun meest actieve aanvaller die de juiste daalcurve meekreeg om als zuiver doelpunt
genoteerd te kunnen worden. AFC speelde countervoetbal, met behendige en relaxte spelers op de
meeste posities en wij liepen er achter aan. Dit was zo’n wedstrijd die we door eigen toedoen nooit
hadden kunnen winnen, al gloorde nog wel even de hoop aan de horizon na de fraaie 2-2. Een voorzet
van rechts van de routinier met getapete schoenen belande bewust op het hoofd (of ergens in die
zone) van onze beste kopper, die de bal bij de tweede paal tot treffer promoveerde. De opluchting was
hoorbaar, voelbaar en merkbaar. Nog voor we uitgezucht waren riep onze keeper ‘los’ en de AFC spits
was de enige die daaraan weigerde mee te werken en raakte de bal toch nog met desastreuze
gevolgen voor de stand. Met de punt van zijn schoen prikte de man met de bijzondere kleurspoeling de
3-2 binnen en liet de omstanders verbouwereerd achter. Tsja, daar sta je dan, weer op achterstand.
Het was mogelijk het breekpunt in de jacht naar punten en het verzet was gebroken; het geloof zakte
de harde ongelijke grond in. Mijn vermoeden dat zij eerder de 4-2 zouden scoren dan wij de 3-3 kwam
helaas uit en daarna was het definitief gedaan. Bij vlagen hebben we aardig gespeeld en bij vlagen
waren we kinderlijk naïef en klunzig onbeholpen. AFC was uiteindelijk de terechte winnaar, hoewel
verliezen niet nodig was geweest. Niet de meest ideale uitgangspositie op weg naar de thuiswedstrijd
tegen de koploper Real Sranang komende week, maar we geven na 90 minuten pas op. Het
Amsterdamse Badhuis was aangenaam en het kostbare biertje smakelijk. De file viel mee, en het
thuiskomen was warm. Mieterse Koningsdag en laten we volgende week een lastig obstakel zijn voor
onze tropische bezoekers. Ik ben er weer bij en dat is minder dreigend bedoeld dan het klinkt. Graag
tot de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen! Toeschouwen is toegestaan
Frans Peek.
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Jaarverslag Muiden VR1 zaalvoetbal 2015/2016

STAND TOT NU TOE ……………..MET ZOMAAR EEN PLAATJE….EN EEN FANTASTISCH TEAM..

Wat een geweldig seizoen. Wie had dat verwacht. En wat een geweldige afsluitende wedstrijd was dat
afgelopen maandag tegen de kampioen Hercules VR1. Met een toename van aantal toeschouwers
van 300%. Een warming-up zonder ballen omdat we het netje met de ballen vergeten waren. Mocht je
het gemist hebben, dan heb je echt wat gemist. Niet alleen heb je een optreden van Rob de Nijs (die
een vrije avond had maar dat leggen we nog wel uit) gemist.
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Wat je ook gemist hebt, is dat we de wedstrijd met 2-1 gewonnen hebben. En winst was nodig om nog
te stijgen in het klassement. Het klopt dat Hercules al kampioen was. En ja, we hebben ze een bosje
bloemen gegeven vanwege dat kampioenschap. Maar wilde dat zeggen dat ze het rustiger aan gingen
doen? Echt niet. We kwamen zelfs 1-0 achter. En dat duurde tot halverwege de 2e helft, die we met
droge bekkies ingingen want we waren het kratje met de bidons ook vergeten. Uiteindelijk scoorde
Stephanie, onze kersverse pappa/mamma, de prachtige 2-1. Geweldig!! Helaas wist ook De Baron zijn
wedstrijd te winnen waardoor we van de 4e naar de 3e plaats gingen (ipv de 2e). Maar wat een leuk,
gek, gezellig, sportief en bitterbalvol seizoen hebben wij gehad. Met leuke maar ook minder leuke
tegenstanders.
ONZE TEGENSTANDERS
Over Hercules VR1 heb ik al genoeg gezegd. Waarschijnlijk willen ze niet eens promoveren!
De Baron VR2, het team van Priscilla waar we de eerste 2 wedstrijden van wonnen en Priscilla maar
bleef volhouden dat ze niet compleet waren. Als ze compleet zijn, maken we geen schijn van kans.. En
ze had gelijk. Derde wedstrijd (we spelen 1,5 competitie) was die ene er wel bij en werden we toch wel
een beetje ingemaakt. Dan Spakenburg VR2, het team wat misschien wel het beste spel had. Maar
niet altijd compleet was. En het misschien wel meest fysieke team Loosdrecht VR1. Zij spelen
waarschijnlijk ook op het veld. Ze weten toch wel dat de spelregels in de zaal anders zijn? Slidingen
met een tegenstander in de buurt is echt niet toegestaan. Maar ja, als de scheids er niet voor fluit,
waarom niet. Dan Zwaluwen Utrecht VR2. Hadden tijdens onze eerste wedstrijd, tegen elkaar, de tas
met tenue en spelerskaarten vergeten mee te nemen. Paar shirtjes en broekjes konden wij nog wel
regelen. Maar de spelerskaarten, dat ging echt niet. En dus 3-0 winst voordat de aftrap genomen was.
Wedstrijd voor de fun maar gespeeld (6-2 winst). Dan de bijna hekkensluiter Hercules VR2. Waar hun
eerste elftal uit bijna bejaarden bestond (en ik mag dat zeggen) bestond hun tweede elftal uit bijnabejaarden-want-to-bees… Toch ook voor ons moeilijk om tegen te spelen. Misschien omdat ze te
langzaam voor ons waren..(dank voor de tip An). En dan de hekkensluiter, en absoluut leukste team
van deze competitie, Soest SO VR1. Hadden op 25 januari de wedstrijd van het seizoen tegen
Zwaluwen Utrecht. Hun eerste, en tevens laatste, overwinning. Onbegrijpelijk dat ze laatste staan.
Gewoon een leuk hard werkend team. Leuke meiden die we volgend seizoen waarschijnlijk niet terug
zien omdat ze zo nodig moesten degraderen.
ONZE SPEELSTERS
Boven, v.l.n.r.
Stephanie Lorenza Kamermans – Samen met haar Cheryl, moeder geworden van een zoontje. En
dus zijn we allemaal oom geworden. Zo schattig.
Susan Scholte – Als laatste absoluut mijn rots in de branding.
Wendy van der Velden – Achterin begonnen, daarna gepromoveerd tot balvaste spits. Scoorde vanaf
de achterlijn een onmogelijk doelpunt.
Wendy de Wit – Geen idee wie van ons topscoorder is geworden maar weet wel zeker dat Wendy de
meeste doelpunten heeft gemaakt. Of is dat hetzelfde??
Anneke de Jong – Heeft ook een wedstrijd gekeept maar liet de moeilijke ballen door Mirjam vangen.
Scheids zag het gelukkig niet.
Onder, v.l.n.r.
Anne Maike Hoogewoud – Speelde uit tegen Soest, onze op 1 na laatste wedstrijd, haar absoluut
beste wedstrijd. Vond met een prachtig schot de kruising en verdiende de bijnaam Annesist /
Annetikkie door deze wedstrijd.
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Mirjam Nijman – Geweldig loopvermogen. Helaas veel blessures. Wordt ook een dagje ouder. Slaat
de late wedstrijden over als ze de volgende dag vroeg op moet.
Suzanne Vis – Ik had graag een wedstrijd als toeschouwer mee willen maken. Moet hilarisch geweest
zijn. Dank voor het overnemen van die oh zo geliefde plek. En verder met als bron Anneke: hoe ouder
hoe gekker; nog steeds een topkeeper (ben ik het mee eens). Wordt waarschijnlijk bij de Olympische
Spelen ingezet bij het curling vanwege haar glijvermogen (weet niet of ik vrij kan krijgen..).
Lynn van den Eersten – Als je je lenzen vergeet, kan je net zo goed je vinger aan je bril plakken. Glijd
steeds weg, terugduwen…repeat..
Yvonne Limmen – keepte 2e wedstrijd tegen Zwaluwen Utrecht. An pieste bijna in haar broek.
“Keepen is een makkie..”, aldus Von. Speelt als enige nog steeds in haar veteranen-grijze-few-shades
–of-grey ondergoed.
En Lissy Lautenbach die de afgelopen 10 jaar Ursula als verzonnen tweede naam had want dat geeft
haar leuke initialen, die de foto maakt en regelmatig onze coach was en op 1 juli gaat trouwen en de
uitnodigingen worden volgende week verstuurd maar we gaan toch al en zijn al druk met de
voorbereidingen omdat we altijd in zijn voor een feestje. Die Lissy.
ONZE TOESCHOUWERS
Toeschouwers Mr en Mw. De Jong en de lekkere pepermuntjes van Koningin Wilhelmina.
Aart, die van de foto in de gang bij Sporthal Aetsveld, en Nina en onze, zijn de spelregels nog
hetzelfde-ach ik help jullie wel, fietsende en waanzinnig fitte scheidsrechter Mr. Jan de Jong. En Tony
Macaroni, onze beste scheidsrechter van dit seizoen.
En natuurlijk Rob de Nijs (zucht). En de andere partners die ik vergeten ben. Jullie allemaal super
bedankt voor jullie steun en aanwezigheid het afgelopen seizoen.
ALGEMEEN
Na 5 jaar afwezigheid besloten we vorig jaar zomer dus weer de zaalvoetbal schoenen aan te doen.
Op papier hadden we 10 speelsters. Maar door werk, ziekte en blessures stonden we soms zelfs met
3 speelsters. Gelukkig vonden we nog een speelster die af en toe wilde invallen. Laten we haar Loes
noemen (niet verder vertellen hoor). Loes super bedankt en sterkte met je knieblessure. Wat tenue
betreft was het even wennen. Zo speelden we de eerste wedstrijd in junioren shirtjes. Zo blij dat ik
mocht keepen. Een echte thuishal hadden we niet. Vaak speelden we in Aetsveld, in Weesp. Maar ook
aantal keren in de Bijlmer in Amsterdam Zuidoost waar het niet gratis parkeren is en dus allemaal een
parkeerboete. En zo was ik toch blij met mijn middagdienst. We hebben zelfs een keer thuis gespeeld
in Zeeburg in Amsterdam Oost. We missen de sporthal in Muiden toch wel hoor.
Uiteraard is dit nog maar een paar procent van onze belevenissen gedurende het afgelopen seizoen.
Maar als ik alles in mijn verslag moet zetten, wordt het een boek. Wel leuk voor in je kerstpakket maar
niet voor in het clubblad. Volgend seizoen gaan we verder. Helaas zonder Mirjam die het niet meer
kan combineren met haar studie en andere werkzaamheden. We zijn al druk bezig met nieuwe
aankopen. Zondag 22 mei hebben we onze afsluiting van dit seizoen. We hebben nog 30 euro in de
lief en leed pot. Zweedse balletjes met friet bij de Ikea? Tot dan.
Groetjes Suzanne Vis
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Herkent u deze nog?
De komende tijd zal Franz van Waard regelmatig foto’s uit
de oude doos publiceren.

Ik herinner mij alleen de naam Valenkamp nog!
Hij zei eens: Er is niets erger dan te scoren in eigen doel!

De foto’s zijn ook te bekijken via deze link op onze website:
http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1&from=0
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Schrijf een stukje voor mij Franz (34)

Koningsdag
Dit jaar wordt Koningsdag in Zwolle gevierd. En waarom werd de plaats Zwolle gekozen in plaats van
de stad Muiden, onderdeel van de Gemeente Gooise Meren of wel de GGM? Jarenlang heeft Muiden
gezorgd voor een fraaie ligplaats voor de Lemsteraak de Groene Draeck in de Koninklijke Jachthaven.
Iedere inwoner hield een oogje in het zeil om maar te voorkomen dat er iets met die koninklijke schuit
zou gebeuren. Zelfs ik lette, tijdens de talloze wandelingen van de Zeestraat richting Westbatterij en
weer terug, op. Vooral lette ik op de mast. Staat het stuk hout recht of scheef. Want wat bijna niemand
weet is het feit, dat de stand van de mast het politieke klimaat in Nederland weergeeft. Is de stand
rechts, dan komt er een rechts kabinet. Is de stand links dan krijgen we? Ja juist! Een links
georiënteerde regering. En er volgt een brede coalitie als de mast tussen links en rechts staat. En wat
is het gevolg als de mast breekt? Nou dan komt Geert Wilders aan de macht. Om de andere politieke
partijen wakker te schudden is dit wellicht goed, maar het zou een hele goede zaak zijn als de mast
weer snel gerepareerd zou worden.
Uit betrouwbare bronnen in Den Haag vernam ik dat ze het torentje van Rutte ook kantelbaar willen
maken. Net zoiets als de scheve toren van Pisa. Maar het torentje van Rutte kan alle kanten op. Het
begint lachend te wankelen als Gordon op bezoek komt. Het gaat huilend heen en weer als Koningin
Maxima in haar mooie grijze jas op bezoek komt en het torentje begint te stuiteren als de fractieleiders
van alle politieke partijen het torentje bezoeken. Het torentje, met of zonder Rutte, bepaalt welke kant
het opgaat met de politieke toekomst van ons land.
FvW

Koning Willem Alexander. Van harte gefeliciteerd!
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Vordering Bredius complex

In een week is de ruimte voor parkeerplaatsen en de opstallen al tot de geplande
hoogte afgegraven.
(afb. 1)
Op de foto links is het toekomstige eerste veld ook op de juiste hoogte gebracht.
Nu is het wachten op grondverbetering en inzaaien.
We zullen je de komende tijd op de hoogte houden van de vorderingen die worden
gemaakt.
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GARAGE
Van KOOY

Reparatie-inrichting
SHELL Servicestation
Zeeweg 1a
Muiderberg
T: 0294-261234
E: info@zeemeeuw.net

Wo – Do – Vr en zaterdag
geopend, nabij het
Muizenfort

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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