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Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398BT Muiden   
KNVB sportlinknr BBCY60T   
   Website: 
Tel. Algemeen   website@scmuiden.nl  
Kantine-red.kamer 0294-269043   
   Email algemeen: 
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89  info@scmuiden.nl  
    
Bestuur: bestuur@scmuiden.nl  E-mail kantine: 
Voorzitter: Richard van Kooij 06-41558863 scmuiden.bredius@gmail.com  
E-mail: voorzitter@scmuiden.nl   
Secretaris vakant 06-41558863 WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl   
Penningmeester Frank Blonk 06-46341806 Voetbal zaterdag: 
E-mail: penningmeester@scmuiden.nl   
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

   Voetbal zondag: 
Lief & leed e-mail: liefenleed@scmuiden.nl   wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl 

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

Secretaris Bernadette de Leeuw 06-26028206  
Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765 Coördinator voetbal pupillen: 
Jeugd / Zondag sen Vakant   

    
ledenadministratie Ben Oevermans 06-28058421  
ledenadministratie   Tafeltennis: 
E-mail ledenadm: ledenadministratie@scmuiden.nl  Wim van den Bos        0294-263163 
    
Functionaris    
Gegevensbescherming: privacy@scmuiden.nl  Coördinator kantinerooster 
Vertrouwenspersoon: huisartssmits@ezorg.nl  Wil de Leeuw              0294-264570 

 

Exploitatiecommissie:    exploitatiecommissie@scmuiden.nl                        Wil de Leeuw, Sara ten Brinke  

Technische commissie: e-mail: tc@scmuiden.nl  

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 

Sponsorcommissie: 

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

 

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

Zaterdag 11 januari  
9.00-12.00 uur 

Bennentoernooi 
Info over de indeling volgt via website 
of groepsapp 

Plaats: Veld 2 SC Muiden 
Bij slecht weer: PC. 
Hooftschool  sportzaal 
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UITNODIGING EXTRA ALV 

 Bij deze nodigen wij alle leden uit voor een extra ALV op dinsdag 21 januari om 

19:30 uur in de kantine van SC Muiden. Deze extra ALV is om onze statuten 

aan te passen zodat deze voldoen aan de voorwaarden van de KNHB 

(Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) om als SC Muiden vanaf de zomer van 

2020 lid te kunnen worden van de KNHB.  

Zoals tijdens de afgelopen ALV al uitgelegd heeft deze aanpassing van de 

statuten geen invloed op de andere sporten. Door deze aanpassingen verklaren 

wij dat de hockeyleden lid worden van de KNHB en zich aan de reglementen 

van de KNHB zullen houden. De betreffende aanpassingen zijn 

via bestuur@scmuiden.nl op te vragen maar er liggen ook exemplaren in de 

kantine. Om de statuten aan te kunnen laten passen is toestemming nodig van 

minimaal 2/3 van de aanwezige afgevaardigden. 

Namens bestuur SC Muiden 

Richard van Kooij - voorzitter 

 

mailto:bestuur@scmuiden.nl


Nieuwjaarsreceptie 2020 
 
Namens het bestuur heet ik iedereen weer van harte welkom bij alweer de vierde 
nieuwjaarsreceptie in dit clubhuis van SC Muiden. We staan aan het begin van een 
nieuw jaar waarin de vereniging zijn 100 jarig jubileum gaat vieren.  
 
Maar allereerst wil even stilstaan bij een vijftal leden die ons het afgelopen jaar zijn 
ontvallen: 

- Timon Demmers (28-1-19), speler zaterdag 2 
- Sake van der Kloet (26-8-19), begeleider veteranen 
- Lau Brouwer (16-11-19), oud-speler en leider 
- Hennie Bijl (16-11-19), oud-beheerder kantine 
- Jaap Zeeman (6-12-19), jeugdbestuur, sportcommissie, ledenadministratie en 

contactpersoon met KNVB 
 
Sportief hebben we het afgelopen jaar een kampioenschap mogen vieren met de 
JO15-1. We zien dat onze veldbezetting verder omhoog is gegaan met onder andere 
wandelvoetbal voor senioren en trimvoetbal voor 30+ dames. Ook zijn we weer 
gastheer van de KNVB meisjes onder 13 en worden de nodige binnen activiteiten 
georganiseerd rondom klaverjassen en niet te vergeten wordt iedere 
donderdagavond fanatiek getafeltennist in deze kantine. 
 
Financieel worden we steeds gezonder en we hebben weer een uitstekend jaar 
gedraaid waarbij we een verdere stijging van onze opbrengsten zien vanuit de 
kantine en contributies. Qua kantine-opbrengsten zijn we weer terug op het niveau 
van de drie laatste jaren op ons oude complex aan de Irenelaan en datzelfde zien 
we terug in het aantal leden en de hieruit voortvloeiende contributie-opbrengsten. 
We hebben er alle vertrouwen in dat we in de komende jaren een verder groei gaan 
meemaken door de nieuwbouw in Muiden en omstreken maar ook door de 
oprichting van de hockey-afdeling. Komende zomer zal naar verwachting in ieder 
geval een hockeyveld worden opgeleverd en zal het tweede veld worden aangelegd 
als de ondergrond voldoende is ingeklonken. Inmiddels hebben we al een 
behoorlijke lijst met aanmeldingen ontvangen om te gaan hockeyen. Beide 
hockeyvelden zullen trouwens watervelden worden van hoge kwaliteit en we zijn 
ervan overtuigd dat we hiermee een nog fraaier complex gaan krijgen met 
bovendien een extra half trainingsveld. 
 
Naast de voetbal- en hockeyvelden zal, zoals het er nu naar uitziet, in het najaar 
van 2020 begonnen worden met de bouw van een sporthal. Deze sporthal moet in 
september 2021 gereed zijn zodat de nieuwe brede school in de Krijgsman hier 
gebruik van kan gaan maken. Deze sporthal zal zoveel mogelijk duurzaam worden 
gebouwd en geschikt zijn voor alle zaalsporten waardoor we vanuit SC Muiden 
sporten kunnen gaan aanbieden zoals zaalhockey, zaalvoetbal, basketbal, 
zaalhandbal etc. Over de definitieve inrichting van de sporthal hebben we 
regelmatig zeer constructief overleg met de gemeente en zijn onder andere in     6   



gesprek om te onderzoeken of en hoe wij een rol kunnen spelen bij de exploitatie 
van de nieuwe sporthal.  
 
Iedere beslissing die we als bestuur nemen rondom de vereniging, de leden en de 
accommodatie, is in het belang van de vereniging. Soms moeten we hierbij 
concessies doen maar wij proberen er alles aan te doen om hierbij de beste keuzes 
voor SC Muiden te maken. Graag hadden we bijvoorbeeld deze kantine voor de 
langere termijn behouden maar wij zijn ervan overtuigd dat er straks iets heel moois 
voor terug gaat komen en dat de weg die wij een paar jaar geleden zijn ingeslagen 
uiteindelijk de juiste is geweest. Mochten er vragen zijn over gemaakte keuzes en 
genomen beslissingen dan gaan wij altijd graag het gesprek aan en leggen wij 
graag uit waarom beslissingen zijn genomen. Wij geloven in open communicatie 
waarbij we met een ieders mening respectvol om gaan. 
 
Sportief en financieel staan we er dus goed voor als vereniging maar organisatorisch 
hebben we, net als vorig jaar, nog een aantal open plekken in te vullen. Allereerst 
zoeken we versterking in het OMNI bestuur waar de positie van secretaris nog 
steeds open staat maar ook binnen de sportcommissie is behoefte aan vers bloed. 
Binnen de nieuw opgerichte hockeyafdeling is gelukkig een groep met enthousiaste 
heren gestart. Deze heren hebben al heel veel werk verzet en leggen de basis voor 
het toetreden tot de het lidmaatschap bij de KNHB met de ingang van het komende 
seizoen. Ik wil dan ook graag vragen om een applaus voor deze groep 
hockeymannen!  
 
Naast genoemde heren wil ik graag ook een diepe buiging maken voor de 
ruggengraat van onze vereniging, namelijk alle vrijwilligers. Alle mensen die 
belangeloos hun tijd steken in de vereniging. Respect voor de mensen die het 
allemaal mogelijk maken dat we met zijn allen kunnen sporten, klaverjassen,  de 
derde helft kunnen meemaken, feesten kunnen vieren, dat alle onderhoud wordt 
uitgevoerd en alles wat nodig is voor deze mooie vereniging. Graag een groot 
applaus voor alle vrijwilligers! 
 
Ik begon mijn toespraak al dat 2020 een jubileumjaar is voor SC Muiden. Op 4 
februari 1920 is de Muider Voetbal Vereniging opgericht als voorloper van onze 
huidige vereniging. Op zaterdag 22 augustus willen we een groot feest gaan houden 
waarbij we tevens de start van de hockey willen vieren. De feestcommissie bestaat 
uit Mark Jelier en Peter Mol en beide heren hebben al veel werk verzet om er mooi 
jubileumjaar van te gaan maken. Ik wil dan ook om applaus vragen voor deze twee 
kanjers! 
Omdat er nog veel werk te doen is alle hulp welkom en daarnaast wil ik bij deze van 
de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen voor oude foto’s en mooie 
anekdotes vanuit het verleden.  
 
Rest mij om iedereen binnen onze vereniging een sportief, gezond en succesvol 
2020 te wensen en ik hef dan ook graag het glas op een mooie toekomst!             7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herengracht 63 

1398 AC Muiden 

Tel. 0294-261358 

 

Landstraat 31/A 

1404 JE Bussum 

Tel 035-6920980 
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Kantinedienst Bredius seizoen 2019/2020 
 
 
 

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 11 januari   Zondag 12 januari 

  JO12-1 ?     

13.00-18.00 Vet. Sanne en Wil     

Zaterdag 18 januari Zondag 19 januari 

08:30-11:00 JO10-1 
Ouder DM. Emmerik 
Ouder K. Cleassens 

    

11:00-13:00 JO12-1 
Ouder T.Elsenga 
Ouder N.Burgzorg 

    

13:00-18:00 
Muiden 

2 
Sanne en 1 speler 

Muiden 2 
    

 
  

      
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, 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 

 



TRAININGS TIJDEN & DAGEN 2019-2020  

 Team Veld 2 Begin  Eind  Trainer  
Maandag       

 JO11 2A 18:00 19:00 Co Sorbach  

 J012-1 2B 19:00 20:00 Terence / Co Sorbach  

 JO12-2 2B 19:00 20:00 Terence / Co Sorbach  

 J013-1 2C/2D 17:30 18:30 Sebastiaan Soonius / Robbert Snel 

 Trimvoetbal 30+ 2 20:00 21:00 Mike  Fernhout  
Dinsdag       

 J08-1 2B 17:45 18:45 Mohammed El Yakoubi  

 JO8-2 2B 17:45 18:45 Abdul Doufikar  
 MO10-1 2A 17.15 18.15 Ingrid Nauta  

 JO10-1 2A 18:15 19:15 VACATURE  

 JO16 2C/2D 18:45 19:45 Abdul Doufikar  

 Keepers 2A/C 17:00 19:00 Johan Smit  

 Senioren 2A/B 20:15 21:30   

 SC Muiden/Weesp 35+1/45+1 2C/D  20:15 21:30   

Woensdag       

 Mini's 4-5 2A 14:30 15:15 Abdul Doufikar  
 JO8-3 2A 15.15 16.00 Abdul Doufikar  

 JO11-1 2A 18:00 19:00 Co Sorbach  

 JO12-1 2B 18:00 19:00 Co Sorbach /DwightLoy  

 JO12-2 2B 18:00 19:00 Co Sorbach /Dwight Loy  

 JO13 2C/2D 17:00 18:00 Sebastiaan Soonius / Robbert Snel 

 KNVB MO13 2 19:00 20:00 KNVB  
Donderdag JO8-1 2B 17:45 18:45 Mohammed El Yakoubi  

 JO8-2 2B 17:45 18:45 Abdul Doufikar  

 MO10-1 2A 17:45 18:45 Ingrid Nauta  
 JO10-1  17.45 18.45 VACATURE  

 JO16 2A/B 18:45 19:45 Abdul Doufikar  

 Zaterdag 2 2C/D 20:00 21:30 VACATURE  

 Tafeltennis  20.00 22.30   

Vrijdag       

 SC Muiden Walking Football 2 14:00 16:00   

 Meiden/Mix 2A/2B 18:00 19:00 VACATURE  

 Trimvoetbal 30+ 2 20:00 21:15 Mike Fernhout  
 
 

Beste spelers en ouders, 

Bij deze de nieuwe team indeling, van de pupillen, per 1 januari 2020.In verband met het steeds 

groeiende aantal leden zijn wij genoodzaakt geweest om een aantal wijzigingen tussentijds door te 

voeren. 

Tevens is er het goede nieuws dat SC Muiden voor het eerst sinds tijden weer een meisjes team heeft. 

Met deze grote groei zijn er uiteraard ook weer nieuwe leiders en trainers nodig. 

Dit betreft met name de JO8-3 en de JO10-1, dus bij deze een oproep aan ouders en andere 

belangstellenden. 

Bent u net zo gek van voetbal als onze pupillen en wilt u graag meer dan alleen supporter zijn, meldt u 

dan aan als leider/trainer.                                                                                                                    11 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



Uiteraard zijn we ook altijd op zoek naar enthousiaste mensen die op een andere manier een steentje 

bij willen dragen. 

Dit kan in allerlei vormen: van het ondersteunen in de kantine t/m het leiden van wedstrijden of zitting 

nemen in 1 van de vele commissies. 

Met vriendelijke groet, Technische Commissie SC Muiden  

JO8-1  JO8-2  JO8-3 

Quinten Kruit  Willem van Os  Rocco Schuffelers 

 Lucas Leendertse  Sail Assahli  Sam Keijzer 

Viggo Nelissen  Pepijn Jelier  Mahmoud Hegazi 

Bing Heemster  Sem Wijma  Skip Pool 

Timo de Jonge  Stijn Bennink  Boet Pronk 

Kaja Bonatz  Joey Beukeboom  Willem Verhoeff 

Ashraf Gaddour  Noah van Veen  Mahmood Aziz 

Luuk Balk  Ties Zonneveld  Leandro van Pareren 

Benjamin El Yaakoubi   Mees-Jack Bouterse 

     

Trainer/coach:  Trainer:  Train(st)er: 

Mohammed El Yaakoubi Abdul Doufikar  Vacant 

Hassan Gaddour  Leider:  Leid(st)er: 

Leidster:  Mark Jelier  Vacant 

ChantalLeendertse     

     

JO10-1  MO10-1  JO11-1 

Delano Moreno van Emmerik Liv Andriessen  Levi Ruitenberg 

Nick Mulder  Esmee van Dijk  Tobias Proost 

Djon Schmitz  Imani Schrijer  Dion Majoor 

Ehem Alhamadany  Eva Kop  Djaylano Körnmann 

Daan Schutz  Lisanne Nauta  Sep Zonneveld 

Sef Fakkel  Julia Leendertse  Dion van Stee 

Jack le Mair  Fabienne Snouck  Max de Vreugt Pezo 

Koen Cleassens  Sofie Bakker  Wiebe Dijkema 

  Selina Zweijnenburg Job van de Kraats 

    Ties van 't Kruijs 

    Mohammed Ali 

     

Train(st)er:  Trainster/coach:  Trainer: 

Vacant  Ingrid Nauta  Co Sorbach 

Leid(st)er:  Leider:  Leider: 

Vacant  Kevin Schrijer  Maurice Körnmann 

    Johan van de Kraats 
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Programma 11 januari 2020 

                        Zaterdag 11 januari:  Sc Muiden/Weesp 45+ - VVZ’49 45+ 14.30 u 
    

    

    

Programma  18 januari  

Hooglanderv 16-4 -Sc Muiden Jo16-1 15.00 u Sc Muiden Jo9-1 – Geinburgia Jo9-1 09.00 u 

Sc Muiden Jo13-1 – AS’80 Jo13-5 10.00 u Sc Muiden Jo8-1 – Waterwijk J08-4 09.00 u 

Sc Muiden Jo12-1 – Ouderkerk Jo12-2 11.05 u AS’80 Jo8-7 - Sc Muiden Jo8-3 09.00 u 

Sc Muiden Jo12-2 – Almere Fc Jo12-1 11.30 u DRC 45+ - Sc Muiden/Weesp 45+ 14.30 u 

Sc Muiden Jo11-1 – Fc Weesp Jo11-4 09.50 u Sc Muiden 2 Za –m WV-HEDW 21 13.00 u 

Sc Muiden Jo10-1 – Sp.Martinus Jo10-8 09.00 u Muiderberg 2 - Sc Muiden 2 Zo 12.00 u 
 

 
Herinnert u zich deze nog! 

 

 

 

 

Een eend heeft geen duck-tape nodig 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (162).                                                         

 

 

Klein maar fijn! 

Een gelukkig en gezond 2020 wens ik jullie allen toe. Het zijn maar woorden, maar ik meen het echt. Ik 
had ook kunnen schrijven “Krijg maar allemaal de klere”, maar dat doe ik niet. Ik wens jullie echt alle 
geluk van de wereld. 
Op zaterdag 4 januari 2020 waren er tal van evenementen. In Weesp was het onderling treffen tussen 
oud-spelers en huidige spelers van FC Weesp. Er was ook een onderlinge wedstrijd van de veteranen 
en aanvulling.  Twee teams, die elkaar onderling een balletje toe speelden. De wedstrijd werd geleid 
door een jonge scheidsrechter, die geassisteerd werd door nog jongere grensrechters. Deze leiding 
haalde het totaal van de gemiddelde leeftijd wel iets omlaag. Het is daarom niet te begrijpen dat er een 
speler met rood naar de kleedkamer werd gezonden. Waarschijnlijk had deze speler meer tijd nodig 
om de kleedkamer schoon te maken. 
In Muiden was er bij Sc Muiden eerst een Algemene Leden Vergadering om het Hockey officieel 
binnen de club te introduceren. Helaas waren er niet genoeg leden om legaal dit gebeuren te laten 
gebeuren en daarom is er over veertien dagen weer een ALV gepland. De datum van de ALV kunt in 
het clubblad en op de Website van Sc Muiden lezen. 
Na de mislukte ALV was er de Nieuwjaarsreceptie. Er werden vele handen geschud en tal van lippen 
vonden elkaar. De toespraak van de voorzitter was iets rafelig, maar uiteindelijk werd er toch begrepen 
wat hij te zeggen had. Ook werd er buiten vuurwerk afgestoken om het begin van het 100-jarig 
bestaan van de club te verkondigen. De eerste foto’s uit het verleden kon men al bewonderen en het 
was echt een gezellig samenzijn. 
Het hoogte punt was echter de bediening. Tal van hartigheden werden opgediend en aan de bar kon 
men tal van drankjes krijgen. Het dochtertje van Cornelis Thesing trok echt alle aandacht. De meeste 
aanwezigen moesten buigen om een stukje kaas of een ander stukje hartig te pakken. Men ging nog 
net niet op de knieën, hoewel de serveerster dit wel verdiende. 
FvW 

Elkaar onderling treffen is altijd gezellig! 

  

14 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: inf@zeemeeuw.net 

 

 

 

GARAGE  

Van KOOY 

 

 

 

 

 
Reparatie-inrichting 

SHELL Servicestation 

 

 

Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
Tel. 0294 - 261648 
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