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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-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 vakant   
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        
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Namens het bestuur heet ik u allen welkom op de Muiderslotdag. Door diverse 

perikelen rondom uitplaatsing, dakloos en verhuizing, hebben we een aantal 

jaar geen echte slotdag meer gehad maar kunnen we vanaf dit jaar de draad 

weer oppakken met deze jaarlijkse traditie.  

 

Het eerste voetbalseizoen op de Bredius zit er inmiddels op en we kunnen 

terugkijken op een mooi seizoen met voornamelijk hoogtepunten en zelfs 2 

kampioenen, namelijk JO11-1 en veteranen 35+. Als vereniging zitten we 

weer in de lift en het aantal leden neemt langzaamaan weer toe. Naast 

trainingen en wedstrijden van onze eigen teams, hebben we afgelopen 

seizoen ook KNVB selectie meisjes onder 13 op onze accommodatie mogen 

ontvangen. Dit naar volle tevredenheid van de KNVB en deze tevredenheid 

heeft er dan ook toe geleid dat de KNVB heeft aangegeven dat ze volgend 

seizoen graag terug willen komen en van ons trainingsveld maar vooral ook 

onze gastvrijheid gebruik willen blijven maken. We hebben afgelopen seizoen 

ook zelf het dagelijks onderhoud gedaan aan onze velden waardoor we een 

aanzienlijke kostenbesparing hebben kunnen realiseren. 

 

Terugkijken op het eerste seizoen betekent ook evalueren en in de spiegel 

kijken. Wat kan er beter volgend seizoen en hoe kunnen we onszelf 

verbeteren. Verbetering op diverse gebieden, zowel op als rond het veld. Niets 

is namelijk zo makkelijk om het functioneren van de tegenstander, of de 

scheidsrechter maar ook van vrijwilligers ter discussie te stellen. Zowel op het 

veld als daarbuiten worden namelijk beslissingen genomen op allerlei niveaus. 

Zo kan een speler besluiten om zelf te schieten in plaats van af te spelen en 

soms wordt een bepaalde maatregel genomen in het belang van de 

continuïteit van de vereniging. In beide voorbeelden kan er kritiek zijn op de 

keuze die gemaakt is. Dat kan en mag altijd maar doe dit met respect naar 

elkaar. En als er vragen zijn over gemaakte keuzes spreek de ander aan en 

stel vragen in plaats van oordelen. Maak niet je eigen verhaal en wees niet 

alleen kritisch naar een ander maar wees ook kritisch op jezelf. Hoe 

functioneer je zelf in het team maar ook wat doe je zelf voor de vereniging.  

 

Ik wil daarom een paar woorden wijden aan de inzet van al onze vrijwilligers 

het afgelopen jaar. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van 

een vereniging als de onze. Hun inzet wordt soms als vanzelfsprekend       5     



ervaren, maar dat is het natuurlijk niet. Vrijwilligers op bijvoorbeeld 

voetbaltechnisch gebied, dus de jeugdtrainers en jeugdleiders, die iedere 

week in de weer zijn met onze jeugdspelers. Maar ook grensrechters en 

scheidsrechters die zonder hulpmiddelen zoals doellijntechnologie en video-

arbitrage iedere week hun best doen om een groep voetballers in het gareel 

proberen te houden. Maar ik denk ook aan de mensen, die het onderhoud van 

onze accommodatie voor hun rekening nemen en de medewerkers die zorgen 

voor kantinebezetting, ledenadministratie, de diverse commissies, redactie van 

website en clubkrant en wedstrijdsecretariaat. 

 

Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze vereniging en daar moeten we 

zuinig op zijn. Dus als je eens benaderd wordt voor het helpen bij een 

activiteit bedenk dan dat vele handen licht werk maken en dat het op die 

manier voor iedereen leuk is maar vooral ook leuk blijft. 

 

Dat SC Muiden een leuke vereniging is blijkt ook uit het groot aantal trouwe 

leden. Mede door de onzekerheid rondom de uitplaatsing van ons oude 

complex, hebben we de afgelopen jaren helaas een groot aantal leden zien 

vertrekken. Zoals eerder aangegeven groeien we weer langzaam en 

verwachten we de komende jaren verder te groeien maar gelukkig zijn de 

meeste leden ons trouw gebleven. Omdat we de afgelopen 3 jaar geen 

Muiderslotdag en / of medewerkers avond hebben kunnen organiseren, 

hebben we vandaag wat in te halen en daarom hebben we vandaag dan ook 

maar liefst 20 jubilarissen waar we ook even bij willen stilstaan. Liefst 9 leden 

zijn reeds 25 jaar lid: 

 

 Elly Schipper-Buninga 
 Franz van Waard 

 Freek Mulder 
 Gijs Stolk 

 Joost Geijsen 
 Michael Munier 

 Martin Gieling 
 Ingrid Nauta-van der Linden 

 Jelle Bruns 
 

Dan hebben we ook 3 jubilarissen die reeds 40 jaar lid zijn: 
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 Arnold de Jong 
 Wim van den Bos 

 Aart Streefkerk 
 

Dan komen we bij de volgende mijlpaal, te weten een vijftal mannen die al lid 

waren bij SV Muiden of RCM toen ik zelf nog niet geboren was. Nee, we zijn 

nog niet bij 60 jaar maar bij 50 jaar lid: 

 

 Jaap van Lom 
 Joop van Lom 

 Herman van Dijk 
 Han van Wees 

 Cor de Wit 
 

En reeds 60 jaar lid: 

 

 Theo Verschuren. 
 

En last but not least, 2 heren die al 70 jaar Iid zijn van de vereniging. Een 

warm applaus voor: 

 

 Jan Veerman 

 Piet Heijnis 
 

Namens het bestuur nogmaals felicitaties voor alle jubilarissen en hopelijk 

mogen we de komende jaren nog vele jubilarissen in de bloemetjes zetten.  

 

Ik ben in ieder geval trots om onderdeel te zijn van SC Muiden. Zowel op het 

trainingsveld als buiten het veld probeer ik mijn bijdrage te leveren. Een van 

de volgende uitdagingen is samen met de gemeente Gooisemeren onze 

accommodatie verder uit te breiden. Ik heb alle vertrouwen dat dit gaat 

lukken en dat SC Muiden een mooie toekomst tegemoet gaat.  

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het afgelopen seizoen en dan speciaal 

mijn medebestuursleden.   

Richard van Kooij, voorzitter 
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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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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 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



Trainingsschema Sc. Muiden 2018/2019 (onder voorbehoud) 
 

Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 

       

Maandag Jo 12-1 + 2 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 06-18341204 

 Jo 14-1 2b 18.30 19.30 Co Sorbach 06-25002274 

       

Dinsdag Jo  8-1 2a 16.45 17.45 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Jo 11-1 2b 16.45 18.00 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo 11-2 2a 17.45 19.00 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Keepers 2 17.00 19.00 Johan Smit   ????? 0294-262405 

 Jo 17-1 2b 17.00 19.00 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2 19.00 20.15  ???  

 Zondag 3/4 2 20.15 21.30 ???????? 06-23913703 

       

Woensdag Mini pup. 2 13.30 14.30 Michel Balk 06-47820770 

Woensdag Jo 12-1 + 2 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 0618341204 

 Jo 15-1 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 

 KNVB Mo 13 2b 18.30 20.00   

       

Donderdag Jo 8-1 2a 17.45 18.45 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Jo 11-1 2a 17.45 19.00 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo 11-2 2b 17.45 19.00 René Melchers 06-22525935 

 Jo 17-1 2b 19.00 20.00 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2a 20.00 21.00  ????????  

 Zaterdag 2 2b 20.00 21.30 Mike fernhout 0652383350 

Vrijdag dames 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 

 

Aanvang trainingen vanaf 27-8-2018  
Behalve j0 8-1 deze starten 04-09-2018 
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Voorlopige indeling jeugdteams seizoen 2018/2019 
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team 8-1 
wieringa 

bakker 

Alhamadany, Ehem 

Schutz, Daan 

Nauta, Lisanne 

Stee, Dion van 

van eijk 
 

team 11-1 
Bloemberg, Joshua 

Bak, Fokke 

Hucht, Tuur van der 

Balk, Bas 

Larooij, Casper 

Melchers, Bram 

Jong, Jordy de 
Rijnbeek, Stijn 
Scipio, Ricardo 

 
 

team 11-2 
Rijnbeek, Vinn 

Soonius, Stefano 

Mansvelder, Joram 

Kraats, Job van de 

Nauta, DaniÃ«lle 

Ali, Mohammed 

Schutz, Thijs 

Esajas, ZiÃ±o 
Eijck, Tijn van 
 

 

team 12-1 
Dijk, Ivo van 

Chehtite, Aymane 

Soonius, Danilo 

Daan-Castaing, Lars 

Dijk van, Jan 

Martinez, Xavi 

Alhamadani, Wisam 

Tibbertsma, Rohan  disp 

Verschuren, Nienke 
 

team 12-2 
Ruiter, Erik 

Snel, Owen 

Labots, Simon 

Keiser, Remko 

Abdelmunem, Yazen 

Pronk, Bart 

Singh, Gurtaj sidhu 

Roijaards, Lorenzo  disp 
Soebratie  rahana 

team 14-1 
Streefkerk, Harm 

Haim, Tamer 

Kroes, Luca 

Renema, Bas 

Jong, Dylan de 

Nandpersad, Jay 

Geijsen, Rijk 

Teuwissen, Joep 

Alshawa, Omar 

DarÃ¡zsdi, Ilai 

Bogaard, Kevin 

Streefkerk, Menno 

Dijkmans, Twan 

Manders, Ties 
 

team 17-1 
Tibbertsma, Troy 

Nell, Julian 
Mak, Dylan 

Jong, Wesley de 

Ferati, Emile 

Boermans, Constantijn 

Jansen, Thomas 

Kravi, Alexander 

Nandpersad, Shivano 

Heijdra, Menno 

Feley, Daniel 

Loy, Jay-Li 

Boersma, Lorenzo 

Anthony, Jonathan 

Hesseling, Tim 

Patisar, Sangio 

Farah ahmed, Abdi 
 

  

 



 
Jubileum A. Doufikar 

Op zondag 17 juni heeft onze trainer Abdul Doufikar zijn 12 ½ jarig jubileum als trainer van Sc Muiden 
gevierd. Dit ging gepaard met een vriendschappelijke wedstrijd tussen een Marokkaans team en een 

combinatieteam van Sc Muiden.  
Vooraf werd  Abdul gehuldigd met een bloemetje en een gift. 

Na afloop werd er nog wat nagepraat in onze gezellige kantine. 

    
 
 

Muiderslottoernooi 
Op zondag 24 juni hebben we ons seizoen afgesloten met de muiderslotdag 

Tijdens die dag werd er vooraf een zgn.  mix-toernooi gespeeld; waarbij de meisjes als eersten een 
onderlinge wedstrijd mochten spelen. De uitslag was 0 – 0 

Vervolgens werd het mix-toernooi door 4 teams gespeeld waarvan de uitslag was: 
Team 1: 7 pt. Doelsaldo 9-5                Team 4: 7 pt. Doelsaldo 7-3 
Team 1: 1 pt. Doelsaldo 2-6                Team 3: 1 pt. Doelsaldo 2-6 
Hierna hield de de voorzitter een speech waarbij de jubilarissen in het zonnetje werden gezet. 
Met muziek en een hapje en een drankje werd de dag vervolgd waar veel herinneringen werden 
uitgewisseld. 
Al met al een geslaagde dag. 
De speech van de voorzitter is te lezen op pag 5-7 van dit blad. 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (110).     

                                           
Weekendje wel!  

 

Het was me het weekendje wel. Afgelopen zaterdag het Spieringfestival in de middeleeuwse stad 
Muiden en op zondag de Muiderslotdag op het Bredius Sportpark. Bij de evenementen ontmoette ik 
heel veel dezelfde mensen. Leuke vrouwen met of zonder partner en mannen met of zonder leuke 
partner. Het was echt leuk om aanwezig te zijn bij dit soort evenementen. Op de Herengracht werd ik 
weggeblazen door het saxefoongeluid van Hans Dulfer en friends en in de Amsterdamsestraat genoot 
ik van de klanken van Ann May en Callahan. Een band, gesneden uit wormhout. Schitterend was het. 
Ook was ik met plezier aanwezig op de Muiderslotdag. Vooral jonge vrouwelijke en mannelijke spelers 
waren op het kunstgrasveld aanwezig. De gemiddelde leeftijd werd wel iets verhoogd door 
deelnemende bestuursleden. Maar dat kon de pret niet drukken. De muziek tijdens het evenement 
werd verzorgd door De Mooie Mannen van Muiden. Het geluid knalde uit de loudspeakers inclusief 
een fel toetersignaal. Op dit getoeter kwam ook de burgemeester en een wethouder van Gooise Meren 
af. Het geheel gaf een extra accent aan het gebeuren. 
Jubilarissen werden gehuldigd. Ze kregen een speldje of een plaquette, het boekje “1001 vragen over 
Koning Voetbal” en een bos bloemen. Achteraf vroeg ik mij af of de jubilaris van de Tafeltennis ook dit 
boekje heeft gekregen. Ik had hem liever het boekje”Ping Pong in Hongkong” gegeven. Ook viel mij 
wel op, dat hoe langer iemand lid van sc Muiden is, des te ouder de persoon er uit ziet. Maar wellicht 
heb ik dit door mijn zonnebril niet goed gezien.  
Al met al was het gebeuren leuk en het werd nog leuker en lekkerder door de verstrekt hapjes en 
happen.  
De organisatoren en medewerkers van de Muiderslotdag verdienen een meer dan verdiende  

Pluim. 
FvW. 
 

Vele dames en heren komen uit Gooise Meren. 
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Herkent u deze nog? 

 

 
 

 Toen was een clubhuis nog gebouwd met 

echte stenen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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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