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Sport Combinatie Muiden
Adres:

Postadres:
Postbus 5
1398ZG Muiden

Website:
website@scmuiden.nl

Tel. Algemeen
“ Kantine
“ Redactiekamer
“ Afgelastingen

0294-26 54 60

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
Zaterdag heren
Zondag heren
Tafeltennis
Bredius commissie:
Vertrouwenspersoon:
e-mail:
Ledenadministratie:
“ “
E-mail:

Redactieadres
redactie@scmuiden.nl

Email algemeen:
info@scmuiden.nl

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

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:

06-29544895
06-20135584
06-41558863
0294-264570
06-46341806

Richard van Kooij
Jaap Zeeman
Arnold de Jong
Jaap van Lom
Cor v.d. Bosch

06-41558863
0294-261286
06-11330448
06-51306867
0294-271298

Eric Karel
Frank Blonk

06-29544895
06-46341806

Renate Nicolaas
vertrouwenspersoon@scmuiden.nl
Jaap Zeeman
0294-261286
Ben Oevermans
06-28058421
ledenadministratie@scmuiden.nl

Technische jeugdcommissie:
Technische jeugdcoördinator
Sectieleider F en E
Sectiehoofdtrainer F en E en Ft
Sectieleider Zondag
Sectiehoofdtrainer D,C en Zondag 1

Herman van der Sluis
Dwight Loy
Ko Sorbach
Berry Reijseger
Abdul Doefikar

Voetbal zaterdag:
Arnold de Jong

06-11330448

wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl

Voetbal zondag:
Berry Reijseger

06-19193255

wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl

Voetbal junioren:
wedstrijdsecretariaat_junioren@scmuiden.nl

Voetbal pupillen:
J.van Lom

06-51306867

wedstrijdsecretariaat_pupillen@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

06-43251520
06-52308816
06-25002274
06-19193255
06-53816292

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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Vanuit het bestuur
De afgelopen week is er weer veel gebeurd. Zo hebben we de afgelopen week met de gemeente
Muiden een intentieverklaring ondertekend waarin is vastgelegd dat wij gezamenlijk onderzoeken
naar het tijdelijk spelen op het RCM terrein. Daarnaast zijn voorlopige afspraken voor de
definitieve locatie op de Bredius vastgelegd. Met deze overeenkomst spreken Gemeente Muiden
en SC Muiden het gezamenlijke vertrouwen in de toekomst uit. Als bestuur willen wij onze dank
uitspreken naar de coalitie voor hun positieve bijdrage waarbij wij Hans Thesingh, Ben Hagens en
Dirk-Jan Methorst speciaal willen noemen voor hun inzet.
Ten aanzien van het RCM terrein zijn wij nog druk bezig om te onderzoeken hoe en wanneer het
RCM terrein beschikbaar kan komen en hoe het terrein vervolgens geschikt gemaakt kan worden
om te sporten. Wij hopen de komende week weer een stap verder te komen.
Verder kunnen wij melden dat de sportcommissie een nieuwe penningmeester heeft gevonden.
Hein van Kooij zal de werkzaamheden van Frank Blonk overnemen. Wij wensen Hein van Kooij
veel succes in deze rol en willen Frank Blonk hartelijk bedanken voor het vervullen van deze rol in
de afgelopen jaren en zijn vakkundige bijdrage in de sportcommissie.
Tot slot wil ik nog melden dat een groep vrijwilligers vanavond (maandag 17 augustus) om half 7
een groot deel van het meubilair vanuit de kantine zal verhuizen naar Hoogerlust. KNSF heeft ons
aangeboden om onze spullen tijdelijk op te slaan tot we kunnen verhuizen naar RCM terrein.
Iedereen die hierbij wil helpen is van harte welkom want vele handen maken licht werk!
Met sportieve groet,
Het bestuur
Bekerprogramma komend weekeinde.
Wedstrijd datum

Aanvang Aand

Thuis team

Uit team

188

22-8-2015

17:00 B1000

EDO (U) 1; Sp.Overvecht-Noord . Utrecht

Muiden 1

19711

23-8-2015

12:45 B1600

Waterwijk 5; Sp.Rie Mastenbroek Almere

Muiden 2

21040

23-8-2015

13:00 B3200

EDO hfc A1; Sp.Noordersportpark. Haarlem

Muiden A1

46292

22-8-2015

10:00 B3600

Almere Fc C4; Sp.De Marken. Almere

Muiden C1

49438

22-8-2015

10:45 B3800

Tos Actief D4; Sp.Middenmeer. A’dam

Muiden D1

43677

22-8-2015

10:15 B4200

Geuzen/M.meerE3; Sp.Voorland. A’dam

Muiden E1

43659

22-8-2015

11:00 B4200

Dijk De E5; Sp.Schellingwoude. De Dijk A’dam

Muiden E2

50678

22-8-2015

10:00 B4400

Abcoude F4; Sp.Hollandse kade. Abcoude

Muiden F1

51749

22-8-2015

10:00 B4400

Geinburgia F2; Sp.Bob de Vries. A’dam ZO

Muiden F2

50774

22-8-2015

10:00 B4400

Waterwijk F10; Sp.Rie Mastenbroek Almere

Muiden F3
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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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SC Muiden en gemeente leggen wederzijds
vertrouwen vast in intentieovereenkomst(12-082015)

Het college van B&W en het bestuur van SC Muiden hebben gezamenlijk
vertrouwen in de toekomst. In een intentieovereenkomst hebben beide besturen de
wederzijdse inspanningen vastgelegd om te onderzoeken of tijdelijke locatie op het terrein
van de voormalige sporthal (RCM) aan de Weesperweg mogelijk is. Ook de inspanningen
voor de definitieve locatie op Bredius zijn vastgelegd. Hiermee bestaat er weer voldoende
vertrouwen om gezamenlijk te komen tot een voor SC Muiden passende oplossing, zoals in
de Vaststellingsovereenkomst tussen KNSF en Gemeente Muiden is overeengekomen.
Eind vorige week waren partijen het al eens over de wederzijdse inspanningen om tot een
tijdelijk onderkomen op de oude RCM locatie te komen. Nu zijn deze en de inspanningen die
partijen leveren ten aanzien van de definitieve locatie op Bredius, vastgelegd. Zo is
overeengekomen dat er op Bredius in de eerste plaats twee velden worden aangelegd en een
derde veld pas wordt gerealiseerd als duidelijk is dat de capaciteit van twee velden niet meer
toereikend is en daarvoor financiële middelen beschikbaar zijn. Ook zal het gebruiksrecht
van de velden als eerste voorbehouden zijn aan SC Muiden en kan de vereniging beschikken
over ruimte voor een tijdelijk clubgebouw.
Energie in de toekomst
SC Muiden had bezwaar ingediend tegen de vergunning voor de zandophoging op Bredius
en een voorlopige voorziening bij de rechtbank aangevraagd, waardoor de werkzaamheden
op het Bredius terrein niet konden starten. Met deze intentieovereenkomst in het vooruitzicht
zijn beide procedures nu van tafel en kunnen de werkzaamheden op de Bredius starten. SC
Muiden had daarnaast ook een WOB verzoek ingediend naar alle informatie rondom
Bredius. Deze heeft de club ook ingetrokken. Beide partijen steken liever hun energie in de
toekomst dan bezig te zijn met het verleden.

Stand van zaken voormalige sporthal ‘RCM’
Momenteel worden nog steeds gesprekken gevoerd tussen verschillende partijen om het
terrein van de voormalige sporthal RCM aan de Weesperweg beschikbaar te krijgen als
tijdelijke voorziening voor SC Muiden. Op dit moment is nog niet met zekerheid te zeggen
of dit ook daadwerkelijk lukt. Zowel SC Muiden als de gemeente doen hun uiterste beste om
dit voor elkaar te krijgen.
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VERSWINKEL PRONK
MUIDEN
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

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

Tel: 0294-271514
Pr.Bernhardsingel 8. Fax: 0294-271809
1398CR Muiden
Mobiel: 06-51277760
Sluisstraat 7
1398AS Muiden
Tel. 0294 - 261415

GRAAF FLORIS VAN MUIDEN

RESTAURANT - BRASSERIE

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
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Trainingen SC Muiden bij FC Weesp
Zoals vorige week al aangegeven in de clubkrant, starten de trainingen deze week.
Omdat de nieuwe (tijdelijke) locatie op het oude RCM-terrein nog niet gereed is, zal
de komende maanden getraind worden op het complex van FC Weesp. Het complex
van FC Weesp is gelegen op Sportpark Papelaan. Het adres is: Papelaan 153 te Weesp.
Alle velden zijn kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn.
Aangezien vervoer met een eigen bus vooralsnog erg kostbaar is, doen wij 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.
Dag

Het definitieve trainingsschema is als volgt:
Team
Veld
Begin
Eind Trainer

Tel. nr

Maandag

C1

3A

20:15

21:30 Abdul Doufikar

06-53816292

Dinsdag

F1

4A

17:00

F2

4B

17:00

06-42867353
06-18341204

E1

4A

18:00

D1
D2
Zo2 + Zo3
+Recr+Vet

4B
4B

18:00
18:00

18:00 Marco Medik
Sebast. Soonius
18:00 Stan Bruggink
Max ter Steege
19:00 Co Sorbach
Mike Zitman
19:00 Mitchel Gokke
19:00 Marco Medik

3B

20:15

21:30 Ed de Leeuw

06-23914703

Woensdag

F3
E2
A1
Zo1

3A
3A
4A
4B

14:45
15:45
20:15
20:15

15:45
16:45
21:30
21:30

Ed de Leeuw
Ed de Leeuw
Abdul Doufikar
Abdul Doufikar

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

Donderdag

F1

4A

17:00

F2

4B

17:00

06-42867353
06-18341204

06-53816292
06-53816292

Vrijdag

E1
E2
D1
D2

4A
4A
4B
4B

18:00
18:00
18:00
18:00

18:00 Marco Medik
Sebast. Soonius
18:00 Stan Bruggink
Max ter Steege
19:00 Co Sorbach
19:00 Mike Zitman
19:00 Mitchel Gokke
19:00 Jef Trimbos

A1 (+C1)
Zo1

3B
3B

19:15
20:15

20:15 Abdul Doufikar
21:30 Abdul Doufikar

06-14055838
06-25002274
06-42867353

06-14055838
06-25002274
0294-264570
06-52224832
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GARAGE
Van KOOY

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

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

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

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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Zing Voor Me
“Zing Voor Me” is een rap song van Lange Frans. Vooral de versie met de helaas
overleden zanger van de Scene The Lau is heel mooi. Het refrein van het lied begint
als volgt: “Zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans”. Toen ik het
lied hoorde dacht ik meteen dat ik er iets mee moest doen en daarom start ik de
rubriek “Schrijf een stukje voor mij. Franz”
Hieronder volgt mijn eerste verhaal in deze serie:
Voordat het voetbal in het nieuwe seizoen 2015/2016 begint, wil ik toch nog een
paar dingen met u delen. Ik heb goed geluisterd naar het advies van het Bestuur
van sc Muiden om geen domme dingen te doen om de onvrede omtrent de gang
van zaken van het nieuwe onderkomen van sc Muiden te uiten. Nachten lang heb ik
gebroed op plannen om de KNSF een hak te zetten. Ook wilde ik B&W en de
gemeenteraad van Muiden op een duidelijke wijze kenbaar maken, dat ik het een
schande vind hoe met een sportclub wordt omgegaan. Maar om het Bestuur van sc
Muiden te helpen heb ik tot nu toe nog niets gedaan.
En nu zijn er plannen om een tijdelijk onderkomen te installeren op het voormalige
RCM terrein. Toen ik dat vernam dacht ik terstond: Hoe zou Bas van Diest en Hil
Klasens hierop gereageerd hebben? En wat hadden Gijs Stalenhoef en Chris Smit er
van gevonden? Ik kan er alleen maar naar gissen, want deze kanjers zijn helaas niet
meer bij ons. Natuurlijk hebben ze van boven de werkzaamheden op de voormalige
sportvelden zien gebeuren. Uit de verte leek het eerst op een stel molshopen en ze
wilden Han van Wees al een seintje geven om de mollen te gaan vangen. Maar toen
ze hun hemelkijker er bij haalden, werd het hen duidelijk dat voetballen op de
velden aan de Pr. Irenestraat niet meer mogelijk zou zijn.
Ik wilde ook van mensen, die geen lid van sc Muiden zijn, weten hoe zij over de
gang van zaken denken. Het verhaal, dat mij het meeste deed is het volgende
verhaal van een man, die op een bankje nabij de kruising van de
Amsterdamsestraat en de Burgemeester de Raadtsingel zat. “Meneer” zei hij.
“meneer ik begrijp niet dat sc Muiden zich zo lang aan het lijntje door de Gemeente
Muiden heeft laten houden. Ik zie vaak iemand uit de gemeenteraad zijn hondje
zonder lijn uit laten. Terwijl het aanlijngebod ook voor de Stad Muiden geldt.”
Plotseling moest de man luid lachen en dat begreep ik niet echt. “Waarom lacht u
zo?” vroeg ik hem. “Neem me niet kwalijk” zei hij en proestte het weer uit. Ik werd
er nerveus van en toen kwam de reden van zijn vrolijkheid naar buiten. “Meneer het
is wel zo dat het hondje niet zo zeikt zoals sommige leden in de Gemeenteraad van
Muiden doen.” Na deze opmerking liep de man in hoge nood naar het toilet van de
nabij gelegen kroeg.
FvW.
Ps. Ik ben me er van bewust dat heel wat mensen verontwaardigd van boven naar de
verwoesting van het sportcomplex kijken. Vergeef me dat ik hun namen niet vermeld heb.
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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
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