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Kaashandel Rita Kop 
           

                     

       In Muiden:      In Muiderberg: 
      Elke vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.     Iedere zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur. 
                          Vestingplein     G.A. Heinzeplein    

                               
Kaas van Riet, die vergeet u niet 

     

Slagerij Dalmulder 

Dorpsstraat 14,   1399 GV Muiderberg 
Tel. 0294-261315 



 

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398BT Muiden   
   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 Gertia Bol   
Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765 Coördinator voetbal pupillen: 
Senioren Zaterdag Arnold de Jong 0611330448  
Senioren Zondag  Jaap van Lom 06-51306867  

Materialen Ben Oevermans, Jaap Zeeman  
 

  

    
Ledenadministratie: Jaap Zeeman   0294-261286 Tafeltennis: 
 Ben Oevermans 06-28058421 Wim van den Bos        0294-263163 
E-mail: ledenadministratie@scmuiden.nl   
    
Vertrouwenspersoon:   Coördinator kantinerooster 
E-mail vertrouwenspersoon@scmuiden.nl Wil de Leeuw              0294-264570 

    
Technische commissie: 

Hoofd jeugdopleideing Herman van der Sluis 06-43251520 

Sectieleider jeugd Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Sectieleider jeugd/senioren       Dwight Loy 06-52308816 

Sectie senioren zondag Jaap van Lom 06-51306867 

Sectietrainer jeugd            Co Sorbach 06-25002274 

Sectietrainer jeugd 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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Van het bestuur 
 

Vanuit de Gemeente Gooise Meren kregen wij onderstaande brief: 

  

Mysteryshopactie alcoholverstrekking 18-minners: NIX18. 

In de maanden maart, april en mei van dit jaar is een onafhankelijke streekproef uitgevoerd door 

Bureau Nuchter in opdracht van de gemeente Hilversum. 

Met behulp van zeventienjarige MysteryKids, onder begeleiding van auditoren, zijn sportkantines, 

horecaondernemingen, cafetaria’s en supermarkten bezocht. Per locatie is er op twee momenten een 

aankooppoging gedaan door een zeventienjarigen. 

In uw inrichting is het bij de twee pogingen door minderjarigen niet één keer gelukt om 

zwakalcoholhoudende drank te kopen. 

Dit betekent dat u op dat moment heeft voldaan aan de wettelijke voorschriften en als 

alcoholverstrekker de Drank- en Horecawet goed naleeft. 

  

Het Bestuur is heel blij dat ons barpersoneel zo alert is om hier op te letten. Dank jullie wel. 

 
 

 

Van de Sportcommissie 

 

Hierbij wil ik even reageren op een gebeurtenis die ons dinsdagmiddag is overkomen op het 
kunstgrasveld van onze club. 
We waren met enkele werkzaamheden bezig toen ik constateerde dat een paar jongens aan het 
voetballen waren op het kunstgrasveld. 
Tot mijn verbazing waren op het veld uitgestald pionnen, een trainingsmat en diverse andere attributen 
die bij een intensieve training worden gebruikt. 
Toe de jongens hierop werden aangesproken dat dit niet de bedoeling was om hier de 
trainingsoefeningen voor zijn club ( een andere club) te doen heb ik hem te kennen gegeven dat we 
dat niet willen toestaan. En kan een precedent van uitgaan zodat ook een team of teamleden van 
andere vereniging hier misbruik van zouden kunnen maken. 
Ik heb gesteld dat dit veld buiten de officiële trainingstijden uitsluitend voor een voetbalspelletje kan 
worden gebruikt . Ik stelde dat hij of lid kon worden met dan onze trainingsfaciliteiten of trainen bij zijn 
eigen club.  
Hem is te kennen gegeven dat hij zijn training nog wel mocht afmaken maar een volgende keer niet 
meer deze attributen mocht meenemen en gebruiken. 
Dit zinde hem niet en de vader werd door de jongens gebeld die met mij contact opnam en vond dat 
wij ons respectloos gedroegen. 
Betreffende vader heeft naar het Hoofdbestuur gemaild dat ik hem weggestuurd heb maar dit is een 
onjuiste bewering. 
 De jongen mocht zijn training afmaken en een volgende keer niet zijn attributen mogen gebruiken. Dit 
schrijf ik om eventuele negatieve reacties de kop in te drukken die schadelijk zouden zijn voor onze 
vereniging. 
Namens de Sportcommissie, 
Hein van Kooij 
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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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rooster   bestuurder      van  Dienst 2017-       
      
Zaterdag  23 september  Zondag  30 september  

Ochtend Jaap van Lom  11.00 uur Jaap Zeeman  
      
      
Zaterdag  30 september  Zondag  1 oktober  
Ochtend Jaap van Lom  09.00 uur Ben Oevermans  
      
Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt. 
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Kantinedienst Bredius seizoen 2017-2018 
 

 

Wij zijn  weer begonnen met de kantinediensten. 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 23 september     Zondag 24 september 
 
 
 
  
 
Zaterdag 30 september     Zondag 1 oktober 
      
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 



 
 

Trainingen SC Muiden  seizoen 2017/2018  

Start pupillen vanaf maandag 4 september 

Start senioren vanaf dinsdag 29 augustus 
 

Het trainingsschema  
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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 

 

 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 

 

 

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 



Trainers/coach en leiders gezocht! 

 

Beste ouders, verzorgers, spelers en speelsters, 

 

De Technische Commissie van de SC Muiden jeugd is weer druk bezig om alle teams rond te krijgen 

voor komend voetbal seizoen. Naast voldoende spelers en speelsters hebben we natuulijk ook weer 

trainers/coaches en leiders nodig. 

 

Gelukkig hebben we al een groep vaste trainers /coaches en leiders die ook deze seizoen weer bereidt 

zijn om te willen helpen als vrijwilliger. Zonder deze mensen kunnen de kinderen niet voetballen! 

Vrijwilligers zijn de basis van elke vereniging en dan is het wel eens jammer dat het aantal nieuwe 

vrijwilligers niet zo groot is. Dit zouden wij graag anders zien.  

 

Daarom willen we bij deze een dringend beroep op jullie doen om je aan te melden als trainer/coaches 

of leider. Er zijn namelijk nog behoorlijk wat teams waar we niet genoeg of zelfs geen trainers/leiders 

hebben. En we moeten met zijn allen voorkomen dat er straks teams zijn die niet kunnen trainen of 

voetballen..... 

 

Trainers 

We willen voor ieder team meerdere trainers hebben. Ideaal is het om 2 trainers per team te hebben 

zodat je niet alleen voor de groep staat of dat ieder 1 training voor zijn rekening kan nemen. Dit wil dus 

zeggen dat het je dan slechts 1 uur per week hoeft te kosten.  

 

Heb je geen ervaring of weet je niet veel van voetbal? Geen probleem! Binnen de vereniging is er 

voldoende materiaal aanwezig om je op weg te helpen. Ook hebben we ervaren sectie trainers die je 

kunnen helpen indien nodig. 

 

Leiders 

Leiders zorgen voor de organisatie van een team. Dus duidelijke info aan de ouders via email of 

whatapp groep over trainingen, wedstrijden en afgelastingen. Aan het begin van het seizoen een 

schema maken voor rijden bij uitwedstrijden en eventueel grensrechters. Dit kost per week echt niet 

veel tijd. Ook hier kunnen we jullie bij op weg  helpen als dat nodig is. 

 

Aanmelden 

Willen jullie zelf helpen, of weten jullie iemand die komend seizoen een paar uur per week wil helpen, 

laat het ons dan weten. Dit kan zijn bij het elftal van uw eigen kind of bij een ander team, die keuze is 

vrij natuurlijk. Ook oudere jeugdspelers zijn van harte welkom om te helpen bij het trainen van een 

JO13 of JO9 team! Wij zorgen dan dat je dit samen met iemand anders kunt doen 

 

Jullie kunnen contact op nemen met de Technische Commissie leden 
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Voorlopige teamindeling Pupillen      
 

 

F pupillen Jo 9-1 
1. J. v.d.Kraats 
2. 2. V.rijnbeek 
3. 4. S. Soonius 
4. D. Nauta 
5. J. Mansvelder 
6. Zino Esajas 
7.  
8.  

F pupillen Jo 10-1 
1. F. Bak 
2. I. van Dijk 
3. J. de Jong 
4. C. Larooij 
5. T. v.d.Hucht 
6. B. Balk 
7. T. van Eijck 
8. T. Schutz 

 

E1-Pupillen       JO11-1 
Rijnbeek ,Stijn 
Chehtite ,Aymane 
Soonius ,Danilo 
Ruiter , Erik 
Daan-Castaing-Lars 
Dijk van ,Jan 
Martinez  Xavi 
Alhamadani, Wisam 
Scipio ,Ricardo 

  

Leiders: 
Rachid  Chehtite            
tel.06-46378548 
D.Martinez                  
tel.06-21207355 
CindyvanDijk   
tel.06-23495325 

 

D - Pupillen  JO12/13 

Streefkerk , Harm 

Roijaards , Lorenzo 

Haim ,Tamer 

Kroes, Luca 

Renema , Bas 

Jong , Dylan de 

Geijsen ,Rijk 

Teuwissen ,  Joep 

Alshawa , Omar 

Abdelmunen,Yazen 

Tibbertsma ,Rohan, 

Jay, Nandpersad,  

Leiders: 

  
 

C -Junioren  JO 14 /15 

Darazsdi, Ilai 

Bogaard , Kevin 

Speear , Aaiden 

Streefkerk ,Menno 

Dijkmans, Twan  

Manders , Ties 

Tibbertsma , Troy 

Nell , Julian 

Jong , Wesley de 

Bucchianico , Marc di 

Streefkerk , Leon 

 

Leiders:  

Dhr. Speear 

Dhr.Bucchianico 

  
 

B - Junioren      JO16 /17 

Ferati , Emile 

Loy ,Jay-Li 

Boermans , Constantijn 

Coninck . Liefsting , Sem 

Jansen , Thomas 

Boersma , Lorenzo 

Hesseling , Tim 

Feley ,Daniël 

Shivano, Nandpersad 

 

 

 

Leider :  

Dwight  Loy 
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Voorlopige teamindeling   

Zaterdag veteranen 35+
    
1.Jurrien.Boerema   
2.Dwight Loy    
3.Robert Mansvelder   
4.Marc v/d Mortel   
5.M.Daalman      
6.S.Alsallam 
7.MicheleTaglialatela   
8.Patrick v.Herwaarden    
9.Dennis Huitem    
10.Arjen Sikkema            
11.E.Ulas               
12.E.Ylmaz    
14.A.Hamiti  
 
 

Zaterdag veteranen 
 

1.Ton van der Heyden 
2.Walter Boekee 
3.Arnold de Jong  
4.Sander Bos 
5.Victor Zwart 
6.S.Alsallam 
7.S. de Jager 
8.F.Peek 
9.H.Peijs 
10.P.Pieterse 
11.C.Stolworthy 
12.R.de Vries 
13.E. de Vries 
 
 

Beide teams leveren als 
dat nodig is spelers als 
aanvulling 

Zondag 2  
Reserve4eklasse 
  1.PieterWillems    
  2.Declan Boekee 
  3.Sam Brouwer 
  4.Frank de Gruijter  
  5.Jim van Schie  
  6.Igor van Rosenber  
  7.Alec Blonk   
  8.Kunar Hogedoorn  
  9.Nino Galvez   
10.Joost Vogel  

Zondag 3 
 Reserve 6e klasse 
  1.Michiel Balk   
  2.Heike Bult 
  3.Thomas Gieling  
  4.Lars Harren   
  5.Jeroen Langen  
  6.Jeroen van Loon  
  7.Vincent Meijer  
  8.Freek Mulder   
  9.Jerry van Wondere  
10.Bas Heikamp   
11.Jerry Meijer   
12.Mark v/d Meulen  
13.Rui Ramos-Justo  
14.Marco Ramos-Justo 
15.Davey van Wonderen. 

Zondag 4  Reserve 
6e klasse 
  1.Robinvan de Anker  
  2.Jordi Tammer   
  3.Frank Blonk  
  4.Thijs van Ingen  
  5.Robin Cok   
  6.Dennis Gieling  
  7.Thomas Griffioen  
  8.Mark Jelier   
  9.Tjerk Jelier   
10.Chris van Lom  
11.Peter Mol   
12.Miguel Ramon Jan  
13.Lennard Rozendaa  
14.Cornelis Thesingh  
15.Niels Zeeman  
16.David Morales-Ran  
17.Daan van den Brin  
18.Stefan Groen   
19.Toni Fazli   
20. Tim Haarsma 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (77)  
 

 

 

 

Zomerse Zotheid! 
Wat een zomerweer is het tijdens de laatste dagen van de maand augustus. Het is 
genieten en ook goed voor de suikerbieten. Daar weten de zoetbekken alles van! 
Ook was het weer één van de belangrijkste factoren om het Sluis-en Bruggenfeest 
in Weesp te doen slagen. Hoewel het er op lijkt dat het evenement ieder jaar iets 
kleiner van formaat wordt, is het toch goed toeven in de straten van de gemeente, 
die nog steeds moet kiezen van welke gemeente het deel gaat uitmaken. Gooise 
Meren of Amsterdam? Binnenkort wordt hier een beslissing over genomen. 
De muziek, bier en andere dranken vloeiden over en in de aanwezigen op het feest. 
Af en toe werd er gedanst en dan weer gemopperd over de plaatsing van de 
pisbakken voor de manlijke bezoekers. De bakken stonden vlakbij de 
horecagelegenheden. Net als men een slok drank of een hap van een broodje wilde 
nemen, werd de smaak bedorven door de stank en het geluid van het pissen. Het 
was niet zo erg geweest als het geluid op de maat van de muziek was.  Natuurlijk 
wil ik hier niet te lang over blijven zeiken en dat doe ik dan ook niet. 
Ook kwam ik nog een maatje van de veteranen drie keer tegen. Twee keer zag hij 
mij niet. Een keer voor een brillenwinkel en een keer bij een kaasboer. De derde 
keer sprak ik hem echter wel. Ik moest om een hek heen waar hij tegenaan stond 
geleund. Neen! Namen noem ik niet. Hoewel! Het synoniem voor zijn achternaam is 
onderwijzer. Weet u trouwens dat dit woord in de vroege middeleeuwen gebruikt 
werd voor mensen, die van onder wijzer waren dan van boven!   
FvW 

Wijsheid komt niet altijd met de jaren! 
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Herkent u deze nog? 
                  
 
 
 

 

 

 

Vissen rijmt op………? 

Vul maar in! 
 
 
 
 
 
 

 
De foto’s zijn ook te bekijken via deze link op onze website: 

http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1 
 

 

 
 

 

 

Suriname  

 
 

Suriname  
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http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: inf@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                               
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Wo – Do – Vr en zaterdag 

geopend, nabij het 

Muizenfort 
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