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Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  

Adres: Postadres:  Redactieadres 
 Postbus 5  redactie@scmuiden.nl  
 1398ZG Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen   website@scmuiden.nl  
“      Kantine    
“      Redactiekamer   Email algemeen: 
“      Afgelastingen 0294-26 54 60  info@scmuiden.nl  
    
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89   
    
Website www.scmuiden.nl   WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
    
Bestuur:   Voetbal zaterdag: 
Voorzitter: Vacant  Arnold de Jong            06-11330448 
Vice-voorzitter Vacant 06-29544895 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

E-mail: bestuur@scmuiden.nl    
Secretaris Ada Gieling 06-55079173 Voetbal zondag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl    
Penningmeester Richard van Kooij 06-41558863 wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl  

E-mail: penningmeester@scmuiden.nl    
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570 Voetbal junioren: 
Algemeen lid Frank Blonk 06-46341806 wedstrijdsecretariaat_junioren@scmuiden.nl  

    
Sportcommissie:   Voetbal pupillen: 
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863 J.van Lom                  06-51306867  
Secretaris Jaap Zeeman 0294-261286 wedstrijdsecretariaat_pupillen@scmuiden.nl  

Zaterdag heren Arnold de Jong 06-11330448  
Zondag heren Jaap van Lom 06-51306867 Handbal 
Tafeltennis Cor v.d. Bosch 0294-271298 Wil de Leeuw              0294-264570 
    
Bredius commissie: Eric Karel 06-29544895 Tafeltennis: 
 Frank Blonk 06-46341806 Wim van den Bos        0294-263163 
    
Vertrouwenspersoon: Renate Nicolaas  Coördinator voetbal pupillen: 
e-mail: vertrouwenspersoon@scmuiden.nl Jaap van Lom              06-51306867 

Ledenadministratie: Jaap Zeeman   0294-261286  
“     “  Ben Oevermans 06-28058421 Coördinator kantinerooster 
E-mail: ledenadministratie@scmuiden.nl   Wil de Leeuw              0294-264570 

 

Technische jeugdcommissie:  

Technische jeugdcoördinator       Herman van der Sluis 06-43251520 

Sectieleider   F en E                 Dwight Loy 06-52308816 

Sectiehoofdtrainer   F en E   en Ft       Ko Sorbach 06-25002274 

Sectieleider   Zondag            Berry Reijseger 06-19193255 

Sectiehoofdtrainer  D,C en Zondag 1           Abdul Doefikar 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 !!!!!            3 
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Activiteitenkalender 2015/2016 

Dag Datum Activiteit 

Woensdag 16 september 2015; 20.00 u Vergadering Sportcommissie. Blauwe Wereld 28 

Vrijdag 2 oktober; 20.15 u Klaverjassen. Gebouw Rehoboth, Kloosterstraat 6 

 

 

 

Update vanuit het bestuur 

 

Weer een week voorbij en het voetbalseizoen is inmiddels begonnen. Omdat we nog geen eigen 

velden hebben zijn we gedwongen om onze thuiswedstrijden uit te spelen. Waar de KNVB nog heeft 

geregeld dat de bekerwedstrijden zijn omgezet naar uitwedstrijden, dienen we nu zelf per week te 

regelen met de tegenstanders dat er uitgespeeld kan worden. Alle lof hierbij voor Jaap Zeeman voor 

alle tijd die hij hier in steekt! 

 

Verder zal maandagavond nog eenmaal een vracht met laatste spullen naar de tijdelijke opslag op 

Hoogerlust worden gebracht. Heel veel dank voor de maandagochtendploeg en speciale aandacht 

voor Dennis Gieling die geregeld heeft dat hij de vrachtwagen van zijn werk kon regelen. Echt super! 

 

Goed nieuws is dat de werkzaamheden op de Bredius inmiddels begonnen zijn. De komende weken 

zal heel veel zand worden aangevoerd op de plek waar straks twee velden aangelegd zullen worden. 

Als het inklinken van het zand voorspoedig verloopt dan kan er in de zomer van 2016 worden 

begonnen met de aanleg van onze nieuwe accommodatie en kunnen we hopelijk vanaf september op 

de Bredius spelen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Helaas is er rondom het RCM terrein geen goed nieuws te melden. Provincie Noord-Holland en 

gemeente Weesp hebben aangegeven niet mee te willen werken om toe te staan dat er tijdelijke 

velden kunnen worden aangelegd waarop wij onze trainingen kunnen afwerken en onze 

thuiswedstrijden kunnen spelen. Omdat deze partijen pas op zijn vroegst in januari 2016 de grond 

zullen overdragen aan de Projectgroep Bloemendalerpolder, zou het zelfs bij een eventuele 

toestemming van de projectgroep te laat zijn om tijdelijke velden aan te leggen op RCM. 

Met de gemeente Muiden zijn wij echter druk bezig met een nieuw alternatief.  
5 



Omdat wij het heel belangrijk vinden dat we in Muiden een eigen stek hebben zijn wij nu bezig met het 

plan om het veldje in de Mariahoeve aan te passen naar een trainingsveld. Hiervoor zal op het asfalt 

een kunstgrasveld worden aangelegd zodat we onze trainingen weer in Muiden kunnen doen en de 

jeugd zelf op de fiets naar trainen kan komen. Daarnaast kunnen we dan weer op vrijdagavonden 7 

tegen 7 spelen (of 6 tegen 6). Naast het kunstgrasveld wordt gekeken voor een eigen honk waar we 

na het trainen weer als vanouds iets kunnen drinken en de nodige (sterke) verhalen kunnen 

uitwisselen. Verder kan de biljart-afdeling gebruik maken van dit honk en is wellicht plek voor 1 of 2 

tafeltennistafels en is er weer een eigen plek voor de maandagochtendploeg. De eerste offertes voor 

kunstgrasveld en tijdelijk honk zijn inmiddels ontvangen en hopelijk kunnen we snel aanvangen met de 

aanleg. 
 

Voor het spelen van onze thuiswedstrijden zijn we echter nog wel aangewezen op een collega-

vereniging maar zoals eerder gezegd is deze overbrugging hopelijk voor maar een jaar en krijgen we 

er straks een prachtig nieuw complex voor terug. Met de instroom van hopelijk veel nieuwe leden 

vanuit de nieuwbouw van onder andere de Krijgsman zien we de toekomst positief tegemoet.  

 

Verderop in deze clubkrant is de brief afgedrukt van Nout de Galan aan de gemeente en het antwoord 

wat de gemeente heeft teruggestuurd. Zelf word ik erg vrolijk bij het lezen van deze brieven en voor 

ons als bestuur weer een extra motivatie om iets moois neer te zetten. Dit kan echter niet zonder 

voldoende vrijwilligers die ieder hun steentje bijdragen. Ik wil bij deze dan ook van de gelegenheid 

gebruik maken om een oproep te doen voor enthousiaste leden die een rol willen spelen in de 

sportcommissie waar we onder andere vacatures hebben voor wedstrijdsecretariaat zondag en 

junioren en daarnaast kunnen we de nodige ondersteuning gebruiken in de technische commissie.  

 

Ten slotte wil ik nog even stilstaan bij de contributie voor de eerste seizoenshelft. Omdat wij 

momenteel geen inkomsten vanuit de kantine hebben, zijn we als verenging voor onze inkomsten 

afhankelijk van de contributies. Ondanks de aankondiging in eerdere clubkranten zijn er inmiddels al 

13 incasso’s gestorneerd en staan er nog veel rekeningen open. Het moge duidelijk zijn dat dit ons 

veel tijd kost en ik wil bij deze iedereen die nog niet betaald heeft of waarvan de incasso niet is gelukt, 

nogmaals vriendelijk verzoeken om de contributie over te maken.  

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur en leden van Brediuscommissie 
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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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BRIEF van NOUD de Galanaan Gemeente Muiden. 
Deze noodkreet is ons uit het hart gegrepen 
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Lotenverkopers voor Grote Clubactie  gezocht. 

Maandag 21 september, 18.30 – 21.00u, start – einde Ome Ko 

Zoals ieder jaar gaat ook dit jaar de SC Muiden aan de bak om het 

budget voor de vereniging te verruimen. Dit doen we door loten voor de 

Grote Clubactie te verkopen (80% Van de inkomsten mag de club 

behouden). Dit jaar zal de opbrengt ten goede komen aan de inrichting 

van ons (tijdelijke) nieuwe onderkomen.  

Dit loten verkopen gaat natuurlijk niet vanzelf, hiervoor hebben we jullie 

hulp nodig! We kunnen minimaal 15 enthousiaste en  energieke leden 

gebruiken. Rap van tong zijn is geen vereiste maar komt wel van pas als 

je in Muiden van deur tot deur gaat en loten aan de man/vrouw brengt. 

Dus als je je in dit profiel herkent, op leuke onontdekte plekjes in Muiden 
wilt komen (we hebben heel Muiden tot onze beschikking) en op 
maandagavond 21 september van 18.30 tot 21.00 tijd hebt mag je je 
aanmelden bij frank.blonk.fb@gmail.com.  
Met vriendelijke groet, 
Frank Blonk 
Namens Hoofdbestuur/Sportcommissie 
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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. 
 

Het definitieve trainingsschema is als volgt: 
Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
Maandag 

                    
Dinsdag F1 4A 17:00 18:00 Marco Medik 06-42867353 
          Sebast. Soonius 06-18341204 
  F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
          Mike Zitman   
  D1 4B 18:00 19:00 Mitchel Gokke   
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 

  
Zo2 + Zo3 
+Recr+Vet  3B 20:15 21:30 Ed de Leeuw 06-23914703 

              
Woensdag F3 3A 14:45 15:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  E2 3A 15:45 16:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  A1 4A 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 4B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
              
Donderdag F1 4A 17:00 18:00 Marco Medik 06-42867353 
          Sebast. Soonius 06-18341204 
  F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
  E2 4A 18:00 19:00 Mike Zitman 0294-264570 
  D1 4B 18:00 19:00 Mitchel Gokke   
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
              
Vrijdag A1  3B 19:15 20:15 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 3B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
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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 

 

 

RESTAURANT - BRASSERIE 
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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 
 



            
 

 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 
 

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

Wedstrijdprogramma 2015 Ook op www.scmuiden.nl 

 Let op!----Vrijdag 18 september----  
 Sc.Muiden C1 – Amstelveen C3  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83024 
Aanvang: 19.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: ‘Sportpark”Amstelveen” Amstelveen 
Leiders: vacant Vacant 

 Zaterdag 19 september  
 Sp. Almere D8 - Sc.Muiden D1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 88779 
Aanvang:  14.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark Fanny Blankers-Koen veld 3 Almere 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek: 
Ligging:   
Leiders:   

 Zaterdag 19 september  
  Sc.Muiden E1 – de Vecht E2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.85465 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “de Heul”   veld 2 Loenen aan de Vecht 
Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033  

 Zaterdag 19 september  
 IJburg AFC E8 - Sc Muiden E2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.116811 
Aanvang:  11.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “IJburg”    veld 1 Amsterdam 
Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  

 Zaterdag 19 september  
 Buitenboys F5 - Sc.Muiden F1    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 118244 
Aanvang: 12.00 uur uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Polderkwartier” veld 3 Almere 
Leiders: Rob Rijbeek,  06-28059666;      Cindy v.Dijk 06-23495325;   Tiny de Jong, 06-11330448 

 Zaterdag 19 september  
 Sc Muiden F2 – Buitenboys F9  
Scheidsrechter: Zelf fluiten Wedstrijdnr. 79000 
Aanvang: 12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Polderkwartier” veld 3 Almere 
Leiders: Joh.v.d. Kraats, tel. 06-11374951 0294-261395 

 Zaterdag 19 september  
 Sc Muiden F3 – Zuidvogels F8   
Scheidsrechter:  Zelf fluiten Wedstrijdnr.  
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “de Wolfskamer” veld 2  Huizen 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Dhr. M. Maijer, tel. 06-52880432 
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 19 september  2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 De Meern VE 35+ - Sc.Muiden/Weesp VE35+   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 66335 
Aanvang: 15.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “de Meern”  veld 4 De Meern 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-11330448 

   
 Kadoelen VE 45+ - Sc Muiden/Weesp VE35+   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 106671 
Aanvang:  14.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark” Kadoelen” veld 3 Amsterdam 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 20 september 2015 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   
 Sc.Muiden A jun – Weesp Fc A3   
Scheidsrechter: Zelf fluiten Wedstrijdnr. 139595 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “de Papelaan:   veld 1 Weesp 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255 W. Boekee, tel. 06-14187804 

   
 Sc Muiden 1 – Muiderberg 1  
Scheidsrechter: Dhr. A.Kaya Wedstrijdnr :4942 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark. “de negen Morgen” veld 1 Muiderberg 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255  

   
 DRC 2 - Sc.Muiden 2    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 129557 
Aanvang: 10.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “ Durgerdam” veld 2 Amsterdam 
Leiders:   

   
 HVC 3 - Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 135744 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Zielhorst” veld 2 Amersfoort 
Leiders:   

 
Uitslagen 12 september Uitslagen 12 september Veteranen 

Sc Muiden C1:       Muiden/Weesp 35+ - Nitra 35+                 4 - 2 

Sc Muiden D1 – CTO’70 D3            8 - 0 Muiden/Weesp 45+ - Overamstel 45+      4 - 7 

Abcoude E4 - Sc Muiden E1:          5 - 8 Uitslagen 13 september 

Sc Muiden E2 – Buitenboys E11     0 - 8                 Sc Muiden A1 – SDZ A1                          10 - 3 

Sc Muiden F1                 Knollendam     - Sc Muiden 1 :                 10 - 0   

Huizen F6 - Sc Muiden F2               5 - 0  Sc Muiden 2    - TOG 3                              3 - 5 

Waterwijk F13 - Sc Muiden F3         3 - 7 Sc Muiden 3    - Eemboys 2                       4 - 2 
    14 
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FCW/SCM 35+ & FCW/SCM 45+  onderling…. 

Het lijkt wel een wiskundige formule, maar het zijn slechts de aanduidingen van de nieuwe mengteams 

van Weesp en Muiden (op basis van volledige gelijkwaardigheid) van 35 jaar en ouder en 45 jaar en 

nog ouder; de heuse oldtimers. Hoewel natuurlijk niemand kan ontkennen dat Veteranenvoetbal 

buitengewoon complex is (vooral zolang er veteranen bij betrokken zijn). Aangezien de klok gewoon 

doortikt groeit de groep extra belegen mannen gestaag en slinkt de groep jeugdbejaarden enigszins; 

ook al omdat de aanwas van nieuw spelersmateriaal wat achterblijft. Kennelijk moeten sommigen even 

slikken of door een ouwe appel heen bijten voor ze zichzelf goed genoeg vinden om toe te treden tot 

dit illustere gezelschap van voetbalhelden met een volstrekt objectief zelfbeeld. Er aan toe zijn om zelf 

goed in te kunnen schatten wat precies je zwakke of je zwakke punten zijn binnen de kalklijnen vergt 

een fiks aantal jaren ervaring. Voor het ware werk in competitieverband begint is het bijna traditie dat 

we elkaar de week daaraan voorafgaande onderling in willekeurige gemixte samenstelling te lijf gaan; 

soms verbaal en soms tot bloedens toe. Uiteraard doorspekt met snedige opmerkingen; briljante tips 

en onbegrijpelijke aanwijzingen tot leedvermaak van een ieder. Dat alles met een te zachte bal als 

stralend middelpunt onder leiding van een fluorescerende fluitist. Het fanatisme bleek niet gesmolten in 

de zomer en met alle midlifemacht bestreed men de gelegenheidsvijand.  Ondanks een paar lijfelijke 

botsingen, brute aanvaringen en crashes met een niet te onderschatten lompheidsgehalte leek het een 

alleraardigst potje opwarmen voor het eggie te worden, al heb ik weinig meegekregen van de eerste 

helft. Mijn taak was ballenjongen in de eerste helft en ik had het er best druk mee. Eigenlijk had ik de 

officiële mening van de leidsman moeten vragen wat betreft de stand, want zoals gebruikelijk waren 

ook daarover de meningen weer verdeeld. 1-3 of 3-1 kwam het meeste voor als genoemde score voor 

de thee (eh ranja zonder rietje) dus daar houden we het dan maar even op. Langs het veld waren 

verdacht veel belangstellenden waar te nemen; bij elkaar opgeteld waarschijnlijk meer dan in een 

doorsnee seizoen bij elkaar. Naast wat geblesseerden, chronische comebackers, oudgedienden en 

echtgenotes keek er ook nog wat gelegenheidspubliek naar de roering op het veld. Vermoedelijk kwam 

dat omdat er naast wat talentvolle jeugd verder geen voetbalactiviteiten waren op deze 

nazomermiddag. Gedurende de tweede helft werd de stand gelijk en 1 teams kwam zelfs op 

voorsprong, maar echt spectaculair werd het vrijwel nergens. Al met al was het wel een stuk beter 

verteerbaar dan wat Oranje donderdagavond tegen IJsland teweegbracht. Na de douche werd er nog 

geruime tijd nagebabbeld met een glaasje gerstenat en werd door iedereen die er wel toe in staat was 

de wonden gelikt. Menige spelsituatie in verschillende varianten en invalshoeken gingen nog even 

over de gerimpelde tongen en daarna snel weggespoeld en doorgeslikt. Volgende week begint de 

nieuwe competitie en beide teams spelen thuis. Ik heb nu al zin in de derde helft.   
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Veteranen 45+ (Weesp/Muiden) - Overamstel      4-7 

Het gaat niet om een wedstrijd van 4-7-2015, maar het betreft in dit gevalletje toch echt de uitslag van 
de eerste competitiewedstrijd van het grijzende grut. .  Vooraf werd er flink gespeculeerd over wat we 
als tegenstanders konden verwachten. “Het zijn allemaal Mohicanen, het zijn slopers, het zijn bruten, 
het zijn puntje puntje puntje. Uiteindelijk bleken het gewoon mede bejaarden die ook voor de lol en de 
derde helft een balletje trapten en niets te maken hadden met de bevooroordeelde doembeelden van 
sommige fantasten. Johan Cruyijff of een andere onbekende voetbalgoeroe zei ooit dat voetbal een 
simpel spel is, maar dat het erg moeilijk is om het simpel te houden. Vandaag deden de 45+’ers weer 
erg hun best om deze stelling te onderstrepen. Oh my goodness, wat hebben we het ons zelf weer 
moeilijk gemaakt. En Overamstel beleefde een hele fijne middag en versloeg ons ook nog bijna in de 
derde helft. Gelukkig stak het kantineteam daar een stokje voor. Anders hadden ze waarschijnlijk de 
geschonken overwinning nu nog smalend gevierd.  Kennelijk waren de Weesper grijshuiden nog niet 
geheel uit hun winterslaap want van de aftrap af aan kreeg OA (ja, dat betekent Overamstel..) alle 
ruimte en gelegenheid om dreigend te infiltreren in vijandelijk gebied en het Weesper-Muider clubje 
dementerenden reageerden als Moses bij de Rode Zee (al hoewel Dode Zee wellicht een betere term 
is voor deze wedstrijd). Vrije doorgang was blijkbaar het geschenk van de dag en het is dat onze 
ballenvangers (voor en achter de goal) goed werk verrichten anders was het drama wellicht op een 
historische nederlaag uitgelopen. Volgens mij was ik de enige – na een invalbeurt en grondige navraag 
– die wist op welke positie hij speelde op het veld en de rest koos gewoon een leuke lengte- en 
breedtegraad om zich te nestelen.  Oh ja, de keeper wist het vast ook wel, maar dat terzijde. 
Veteranen zijn doorgaans mannen op enige leeftijd – bij ons toch al gauw boven de 45 – en daar kan 
je geen herhaalde draafpartijen meer van verwachten. Maar een stapje naar voren, naar achteren of 
opzij is voor sommigen schijnbaar ook al iets te veel gevraagd. Anderen draafden als ongeleide 
projectielen over het hele veld, waarbij hun inzet valt te prijzen, maar het rendement een tikkie achter 
kan blijven. Succes uit het verleden is tenslotte geen garantie voor de toekomst. Ik overdrijf niet denk 
ik wanneer ik stel dat we minimaal een uur van de anderhalf originele speeltijd kud met stoofperen 
hebben gespeeld en eigenlijk ons zelf als tweede opponent mochten rekenen om mee af te rekenen. 
Ga er maar aan staan. De eerste twee tegendoelpunten vielen als rijpe meloenen uit de boom en 
hoewel we ook zelf twee keer trefzeker waren maakte OA er gewoon op hun wondersloffen 2 bij 
waardoor de thee toch – ondanks 6 zakjes suiker – bitter bleef smaken. Twee buitengewoon nuttige en 
bruikbare spelers konden helaas niet verder na de rust en na conclaaf met de collega’s van het andere 
veteranenteam dat ook succesvol thuis speelden kwamen we naar boven afgerond toch weer op een 
compleet elftal voor de tweede acte. Na een aansluitende treffer van de Weesper Roden (blauw zat in 
de was) kregen we voor een kort moment hoop op eerherstel. De hoop werd echter snel, bruut en 
grondig getorpedeerd, in mootjes gehakt en de grond in gestampt door eigen falen. Zodra we dreigden 
te scoren dan gaven we Overamstel weer een blanco passe partout richting eigen goal en zo kwam 
ons verlies nooit echt in gevaar. Sommige trainers zeggen na een debacle dat ze toch nog wel wat 
aanknopingspunten zagen om verder mee te kunnen. Het enige aanknopingspunt wat er vandaag te 
zien was dat het zo belabberd ging dat het volgende keer alleen maar beter kan (of minder slecht). 
Volgende week een weekje in revisie om alle roestige delen weer te smeren, fouten te leren toegeven 
en accepteren en ons op te laden voor de volgende derde helft over een weekje of twee. Dank aan 
scheidsrechter en tegenstander voor het fluiten en de harde les. Tot douche, bier en hilarische kant 
nog wal rakende analyses!  
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Schrijf een stukje voor mij Franz (5) 
 

                                                                         

Oeps! 
Gek werd ik er van. Steeds als een speler van de tegenstander Nita Veteranen 35+ 
een bal raakte riep hij Oeps! Wat er achter deze uitroep school weet ik nu nog niet. 
Was deze speler onder de indruk van zijn directe tegenstander of was het een 

chronische kuitbeenblessure, welke hem parten speelde? Eerst sloegen de 
veteranen van Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 35+ geen acht op de Oeps uitroep. 
Maar later in de wedstrijd kregen ze wel last van het gedrag van de tegenspeler en 

de aanvoerder van de thuisclub wees de scheidsrechter op de kreet van de 
tegenstander. De scheidsrechter vond het echter niet nodig om in te grijpen. Na de 
wedstrijd verklaarde hij, dat zijn vrouw ook weleens Oeps riep. En omdat deze 

uitroep tijdens het huwelijk niet verboden is, mag een speler dit ook tijdens een 
voetbalwedstrijd roepen. En het maakt niet uit of het tijdens een thuis- of een 
uitwedstrijd geschiedt. 

De Oeps-kreet had gelukkig geen invloed op het verloop van de wedstrijd. De 
thuisclub kwam met 1-0 voor door een goal van Eyup Ulas, die een mooie voorzet 
van Marc v.d. Mortel benutte. De tegenstander uit NIeuwerTer Aa kwam echter 

goed terug. De lange roodharige spits rondde fraai een vrije trap af 1-1. Na deze 
treffer hoorde men Oeps roepen. 
Na de rust namen de veteranen uit Weesp en Muiden het heft in handen. Wel kwam 

de tegenstander nog op 1-2, maar Dwight Loy maakte schitterend de 2-2. Na deze 
gelijkmaker was de thuisclub niet meer te stoppen. Jeroen Scholte scoorde via een 
tegenstander en gekleed in witte kousen de 2-3 en Arsim Hamiti bracht na een 

fraaie aanval de eindstand op 4-2. 

Na de vierde goal kon ik het niet nalaten om luid Oeps Oeps over het veld te 

schreeuwen. 
FvW 
 

Samen strijden voor een goed resultaat. Dat is pas 

teamgeest!  
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Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: info@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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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    
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
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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