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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 

   

Vrijdag 2 oktober; 20.00 u Klaverjassen. Gebouw Rehoboth, Kloosterstraat 6 

 
 

Update vanuit het bestuur 

 

 

Zoals we vorige week al gemeld hebben zijn we druk bezig met het uitwerken van het plan om een 

kunstgrasveld op het veldje in de Mariahoeve aan te laten leggen zodat we hier onze trainingen op 

kunnen afwerken. Inmiddels zijn er meerdere offertes ontvangen en hebben we eveneens offertes 

ontvangen voor een tijdelijk honk. Met de gemeente moeten nog een paar zaken worden aangepast 

maar deze week verwachten we dat het college het plan kunnen gaan voorleggen aan de 

gemeenteraad. Als de gemeenteraad hun fiat hiervoor geeft dan betekent het dat het kunstgrasveld 

aangelegd kan worden en we hopelijk in oktober of november hier 

terecht kunnen. 

Voor het spelen van onze thuiswedstrijden zijn we nog druk bezig om 

een goede oplossing te vinden. 

 

Afgelopen week zijn dan echt de laatste spullen overgebracht van 

ons oude terrein naar de tijdelijke opslag op Hoogerlust. Op de 

hiernaast geplaatste foto is goed te zien hoe de dug-outs in de 

vrachtwagen zijn overgebracht. De bankzitters mochten het terrein 

van Hoogerlust overigens gewoon verlaten. 

 

 

 

Dan wil ik graag nog de aandacht vestigen op de Grote Clubactie. Namens SC 

Muiden zullen vanavond (maandag 21 september) vrijwilligers proberen om zo veel 

mogelijk loten te verkopen. De loten worden verkocht voor €3,- per stuk. Hiervan gaat 

80% rechtstreeks naar SC Muiden. Dit jaar zal de opbrengst ten goede komen aan de 

inrichting van ons (tijdelijke) nieuwe onderkomen. Koop dus zoveel mogelijk loten! Overigens is alle 

hulp nog welkom bij het verkopen van de loten. De start is om 18:30 uur in café Ome Ko.  

 

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur en leden 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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Vanuit de Sportcommissie 

We zijn nu een paar weken onderweg in de competitie en ondanks het ontbreken van een clubhuis en 
velden kunnen we dankzij de medewerking van Fc Weesp en de clubs waar we op bezoek gaan toch 
voetballen en ook worden er goede resultaten bereikt. 
Hiervoor verzetten onze vrijwilligers enorm veel werk ; zo moeten de thuiswedstrijden gespeeld 
worden bij de tegenpartij maar dat kost heel veel inspanning. Onze wedstrijdsecretaris Jaap Zeeman 
en Herman v.d Sluis zijn CONTINU  bezig met het aanpassen van de wedstrijden. 
  
Het bestuur is op dit moment op zoek naar een tijdelijke locatie maar vaak blijkt dat de voorgestelde 
locatie wordt afgewezen en kan men weer opnieuw beginnen.  Vooral voor onze jeugdleden zijn we 
met een oplossing bezig. We zijn met Fc . Weesp in gesprek om de rest van het seizoen de Fc.  
Weesp als thuislocatie te krijgen zodat niet alle wedstrijden ver weg gespeeld moeten worden. 
En echt, we zijn heel druk bezig met een tijdelijke locatie te verkrijgen en speelklaar te maken 
. 
Ondertussen doen we een klemmend beroep op de ouders van onze pupillen om zoveel mogelijk mee 
te werken en zich beschikbaar te stellen om de kinderen van en naar de wedstrijden te brengen. Denk 
ook aan jullie medespelers. Want heus, als de teams niet of met te weinig spelers op komen dagen 
wordt er niet gespeeld en kan het team zelfs worden TERUGGETROKKEN door de KNVB. 
 

Dit willen we toch niet laten gebeuren en we vertrouwen er op dat u ons niet in de steek laat. 
 

Zodra het complex op de Bredius gereed is kunnen we wellicht met voldoening terugzien op een zeer 
moeilijk, maar geslaagd seizoen. 
 

De Sportcommissie 
 

Vanuit de sportcommissie (2) 

In deze maand worden d.m.v. incasso’s de contributie geïnd. 

De mensen die de vereniging niet gemachtigd hebben,  

kregen een factuur toegestuurd met het verzoek de contributie over te maken. 

 

De meesten voldoen keurig aan dit verzoek. 

Toch komt het steeds meer voor dat leden de contributie niet overmaken of 

de incasso storneren ( terug laten boeken door de bank) 

Vooral dat laatste aantal neemt nogal toe.  

Het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat de incasso niet uitkomt, maar het is dan wel fijn dat er 

contact opgenomen wordt met de vereniging. Dan kan er een regeling getroffen worden. Dat geldt 

natuurlijk ook voor degenen die zelf de contributie overmaken. 

 

Verder zijn er ook nog leden bij die storneren, terwijl ze ook nog een achterstand hebben van vorig 

seizoen. Deze leden wacht een schorsing(verbod om te spelen) als dit geld niet binnen 3 weken 

toch niet over wordt gemaakt.De vereniging heeft op dit moment het geld van de contributies hard 

nodig, mede omdat er op dit moment geen inkomsten uit de kantine zijn. 

Hopelijk doet iedereen hier zijn plicht. 

De 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 Dwight Loy 06-52308816 
  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 Dwight Loy  06-52308816 
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
              
Vrijdag A1 (+C1) 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 zaalvoetbal  

Vrouwen 

Vrijdag 25 september 2015 

 De Baron VR1 - Sc.Muiden VR 1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 40776 
Aanvang:  19.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: De Lieberg Hilversum 
Leiders:   

        

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 26 september 2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 Muiderberg C1 - Sc.Muiden C1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83021 

Aanvang: 12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: ‘Sportpark”De Negen Morgen” veld 1 Muiderberg 
Leiders: vacant Vacant 
   

 Sc.Muiden D1 – Almere FC D9   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 88712 

Aanvang:  10.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “De Marken” Almere 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 
   

 DOB E1 -  Sc.Muiden E1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.85485 

Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “DOB” veld 2 Nigtevecht 

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033  
   

 Sc Muiden E2 – AS ’80 E9   

Scheidsrechter: Zelf fluiten Wedstrijdnr.116768 
Aanvang:  14.00 uur.       Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark”Klein Brandt” Almere 

Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  
   

 Sc.Muiden F1 – Victoria F4    

Scheidsrechter: Zelf fluiten Wedstrijdnr. 118234 
Aanvang: 12.30 .uur    Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark “de Papelaan”  Weesp 
Leiders: Rob Rijbeek,  06-28059666;      Cindy v.Dijk 06-23495325;   Tiny de Jong, 06-11330448 
   

 Forza Almere F3 - Sc Muiden F2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 79015 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark “Annapark” veld 3 Almere 
Leiders: Joh.v.d. Kraats, tel. 06-11374951 0294-261395 
   

 BFC F16 - Sc Muiden F3   
Scheidsrechter:   Wedstrijdnr.114360 
Aanvang: 10.20 uur Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “Meerweg” veld 4 Bussum 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Dhr. M. Maijer, tel. 06-52880432               10 
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 26 september  2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 Sc.Muiden/Weesp VE35+ - DESTO VE35+1  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 66390 
Aanvang: 14.30  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Papelaan” veld 4 Weesp 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-11330448 
   

 Sc Muiden/Weesp VE45+ - DRC VE45+1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.106610  
Aanvang:  14.30  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark” Papelaan’ veld 3  Weesp 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Zondag 27 september 2015 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sc.Muiden A jun   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “:     
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255 W. Boekee, tel. 06-14187804 
   

 TABA 1 - Sc Muiden 1   
Scheidsrechter: Dhr. A.P.F.v.d.Werff Wedstrijdnr :5038 
Aanvang:  14.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark. “Drieburg” veld 1 Amsterdam 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255  
   

 Sc.Muiden 2 – Geuzenmeer/Middenmeer 4    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 129177 
Aanvang: 14.30 uur   Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Middenmeer” Amsterdam 
Leiders:   
   

 Sc Muiden 3 – BVV ’31 2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 129182 
Aanvang: 12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “ Oostermeent” Blaricum 
Leiders:   

N.B. Thuis gespeelde wedstrijden van de E en F doorgeven aan Jaap Zeeman ! 
 
Uitslagen 18 september Uitslagen 19 september Veteranen 

Sc Muiden VR 1- Spakenburg VR2   1 - 6 De Meern VE35+1 - Muiden/Weesp 35+1:      3 - 3 

Sc Muiden C1: - Amstelveen C3       0 - 6     Muiden/Weesp 45+1             VRIJ 

19 sep:Almere D8 - Sc Muiden D1   0 - 11   

Sc Muiden E1: - de Vecht E2            6 - 2        Uitslagen 20 september 

IJburg AFC E1 - Sc Muiden E2         8 - 2                 Sc Muiden A1 – Weesp FC A3             1 - 1 

Buitenboys F5 - Sc Muiden F1          2 - 5     Sc Muiden 1    - Muiderberg 1              1 - 13                               

Sc Muiden F2 – Buitenboys F9         0 - 9  DRC 2             - Sc Muiden 2 :              5 - 4 

Sc Muiden F3 – Zuidvogels F8          6 - 3 HVC 3             - Sc Muiden 3                3 - 2         11 

http://www.scmuiden/


     

 

 

De Meern 35+ - FC Weesp/SC Muiden 35+       3-3 

Aangezien de 45+ een weekje mochten rusten werd ik liefdevol opgevangen door de jongelui van de 
35+ om samen met een teamgenoot de gaten in dit team éénmalig te dichten. Het voelde als een 
warm modderbad. Een herhaling is niet uitgesloten, maar normaliter mogen wij bij de seniorveteranen 
onze kunsten en gebreken vertonen. Voetbal is emotie en dat was vandaag ook in ruime mate 
aanwezig. Het complex was fraai; de parkeerplaats overbevolkt en op een verwarde schilder na was 
iedereen op tijd paraat. Ergens achter alle kunstgrasvelden lag nog een stukje natuurgras met lijnen en 
goals en daar werden wij verwacht om de strijd aan te binden met de oranje mannen op leeftijd. De 
eerste helft hadden we een ‘echte’ scheidsrechter en de tweede helft zou een speler van hunnie 
fluiten. Over de eerste helft kunnen we kort zijn; het was belabberd matig en chaotisch slordig. Beide 
teams scoorden wat en beide teams misten wat en hoewel de Meern appeltje-eitje leek gaven ze zich 
niet zo maar gewonnen. De bal werd met hetzelfde gemak veroverd als weer ingeleverd en in het op 
een flipperkast lijkende spelbeeld kon de bal alle kanten oprollen en dat deed ie dan ook. Het hoge 
gras was kennelijk even wennen als je een kunstmat gewend bent, maar langzamerhand kreeg men 
meer vat op de bal en zichzelf. Alle ledematen deden weer een beetje wat men wenste en het begon 
steeds meer op georganiseerd voetbal te lijken. Aangezien er geen extra tijd werd aangegeven door 
de vierde official kon men op tijd een kwartiertje rusten op de banken langs het veld; een kopje thee 
gaan halen in de niet afsluitbare kleedkamer of even iets voor zichzelf gaan doen. Na de siësta nam 
de goed leidende arbiter afscheid van het strijdtoneel en zijn plaats werd ingenomen door een 
gelegenheidsfluitist die er een geheel eigen invalshoek en subjectiviteit op nahield die niet door 
iedereen even veel werd gewaardeerd. Zijn klokje was kennelijk van duistere kwaliteit want hij liet 
doorspelen tot de winter dreigde te gaan invallen. In beginsel kregen de bezoekers meer vat op het 
spel en werden bij vlagen gevaarlijk. Een paar keer werden aanvallen zelfs succesvol afgerond op een 
wijze waar de scheidsrechter echt niet onderuit kon. Een afgekeurde treffer vanwege vermeend 
buitenspel bracht echter weer onrust in de orde en na nog wat discutabele missers van dit fluitende 
heerschap barsten de emoties her en der in volle hevigheid los. Dat een aanvoerder eventueel met 
wat hulp protesteert tegen scheidsrechterlijke dwalingen is heel goed en verstandig, maar dat spelers 
een heel speelveld over komen draven om hun mening over een voor hen onoverzichtelijke 
spelsituatie luidkeels tegen de leidsman komen ventileren is onbegrijpelijk onverstandig en 
onruststokend onhandig. Maar goed, ik zei al….voetbal is emotie. De testosteron explosies brachten 
meer slechts dan goeds en in plaats van de rust te bewaren bij een degelijke voorsprong werd het 
weer onnodig rommelig en gaf men naïef en onnozel twee van de drie punten terug aan de thuisploeg. 
Natuurlijk drukte de arbiter de tweede helft een behoorlijk stempel, maar als wij de kansen hadden 
benut en de rust hadden bewaard dan hadden we nu nummer 1 gestaan en de nachtmerrie van elke 
tegenstander in de poule geworden. Ik tref jullie volgende week voor een dubbele thuiswedstrijd van 
het hele veteranen assortiment. Ik ben er bij (ongeacht wie er jarig is of wie er thuis op de thee komt).  

Frans Peek 
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 Schrijf een stukje voor mij Franz (6). 

 

                                                                      

De Fluitende Rechter 
 

De spelers van de Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 35+ vroegen het zich na afloop van de uitwedstrijd 

tegen De Meern Veteranen 35+ echt af of de wedstrijd in de tweede helft geleid werd door een rechter, 

die voor zijn plezier en in het voordeel van de thuisclub floot. In de eerste helft was er geen luchtje aan 

de lucht. De man, die toen floot, deed dat correct en liet beide teams in hun waarde. Helaas kon hij de 

tweede helft niet leiden omdat hij een andere wedstrijd moest fluiten. Een speler van het thuisteam 

verving hem en dat heeft het bezoekende team geweten. Vanaf het eerste fluitsignaal was het 

hommeles. De man was echt een voorbeeld van een schijtrechter, die men snel moet doortrekken. De 

rust begon bij een 1-1 stand. Jeroen Scholte scoorde de 0-1 en in de 28ste minuut maakte De Meern 

via het hoofd van Rob de Vries gelijk. 

In de tweede helft zorgde dezelfde Jeroen voor de 1-2 en de 1-3. Natuurlijk maakte hij deze goals door 

een goede samenwerking met zijn teamgenoten. Daarna kregen beide ploegen nog een paar goede 

kansen, maar vooral de voorwaartsen van de Weesp/Muiden combinatie faalden jammerlijk. Tussen 

de bedrijven door floot de schijtrechter veel en vooral onsportief. Nadat hij een doelpunt van de 

bezoekers en na consult met de assistent-schijtrechter van De Meern wegens buitenspel afgekeurd 

had, keurde hij even daarna een treffer van de thuisclub en zonder consultatie bij Jan Meester, die 

vanwege offside (Engels voor buitenspel) stond te vlaggen, goed. Stand 2-3. Dit was vijf minuten voor 

het einde van de wedstrijd. Tenminste dat dacht de ploeg, die nog een benauwde voorsprong had. Het 

zal u dan ook verbazen als ik u schrijf dat het gelijkspel na vijftien minuten tot stand kwam. De man liet 

maar doorspelen en floot pas bij de gelijke stand 3-3 met een glimlach om de mond af.  

FvW 
 

Het is weleens moeilijk om vertrouwen in de rechtspraak te houden! 
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  DAMES ZAALVOETBAL, MUIDEN VR1  
 
Hoe leuk zou het zijn om weer een zaalvoetbalteam te hebben. Krijgen we daar wel genoeg speelsters 
voor? En voor welke vereniging spelen we dan? Shirtjes, scheidsrechter, competitieschotel, opstelling, 
wisselschema, was-schema, thuis-hal, allemaal vragen die in ene op je afkomen. Op dat moment hoop 
ik dan maar dat er een regelneef (of nicht) in ons team zit. En wat ben ik oprecht blij met deze groep. 
Wendy en Wendy voor o.a. het organiseren van de kleding en de diverse schema’s. Anneke en 
Yvonne voor het openstellen van hun woning voor de eerste (en laatste) vergadering. Annemaike en 
Miriam voor hun spontane aanbod om te keepen als ik een keer niet kan of geen zin heb..  Whatsapp-
loze Lynn voor het bijhouden van wie wel en niet kan. En Suus en Stephanie om de gemiddelde 
leeftijd wat naar beneden te houden. En Lissy…..die geblesseerd is maar wel elke week komt kijken!!  
En ik dan? Gewoon omdat niemand wilde keepen. Ons team was geboren. SC Muiden werd ons team 
want dat voelde gewoon warm aan. En de rest ging vanzelf.  
De eerste wedstrijd, tegen Loosdrecht VR1 eindigde in 3-3. In de pauze stonden we nog met 3-0 
achter en dan is 3-3 een mooi resultaat. De tweede wedstrijd, tegen Spakenburg VR2 eindigde in een 
verlies van 6-1. Dat vonden we allemaal maar een stomme wedstrijd. Het eerste kwartier waren we 
echt beter. Scoor je dan 2 keer, dan krijg je echt een leuke wedstrijd en gaat Spakenburg het absoluut 
moeilijk krijgen. Nu scoorden zij 3x in de eerste helft en dus als een cirkel om hun doel om de nul te 
verdedigen. Waren zij beter? Misschien wel. En dat is helemaal niet zo gek hoor. Het was onze 
tweede wedstrijd en inclusief de vergadering de derde keer dat ik sommigen weer zag. Na een jaar of 
5.. Persoonlijk heb ik nog moeite met de namen van mijn eigen team speelster. Was het nou Lynn of 
Lissy? En Stephanie heb ik ook wel eens Lynn genoemd. Ligt niet aan jullie hoor dames.  Spakenburg 
daar en tegen traint zelfs elke week, in de zaal. Ja, dan leer je elkaar wel kennen. Maar dames, geeft 
helemaal niets. Als er een beker uitgereikt moet worden aan het meest gezellig team, gaan wij fier aan 
de leiding. Sterker nog, geef die beker maar vast hoor.  Het is echt als vanouds, met Marloes onder de 
douche, muziekje in de kleedkamer, bitterballenschotel waar geen bitterbal op te vinden is en meneer 
Jan de Jong als scheidsrechter. Is er dan niets veranderd? Ja toch wel, we zijn geen 20plus tot 40plus 
meer maar tussen de 27 en 52..ssssssttt. En de prijzen in de kantines. Mensen, dat moet toch anders 
kunnen. Dat was wel even schrikken. Niet van het verlies maar vooral van de prijzen van de 
bitterballenschotel en de drank. Trouwens, vooralsnog kon de KNVB geen keuze maken voor onze 
thuishal. De eerste was in Aetsveld, de volgende in de Bijlmer Sporthal. Maar 1 ding is zeker, we zijn 
er weer bij EN DAT IS PRIMA!!  Tot de volgende wedstrijd, tot het volgende verslag. 
 
Suzanne Vis 
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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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