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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 

     
 
 
 

            Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 

Slagerij Dalmulder 

Dorpsstraat 14,   1399 GV Muiderberg 
Tel. 02940-261315 



 

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 150 m na P1 terrein  redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden Het Karveel 50a? 1398BX   
   Website: 
Tel. Algemeen 06-12814864 ( voice-mail)  website@scmuiden.nl  
“      Kantine    
“      Redactiekamer   Email algemeen: 
“      Afgelastingen   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 Eric Karel 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 jeugd: 
Algemeen lid Frank Blonk 06-46341806 Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl  

    
Sportcommissie:    
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Secretaris/wn.voorzitter Jaap Zeeman 0294-261286  

Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765  
Senioren zaterdag  Arnold de Jong 06-11330448 Handbal 
Jeugd en zondag sen. Jaap van Lom 06-51306867 Wil de Leeuw              0294-264570 
Materialen Ben Oevermans 06-28058421  
e-mail: sportcommissie@scmuiden.nl  Tafeltennis: 
Bredius Commissie: Eric Karel 06-29544895 Wim van den Bos        0294-263163 
 Frank Blonk 06-46341806  
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 commissie: 

Technische commissie Co Sorbach 06-25002274 

Technische j commissie jeugd       Herman van der Sluis 06-43251520  

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag              

e-mail: tc@scmuiden.nl          

Sponsorcommissie: 

e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl M.medik;   P. Nell-Koopmanschap ;   Tj. Vogel ;   M.Valent-Tibbertsma 
 

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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CLUB VAN 50 

S.C. MUIDEN VOORUIT 
 

Na een jaar wachten zijn de eerste wedstrijden op onze nieuwe locatie ‘ Sportpark  
Bredius’ gespeeld. 
Voor een gezond Muiden en een gezonde vereniging kunnen we rekenen op de 
spirit van onze vrijwilligers maar een goede financiële ondersteuning is essentieel 
om onze ambities van vandaag en morgen waar te maken. 
Daarom willen wij u van harte aanbevelen: 
 
"DE CLUB VAN 50"  
 
Doneer als (oud)speler, (groot)ouder of team een bedrag van € 50,- of meer en help 
onze vereniging S.C. Muiden vooruit! 
Met behulp van deze steun kunnen we de volgende doelen realiseren: 

 Oude en jonge Muiers verbinden. 
 De accommodatie op sportpark de Bredius realiseren  
 S.C. Muiden een brede vereniging laten zijn met groeimogelijkheden voor 

andere sporten en activiteiten voor jong en oud. 
 De groeiende jeugdafdeling van SC Muiden kansen geven met goed materiaal 

en nog betere begeleiding. 

Lees meer op www.scmuiden.nl/561/club-van-50/ of meld direct een donatie aan via 
clubvan50@scmuiden.nl.  
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rooster   bestuurder van dienst      2016/2017  
      
zaterdag 1 oktober  Zondag  2 oktober  
ochtend Jaap van Lom Va. 08.00 uur ochtend Jaap en Ben  Va 10.00 uur 
middag   middag   
      
zaterdag 8 oktober  Zondag  9 oktober  
ochtend Jaap van Lom va. 08.00 uur ochtend   
middag   middag   
   

 
   

Zaterdag  15 oktober  zondag 16 oktober  
ochtend Jaap van Lom Va. 08.00 uur ochtend   
middag   middag   
      

NB. LET OP WAAR WORDT GEVOETBALD, DAT KAN  PER  DAG VERANDEREN 
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Lotenverkopers voor Grote Clubactie gezocht. 
Help mee om aanschaf van een mooi interieur 

voor ons sportpaviljoen mogelijk te maken! 

3 oktober 2016 18.00u – 21.00u 
 

De landelijke Grote Clubactie gaat weer van start en uiteraard doet SC Muiden hier ook weer 

aan mee. Op maandag 3 oktober 2016 gaat SC Muiden loten verkopen in heel Muiden en 80% 

van de opbrengst komt rechtstreeks in de kas van SC Muiden terecht.  

De opbrengst wordt dit jaar besteed aan de aanschaf van een mooi interieur voor ons 

sportpaviljoen. Dit paviljoen gaat binnenkort verrijzen naast ons - vorige week in gebruik 

genomen - voetbalveld op Sportpark Bredius aan de Maxisweg. 

De loten verkopen zich natuurlijk niet vanzelf, daar hebben we jullie hulp voor nodig! Met 30 

enthousiaste en energieke volwassen personen kunnen we deze klus in 1 avond klaren. We 

gaan op maandag 3 oktober van 18.00 (wat later aansluiten mag ook) tot 21.00u van deur tot 

deur door heel Muiden (start en finish is bij café Ome Ko). Rap van tong zijn is geen vereiste, 

maar helpt wel!  

Herken je jezelf (of anderen, je hoeft geen lid van SC Muiden te zijn om te helpen) in dit profiel 

en wil je op onontdekte plekjes in Muiden komen en heb je 3 uurtjes tijd, meld je dan aan via 

frank.blonk.fb@gmail.com 

Alvast bedankt namens de toekomstige gebruikers van het Sportpaviljoen en ik zie je op 3 

oktober. 

Met vriendelijke groet, 

Frank Blonk 

Hoofdbestuur SC Muiden   

 

 

mailto:frank.blonk.fb@gmail.com


 
 

 

Terug in Muiden! 
 

Zaterdag 17 september is een mooie dag voor SC 

Muiden. Na een jaar lang alleen maar buiten Muiden 

gespeeld te hebben, zijn de eerste wedstrijden 

gespeeld op ons nieuwe sportpark Bredius. De kwaliteit 

van het veld is erg goed en dug-outs, doelen en 

hekwerk zijn van een mooie kwaliteit. Mobiele units 

dienen nog als kleedruimtes en ontvangstruimte maar 

dit is van tijdelijke aard. Een grote domper was alleen 

wel dat er in de nacht van donderdag op vrijdag is 

ingebroken in de units en alle frisdrank en de net aangeschafte stroomaggregaat bleken gestolen. Het 

is en blijft triest dat dit soort zaken gebeurt maar heeft uiteindelijk de eerste dag van het nieuwe veld 

niet kunnen bederven. Langs het veld stonden veel toeschouwers en het mooie weer maakte het 

helemaal compleet zodat we een mooie eerste dag hadden. 
 

Een groep van enthousiaste leden en vrijwilligers is momenteel druk bezig met de voorbereiding voor 

het paviljoen met kantine, kleedkamers, douches, toiletten en overige noodzakelijke ruimtes. De 

aannemer zal het paviljoen plaatsen waarna SC Muiden grotendeels zelf wanden, douches en 

inrichting zal gaan plaatsen. We kunnen straks alle hulp gebruiken. Zodra we meer weten over de 

planning zullen we hierover informeren. 

 

Ruim een jaar geleden zag alles er een stuk minder rooskleurig uit. De gesprekken met gemeente 

liepen uiterst moeizaam en er was nauwelijks overleg mogelijk met de gemeente. Dieptepunt was dat 

graafmachines onze velden aan de Irenestraat omploegden en SC Muiden veld- en dakloos was. In 

augustus herstelde het contact met de gemeente en zijn we in gesprek geraakt met wethouder 

Bolland. Na diverse goede gesprekken hebben we met de gemeente kunnen bereiken dat we in 

Muiden konden trainen in de Mariahoeve, bij NVC onze thuiswedstrijden konden spelen en dat in een 

vrij korte perioden een prachtig sportpark gerealiseerd wordt waarbij we volgend jaar zelfs een 

kunstgrasveld krijgen.  

In alle gesprekken en onderhandelingen is heel veel tijd en energie gestoken en hadden we te maken 

met het politieke landschap in Muiden, de nieuwe gemeente Gooise Meren, de financiële 

(on)mogelijkheden, tijdsdruk en bovenal met het belang van onze leden. Wij hebben er bewust voor 

gekozen om in goed overleg te blijven met de gemeente in plaats van de gang via de rechter. Hierbij 

hebben wij ook af en toe water bij de wijn moeten doen en is het resultaat wat uiteindelijk behaald is in 

onze ogen het maximale. We hebben inmiddels een natuurgrasveld, volgend jaar een kunstgrasveld, 

binnenkort een eigen clubgebouw en als het in de toekomst nodig is komt er een derde veld. 

Voldoende om de komende jaren weer met zijn allen te kunnen voetballen en niet te vergeten om de 

afdeling tafeltennis ook weer een eigen plek te geven.  
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Naast alle tijd die hierin is gestoken hebben we ook getracht om de leden zo goed mogelijk te 

informeren via clubkrant, voorlichtingsavonden, website, nieuwsbrieven en persoonlijke uitleg.  

 

Allemaal in eigen tijd want naast SC Muiden is er ook voor ons een werk- en privéleven. Daarnaast 

kunnen leden ook zelf initiatief nemen en er kan altijd geïnformeerd worden via mail, telefoon, 

WhatsApp en het persoonlijk aanspreken. Wij nemen graag de tijd om vragen te beantwoorden en om 

eventuele twijfels over een goede afloop weg te nemen.  

 

Wij zijn altijd positief gebleven met vertrouwen in een goede afloop en hopen dat iedereen ook met 

vertrouwen naar de toekomst kijkt. Cynisme en een negatieve benadering leiden immers nergens toe 

en doen juist eerder afbreuk aan het verenigingsgevoel. Het is juist erg mooi om te zien dat er door 

veel leden en vrijwilligers hard wordt meegewerkt aan de vereniging. Iedereen doet dat op zijn eigen 

manier om uiteindelijk een gezamenlijk doel te bereiken. Zonder inzet van leden en vrijwilligers kan 

een vereniging als SC Muiden namelijk niet bestaan. Helpt daarom allen SC Muiden naar een mooie 

toekomst! 
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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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Trainingen SC Muiden bij Mariahoeve 2016/2017 
 

Omdat de nieuwe trainingsfaciliteiten bij de Bredius nog niet gereed is,  
zal er de  komende tijd nog getraind worden op het veld bij Mariahoeve. 
Het veld is bereikbaar via P2 en dan 100 m oostwaarts of via de 
Nooitgedacht-de Blauwe Wereld ri. Bushalte. 
 
Het veld is met kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn. 
 
 
 

Het voorlopige trainingsschema pupillen is vanaf 16 augustus 2016 
junioren en pupillen beginnen vanaf 29 augustus 

Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
 Maandag E1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
   C1  M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06- 25002274 
 D2 M.H. 19.00 20.00 M.en D. Zitman 06-55194291 

        Dinsdag F1/F2 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-14055838 
   D1  M.H.   18.00 19.00 A. Doufikar  06-53816292 
  A jun M.H. 19.00 20.00 A. Doufikar  “ “  
   Keepers  M.H. 18.00 20.00 Johan Smit  0294-262405 
  Senioren M.H. 20.15 21:30 Ed de Leeuw  06-23914703 
      

  
    

 Woensdag E1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
  C1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
  D2 M.H. 19.00 20.00 M.en D.Zitman 06-55194291 
      

  
    

 
Donderdag F1/F2 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-614055838 
   D1 M.H.  19.00 20.00 A. Doufikar 06-53816292 
  A1 M.H. 20:00 21.15 A. Doufikar “ “  
  

       Vrijdag Meisjes M.H.  18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 

  
. 
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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 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 
 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 1 oktober2016 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Sc.Muiden 15-1 – Almere FC 15-7  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 132326 

Aanvang: 12.00  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “ Bredius” veld  1 Muiden 
Leiders: Thamara Voorn, tel. 06-23875624 

Ellen de Valk-Zitman, tel. 06-54323749 
Ariënne Bogaert, 06-21902981 

   
 Huizen 13-5 - Sc.Muiden  13-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 96659 

Aanvang:  08.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “De Wolfskamer”  veld 3 Huizen 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
 Sc.Muiden  13-2 – SDO 13-6  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  95086 

Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “ Bredius”   veld 1 Muiden 

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033 Mike Zitman. Tel. 06-55194291 

   
 Sc. Muiden 11-1 – Buitenboys 11-8  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.91249 
Aanvang:  09.00 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “ Bredius”  veld 1 Muiden 

Leiders: Rashid Chetite; tel.06-46378548.   
Cindy van Dijk; tel.06-23495325 

D.Martinez; tel.06-21207355 
 

   
 Waterwijk 9-5 – Sc Muiden 9-1       

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 89594 
Aanvang: 11.00 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportp. “Rie Mastenbroek”  veld 6 Almere 
Leiders: Dhr. M.Maijer. tel. 06-54798135  

   
 Sc Muiden  9-2 – Waterwijk 9-7  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 108222 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark :” Bredius  ”   veld 1 Muiden 
Leiders: Rob Rijnbeek. Tel. 06-28059666 Michel Balk; 06-47820770 

 
 

 
 Afdeling Zaalvoetbal Heren Vrijdag 30 september 2016 
 Laren 99 9 - Sc Muiden Heren 1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 39654 
Aanvang: 19.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”De Biezen”   veld 1 Laren NH 
Leiders:   
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 1 oktober 2016 Ook op www.scmuiden.nl 
   

 ScMuiden/Weesp 35+ - Almere FC 35+  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83626 
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 
   

 Real  Sranang 45+ - ScMuiden/Weesp 45  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 76665 
Aanvang:  12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Middenmeer ”   veld 1 Amsterdam 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  
   

 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 2 oktober 2016 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sc.Muiden 19-1 – Tos Actief 19-2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 68912 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-53816292 W. Boekee, tel. 06-

14187804 
   

 Laren 99 3 - Sc.Muiden 2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 65695 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Laarder Engh”  veld 3 Laren 
Leiders:   
   

 Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”    veld  Naarden 
Leiders:   

 
 

 Afdeling zaalvoetbal  
Vrouwen 

vrijdag 30 september 2016 

 EVC VR 1 - Sc.Muiden VR 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 50911 
Aanvang:  20.10 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sporthal “Het Bolwerck”veld 1 Edam 
Leiders:   
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Uitslagen:24-25 september 2016/2017 
 

Uitslagen   Zaalvoetbal  Uitslagen  zaterdag veldvoetbal  

Sc Muiden Heren 1 – Laren’99 1              7 - 3  

Sc Muiden VR 1 – The Counters VR1      2 - 3  Breukelen 35+ - Muiden/Weesp 35+                                           

Uitslagen zaterdag veldvoetbal    Muiden/Weesp 45+                                      

Huizen 15-6 - Sc Muiden 15-1                 1 - 2  

Sc Muiden 13-1 – Altius 13 -4                11 - 0                   Uitslagen  zondag veldvoetbal2016  

Huizen 13-7  - Sc Muiden 13-2                2 - 6               Sp.Almere 19-1 - Sc Muiden 19-1            4 - 4.        

Victoria 11-6 - Sc Muiden 11-1                4 - 2 Sc Muiden 1                                   

Sc Muiden 9-1 – Altius 9 – 4                  17 - 0             BVV’31 4 - Sc Muiden 2                           3 - 0 

AS’80 9 – 4  - Sc Muiden 9-2                   9 - 0 KVVA 3 - Sc Muiden 3                              3 - 2 

                                                                                

 
 
 
 

                   
 
 
 

Wedstrijden 8/9 oktober: 
 

Victoria 15-4 - Sc Muiden 15-1 11.30 u Muiden/Weesp Ve35+   

Sc Muiden 13-1 – Victoria 13-5 10.30 u Muiden/Weesp VE45+ - Buiksloot 45+ 14.30 u 

Eemnes 13-4 - Sc Muiden 13-2 09.30 u   

Almere FC 11-7 - Sc Muiden 11-1 09.30 u Sc Muiden 19-1 – Buitenboys 19-2 11.00 u 

Sc Muiden 9-1 – Buitenboys 9-5 09.00 u Sc Muiden 2 – Allen Weerbaar 3 15.15 u 

Eemnes 9-2 - Sc Muiden 9-2 08.30 u Sc Muiden 3 – Eemboys 2 13.15 u 

  5 okt. Sc Muiden zaal 1 – Kortenhoef 4 21.05 

  3 okt. Sc Muiden VR1 – OSV VR 1 21.00 
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Weesp FC / Muiden SC 45+ - FC Amsterdam 45+        2-10 

Een flink pak slaag op z’n tijd schijnt aangenaam te kunnen zijn en in sommige kringen betalen ze er 
zelfs riant voor. Het gaat kennelijk aan mij voorbij.. We hadden uitgekeken naar de openingswedstrijd 
voor het sprankelnieuwe seizoen. Uit onbetrouwbare bron wisten we al dat we in een relatief zware 
poule terecht waren gekomen, maar de start hadden we ons toch iets anders voor gesteld. De 
wedstrijd verliep zonder slag of stoot, maar helaas niet voor iedereen schadevrij. Natuurlijk was het 
een aderlating dat ons brok beton uit de defensie zijn schoenen na pakweg 50 jaar voetballen in de 
treurwilgen gehangen had; ons baken op het middenveld vanwege chronische medische redenen 
zichzelf tot supporter heeft gepromoveerd en onze grijze Bonfire uit de aanval zijn geluk bij de jongere 
veteranen wilde beproeven. Op het middenveld hebben we met een nieuwe aanwinst het ontstane gat 
behoorlijk weten te dichten, in de verdediging zoekt de vers aangetrokken stalspreekmeester van 
Britse makelij nog enigszins naar zijn rol en vorm, maar aanvallend is het toch allemaal een beetje 
behelpen geworden. De derde nieuwe speler zal ook met gemengde gevoelens naar huis vertrokken 
zijn, want je debuut opluisteren met een 2-10 nederlaag is niet volledig de grootste wens van een 
nieuwkomer. Een getalenteerde revaliderende speler uit ons eigen midden had zijn groene 
arbiterstenue afgestoft en nam de fluit gedecideerd te hand, maar kon niet voorkomen dat het aantal 
spelhervattingen vanaf de middenstip een stuk hoger lag dan gemiddeld. Qua prestatie verdiende hij 
echter wel de titel Man of the match.                  

C Amsterdam was vergeten om hun tenues in de spelersbus te gooien en men moest dus even heen 
en weer om het kleinood op te halen alvorens we de eerste aftrap konden verrichten. Of we nou nog 
niet helemaal uit onze winterslaap waren, maar het begin was slapjes; het bleef wat magertjes en dat 
deed ons al snel de das om. De fitte, behendige en bewegelijke tropische goedlachse heren in het wit 
waren ons op alle fronten de baas. Ze voelden zich al vissen in het Weesper water en bezorgde ons 
goedgehumeurd een kleine kater. Ondanks de verwoede pogingen van onze capabele en aimabele 
invaldoelman liep de teller gestaag op aan de verkeerde zijde en ondanks een fraaie tegentreffer 
smaakte de thee een beetje bitter.  

De bittere smaak verdween helaas niet na de broodnodige rust, maar werd om diverse redenen alleen 
maar sterker. Na een korte periode in de tweede helft, waarin FC Amsterdam 3 verse krachten 
inbracht (onze verse krachten waren afwezig of geblesseerd) liep een net gestarte tegenstander een 
mogelijk hele nare blessure op toen hij zijn knie verdraaide in een poging om onze wendbare doelman 
te volgen om de bal te veroveren. Na wat eerste medische zorg door een vrijwilliger uit de rijdende 
bierhut van het terras en wat teamgenoten, was de ambulance ter plaatse om het over te nemen en de 
onfortuinlijke pechvogel mee te nemen voor nadere hulp in een medisch centrum. De teller was al wat 
opgelopen en FC Amsterdam bleef het geknoei en dramatische positiespel van de thuisploeg 
afstraffen. We konden ook in de tweede helft nog eens fraai tegenscoren, maar het was een poreuze 
pleister op de gapende bloedende wonde. Na een moment van uithijgen, na zweten en een 
verfrissende hete douche om de ellende door het putje te spoelen was het tijd voor een paar kannetjes 
veteranensportdrank op het knusse terras, waar zichtbaar veel vrijwilligersuurtjes in zijn gaat zitten. 
We hebben ondanks het verdriet om het verlies de clubkas weer op gepaste wijze gespekt. Volgende 
week een extra weekje rust en dan mogen we naar Amsterdam om op het heetst van de dag Real 
Sranang te gaan bestrijden. Hopelijk zijn we dan wat completer en kent iedereen zijn plekje weer. 
Spierpijn is fijn…             
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Schrijf een stukje voor mij Franz (43)  

   
 

Treurnis. 
Een betere titel voor mijn verhaal voor deze week kon ik niet verzinnen. Treurnis alom. Helaas kon ik 

door omstandigheden niet bij de wedstrijd Fc Weesp/sc Muiden veteranen 35+ tegen Zuidvogels 

Veteranen 35+ aanwezig zijn. Maar wat ik vernomen heb, heeft de thuisclub een goede wedstrijd op 

veld 3 gespeeld. Het spel ging in de eerste helft heen en weer. Het kan ook weer en heen zijn 

geweest, maar dat weet ik niet zeker. Ruststand 0-0. Na de theepauze kwamen de kanjers Robert 

Mansvelder en Jeroen Scholte in het veld. Zij drukten meteen hun stempel op de wedstrijd. Spelend 

met 10 man, doordat een speler van de scheidsrechter 10 minuten rust kreeg, maakte spits Jeroen de 

1-0. Eindelijk een overwinning van de combinatieploeg? Vergeet het maar! De bezoekers kwamen op 

1-1 en even later scoorden ze de 1-2 via een lucky boogbal. Deze nederlaag was het eerste trieste 

moment. 

 

Eerder op de dag begaf ik mij naar het nieuwe sportcomplex van sc Muiden op de Bredius driehoek te 

Muiden. De jeugd had de eer om de eerste competitiewedstrijden op het groene grasveld te spelen. 

De weersomstandigheden waren geweldig, de resultaten waren ook goed, maar….. 

Toen ik mij naar de unit begaf, dat als kantine ingericht is, werd ik toch wel geschokt door de 

mededeling dat schoften ingebroken hadden. Ze namen plastic bekertjes, frisdrank en een pas door sc 

Muiden aangeschafte aggregaat mee. Ik beschrijf deze treurnis, maar ik heb er eigenlijk geen woorden 

voor en ik hoop dan ook echt dat de dieven door een elektrische schok worden getroffen als ze het 

aggregaat starten.    
 

FvW   

Een emotionele schok is veel erger dan een elektrische! 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (44)  

 
 

Schone schijn. 
Wat heb ik genoten en geniet heden ten dagen ook nog van de BBC televisieserie “Schone Schijn” 

met in de hoofdrollen Hyacinth Bucket en haar man Richard. Ook de rollen van de zuster van Mrs. 

Bucket Daisy en haar man Onslow zijn magnifieke beelden om naar te kijken.  

Schone schijn was ook te bewonderen tijdens de wedstrijd Fc Breukelen Ve 35+ tegen Fc Weesp/sc 

Muiden 35+. Aan schijn was er geen gebrek. Er was zonneschijn en het leek er op dat de bezoekers 

een uitgekookt spelletje zouden gaan spelen. Men probeerde weer eens de buitenspelval te hanteren. 

Rattenvallen en mollenvallen werken vaak wel, maar de buitenspelval zelden. En vooral op het niveau 

waarop de veteranen spelen. Men kan niet op elkaar vertrouwen. Waar men bij Fc Weesp/sc Muiden 

wel op kan rekenen is de grensrechter Jan Meester. Deze assistent-scheidsrechter vlagt zo attent! En 

het vlaggen doet hij met de rechterhand. De hand waarmee hij na de wedstrijd ook zijn drankje drinkt. 

Na drie minuten spelen kwam de thuisclub al op 1-0. Tien minuten later werd het 2-0 en vijf minuten 

voor rust maakten de gasten via Michele Taglialatela 

2-1. Het leek nog spannend te worden ook. Maar dat was maar schijn. Een ieder dacht dat de referee 

voor rust floot, maar dat was niet zo. Hij floot voor een strafschop ten gunste van Fc Breukelen 3-1. 

Even daarna floot hij wel voor de theepauze. 

Na de rust had de combinatieploeg uit de Vechtsteden helemaal niets meer in te brengen en dat 

drukten de gastheren uit via een eindstand van 6-1. 

FvW. 

Een volle maneschijn is echt mooi! 
 

 

 

De veteranen wensen Dennis Huitema veel sterkte met het verlies van zijn moeder. Dit geldt 

natuurlijk ook voor de andere familieleden en vrienden. 
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Herkent u deze nog? 

De komende tijd zal Franz van Waard regelmatig foto’s uit 
de oude doos publiceren. 

 
 
 

 

 

 

De tijd, dat vrouwen hun sexe niet verborgen! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

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

 
http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1&from=0 
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http://www.scmuiden.nl/537/herkent-u-deze-nog/?type=1&from=0


 
 

Herkent u deze nog? 

 

 

 

 

De zondag 3 is buiten het veld productiever 

dan op het veld! 

(Sigarenrookpartijtje t.g.v. de geboorte van Morris Jos Jelier op 

 6 juni 2016) 
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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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Wo – Do – Vr en zaterdag 

geopend, nabij het 

Muizenfort 
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