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Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398BT Muiden   
KNVB sportlinknr BBCY60T   
   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 Sabrina, Bernadette de Leeuw 06-  
Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765 Coördinator voetbal pupillen: 
Senioren Zaterdag Arnold de Jong 0611330448  
Jeugd en Zondag sen Jaap van Lom 06-51306867  

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

    

Technische commissie: 

Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer Co Sorbach 06-25002274 

Technische commissie; Technisch Coördinator       Herman van der Sluis 06-43251520  

Technische commissie; Sectieleider Bovenbouw Dwight Loy 06-52308816 

Technische commissie; Sectieleider Onderbouw       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie; Senioren Zondag            Jaap van Lom 06-51306867 

Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer 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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AGENDA: 
 

Donderdag 4 oktober 20.00 uur Vergadering Sportcommissie Bestuurskamer SC Muiden 

Vrijdag 5 oktober: 20.00 uur Klaverjassen Kantine SC Muiden 

Donderdag 18 okt. 20.30 uur Vergadering Dagelijks Bestuur Bestuurskamer SC Muiden 
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KLAVERJASSEN   -    We gaan weer beginnen 
Op vrijdag 5 oktober gaan we het nieuwe seizoen weer starten met onze 

maandelijks klaverjasavond. 

 
Als je mee wilt doen  kun je je melden in de kantine van SC MUIDEN. 

 

We beginnen om 20.00 uur. 

Het kost € 3,- 
 



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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Kantinedienst Bredius seizoen 2017-2018 

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 6 oktober Zondag 7 oktober 

11:00-18:00 Vet. Veteranen 
Crew. 

Geen programma 

Zaterdag 13 oktober Zondag 14 oktober 

08:15-11:00 JO11-1 Ouder 
J. Bloemberg

Ouder
R. Scipio

09:45-12:30 Muiden 4 2 spelers 

11:00-14:00 JO17-1 Ouder D. Mak 
Ouder 

C. Boermans

12:30-17:00 Muiden 3 2 spelers 

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 

Bestuurder van Dienst 

zaterdag          6 oktober zondag      7 oktober 

Ochtend 9.00 – 13.00 uur    J van Lom Ochtend 09.30 – 15,00 uur 

Middag 13.00 – 17.00 uur  sanne en 

tiny 

Middag  12.00 – 17.00 uur  

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande 
datum niet uit komt ,anders contact   oevermans@planet.nl   

mailto:oevermans@planet.nl


VERSWINKEL PRONK 

MUIDEN 

ELKE DAG VERSE SALADES 

MELKPRODUCTEN 

GROENTE, FRUIT 

BROOD 

KAAS EN VLEESWAREN 

Sluisstraat 7 

1398AS Muiden 

Tel. 0294 - 261415 

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



Trainingsschema Sc. Muiden 2018/2019 

Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 

Maandag Jo 12-1 + 2 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 06-18341204

Jo 14-1 2b 18.30 19.30 Co Sorbach 06-25002274

Dinsdag Jo  8/9-1 2a 16.45 17.45 Ingrid Nauta 06-18912004

Jo 11-1 2b 18.00 19.00 Abdul Doufikar 06-53816292

Jo 11-2 2a 17.45 19.00 Ingrid Nauta 06-18912004

Keepers 2 17.00 19.00 Johan Smit   ????? 0294-262405 

Jo 17-1 2b 17.00 19.00 Abdul Doufikar 06-53816292

Zondag 3/4 2 20.15 21.30 

Woensdag Mini pup. 2 14.30 15.30 Abdul Doufikar 06-53816292

Mini pup 2 16.00 17.00 Michel Balk 06-47820770

Jo 12-1 + 2 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 0618341204 

Jo 14-1 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274

KNVB Mo 13 2b 18.30 20.00 

Donderdag Jo 8/9-1 2a 17.45 18.45 Ingrid Nauta 06-18912004

Jo 11-1 2a 17.45 19.00 Michel Balk 06-47820770

Jo 11-2 2b 17.45 19.00 Ingrid Nauta 06-18912004

Jo 17-1 2b 19.00 20.00 Abdul Doufikar 06-53816292

Zaterdag 2 2b 20.00 21.30 Mike Fernhout 0652383350 

Vrijdag dames 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274

Aanvang trainingen vanaf 27-8-2018  
Behalve j0 8-1 deze starten 04-09-2018 
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Afdeling Voetbal 
Pupillen. 

Wedstrijdsecretariaat: 
J. van Lom; tel 06-51306867

Wedstrijdprogram Zaterdag 6 oktober 2018 Ook op www.scmuiden.nl

Sc Muiden 17-1 vrij 
Scheidsrechter Wedstrijdnr.:  
Aanvang: Aanwezig/vertrek: 
Ligging: Sportpark “”   
Leiders: Dwight Loy, tel. 06-52308816 

Argon 14-1 - Sc.Muiden 14-1 
Scheidsrechter: Wedstrijdnr:  47992 

Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:     Sportpark .”Argon” veld 4 Mijdrecht 

Leiders: Joost Geijsen, tel. 

Diemen 12-1 Sc. Muiden 12-1 

Scheidsrechter: Wedstrijdnr: 57175 
Aanvang:  10.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Diemen”  veld 3 Diemen 

Leiders: Rachid Chehtite; tel.06-46378548. 
Cindy van Dijk; tel.06-23495325 

D.Martinez; tel.06-21207355

Buitenboys 12-7M -  Sc. Muiden 12-2 
Scheidsrechter: Wedstrijdnr: 55995 
Aanvang: 13.00 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”Polderkwartier” veld 3 Diemen 
Leiders: Olaf Labots, tel. 06-15637167 

RKAVIC 11-1 - Sc. Muiden 11-1 

Scheidsrechter: Wedstrijdnr: 57670 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”Escapade ” veld 4 Amstelveen 
Leiders: Michel Balk; tel. 06-47820770 

Geuzen/M.Meer 11-4 -Sc. Muiden 11-2 
Scheidsrechter: Wedstrijdnr: 60322 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig: 
Ligging: Sportpark”Voorland”  veld 2 Amsterdam 
Leiders: Ingrid Nauta, tel. 06-18912004 René Melchers,  06-22525935 

Geinburgia 8-1 - Sc Muiden  8-1 
Scheidsrechter: Wedstrijdnr: 76046 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark ”Bob de Vries”   veld 2 Amsterdam/Driemond 

Leiders: Marco Nauta, tel. 06-28183293 
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag  

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogram Zaterdag  6 oktober 2018 Ook op www.scmuiden.nl 

ScMuiden/Weesp 35+ - Zuidvogels 35 
Scheidsrechter Wedstrijdnr: 33830 
Aanvang: 12.00 uur uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: Rob de Vries, 06-42123570 

ScMuiden/Weesp 45+ - AFC 45+ 
Scheidsrechter: Wedstrijdnr. 34519 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Bredius”   veld 2 Muiden 
Leiders: Victor Zwart, 06-21858310 Franz van Waard, 06-51664393  

Sc Muiden 2 – DVVA 13 
Scheidsrechter: Wedstrijdnr.27670 
Aanvang: 14.30 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark “Bredius“  veld 1 Muiden 
Leiders: Mitchel Gokke, 06-50531579 Daan v.d. Brink, 06-10256311 

Afdeling Voetbal Zondag 
Zondag 7 oktober 2018  

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867

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

Olympia’25 2 - Sc. Muiden 4 
Scheidsrechter: Wedstrijdnr. 96119 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:     Sportpark “Berestein”  veld 2 Hilversum 
Leiders: 

Uitslagen  29/30 september 2018 

Sc Muiden 17-1 AH’78 35+ - Sc Muiden/Weesp 35+ 2 - 3 

Sc Muiden 14-1 – PVCV 14-5 4 - 3 Sc Muiden/Weesp 45+ - Sp. Martinus 2 - 3 

Z.O.United 12-2 - Sc Muiden 12-1 1 - 4 Sc Muiden 2 Za 

Almere 12-3 - Sc Muiden 12-2 5 - 4 

Sc Muiden 11-1  Sc Muiden 3 – Waterwijk acs 5 5 - 2 

Buitenboys 11-7 - Sc Muiden 11-2 1 - 3 Sc Muiden 4 – BVV’31 3 1 - 4 

Sc Muiden 8-1 

Programma 13/14 oktober 2018 

Sc Muiden 17-1 – Muiderberg 17-1 12.30 u Kampong 35+ - Sc Muiden/Weesp 35+ 14.45 u 

Sc Muiden 14-1 – DRC 14-1 10.00 u VVZ’49  45+ - Sc Muiden/Weesp 45+ 14.30 u 

Sc Muiden 12-1 – Sp. Almere 12-3 10.30 u Fortius 5 - Sc Muiden 2 Za 14.30 u 

Sc Muiden 12-2 – IJburg AFC 12-5 12.00 u 

Sc Muiden 11-1 – Z.O.United 11-1  09.00 u Sc Muiden 3 – Ouderkerk 5 10.30 u 

Sc Muiden 11-2 – Muiderberg 11-2 10.30 u Sc Muiden 4 – Soest SO 6 13.00 u 

Sc Muiden 8-1  - Abcoude 8-5 09.00 u 
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Badhoevedorp Veteranen 45+  -  Muiden/Weesp 45+       7-4 

Na een onderling gemengd potje veteranen gefriemel van vorige week met ongeveer dezelfde uitslag 
mochten we vandaag het officiële openingsbal van de nieuwe competitie beleven. In nogal gewijzigde 
samenstelling ten opzichte van vorig jaar, met wat welkome nieuwe gezichtjes, een ander tenue – de 
clubkleuren van Muiden -  en een heuse gelouterde grensrechter langs de lijn moesten we maar eens 
gaan uitvinden hoe dat 11 tegen 11 nou ook al weer ging. We begonnen het 7 tegen 7 net een beetje 
door te krijgen, maar de meesten vinden een heel veld, een hele wedstrijd en een heel elftal op de 
been toch net even aangenamer. Via de groepsapp werd al snel duidelijk dat er al meteen bij de 
seizoen ouverture spelers afwezig waren vanwege ongetwijfeld legitieme en (zwaar) gewogen 
redenen. “Om 13.15 uur stipt vertrekken en ik wil alleen fitte spelers” appte één van de leiders vooraf 
in een streng lettertype. Het eerste mislukte faliekant; mede omdat dezelfde leider niet tijdig verscheen 
op het vertrekpunt en of het met de fitheid gelukt is laat ik graag aan de verbeelding over. We vonden 
op tijd de accommodatie en een geïmproviseerde parkeerplek voor de limousine en op het terrein 
troffen we onze geliefde strijdmakkers. Omdat er nog geen hamerslag gegeven is op de begeerde 
positie van doelverdediger hadden ze een speler bereid gevonden om het eens te proberen onder de 
lat en tussen de best ver uit elkaar staande palen. Hij had er zelfs nieuwe felrode handschoenen voor 
gegoogled. Niet iedereen had scherp op gelet toen de leider de noodzakelijk aangepaste 
noodzakelijke opstelling oreerde, maar toch vond iedereen die een basisplek had bemachtigd al vlot 
een soms verrassend plekje op de fatsoenlijke kunstgrasmat. Met twee leiders op de bank, twee 
reserves in de buurt en twee toeschouwers achter het hek was dat deel in ieder geval keurig in balans. 
We begonnen voortvarend en kregen al snel wat kansen. Ondanks dat hun keeper niet helemaal 
waterdicht was wisten we het gapende gat achter hem toch maar moeilijk te vinden. Ook 
Badhoevedorp kreeg wat kansen maar de rode handschoenen deden onorthodox en afdoende hun 
werk. Eindelijk brak onze Syrische vierkante meter virtuoos de ban door voornamelijk op inzet en met 
doorzettingsvermogen de bal achter de verbouwereerde sluitpost te frommelen. Het leek het begin van 
iets moois en dat gevoel kreeg nog meer waarde toen met enig fortuin en vast veel effect een 
boogbal  van respectabele afstand hoog door de handen van de keeper glipte en we zomaar met 0-2 
voor stonden. Met 0-2 de rust in, wat een rijkdom. Appeltje eikeltje. Maar toen kwam de thee van 
Damocles of misschien wel de thee van Murphy. Onze keeper had als enige gezoete thee, wat 
ongetwijfeld kwam door het niet goed mengen van de suiker door de pot. Maar om de één of andere 
bizarre reden plukten Badhoevedorp daar in de tweede helft de zoete vruchten van. De tweede helft 
ging alles een stuk stroever en trager dan in de eerste helft. Onzorgvuldig balverlies en teveel ruimte 
tussen de linies speelden ons parten en de tegenstander in de kaart. Een rommelige veldbezetting, 
veel te veel lopen met de bal, slap of niet ingrijpen en natuurlijk ook het ontbreken van een dosis geluk 
waren uit het niets aan de orde. Toen de 1-2 viel was er nog weinig aan de hand, maar het spelbeeld 
veranderde daarna slechts af en toe ten positieve. Waar de pogingen van Badhoevedorp het net 
plotseling wel wisten te vinden, stonden bij ons de paal en de lat succes in de weg. Het was vaak bijna 
hoezee, maar toch net niet. Een onfortuinlijk maar fraai eigen doelpunt kondigde de ondergang aan. 
We wisten nog wel een paar keer te scoren tussen de vele missers door en zo voor even in het spoor 
van onze tegenstander te blijven, maar het hechte team van de eerste helft leek steeds meer op 
enthousiaste kabouters die achter elke bal aanrennen en het hele veld kriskras oversteken. Soms 
liepen we zelfs elkaar in de weg. Iedereen deed zijn best, maar het zat er niet meer in. De analyses na 
afloop waren weer hilarisch vermakelijk. Toch heeft de eerste helft ons bewezen dat er wel degelijk 
wat valt te halen deze jaargang. Volgende week weer een team op de been in andere samenstelling 
door aan- en afwezigen en een nieuwe kans op succes. Maar dan in Muiden. Ik ben erbij!   

FP                                                                                                                                                       
12 



 

Muiden/Weesp 45+ - Sporting Martinus 45+                      2-3 

Het weer was aangenaam nazomers; de accommodatie prachtig en gezellig; het team barladies was 
attent, vriendelijk en zorg verlenend en we speelden thuis in Muiden. De sfeer was fantastisch, het 
teamwork overweldigend en de ene na de andere voorzet werd lachend ingekopt. Dan heb ik het 
natuurlijk over de derde helft, die door de derde helftmanager weer tot in de puntjes was ontregeld. De 
wedstrijd op zich was iets andere koek. Coachen en chaos werden naadloos verweven en ondanks dat 
we onze voeten vol hadden aan onze directe tegenstander vonden enkelen toch nog de tijd voor een 
tussentijdse evaluatie van het spel van hun teamgenoten. Helaas werden hun wetenschappelijk 
onderbouwde bevindingen niet altijd even opbouwend geventileerd.   Ondertussen teisterde een 
spervuur van aanvallen het thuisdoel waar een zeer capabele en ervaren sluitpost, in een geleend 
keepersshirt, de ene na de andere aanval naast of over keek. En als kijken niet voldoende bleek dan 
was hij duidelijk in staat om met hand en tand, daad en gebaar in te grijpen en zo het onheil langdurig 
af te wentelen. Toch wist Sporting Martinus met enig fortuin op voorsprong te komen, louter door inzet 
van onze kant. In een scrimmage voor de goal in een vrij vol doelgebied schoot een verdediger 
onfortuinlijk met kracht de bal als in een flipperkast via een aanvaller achter zijn eigen doelman, die het 
al lastig genoeg had zonder onze tegenwerking.   Rug omhoog en kop rechten en verder gaan met de 
jacht op succes. We hadden ruimte om te spelen, maar deden dat geregeld veel te traag. Met de jaren 
wordt het lichaam wat langzamer, maar dat betekent niet dat de bal daar de dupe van hoeft te worden. 
Af en toe werden we ook gevaarlijk, mede dankzij onze bewegelijke en handige voorwaartsen. Toen er 
weer eens één door de vijandelijke barricade brak werd hij tijdens een fikse maar 
correcte  verdedigende ingreep gelanceerd en van de bal gebeukt. De uitstekend leidende 
scheidsrechter zag daar een strafschop in, tot groot ongenoegen van onze gasten. Hij hield voet bij 
stuk, liet de verontwaardiging rustig over zich heen komen en wees de heren die de verbale grens 
overschreden gedecideerd op hun rechten en plichten. Een van de 14 aanwezige steunpilaren van ons 
elftal werd bereidt gevonden om te trachten de penalty te verzilveren en hij deed dat onberispelijk 
zoals we dat van hem gewend zijn. Sporting Martinus mopperde op alles waar ze maar wat over 
konden roepen terwijl hun malaise van dat moment toch echt vooral door hen zelf werd veroorzaakt. 
We hadden ruim achter kunnen staan rond teatime, al lag de eerder genoemde goalie natuurlijk ook 
frustrerend in de weg.  Na de Ceylon of Rooibos ging het spel wat golvend op en neer. In de rust 
waren er wat omzettingen gedaan door de leiding, gebaseerd op de riemen die ze wel hadden. Er 
ontbraken er weliswaar een paar, maar we konden weer beschikken over enkele anderen en dat zal 
vermoedelijk elke week weer aan de orde zijn. De orde in het spel was steeds verder te zoeken en we 
waren de bal vaak al weer kwijt voor we goed en wel beseften dat we in balbezit waren. Het zal nog 
wel even duren voor we allemaal een geschikte of passende plek op het veld gevonden hebben en we 
goed op elkaar zijn ingespeeld. Het is nu nog te vaak een kwestie van geluk of pech en zo zou ik de 
eerste twee helften van vandaag ook kunnen benoemen. Als we twee keer in eigen goal scoren, 
ongeacht welke naam er de geschiedenisboekjes ingaat en als de tegenstander twee keer achter 
elkaar op vrijwel identieke wijze een strafschop mist, dan mag je gerust spreken van een rare malle 
wedstrijd. Uiteindelijk trokken zij aan het langste eind en het voelde als een grote nederlaag en 
afslachting. Aan de buitenzijde was de wrange smaak onder de warme sproeiers moeilijk weg te 
spoelen, maar gelukkig hebben we ook een binnenkant. Volgende week de mouwen weer op stropen 
voor een thuiswedstrijd; eens zal het tij keren. Als we elkaar steunen zullen we ooit zullen we een team 
zijn dat niet alleen heel goed pinten pakt, maar ook de nodige punten.       

Frans 
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Herkent u deze nog? 
 

 
 
 

Echt een meester langs de lijn! 
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Herkent u deze nog? 
 

 
 

 
 
 

Sla een arm om me heen! 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (111). 

 

Seizoenstart 
 

Het is weer zover. Het seizoen 2018/2019 is van start gegaan voor de veteranen van 
Fc Weesp en Sc Muiden. Zaterdag een week geleden mochten ze elkaar na de vakantie weer 
ontmoeten tijdens een onderling partijtje op het Sportpark van Fc Weesp.  Het was een zonnig 
weerzien. Sommige spelers waren zongekleurd en andere spelers waren gewoon blank. Het partijtje 
tussen de Gelen en de Blauwen eindigde in een 7-4 stand voor de Gelen. De Blauwen wonnen in de 
3e helft. Het werd toen 8 glazen tegen 7 glazen. 
De Sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ speelde afgelopen zaterdag voor het eggie uit tegen FC 
Badhoevedorp in Badhoevedorp. De wedstrijd was best om aan te zien. Vooral in de eerste helft. De 
bezoekers gingen met een ruststand van 0-2 naar kleedkamer nummer 6 voor een welverdiend 
bekertje thee met of zonder suiker. Wellicht zat er nog iets anders in de thee, want het team uit de 
Vechtstreek lag een heel ander spelletje op de kunstgrasmat. Het leek meer op een gatenkaas dan 
een stevige Weesper Mop. De gastheren hadden het echt voor het zeggen en wonnen de wedstrijd 
dan ook met 7-4.  
In de kleedkamer nummer 6 heerste na de wedstrijd een bedrukte stemming. Gelukkig kreeg niemand 
de schuld van de nederlaag. Wel werd de onderscheiding “Kruk van de wedstrijd” uitgereikt. Namen 
worden in dit stukje niet vermeld, maar de onderscheiding ging naar de speler, die de bal in een zeer 
kansrijke positie naar 1 hoog over het vijandelijk doel schoot. Dit is de hoogte waar hij voor zijn werk 
de ramen lapt. Hopelijk lapt hij deze onderscheiding niet aan zijn laars. 
FvW  
 

Het getal 7 schijnt in de mode te zijn! 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (112). 
 

  
 

Witte zakken 
 

Op zaterdag 29 september 2018, op de dag voor de dag dat de aanvoerder weer een jaartje wijzer 
werd, speelde de Sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 45+ de eerste thuiswedstrijd op het echte 
schitterende grasveld op het Bredius Sportcomplex. Het weer was goed en de stemming op het veld 
was geweldig. Hoewel de stemming voor de aanvang van de wedstrijd bijna bedorven werd door een 
vrouw, die langs de rechter lijn van het veld stond. Toen de spelers van de thuisclub het veld betraden, 
riep zij keihard “Witte zakken!!!!” Sommige spelers schrokken hier echt van en stuurde een leider op de 
vrouw af. De coach kreeg toen van de vrouw te horen, dat zij niet de spelers bedoelde maar de zakken 
aan de overkant van het veld. Deze gestapelde witte zakken, gevuld met zand, liggen daar om de 
grond eronder in te laten klinken. Toch had de kreet van de vrouw wel invloed op de wedstrijd. De 
blauw-witten liepen meer naar de zakken te kijken in plaats van op hun directe tegenstanders te letten. 
Gelukkig behoedde de geweldige keeper hen voor een al onoverbrugbare achterstand in het eerste 
kwartier. Daarbij kreeg hij in die vijftien minuten en ook gedurende de rest van de wedstrijd steun van 
paal en lat. Tegenstander Sporting Martinus was echt de betere ploeg en won daarom verdiend. 
De ruststand was 1-1 en de eindstand werd uiteindelijk door een eigen inzet 2-3. Maar nogmaals. De 
doelman van de thuisclub was geweldig!   
FvW  
 
 

Een vrouw langs de lijn is toch wel fijn! 
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Hieronder zijn de huisregels voor het gebruik van de kantine 

 

 

 

Huisregels Kantine 

• Het is niet toegestaan zelf meegebrachte frisdrank en alcoholhoudende drank te gebruiken in de 
kantine van SC Muiden. 
• Het is alleen toegestaan om alcoholhoudende drank te nuttigen in de kantine en buiten op het 
afgebakende terras. 

• Het is verboden om alcoholhoudende drank te nuttigen in de kleedkamers 
• Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar, aan leiders, trainers, andere 
begeleiders en een ieder tijdens het uitoefenen van hun functie en aan personen die fungeren als 
chauffeur bij het vervoer van spelers. 
• Op zaterdag en zondag wordt er tot 12.00 uur geen alcohol geschonken. Middels een bord achter de 
bar wordt dit voor bezoekers van de kantine kenbaar gemaakt. 
• Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het 
verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden 
geweigerd. 
• Personen, die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende 
bestuurder van dienst of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd. 
• Het in de kantine in bewaring geven van waardevolle spullen is geheel voor eigen risico. 
• Er geldt een algeheel rookverbod in de kantine. Middels verboden te roken bordjes op 
toegangsdeuren wordt dit voor bezoekers van de kantine kenbaar gemaakt. 
• Het dragen van voetbalschoenen is in de kantine niet toegestaan. 
• Sporttassen mogen niet in de kantine worden geplaatst. Dit om te voorkomen dat een vluchtweg vol 
obstakels ligt. Tassen buiten of in het tassenrek. 
• De kantine is om hygiënische reden verboden terrein voor huisdieren. 

• Consumpties en etenswaar uit de keuken dienen contant of via pin afgerekend te worden. 
• Laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer. 
• Aanwijzingen van kantinemedewerkers, bestuur of huisregels dienen te worden opgevolgd. Bij 
ernstige misdragingen van welke aard ook, zal worden verzocht de kantine te verlaten. 
• Het bestuur kan besluiten tijdelijk van bovenstaande regels af te wijken. 
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