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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 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398PW Muiden   
   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 

mailto:redactie@scmuiden.nl
mailto:website@scmuiden.nl
mailto:info@scmuiden.nl
http://www.scmuiden.nl/
mailto:wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl
mailto:bestuur@scmuiden.nl
mailto:secretaris@scmuiden.nl
mailto:wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl
mailto:penningmeester@scmuiden.nl
mailto:Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl
mailto:sportcommissie@scmuiden.nl
mailto:ledenadministratie@scmuiden.nl
mailto:tc@scmuiden.nl
mailto:sponsorcommissie@scmuiden.nl
mailto:info@scmuiden.nl
mailto:redactie@scmuiden.nl
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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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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 JO 11-1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
   JO 15-1  M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06- 25002274 
 JO 13-2 M.H. 19.00 20.00 M.en D. Zitman 06-55194291 

        Dinsdag JO 9-1 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-14055838 
   JO 13-1  M.H.   18.00 19.00 A. Doufikar  06-53816292 
  JO 19-1 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 JO 11-1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
  JO 15-1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
  JO 13-2 M.H. 19.00 20.00 M.en D.Zitman 06-55194291 
      

  
    

 
Donderdag JO 9-1 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-614055838 
   JO 13-1 M.H.  19.00 20.00 A. Doufikar 06-53816292 
  JO 19-1 M.H. 20:00 21.15 A. Doufikar “ “  
  

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

  
. 
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Update vanuit het bestuur 

 

Het seizoen is inmiddels een aantal weken onderweg en afgelopen weekend hebben ook de 

seniorenteams op ons eigen veld gespeeld. Nog even moeten we gebruik maken van tijdelijke units 

maar er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het paviljoen. Zo zit er veel werk in het 

aanpassen van tekeningen, het aanvragen van offertes, het onderhandelen met leveranciers en 

gesprekken met de gemeente. Het paviljoen wordt momenteel afgebroken bij de RAI en zal deze week 

getransporteerd worden en op ons terrein worden opgeslagen. Ervan uitgaande dat het College deze 

week het formele akkoord zal uitspreken voor het paviljoen, kan begin november door de aannemer 

begonnen worden met het plaatsen van het paviljoen. Vervolgens kunnen we zelf aan de slag met het 

aanleggen van de kleedruimtes en douches en het inrichten van het paviljoen.   

 

Omdat we de nodige financiële steun kunnen gebruiken is inmiddels begonnen met de club van 50. 

Via de website kan iedereen een financiële bijdrage leveren zodat we extra faciliteiten kunnen 

realiseren. Via onze website kan via iDEAL of automatische incasso een donatie gedaan worden maar 

er kan ook geld worden overgemaakt naar ons rekeningnummer NL94 RABO 0157 0275 89  t.n.v. SC 

Muiden. Vermeld wel je naam en dat het om de club van 50 gaat. 

 

De komende weken zullen de contributiefacturen verstuurd worden. In het verleden kostte het vaak 

veel moeite om alle contributies te innen en daarom zal met ingang van dit seizoen de inning worden 

uitbesteed aan ClubCollect. ClubCollect is geen incassobureau maar ClubCollect neemt de 

administratieve verwerking van de contributie inning over. Via SMS en e-mail zullen betaalverzoeken 

worden verstuurd. In dit bericht vindt je een link naar je persoonlijke betaalpagina van ClubCollect. Hier 

kun je je factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kun je ook kiezen of je de contributie in een keer 

wil betalen of in drie termijnen (november, januari en maart). Betaling in drie termijnen kost wel per 

termijn €0,50 extra. Vervolgens kan naar keuze betaald worden via iDEAL of via automatische 

incasso. 

Al onze leden kunnen erop vertrouwen dat deze verwerking zal plaatsvinden volgens de vereisten 

onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Wanneer er vragen zijn over de contributie neem dan 

contact op met penningmeester@scmuiden.nl 

Voor alle andere vragen kan ook altijd contact met ons worden opgenomen via bestuur@scmuiden.nl.  

 

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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Beste leden, 

 

Gezien de berichtgeving in de media over kunstgrasvelden en gezondheid willen wij onderstaand 

bericht van de KNVB graag met jullie delen. Wij zullen de bevindingen van Zembla en eventuele acties 

van de KNVB volgen en jullie informeren. 

 

--- bericht knvb --- 

 

Beste bestuurders, 

Televisieprogramma Zembla besteedt woensdagavond aandacht aan mogelijke gezondheidsrisico’s 

van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Het Rijksinstituut 

voor Veiligheid en Milieu (RIVM) heeft in het verleden meerdere onderzoeken gedaan naar de 

gezondheidseffecten van sporten op de met rubberen korrels ingestrooide kunstgrasvelden en 

vastgesteld dat er voor de sporters geen gezondheidsrisico’s zijn. Zembla stelt dat de opzet van de 

onderzoeken onvoldoende zekerheid biedt om die conclusie te kunnen concluderen. 

 

De KNVB wil dat iedereen op een gezonde en veilig manier kan voetballen. Voor wat betreft de 

gezondheidsrisico’s van SBR-rubbergranulaat, baseert de KNVB zich op de expertise en feitelijke 

informatie van het Rijksinstituut voor Veiligheid en Milieu (RIVM). Dat is het kennisinstituut dat in 

opdracht van de overheid zich ontfermt over de volksgezondheid in Nederland. Het RIVM heeft op 

basis van diverse onderzoeken vastgesteld dat er bij het sporten op met rubberkorrels ingestrooide 

kunstgrasvelden geen gezondheidsrisico is te verwachten. Het RIVM heeft de KNVB laten weten nog 

steeds achter de resultaten van deze onderzoeken te staan. 

 

Bevindingen Zembla zorgvuldig bekijken 

Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels 

gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het 

programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer 

onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en 

gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters. De Vereniging Sport en Gemeente (VSG), de 

instantie die gemeenten en sportverenigingen adviseert over kunstgrasvelden, deelt het standpunt van 

de KNVB. Aanstaande maandag staat er al een afspraak gepland over kunstgras met onder meer het 

RIVM, VSG en kunstgrasfabrikanten. De bevindingen uit het programma Zembla worden hier ook 

besproken. 

 

Lees verder op KNVB.nl 
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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 
 



 
 

 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rooster   bestuurder van dienst      2016/2017  
      
zaterdag 15 oktober  Zondag  16 oktober  
ochtend Jaap van Lom Va. 08.00 uur ochtend   
middag Jaap Zeeman ?  middag   
      
zaterdag 22 oktober  Zondag  23 oktober  
ochtend  va. 08.00 uur ochtend   
middag   middag   
   

 
   

Zaterdag  29 oktober  zondag 30 oktober  
ochtend Jaap van Lom Va. 08.00 uur ochtend   
middag   middag Jaap Zeeman Va 11.00 uur 
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Kantinedienst Bredius 
 

Ondanks onze kleine tijdelijke behuizing willen wij er toch voor zorgen dat de mensen een kopje 

thee/koffie of frisdrank kunnen kopen. 

Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de inkomsten van de vereniging. Alle kleine beetje helpen. 

 

Daarom beginnen wij weer met de kantinediensten. Bij de aanvang is iemand aanwezig om alles 

uit te leggen. 

LET DUS GOED OP IN HET CLUBBLAD OF OP DE SITE, WANNEER JE AANGESCHREVEN 

STAAT OM DEZE DIENST TE DRAAIEN. 
 

Zaterdag 15 oktober: 
08.15 - 10.30 uur   Ouder C. Larooy 
10.30 -1 3.30 uur   Ouder J. Teeuwissen 
13.30 - 16.30 uur   Ouder T. Dijkmans 
 
Zaterdag 22 oktober:  
Geen wedstrijden 
 
Zondag 23 oktober: 
Geen wedstrijden 
 
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 
 
 

mailto:kantine@scmuiden.nl


 
 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 15 oktober 2016 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Sc.Muiden 15-1 – Waterwijk 15-2   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 132327 

Aanvang: 14.15uur 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 
Gretta Reintjes, 0294-413706 

   
 Sc.Muiden  13-1 – ASV’65 13-1G  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 96650 

Aanvang:  12.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
 Sc.Muiden  13-2 – Wasmeer 13-4  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  95094 

Aanvang: 11.15 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 – Eemnes 11-4   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.91247 
Aanvang:  10.00 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “ Bredius”  veld 1 Muiden 

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

D.Martinez; tel.06-21207355 
 

   
 Sc Muiden 9-1  - Muiderberg 9-1      

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 89557 
Aanvang: 09.00 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportp. “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: Dhr. M.Maijer. tel. 06-54798135  

   
 Sc Muiden  9-2 – Buitenboys 9-7   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 108223 
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 14 oktober 2016 
 ’t Heertje 4 - Sc Muiden Heren 1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 47733 
Aanvang: 21.05 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”Kerkelanden”   veld 1 Hilversum 
Leiders:   
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 15 oktober 2016 Ook op www.scmuiden.nl 
   

 ScMuiden/Weesp 35+   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr:  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark ””  veld 4  
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-

11330448 
   

 Houten 45+ - ScMuiden/Weesp 45+    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 76745 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Oud Wulven ”   veld 3 Houten 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  
   

 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 16 oktober 2016 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Weesp FC 19-2 - Sc.Muiden 19-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 68852 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Papelaan”  veld 1 Weesp 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-53816292 W. Boekee, tel. 06-

14187804 
   

 Waterwijk 4 - Sc.Muiden 2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 65852 
Aanvang: 12.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Rie Mastenbroek”  veld 1 Almere 
Leiders:   
   

 Hooglanderveen 4 - Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 59636 
Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Willem Tomassen”   veld 4 Hooglanderveen 
Leiders:   

 
 

 Afdeling zaalvoetbal  
Vrouwen 

vrijdag 14 oktober 2016 

 AZV VR 1 - Sc.Muiden VR 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 151814 
Aanvang:  21.05 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sporthal “Oostenburg”veld 1 Amsterdam 
Leiders:   
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Uitslagen 8-9 oktober 2016/2017 
 

Uitslagen   Zaalvoetbal  Uitslagen  zaterdag veldvoetbal  

5 okt.Sc Muiden HR 1-Kortenhoef ’94 4     3 - 7                

3 okt.Sc Muiden VR 1 – OSV VR 1            2 - 5                    Muiden/Weesp 35+  

Uitslagen zaterdag veldvoetbal    Muiden/Weesp 45 – Buiksloot 45+               5 - 3      

Victoria 15-4 - Sc Muiden 15-1                   1 - 2  

Sc Muiden 13-1 – Victorria 13-5                  NG                  Uitslagen  zondag veldvoetbal2016  

Eemnes 13-4 - Sc Muiden 13-2                 0 - 12 Sc Muiden 19-1 – Buitenboys 19-2              3 - 4 

Almere FC 11-7 - Sc Muiden 11-1            17 - 3 Sc Muiden 1                                   

Sc Muiden 9-1 – Buitenboys 9-5                8 - 0          Sc Muiden 2 – Allen Weerbaar 3                 1 - 3                         

Eemnes 9-2 - Sc Muiden 9-2                     5 - 0      Sc Muiden 3 – Eemboys 2                           9 - 2                            

  
 
 
 
 

                   
 
 
 

Wedstrijden 22/23 oktober: Geen veldwedstrijden! Let op inhaalprogramma 
 

Sc Muiden 15-1 –  u Muiden/Weesp Ve35+   

Sc Muiden 13-1 –  u Houten 45+ - Muiden/Weesp VE45+  u 

Sc Muiden 13-2 –  u   

Sc Muiden 11-1 –  u Sc Muiden 19-1  u 

Sc Muiden 9-1  -  u Sc Muiden 2 u 

Sc Muiden 9-2  -  u Sc Muiden 3 u 

  17-okt. Muiden VR1 – Golden Stars V1 21.00 u 

  21-okt. OSV VR1 / Sc Muiden VR1 20.10 u 
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FC Weesp/SC Muiden – Buiksloot Veteranen 45+       5-3 

Na twee onflatteuze gênante en geflatteerde nederlagen die een behoorlijke deuk sloegen in de pakjes 
boter op leeftijd, waren we hunkerend toe aan een iets minder dramatisch resultaat. Op een met 
ongevaarlijke korreltjes ingestrooid kunstgrasveld mochten we vandaag de heren van Buiksloot 
ontvangen. Zover mij bekend voor ons een onbekende tegenstander, maar dat hield de gemoederen 
niet of nauwelijks bezig. De tegenstander was wat laat op het veld en doorgaans hebben we genoeg 
tegenstand aan onszelf, maar met een heuse opponent is het allemaal toch net ff leuker. De leiding lag 
in handen van een in gedistingeerd rood geklede arbiter die uitblonk in anonieme autoriteit en ons op 
gepaste professionele wijze door de 85 minuten heen loodste. Door zijn wijze van leidinggeven op de 
achtergrond en aanwezig zijn als het even nodig dreigde te zijn hield hij zo objectief mogelijk fluitend 
de partijen meer dan aardig in evenwicht, waarvoor dank. Hoewel we er van doordrongen waren dat 
we al twee pijnlijke verliespartijen op ons besmette blazoen hadden staan en een derde zeperd van 
dat kaliber alles behalve wenselijk was, begonnen we toch weer wat slapjes aan het treffen. 
Voetballend was het redelijk op orde; meer dan eens wisten we deelgenoten van dezelfde kleur te 
vinden met de bal, maar in de duels was onze vermaarde felheid nog een beetje zoekende. In het 
onderlinge coachen was de felheid inmiddels al weer op volle oorlogssterkte, maar in duels om de bal 
misten we de winnaarspassie nog wat hier en daar een tikkeltje. Buiksloot bleek elkaar onderling 
gemakkelijk te kunnen vinden en wij lieten dat heen en weer geschuif argwanend toe. Ondanks de 
afwezigheid van enkele voetbalgappies op strategische plekjes, was de leiding er toch weer in 
geslaagd om een representatief 45+ elftal op de been te brengen met wat jokers en troeven achter de 
hand, op de bank. Daar hadden zij gezelschap van de hofnar en zijn jonkvrouwen die het geheel 
glimlachend en goedkeurend gade sloegen met in het achterhoofd het idee dat ongeacht de uitslag het 
gerstenat en de icetea weer rijkelijk zou vloeien na het laatste fluitsignaal. Uiteraard met dank aan de 
in prachtig blauw gestoken barcrew. Enfin, Buiksloot was net even opdringeriger dan wij om de score 
werkelijk te openen en wisten ruim voor de thee maar liefst 2x het net denkbeeldig te doen bollen. Dat 
zat niet in de planning en kwam niet in onze snode plannen voor, maar het was de ontluisterende 
harde waarheid van het moment. Hoewel de bezoekers wat sterker oogden en acteerden waren we 
zeker niet kansloos. Sterker nog, de kansen vlogen ons om de oren, maar het lukte maar moeizaam 
om te scoren. Gelukkig hadden we de man in ons midden die als twee druppels water niet op Ruud 
Gullit lijkt die zijn scorende stempel op de wedstrijd wist te drukken en in samenwerking met andere 
aanwezigen de theestand op een wat aangenamer evenwicht wist te brengen. Twee-twee met de rust; 
dat was even wennen. Het middagdutje sluimerde kennelijk nog even door na de hervatting want voor 
we het goed en wel beseften was de stand weer omgebogen in een achterstand. Om mysterieuze 
redenen is het derde tegendoelpunt tot nu toe immer een treffer met een hoop vraagtekens. Niet qua 
geldigheid, maar meer in de zin van wat overkomt ons nu en hoe heeft het zover kunnen komen? Na 
wat tactische omzettingen aan onze zijde en een geleidelijk toenemende verslapping aan de overzijde 
kregen we meer vat op de wedstrijd. De 3-3 werd al snel binnen gekegeld waarna we op zoek konden 
naar de zege. Het aantal kansen en missers nam onnavolgbaar toe, maar zo af en toe werd het 
Buiksloot toch net te machtig. Uiteindelijk mochten we de gefantaseerde beker omhoog houden met 
een keurige en in consensus afdwongen victorie die niemand ons meer af kan pakken. De eerste 
punten zijn binnen, eerder dan verwacht, en de pinten werden geestdriftig rondgedeeld. Top dat ook 
enkele geblesseerden aanwezig waren om hun makkers te zien zegevieren.  Dat heeft het 
groepsgevoel zeker niet verzwakt. Tot Houten!              
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Op de Nieuwe locatie: 

 
Het was vandaag de eerste speeldag dat de senioren en de A1 hun spel konden 
vertonen op ons eigen Bredius terrein. 
De A1 (JO onder 19) hebben ondanks een tekort aan spelers ( op een gegeven 
moment waren er door blessures slechts 7 spelers op het veld!) toch de wedstrijd 
tegen Buitenboys JO19-2 op karakter kunnen spelen met een klein verlies van  
3 – 4. 

 

 
 
 

Het is niet wat het lijkt, maar door een tijdelijk tekort aan kleedkamers waren de 
teamspelers van het 3e team genoodzaakt om zich buiten om te kleden; waarbij er 
een speler een strip-act wilde opvoeren. 
Ondanks de moeilijkheden wist het 3e team de tegenstanders van Eemboys 2 op te 
rollen met een uitslag van 9 – 2 ! Gefeliciteerd. 
 
Het 2e team heeft op deze eerste speeldag op de Bredius tegen het team van Allen 
Weerbaar 3  jammerlijk verloren met 1-3.. 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (46)  

 

Korrels. 
Heel vaak neem ik zaken met een korreltje zout op. Ze zeggen maar wat! Maar……! De discussie over 

kunstgrasvelden neem ik wel serieus. Het is jaren geleden dat ik een opmerking kreeg van onze 

wasdame. Zij klaagde over de oerzwarte rubber korrels in de sportkleding. En het maakte niet uit of het 

korrels gemaakt waren van Vredestein banden of van Continental banden. Met het wassen van de 

vervuilde kleding liep ze gewoon de kans om haar wasmachine te verliezen. En ook hier maakte het 

niet uit of het een Miele of een Bosch wasmachine was. Ze nam het risico om haar wasmachine kwijt 

te raken.  

Maar nu de discussie over gezondheid gaat, wordt het natuurlijk wel een graadje erger. Wat voor 

gezondheidsproblemen kan men wel niet oplopen. Zwarte kinkhoest of zwarte ontlasting. Noem maar 

op! Er wordt geadviseerd om na de wedstrijd te gaan douchen. Maar hoe kan men douchen bij een 

club als sc Muiden. Er zijn geen douches beschikbaar. Gelukkig kan er maar op een veld met 

natuurgras gespeeld worden. De gemeente Gooise Meren dient zich toch wel een paar keer achter 

hun slechthorende oren te krabben voordat er op de Bredius Driehoek een kunstgrasmat wordt gelegd. 

Een alternatief is natuurlijk om nog twee echte grasvelden aan te leggen. Maar dit advies zullen ze wel 

met een korreltje zout in de Gemeenteraad behandelen.  

Een kunstgrasveld heeft ook een negatieve invloed op de resultaten van een voetbalteam. Neem nu 

de Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+. Op kunstgrasvelden wordt zelden een positief resultaat 

behaald. De keeper durft niet tussen de korrels door te duiken en de spelers maken alleen maar een 

sliding als ze een zwarte slidingbroek aan hebben. De angst voor hun gezondheid is duidelijk 

aanwezig. 

Hierbij verzoek ik de KNVB om een goed advies te geven en de zwarte korrel met de grootste prioriteit 

te behandelen. 

FvW. 

   Politiek serieus nemen? Dat gaat mij twee korrels te ver! 
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Herkent u deze nog? 
De komende tijd zal Franz van Waard regelmatig foto’s uit 

de oude doos publiceren. 
 
 
 
 
 

 

 

10 jaar samen! 
 

 
 
 
 
 
 

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

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