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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 
     
 
 
 

              
 

Slagerij Dalmulder 

Dorpsstraat 14,   1399 GV Muiderberg 

Tel. 0294-261315 



 

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

Materialen Ben Oevermans, Jaap Zeeman  
 

  

    
Ledenadministratie: Jaap Zeeman   0294-261286 Tafeltennis: 
 Ben Oevermans 06-28058421 Wim van den Bos        0294-263163 
E-mail: ledenadministratie@scmuiden.nl   
    
Vertrouwenspersoon: vacant  Coördinator kantinerooster 
E-mail vertrouwenspersoon@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 Dwight Loy 06-52308816 

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag            Jaap van Lom 06-51306867 

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: 
 

Vrijdag 13 oktober.     20.00 u 7 x 7 voetbal Kunstgrasveld Sc Muiden 

Maandag 23 oktober: 20.00 u Vergadering HB Plaats: Bestuurskamer: Bredius 

Vrijdag 27 oktober.    20.00 u 7 x 7 voetbal Kunstgrasveld Sc Muiden 
 
 

 

 

7 x 7 voetbal 
Het huidige seizoen gaan we weer beginnen met een interne 7 x 7 competitie op 

ons sportpark. 
De wedstrijden zullen worden gespeeld op de tweede en vierde vrijdagavond van 

de maand. 
De eerstkomende wedstrijden zij op vrijdag 13 en vrijdag 27 oktober. 

De aanvang is 20.00 uur. 
Aanmelden bij Ed de Leeuw, tel. 06-23914705 

 
 

Herkent u deze nog? 

 

 

Yellow friends forever! 
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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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bestuurder 

      
 
 
 
 
van  

 
 
 
 
 
Dienst 2017- 

      

      
Zaterdag  14 oktober  Zondag  15 oktober  

Ochtend Jaap van Lom  10.00 uur Ben Oevermans  
      
      
Zaterdag  21 oktober  Zondag  22 oktober  
Ochtend Jaap van Lom  uur   
      

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt. 
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Kantinedienst Bredius seizoen 2017-2018 
 

 

Wij zijn  weer begonnen 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 14 oktober     Zondag 15 oktober 
09.45-13.00 u. Jo 15-1. Ouder T.Hesseling  09.30-14.00 u. Ada Gieling 
    Ouder D. Feley 
 
Zaterdag 21 oktober     Zondag 22 oktober 
09.45-12.30 u.Jo 10-1 Ouder T.van Eijck  NNB 
    Ouder T.Schutz 

      
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 
 

 



 
 

Trainingen SC Muiden op Bredius sportpark seizoen 2017/2018  

Start pupillen vanaf maandag 4 september 

Start senioren vanaf dinsdag 29 augustus 
 

Het trainingsschema  
 

 

Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 

       

Maandag Jo 11-1 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 06-18341204 

 Jo 15-1 2b 18.30 19.30 Co Sorbach 06-25002274 

       

Dinsdag Jo 10-1 2 17.00 18.00 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo  9-1 2 17.00 18.00 Remco Larooij  

 Keepers 2b 17.00 19.00 Johan Smit 0294-262405 

 Jo 13-1 2a 18.00 19.00 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2 19.00 20.15 Abdul Doufikar  

 Zondag 3/4 2 20.15 21.30 Ed de Leeuw 06-23914703 

       

Woensdag Jo 11-1 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 0618341204 

 Jo 15-1 2a 18.30 19.30 Co Sorbach 06-25002274 

       

Donderdag Jo 10-1 2 17.30 18.30 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo 9-1 2 17.30 18.30 Remco Larooij  

 Jo 13-1 2a 18.30 19.30 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2 19.30 20.30 Abdul Doufikar  

       

Vrijdag Mini pup 2a 15.00 16.00 Michel Balk 06-47820770 

 dames 2a 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 Zaalvoetbal Heren      13 oktober 2017 

 Laren’99 5 - Sc Muiden H 1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 20384 

Aanvang:  20.10 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sporthal :”De Biezem”   veld 1 Laren 
 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen. 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
J. van Lom; tel 06-

51306867 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 14 oktober   2017 Ook op www.scmuiden.nl 

 Sc Muiden Jo 15-1 – Victoria 15-1  
Scheidsrechter Dhr. J de Jong Wedstrijdnr.:76978 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/vertrek: 
Ligging: Sportpark “Bredius” Veld 1 Muiden 
Leiders: R. de Bacchianico, 06-11310038 Gaillaame, 06-12079751 

 Fc Weesp 13-3 - Sc.Muiden  Jo 13-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  99564 

Aanvang: 13.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark .”de Papelaan”veld 2 Weesp 

Leiders: Joost Geijsen Radboud Teuwissen 

 D.O.B. 11-1 - Sc. Muiden Jo 11-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 97014 
Aanvang:  09.30 u Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “D.O.B.”  veld 2 Nigtevecht 
Leiders: Rachid Chehtite; tel.06-46378548.   

Cindy van Dijk; tel.06-23495325 
D.Martinez; tel.06-

21207355 

 SC Muiden Jo 10-1 – Waterwijk 10-7  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.77219 
Aanvang: 10.30  uur    Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark “Bredius”  veld 2 Muiden 
Leiders: Remco Larooij, tel. 06-42214722 Michel Balk; 06-47820770 

 Geinburgia 9-1 - Sc Muiden  Jo 9-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 99682 
Aanvang: 10.00 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark :”Bob de Vries”   veld 1 Amsterdam/Driemond 

Leiders: Ingrid Nauta, tel. 06-18912004 Deborah Mansvelder, 06-
49631526 

 

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag. 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag  14 oktober2017  NNB Ook op www.scmuiden.nl 

 Scherpenzeel 35 - ScMuiden/Weesp 35  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 125237 
Aanvang: 14.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “De Bree O”  veld 2 Scherpenzeel Gld 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Robert Mansvelder tel. 

06-48786470 

 Houten 45+ - ScMuiden/Weesp 45+   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 74872 
Aanvang:  15.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Oud Wulven”   veld 5 Houten 
Leiders: Victor Zwart, 06-21858310 A.de Jong, 06011330448 

http://www.scmuiden/
http://www.scmuiden/


 
 

 Afdeling Voetbal 
Zondag 

Zondag 15 oktober 2017   Jaap van Lom  
Tel. 06-51306867 

   

 Hooglanderveen 3 - Sc. Muiden 2   
Scheidsrechter 
 
 

 Wedstrijdnr. 60359 

Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Willem Tomassen”  veld 4 Hooglanderveen 
Leiders: D.Loy, tel. 06-52308816  

 Sc. Muiden 3 – Muiderberg 2  
Scheidsrechter: Dhr. E. Groen Wedstrijdnr. 68830 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders:   

 Sc. Muiden 4  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur   Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “’’  Veld   
Leiders:   
 
 
 
 
 

Wedstrijden 21/22 oktober 2017:  

Muiden 1 H    

Sc Muiden 15-1  Muiden/Weesp 35+ - EDO 35+1 14.00 u 

Sc Muiden 13-1   Waterwijk 45+ - Muiden/Weesp 45+  15.00 u 

Sc Muiden 11-1   Sc Muiden 2  

Sc Muiden 10-1 – Victoria 10-4 10.30 u Almere Fc 4 - Sc Muiden 3 11.30 u 

Sc Muiden 9-1  Sc Muiden 4     

 
 
 
 
 

Uitslagen 7/8 oktober 2017 

Sc Muiden H1  - Laren’99 4 H 3 - 6 Sc Muiden/Weesp 35+ - De Meern 35+ 3 - 0 

  Waterwijk 45+ - Sc Muiden/Weesp 45+ 5 - 1 

CSW 15-3 - Sc Muiden 15-1 0 - 10   

Sc Muiden 13-1 – Ijburg 13-4 1 - 5   

Sc Muiden 11-1 – SDO 11-3  2 - 3 Sc Muiden 2 – RODA 46 5 3 - 5 

Zuidvogels 10-3 - Sc Muiden 10-1  4 - 15 WV-HEDW 11 - Sc Muiden 3 5 - 2 

Sc Muiden 9-1 – Buitenboys 9-4 3 - 12 Soest SO 6 - Sc Muiden 4  3 - 3 
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Zondag 2 tegen Roda 46 5 

Wedstrijd begonnen goed ijzersterk combinatie tussen middenvelders en spitsen waardoor er na de 
8ste minuut een doelpunt gemaakt word door Joost. Door deze doelpunt werd de tegenpartij wakker 
geschut en dat lieten ze meteen zien in de tegen aanvallen waardoor SCMuiden na de 24ste minuut 
achter stond met 1-3. Door deze aanvallen was de Zondag 2 even de weg kwijt maar herpakte zich 
weer goed, ze lieten zich niet kennen wilden niet onder doen voor de tegenstander. Kunar maakt de 2-
3 op de 31ste minuut en waarna de schaduw spits van Joost de 3-3 maakt in de 43ste minuut. We 
gaan de rust in met gelijk spel. Tweede helft bieden we nog goed tegen stand en dan merken we op 
dat de tegen partij toch iets sterker is op gebied van conditie. Want de in de 70ste minuut valt de 3-4 
en probeert SCMuiden alles op alles op weer een gelijk spel te maken. Helaas lukt dat niet en valt 
 er weer een doelpunt in de 78ste minuut. Bij de fluit signaal is de stand dan ook 3-5.  
Onze Zondag 2 is nog zoekende naar de juiste spelvorm en moet nog de ritme vinden van het 
senioren spel. Zodra zij deze hebben gevonden dan gaat het daklos in  SCMuiden. 
Zondag 2 Fan 
 
 
 

Sc Muiden Jo 9-1 – Buitenboys Jo 9-4    3 – 12 
Na 2 gewonnen wedstrijden begonnen we vol goede moed aan de wedstrijd. In de regen en harde 
wind stonden we om 8.45 uur al warm te draaien en startten we om 9.00 uur. 

Al snel bleek dat de tegenstander van vandaag een stukje beter was dan de vorige tegenstanders. Ze 
waren feller en sterker in de duels. Muiden deed zijn best door hard te werken en Vinn keepte als een 
tijger. Helaas konden we niet verhinderen dat het met rust al 0-6 stond. 

Na de rust ging Stefano keepen en Vinn voetballen en probeerde we tactisch wat anders te 
spelen.  Dit hielp, want Muiden kwam soms aan aanvallen toe. De tegenstander scoorde er 
ondertussen nog rustig op los maar bij 0-11 scoorde Vinn een mooie treffer na een pass van Joram. 
Hierna was Job nog aan de beurt om 2 doelpunten te maken zodat de einduitslag op 3-12 kwam. 
Jammer jongens en meiden, deze tegenstander was een maatje te groot. Volgende week uit tegen 
Driemond! 
 

 
Sc Muiden Jo 13-1 – IJburg Jo 13-4        1 - 5 
Afgelopen zaterdag om 11 uur was de thuis wedstrijd van sc Muiden o13-1 tegen IJburg. Wij 

begonnen de wedstrijd met een complete selectie, in totaal 15 jongens sterk, dus 4 reserves. Vanaf de 

start begon het te regenen en is het tijdens de wedstrijd alleen maar harder gaan regenen.  

De eerste helft kon Muiden goed tegenstand bieden aan IJburg. De tegenstander kwam met 0-1 voor 

maar door een overtreding op Jay kreeg Muiden een penalty die door Jay zelf benut werd. Ruststand 

was 1-1 en dat was terecht. De tweede helft was een ander verhaal, Muiden liep de gehele 2e helft 

achter IJburg aan, en het is dat zij wat goede kansen mistte, anders was de uitslag nog een stuk hoger 

geweest dan de 1-5 uiteindelijke uitslag.  Dit team was gewoon beter ingespeeld en een maatje te 

groot. Volgende week de derby der derby's uit tegen Weesp, nieuwe ronde, nieuwe kansen. 

Radboud Teuwissen 
 
 

Waterwijk 45+1 - Sc Muiden/Weesp 45+     5 - 1 
Wij zijn vermoedelijk het laatste elftal eh zevental dat de competitie voor deze jaargang is begonnen. 
Na een ruime ontwenningsperiode is het even wennen aan het nieuwe spelconcept. Na - sinds de 
jongste jeugd – decennialang elf tegen elf te hebben uitgeoefend zijn we dit jaar min of meer           12 



vervolg 
gedwongen om op een half veld 7 tegen 7 te proberen. Dat is niemand zijn zonde of schuld, maar door 
een gebrek aan actieve werkelijke 45+ spelers kunnen we dit jaar niet anders dan een stapje terug te 
nemen. In de praktijk betekent dat een paar stapjes erbij, want deze vorm van zaalvoetbal buiten is 
behoorlijk intensief en inspannend. Omdat er minder spelers zijn binnen het halve veld kan niemand 
zijn snor meer drukken. Dat is misschien niet zo’n handige uitspraak aangezien we niet zoveel snorren 
in het team hebben. 

Qua inzet zat het in ieder geval wel snor, maar dat het wennen was is wel gebleken. Waterwijk had al 
2 wedstrijden achter de rug, dus die hadden een voorsprong in dat opzicht. Wij waren duidelijk nog 
een beetje op zoek naar ons plekje in het veld en wie nou waar precies moest staan en opereren. Ook 
was al snel helder dat een kleine verslapping grote gevolgen kon hebben. We hielden aardig stand, 
maar onze tegenstanders waren wat gewiekster en net iets meer ervaren. We waren blij verrast door 
de aangetrokken versterkingen; die duidelijk hun mannetje stonden onder de spreekwoordelijke lat en 
daarvoor.  
Het omkleden voor de wedstrijd was licht chaotisch aangezien we geen kleedkamer kregen 
toegewezen, maar een locker waar onze tassen na het omkleden en tijdens de wedstrijd in verstopt 
mochten worden. Uiteindelijk vonden we toch een ontsloten kleedkamer waar we ons tussen de gras- 
en consumptieresten van onze voorgangers mochten omkleden. Althans, dat deden we maar gewoon, 
aangezien de gang en de buitenlucht nog minder comfortabel waren voor een striptease. Wellicht 
hadden we ons vooraf iets beter moeten laten voorlichten over de aangepaste 7x7 regels, maar het 
werd nergens onaangenaam. Het enige minder leuke moment was de onvrijwillige botsing tussen twee 
gedreven spelers die onze nestor een zwellende en verkleurende knie opleverde die hem het verder 
spelen onmogelijk maakte. Pijnlijk jammer. De scheidsrechter in Paaskuikengeel deed zijn best om het 
spel naar eer en geweten te leiden en merkte dat het ontbreken van assistent scheidsrechters een 
beroep deed op de eerlijkheid van de 2 teams in het veld. Op een enkel vraagtekentje na ging dat 
eigenlijk heel goed en soepeltjes. De nieuw aangewaaide keeper bleek een openbaring voor de lat (hij 
was te lang om er veilig onder te kunnen staan) en hij was er mede verantwoordelijk voor dat onze 
eerste wedstrijd niet in een deprimerende afstraffing uitmondde. Nadat Waterwijk een ruime marge 
had bekokstoofd en wij na een geoliede aanval een keer hadden tegen gescoord namen de 
poldermannen wat gas terug. Het eerste half uur stond hun gashendel vol open, dus het zou zo maar 
kunnen dat bij hen ook de verzuring toesloeg. We kregen wat aanvalsruimte en enige kansjes maar we 
wisten dat nog niet uit te buiten en succesvol te benutten. Het gevoel overheerst echter dat we echt 
wel beter kunnen en ook zullen!  

De competitie tot de winterstop is klein, en naast Waterwijk treffen we Houten, NVC en Altius en 
sommigen wat vaker dan de anderen. Over 14 dagen staan we weer bij Waterwijk op de stoep; ook 
dat zal even wennen zijn. Tegen de ras optimisten die maar blijven gillen dat 7 tegen 7 ouwe 
lantarenpalenvoetbal is zou ik zeggen….probeer het eens! In ons veteranenhart spelen we (nog) liever 
elf tegen elf op een heel veld, maar we zijn blij dat we in ieder geval elke week onze gezamenlijk 
energie op ludieke wijze kwijt kunnen tegen lotgenoten. De meeste van de vandaag geïncasseerde 
tegengoals waren het directe gevolg van te traag handelen en persoonlijke fouten; maar die momenten 
zullen zeker minder worden. Ook was het geen verrassing dat je gerust enkele reservespelers mee 
kan nemen op het mobiele wedstrijdformulier, want gezien de leeftijd en de staat van onderhoud is een 
krasje snel opgelopen. En als je gehinderd wordt door een pijntje, een echte blessure of gewoon 
buiten adem bent dan is het fijn als er iemand buiten de lijnen staat die je leed wil verzachten en de 
honneurs wil waarnemen. Volgende week een iets andere opstelling in het veld tegen Houten en dan 
weer naar de polder. Ik vind het nu al leuk!     
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Schrijf een stukje voor mij Franz (83) samen met Robert M. (1).   

 

Samen! 
Een stukje met iemand anders schrijven voor een clubblad valt niet mee. Want iedere schrijver heeft 

een andere invalshoek. Er zijn verschillen, doch ook overeenkomsten.  De ene schrijver leidt een 

wedstrijdverslag in met een anekdote en een ander start direct met een verslag van de wedstrijd. Deze 

verschillen dienen door de lezer gerespecteerd te worden. Punt uit. 

Hierbij het verslag van de wedstrijd Fc Weesp/sc Muiden Veteranen 35+ tegen De Meern Veteranen 

35+, zoals die afgelopen zaterdag gespeeld werd  op het 2e veld van het sportpark Fc Weesp te 

Weesp in de provincie Noord-Holland.  

“Voor de wedstrijd werden de gesponsorde trainingspakken uitgedeeld. Voortaan kunnen we meer 
eenheid van tenue tonen. Zal het ook de eenheid in het team versterken? 
Ondanks de regenachtige dag bleef het gedurende de warming-up, de eerste en een groot deel van de 
tweede helft droog. Maar ook de veteranen ontkwamen niet aan de regen. 
Met 14 man op papier leek er geen vuiltje aan de lucht. Toch bleef het tot vlak voor aanvang van de 
wedstrijd spannend of alle 14 spelers er vanaf het begin waren. Voor enkele spelers was het in de 
tweede helft van vorig seizoen zo gewoon geworden dat we op de Bredius in Muiden speelden, dat ze 
daar naar toe waren gegaan. Toch was de uitnodiging duidelijk; we speelden in Weesp. Zelfs een 
Weesper was naar Muiden gekomen, maar kon weer snel retour. 
De voorafgaande spanning werd groter omdat 3 van de 14 vedetten fysieke ongemakken hebben 
waardoor ze vooraf niet zeker waren of zij een hele, een halve wedstrijd of überhaupt konden spelen. 
Met hen werd de wedstrijd dan ook gestart en 3 fitte toppers stonden klaar voor als de roep om 
vervanging daar was. 
Dat bleek al na 5 à 10 minuten toen Sander de Jager iets hoorde en voelde knakken in zijn knie. Via 

kleedkamer en douche toog hij naar de huisartsenpost. Sterkte Sander ! Naar verwachting 
versterkt hij voorlopig de 35+ matadoren niet. De andere twee spelers met een vraagteken hielden het 
de eerste helft wel vol. 
 
De 35+ experimenteerde met het 4-3-3 systeem. Met 3 spitsen met de nodige ervaring was de 
verwachting dat er meer druk gezet kon worden en daarmee dus meer scoringskansen waaruit de 
nodige doelpunten zouden vallen. Uit tegen Zuidvogels werd er slechts vijf keer gescoord. 
De druk was er wel, de kansen kwamen er. De doelpunten bleven echter uit. Alleen een afgeslagen 
bal, halverwege de eerste helft, werd ingeschoten door onze Italiaanse centrale middenvelder van dat 
moment en vloog met een prachtige curve het vijandige doel in. 
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 Tegenover de bedoelde voordelen van het 3-spitsensysteem stond het middenveld met regelmaat in 
ondertal wat extra druk op de     Muider/Weesper defensie gaf. Gevaarlijke momenten waren er zeker, 
maar gelukkig werd de nul gehouden. De ruststand was 1-0, maar had groter moeten zijn. 
 
Tijdens de rust werd onze, vooraf fitte, Marc van de Mortel gewisseld als gevolg van zijn in de eerste 
helft opgelopen schade aan zijn knie. Uit voorzorg werd Erik Meijerink ook aan de kant gehouden voor 
de tweede helft, maar bleef als enige wissel nog paraat voor noodgevallen. We hadden immers Rob 
de Vries nog in het veld staan die met fysieke ongemakken rondliep en hij twijfelde of hij de wedstrijd 
uit kon spelen. De opstelling werd toch weer teruggebracht naar 4-4-2 om meer overwicht op het 
middenveld te krijgen en van daaruit de druk op het doel van De Meern te houden. In theorie klopte 
dat, maar oh! Wat was het lastig om die bal tussen de vijandelijke palen te krijgen!  Uiteindelijk 
belandde een inzet van Jordy van Pareen op de tweede paal waardoor de bal terug het veld in rolde. 
En daar kwam net de volledig vrij lopende Erkan Yilmaz aan, die alle tijd had om de 2-0 te maken en 
dat dan ook rustig deed. 
Ondanks alle druk kwam De Meern er af en toe wel uit. Wat gevaar op tegentreffers leverde. Die viel 
ook, maar dankzij attent vlaggen van onze meestervlagger en de reactie van de Bosnische 
gelegenheidsscheidsrechter met een Hollandse naam werd het doelpunt afgekeurd. Uiteraard onder 
De Meern's protest. De aansluitingstreffer telde dus niet wat een spannende De Meern hoopgevende 
2-1 stand voorkwam. Even later bezweek een verdediger van De Meern onder de druk van het 
aanvallende Muiden/Weesp en schoof de bal onbedoeld tussen de eigen palen. De 3-0 besliste de 
wedstrijd en bleek ook de eindstand van de wedstrijd die inmiddels in regenachtige omstandigheden 
plaatsvond. Een 4-3-3 of een 4-4-2 opstelling; het maakt niet uit, want wederom scoorde 
Muiden/Weesp te weinig. Maar wederom heeft Muiden/Weesp gewonnen. Held van de dag was toch 
wel Rob de Vries, die vooraf niet zeker was of hij een hele wedstrijd kon spelen. Omdat de gehavende 
Erik nog in moest vallen voor de uitvallende Marco Daalman, was Rob gedwongen de gehele wedstrijd 
uit te spelen wat hem ook lukte! Zijn er vooraf hoofdbrekens bij de leiding welke spelers reserve 
moeten staan of eventueel uitgeleend worden aan de 45+, blijkt achteraf dat 14 man zelfs iets te krap 
was. 
 
Volgende week wacht Scherpenzeel op de 35+ veteranen van Muiden/Weesp. Een eind weg, maar vol 
goede moed en voetballust zal die reis gemaakt worden.” 
Robert M. 
FvW    
 

Een voetballer en een matador tonen hun kunsten in een Arena! 
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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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