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Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  

Adres: Postadres:  Redactieadres 
 Postbus 5  redactie@scmuiden.nl  
 1398ZG 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 Vacant 06-29544895 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

E-mail: bestuur@scmuiden.nl    
Secretaris Ada Gieling 06-55079173 Voetbal zondag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl    
Penningmeester Richard van Kooij 06-41558863 wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl  

E-mail: penningmeester@scmuiden.nl    
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570 Voetbal jeugd: 
Algemeen lid Frank Blonk 06-46341806 Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl  

    
Sportcommissie:    
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Secretaris Jaap Zeeman 0294-261286  

Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765  
Zaterdag heren Arnold de Jong 06-11330448 Handbal 
Zondag heren Jaap van Lom 06-51306867 Wil de Leeuw              0294-264570 
Junioren Sebastiaan Sonius 06-18341204  
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 jeugdcommissie:  

Technische jeugdcoördinator       Herman van der Sluis 06-43251520 

Sectieleider   F en E                 Dwight Loy 06-52308816 

Sectiehoofdtrainer   F en E   en Ft       Ko Sorbach 06-25002274 

Sectieleider   Zondag            Berry Reijseger 06-19193255 

Sectiehoofdtrainer  D,C en Zondag 1           Abdul Doefikar 06-53816292 
 

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
                 NB. Het mailadres scmuiden@hetnet.nl is niet meer in gebruik !!!!!            3 
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Update vanuit bestuur 

 

Na twee weken met weinig nieuws kunnen we deze week weer vooruitgang melden voor zowel 

wedstrijden als trainingen. 

 

Ten aanzien van het spelen van onze thuiswedstrijden hebben we, na zeer goede gesprekken met het 

bestuur van de Naardense vereniging NVC, groen licht gekregen om de rest van het seizoen 15/16 al 

onze thuiswedstrijden te kunnen spelen op het complex van NVC. NVC heeft de beschikking over 3 

kunstgrasvelden en 1 natuurgrasveld en kan daarnaast gebruik maken van het rugbyveld (natuurgras). 

Dit betekent dat er nu rust en duidelijkheid komt voor de rest van het seizoen en dat er niet langer 

wekelijks allerlei geregel nodig is om thuiswedstrijden om te zetten naar uitwedstrijden. NVC heeft 

ruimte om al onze elftallen te kunnen laten spelen wat voor ons een hele belangrijke voorwaarde is om 

tijdelijk bij een andere vereniging te gaan spelen. Bij andere verenigingen waarmee wij gesproken 

hebben was dit niet mogelijk. 

Gemeente Muiden en Naarden moeten alleen nog tot overeenstemming komen over eventuele 

financiële compensatie maar hier verwachten wij geen problemen. Als SC Muiden zullen we overigens 

deel gaan nemen in het begeleiden van wedstrijden (bestuurder van dienst, scheidsrechters leveren 

en meehelpen in de bezetting van de kantine. 

 

Naast gesprekken met diverse buur-verenigingen hebben we ook nog gekeken of, na het niet 

doorgaan van RCM, op alternatieve locaties tijdelijke velden aangelegd konden worden maar dit was 

zowel qua toestemming als financieel niet haalbaar. 

Naast het kunnen spelen van onze thuiswedstrijden op zaterdag en zondag hebben we ook met NVC 

gesproken om onderling met NVC 7 tegen 7 wedstrijden te kunnen spelen. De combi-elftallen van de 

veteranen blijven hun thuiswedstrijden wel in Weesp spelen. 

 

Vanuit NVC kwam overigens de vraag of er in Muiden nog 4 of 5 jongedames in de leeftijd van 12 t/m 

14 jaar zijn die de rest van dit seizoen in het meisjes C-team van NVC willen komen voetballen. Eerst 

een paar keer meetrainen met de meiden van NVC behoort natuurlijk altijd tot de mogelijkheden. Voor 

meer informatie kan er altijd gemaild worden naar ons mailadres bestuur@scmuiden.nl 
 

 

Verder hebben wij afgelopen woensdagavond samen met de gemeente Muiden een 

voorlichtingsavond gehouden voor de buurtbewoners over het tijdelijke trainingsveld in de Mariahoeve. 

Na een welkomstwoord en inleiding door wethouder Boland hebben wij een presentatie gegeven over 

de plannen van het kunstgrasveld en tijdelijke honk. Daarnaast hebben wij vragen van buurtbewoners 

beantwoord. 

Aanstaande donderdag 15 oktober zal in de raadsvergadering aan de gemeenteraad toestemming 

worden gevraagd om het tijdelijke kunstgrasveld en honk in de Mariahoeven aan te mogen leggen en 

zal akkoord gevraagd worden voor het hiervoor benodigde budget.           5 
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Het zand voor onze nieuwe velden op de Bredius is inmiddels allemaal opgebracht en er wordt nu 

begonnen met het opbrengen van een afdeklaag om verstuiving van het zand te voorkomen. Hiermee 

ligt men nog goed op schema om na de zomer op de Bredius te kunnen gaan spelen.  

 

Ten slotte wil ik de acht vrijwilligers bedanken voor hun inzet bij de verkoop van loten voor de Grote 

Clubactie. Dankzij hen staat de tussenstand nu op EUR 1.750 wat gelijk is aan vorig jaar! Echt een top 

prestatie waarbij ik Wil Smit bij deze nog veel beterschap wil wensen bij het herstel van haar pols 

welke zij gebroken heeft tijdens de verkoop van de loten.  

Aan alle leden nog een laatste oproep om mee te helpen bij de verkoop van de resterende loten. De 

opbrengst zal gebruikt worden voor de inrichting van ons tijdelijke honk.  

 

 

Met sportieve groet, 

 

Het bestuur en leden van de Brediuscommissie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

BEDANKT 
 

Hierbij wil ik het Hoofdbestuur een de Sportcommissie bedanken voor de attentie 
die ik heb ontvangen na de staaroperatie die ik heb ondergaan. 
Evert Groen 
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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 keeper(ster) van Nederland! 
Uitdaging voor alle leeftijden, voor jongens en meisjes/dames 
Huizen, september 2015 
Goedendag, 
In elk district van de KNVB wordt een promotie- en trainingsdag voor keepers verzorgd door Frans 
Hoek Sports. Op vrijdag 23 oktober 2015 vindt deze dag plaats bij s.v. Huizen. 
Tijdens de training staat het doelverdedigen centraal; techniek en inzicht wordt bijgeschaafd. De 
sluitpost van een voetbalelftal is en blijft een eenling die een specifieke en gerichte aanpak 
verdient. De keeper staat in het middelpunt van de belangstelling: er wordt getraind, een onderlinge 
competitie afgewerkt, gekeken naar een spectaculaire demonstratie veelal met een bekende 
doelverdediger en geluncht. Uit de onderlinge competitie tussen keepers van verschillende 
leeftijdsgroepen komt de beste keeper(ster) van het district! 
Alle finalisten (de nrs. 1 en 2 uit hun groep) worden uitgenodigd voor de finaledag voor "De Beste 
Keeper(ster) van Nederland". Meer informatie hierover vindt u op de website van Frans Hoek Sport. 
Programma: 
Aanvang 9.30 uur bij s.v. Huizen (voor een routebeschrijving klikt u hier) 
De training start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur. We starten met een instructieprogramma: in 
groepen wordt een specifiek onderdeel van het keepen behandeld, in veel gevallen met behulp van 
hulpmiddelen, zoals de Tsjoek (= een veerkrachtig net) een Snelheidsmeter, het Voetbalkanon en het 
Gatenbord. Het programma wordt aangepast aan de leeftijd. 
Na training en gezamenlijke lunch (bij het deelnemersbedrag ingegrepen) volgt weer een specifieke 
keeperstraining. Daarna beginnen de één tegen één competities. Hieruit komt de beste keeper(ster) 
per leeftijdscategorie. 
De dag kent een wisselende inhoud waarbij veel aspecten van het doelverdedigen aan de orde 
komen. Keepers en keepsters vanaf zes jaar van verschillende niveaus krijgen tijdens die dagen weer 
een zetje in de juiste richting om goed en vooral gericht bezig te blijven. 
Deelname is voor iedereen die geïnteresseerd is in het keepen: jongens, meisjes en G-keepers (graag 
zelf voor begeleiding zorgen s.v.p.). De kosten voor deze dag zijn € 19,90 per persoon. Bij dit bedrag 
is een lunch en shirt inbegrepen. 
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Inschrijven kan via het inschrijfformulier of stuur een mail naar keepers@svhuizen.nl o.v.v.: 
Voornaam 
Achternaam 
Adres 
E-mailadres 
(mobiele) telefoonnummer 
Geboortedatum 
Geslacht 
Vereniging 
Team 
Maat shirt: 
XS (= 6 t/m 8 jaar) 
S (= 8 t/m 10 jaar) 
M (=10 t/m 12 jaar) 
L (= 12 t/m 14 jaar) 
XL (= 14 jaar en ouder) 
Graag het bedrag ad. € 19,90 overmaken naar NL45RABO0191222232 tnv sv Huizen o.v.v. voornaam 
en achternaam / Keepersdag Sv huizen. 
Ik hoop dat deze informatie u duidelijk is. Hebt u toch nog vragen, schroom niet om contact 
op te nemen. Wij zien u graag bij s.v. Huizen op 23 oktober! 
Met sportieve groet, 
Namens organisatie Keepersdag s.v. Huizen 
Denise Bakker 
(E) email keepers@svhuizen.nl 
(M) 06 13 56 36 76 
 
 
 
 
Sportpark De Wolfskamer - IJsselmeerstraat 3 - 1271 AA Huizen - tel. (035) 5254645 
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Trainingen SC Muiden bij FC Weesp 
 

Zoals vorige week al aangegeven in de clubkrant, starten de trainingen deze week. 
Omdat de nieuwe (tijdelijke) locatie op het oude RCM-terrein nog niet gereed is, zal 
de komende maanden getraind worden op het complex van FC Weesp. Het complex 
van FC Weesp is gelegen op Sportpark Papelaan. Het adres is: Papelaan 153 te Weesp. 
Alle velden zijn kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn. 
 
Aangezien vervoer met een eigen bus vooralsnog erg kostbaar is, doen wij een oproep 
aan alle ouders en verzorgers om in onderling overleg met andere ouders, leiders en 
trainers, de kinderen te brengen en te halen. Wij hopen dat dit onder andere via 
whatsapp-groepen met elkaar afgestemd kan worden. 
 

Het definitieve trainingsschema is als volgt: 
Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
Maandag 

                    
Dinsdag F1 4A 17:00 18:00 Marco Medik 06-42867353 
          Sebast. Soonius 06-18341204 
  F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
          Mike Zitman   
  D1 4B 18:00 19:00 Dwight Loy 06-52308816 
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 

  
Zo2 + Zo3 
+Recr+Vet  3B 20:15 21:30 Ed de Leeuw 06-23914703 

              
Woensdag F3 3A 14:45 15:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  E2 3A 15:45 16:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  A1 4A 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 4B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
              
Donderdag F1 4A 17:00 18:00 Marco Medik 06-42867353 
          Sebast. Soonius 06-18341204 
  F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
  E2 4A 18:00 19:00 Mike Zitman 0294-264570 
  D1 4B 18:00 19:00 Dwight Loy 06-52308816  
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
              
Vrijdag A1 (+C1) 3B 19:15 20:15 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 3B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 

  
                   

  10 
         



 
 
 

 
 

 

 

 

VERSWINKEL PRONK 

MUIDEN 

 

 

 

ELKE DAG VERSE SALADES 

MELKPRODUCTEN 

GROENTE, FRUIT 

BROOD 

KAAS EN VLEESWAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluisstraat 7 

1398AS Muiden 

Tel. 0294 - 261415 

 

 GRAAF FLORIS VAN MUIDEN 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Geopend van 11:00 tot middernacht 

Onze keuken is geopend  
van 12:00 uur – 22:00 uur 

 
Tevens stijlvolle heeren –en Ridderkamers 

voor besloten gezelschappen vanaf 30 

personen 
 

Heerengracht 72 – 1398AD Muiden 
Telefoon: 0294 – 261 296 

 

www.graaf-floris-v.nl / info@graaf-floris-v.nl 

 

 

RESTAURANT - BRASSERIE 
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      Jos van den Berg 
 
 

Intra Bouw is een full service bouwbedrijf 

voor alle type renovaties, verbouwingen, 

restauraties en onderhoud. Wij werken voor 

particulieren, bedrijven en 

overheidsinstellingen 
 
 
 

                                   Tel:      0294-271514 

Pr.Bernhardsingel 8.  Fax:     0294-271809 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 

 
Afdeling zaalvoetbal  

Vrouwen 

Dinsdag 12 oktober 2015 

 Soest  SO Vr 1 - Sc.Muiden VR 1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 41888 
Aanvang:  20.00  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Beukendal Soest 
Leiders:   

 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 17 oktober 2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 Sc.Muiden C1 – AMVJ C2  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83025 

Aanvang: 12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: ‘Sportpark”’t Loopveld” Amstelveen/rand Amsterdam 
Leiders: vacant Vacant 
   

 Diemen D8 - Sc.Muiden D1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 88771 

Aanvang:  13.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Diemen”  veld 2 Diemen 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 
   

 Waterwijk E11 - Sc.Muiden E1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.85494 

Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Rie Mastenbroek”  veld 4 Almere 

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033  
   

 Buitenboys E7 - Sc Muiden E2   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.153277 
Aanvang:  12.00 uur.       Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark” Polderkwartier” veld 5 Almere 

Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  
   

 Sc.Muiden F1 – SDO F4  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 118233 
Aanvang: 10.45 uur    Aanwezig/Vertrek:  

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

 Sc Muiden F2 – NVC F3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 78999 
Aanvang: 10.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark “NVC Naarden” Naarden 
Leiders: Joh.v.d. Kraats, tel. 06-15062985 0294-261395 
   

 AS ’80 F9 - Sc Muiden F3   
Scheidsrechter:   Wedstrijdnr.114395 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “Klein Brandt” veld 3 Almere 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Dhr. M. Maijer, tel. 06-52880432               12 

http://www.scmuiden/


  
                                                                                               

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 17 oktober2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 NVC 35+1 - Sc.Muiden/Weesp VE35+   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 66353 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden”    veld 3 Naarden 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-11330448 
   

 Sc Muiden/Weesp VE45+ - GIRAM 45+1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 106616 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark” Papelaan”   veld 3 Weesp 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Zondag 18 oktober2015 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sc.Muiden A jun – AS ’80 A2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 139596 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Klein Brandt” Almere 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255 W. Boekee, tel. 06-14187804 
   

 Sc Muiden 1 – DRC 1  
Scheidsrechter: Dhr.  Wedstrijdnr :5456 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark. “Durgerdam DRC” Durgerdam 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255  
   

 Sc.Muiden 2    
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “   
Leiders:   
   

 Waterwijk 6 - Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 130124 
Aanvang: 12.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Rie Mastenbroek”   veld 5 Almere 
Leiders:   

 
Uitslagen  Uitslagen Veteranen 

Sc Muiden VR 1- Hercules VR2          4 - 2 Muiden/Weesp 35+1 – MSV 19 35+1         0 - 3     

Sc Muiden VR1 – Zwaluwen VR2       6 - 2 Muiden/Weesp 45+1 – AFC 45+1               3 - 6 

Almere Fc C3    - Sc Muiden C1        12 - 0  

Sc Muiden D1  – Ouderkerk D6           3 - 1 Uitslagen  

Sc Muiden E1   - Weesp F4                 8 - 1 Nieuw Sloten SV – Sc Muiden A1               1 - 2 

Sc Muiden E2   - AS’80 E10                2 - 7        Geuzenmeer 1     - Sc Muiden 1  

Forza Almere F2 - Sc Muiden F1        0 - 4 Sc Muiden 2         - Almere Fc 2 

Waterwiojk F9 - Sc Muiden F2           10 - 1 Sc Muiden 3         - Hooglanderveen 4        1 - 1         

Muiderberg F2 - Sc Muiden F3            4 - 2                                                                             13 

http://www.scmuiden/


 
 
 
 

VERSLAG: MUIDEN VR1 – HERCULES VR2  30-09-2015   4-2 
Is het mogelijk om een wedstrijd te winnen maar toch ook een beetje te verliezen? Kan je een 

wedstrijd 2x op 1 avond winnen? En wat is nu eigenlijk een 6 punten wedstrijd? Op al deze vragen ga 

ik in dit verslag het antwoord geven. Laten we beginnen met de wedstrijd in het Bijlmer Sportcentrum 

tegen Hercules VR2. Ik was er zelf niet bij en moet mijn informatie uit de media halen. Oftewel de 

groepsapp: 2-0 achter, 4-2 gewonnen dankzij het spandoek (lijkt me duidelijk), en chips kan je ook zo 

schrijven: Sjips. Want wat was er gebeurd?? Iedereen had een parkeerbon gekregen van 

Stadstoezicht van 90 euro. En dat is natuurlijk zuur. Maar we gaan in beroep. En met Bram als onze 

advocaat (met slagroom) moet dat lukken. Voelde allemaal wel als een gewonnen wedstrijd maar toch 

een beetje verlies. 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
 

 
 
 

MUIDEN VR1 – ZWALUWEN UTRECHT VR2  09-10-2015   3-0 / 6-2 
Deze wedstrijd was voor ons de tweede thuiswedstrijd in Weesp, sporthal Aetsveld.  U weet wel, de 

hal met het bitterbalgarnituur zonder bitterballen. Maar zoals in elke sporthal en bij elke wedstrijd 

moeten we ons ook hier aan de spelregels houden. Zo kwamen de tegenstanders zonder hun tas met 

kleding. Die waren ze vergeten. Op zich was dat nog te redden. Een aantal sokken en broekjes van 

ons, hesjes van de sporthal en we hebben een wedstrijd. 
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Arsenal  Veteranen 45+ - DE Ve 45+      7-0                        3 oktober 2015 

Voetbal is simpel, maar het is moeilijk om het simpel te houden. Zij hadden het gemakkelijk, wij 
maakten het ingewikkeld. Waarom makkelijk doen als het moeilijk kan en twee tegen één is gemeen 
(Zij tegen ons, en wij tegen hun en tegen onszelf). Hoewel  één nestor van het regionale 
veteranenvoetbal vooraf aangaf mogelijk wat naweeën van een jetlag te kunnen hebben, leken de 
overige leden van het groepje zonaanbidders er meer last van te hebben. Hoewel de Nederlandse 
variant van de Engelse topclub over vaardige ballenjongens bleek te beschikken en deze heren iets 
meer in hun mars hadden dan de vorige twee kwelgeesten hebben we ondanks onze goede 
voornemens vooraf erg ons best gedaan om eventuele hobbels en hindernissen richting ons 
doelgebied glad te plaveien en hun succes niet te opdringerig in de weg te staan. Natuurlijk beschikten 
wij ook over lichtpuntjes in de zonnige duisternis. Mensen die zich ondanks dat ze niet over alle 
benodigde voetbalcapaciteiten konden beschikken zich toch het spreekwoordelijke snot uit de neus 
liepen om zowel aanvallend als verdedigend hun leisteentje bij te dragen. Het mocht allemaal niet 
baten. Wel waren we wederom meesters in het doceren van onze medespelers en het-is-niet-mijn-
schuld en anders fraais heen en weer blaten. Arsenal vond het allemaal prima en bleef hardnekkig 
aandringen om de pijn aan de overzijde na hun openingstreffer te vergroten. We stonden er bij en 
keken ernaar en vonden geregeld de oorzaak bij elkaar. Na enige tijd met de schrik vrij gekomen te 
zijn in de aanvalstsunami van onze gastheren bracht hun Duitstalige sterspeler dan toch de domper 
door met een ongehinderd stiftballetje van een ongepaste afstand de van een bruiloftsfeestje 
teruggekeerde keeper gewiekst te verschalken. Daarna gebeurde er van alles en dan met name op 
onze helft. Een enkele oprisping richting het vijandelijke doel stierf al snel een brute dood door gebrek 
aan aanvallend personeel en een nog groter gebrek aan communicatie. Zij hadden alle ruimte en 
gelegenheid en wij hadden kennelijk alle tijd en beleefden de wedstrijd alsof we toeschouwers waren. 
Er werd nog net niet gejuicht als Arsenal weer eens wist te scoren. Ik geloof een keer of 4 totaal voor 
de muisstille rust al is dat slechts boeiend voor de statistieken. De gelatenheid in de rust was 
veelzeggend al probeerde een enkeling nog wel een zere vinger op een gevoelige plek te leggen. Het 
voorgevoel bekroop ons dat de tweede helft niet veel anders zou worden dan de eerste. Hoewel er in 
de tweede helft hier en daar een verdiend compliment aan individuele spelers werd uitgedeeld bleef 
het toch hoofdzakelijk kommer en kwel. Dat de KNVB zijn nieuwste lichting trainers in wording nog niet 
heeft langs gestuurd voor een grondige en uitgebreide analyse van wat er allemaal gebeurd en vooral 
wat er allemaal niet gebeurd tussen de kalklijnen als DE VE 45+ weer eens optreedt mag lichte 
verbazing wekken. Wat zouden ze er veel van opsteken. Na de thee met een klontje bleef Arsenal op 
zoek naar de resterende gaten in de opstelling van de bejaarde kalfjes in de wei en ze vonden 
regelmatig de juiste weg. Wij schoten af en toe een beetje richting doel, raakte een keer de vijandelijke 
lat, maar ook deze lag voor ons te hoog. Hoewel er van te voren een opstelling op positieverdeling was 
toegewezen deinsden we er niet voor terug om deze ereplaats met herhaalde bewegelijkheid 
ongevraagd te verlaten zonder voor een adequate vervangende invulling te zorgen. Aan ruimte geen 
gebrek en Arsenal was er intens dankbaar voor. Het was een sportieve pot, want een wedstrijd mocht 
het al snel niet meer genoemd worden. Zij streden en wij leden of zoiets. Volgende week komen onze 
oude voetbalvrienden van AFC op bezoek. Gelukkig hebben we een hele week de tijd om de zonden 
van een ander te overdenken en uit te kijken naar het biertje en het babbeltje achteraf. Ook bij Arsenal 
was dat een zonovergoten hoogtepunt en intens genot. Ooit komen er vast wel competitiepuntjes 
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DE Veteranen 45+ - AFC 45+       3-6                                               10 oktober 2015 

Succes uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst zeggen ze wel eens en dat bleek vandaag 
ook maar weer. Het komt allemaal niet zomaar aanwaaien maar je moet er echt wel wat voor doen. De 
oudlaws mochten vandaag hun krachten meten met de heren van stand van AFC. Ondanks dat het de 
week van de scheidsrechter was waarin het de bedoeling was om de fluitist met een extra vleugje 
respect te behandelen had kennelijk niet elke heer van stand dat helemaal begrepen. Gelukkig bleef 
de ervaren arbiter rustig en hield hij gedecideerd op zijn geheel eigen wijze de touwtjes en de fluit in 
handen en leidde hij het spel zonder het te beïnvloeden. Onder de Weesper lat was een aanstormend 
en sympathiek talent te vinden die zich bescheiden profileerde als man of the match. Zonder zijn 
reflexen en daadkrachtige optreden waren we ongetwijfeld in de dubbele rode cijfers beland. Dan 
hebben we meteen zo’n beetje de enige speler genoemd die consequent op de hem toegewezen 
positie te vinden was, want de rest dartelde weer levenslustig en TomTomloos over de groene vlakte.  
Vooraf hoorde ik 4-4-2, maar in de praktijk was het middenveld weer een groot gapend gat. Wellicht 
een idee om volgende week met 0-10-0 te starten? Al heb ik er, luisterend naar alle aanwijzingen om 
me heen, kennelijk de (voet)ballen verstand van. Het was plezierig dat we een keer niet liepen te 
mekkeren over de leeftijd van de tegenstander; want elke week lopen er in de beleving van enkele 
grootvaders wel wat minderjarigen aan de overkant. Natuurlijk werd er wat geblaat en gezeverd, maar 
ook daarin waren we duidelijk de mindere van de dure jongens in het rood. Het was een zegen dat we 
dat allemaal in de tweede helft hadden afgeschud en we ons weer konden concentreren op het 
voetbal. Vanzelfsprekend miste we onze actieve aanvoerder die samen met zijn verdienstelijk 
voetballende achternaamgenoot in een zuidelijke regio de pedalen verkoos boven wat 
ongecoördineerd gedraaf over de huiselijke kunststof zoden. Aangezien we zo nu en dan voldoende 
spelers hebben voor een atv’tje kan je de boys daar moeilijk ongelijk in geven. Ze schijnen in 
Valkenburg ook een aantrekkelijk avondleven te hebben. AFC was, net als al onze andere 
tegenstanders, vanaf het begin feller en actiever en ze deden het ook nog eens met 11 man. Wij 
renden wat mee, keken wat toe en waren verder zo gastvrij mogelijk. De tegendoelpunten vielen als 
rijpe appelen zonder dat we daar nou echt veel tegenover wilde stellen. Je kan tenslotte niemand 
verplichten om zich op zijn vrije zaterdagmiddag meer in te spannen dan strikt noodzakelijk is. Na een 
weggehoonde lange bal over de AFC defensie en een wippertje over de capabele keeper was de eer 
in ieder geval gered. Door een penalty voor ons na een brute charge in het doelgebied van de 
notabelen op één der onzer voorwaartsen werd het zowaar nog bijna gelijk. Maar bijna is niet helemaal 
en ondanks dat we er niet voor in de positie waren gingen enkelen alvast maar weer op hun lauweren 
rusten. Bij vlagen was de drijfveer zichtbaar om toch maar eens wat punten te vergaren, maar meest 
van tijd had het meer weg van een liefelijk rustgevend tafereel van drijfkaarsjes op leeftijd. Als je niet 
wilt winnen, dan gaat dat ook vrijwel zeker lukken. Zolang we nog te veel balverliefd zijn en deze met 
pijn in het hart en meestal veel te laat afgeven in de richting van een medespeler, terwijl we alle kans 
hadden om dit al veel eerder en beter te regelen, dan vraag je om onheil. Ik ben bijna geneigd om mijn 
excuses aan te bieden aan de toeschouwers hoewel de kans bestaat dat ze zich toch prima hebben 
vermaakt. AFC scoorde ook in de tweede helft vaker dan wij en mochten daardoor de punten 
meenemen naar de Zuid-as. Het troostbiertje achteraf smaakte er niet minder om. Volgende week 
Giram thuis. Mijn goede voornemen is om het dan nog minder slecht te doen dan tegen AFC, want 
ondanks dat het niet best was, was het wel beter dat het gruwelijke geklojo in de eerste 3 potjes van 
dit seizoen. Ik kijk er naar uit, ook naar de eerste 90 minuten en de toegang is vrij!   
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Schrijf een stukje voor mij Franz (8). 

                  

                                                     

Teams 
 

Zo nu en dan kijk ik wel eens naar een Kleuterteam. Kleine kinderen, die het voetbalspelletje onder de 

knieën proberen te krijgen. Meisjes en jongens, die de bal volgen en niet naar het gekrakeel van hun 

ouders langs de lijn luisteren. Onderling maken ze weleens opmerkingen zoals “Jeroen. Geef dat 

meisje een zoen” of Olaf. Blijf van mijn meisje af.” Het is echt een genoegen om naar te kijken en te 

luisteren. 

Het valt niet mee om begeleider van een Leuterteam te zijn. Een Leuterteam is een team, dat zich zelf 

uit het spel haalt om tegen de scheidsrechter, de grensrechter, de tegenstander en onderling te 

kletsen en te klagen. Natuurlijk is er wel eens een goede reden voor! Maar meestal is het geleuter de 

oorzaak van minder spel en daardoor ontstaat er vaak een negatief resultaat.  

Zo geschiedde ook op het kunstgrasveld nr. 2 op het Sportpark Berestein, gelegen aan het 

Kininelaantje te ’s Graveland. Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 35+ was speltechnisch echt niet 

zwakker dan de thuisclub Altius Veteranen 35+. Maar het geleuter in het veld was de oorzaak, dat 

Altius met een overwinning het veld verliet. De tegenstanders hadden na de rust geen enkele haast en 

lieten de bal rustig uitlopen. Deden er een kwartier over om een vrije schop te nemen en lachten 

minzaam hun tegenstanders toe, als die een opmerking maakten. Op deze wijze koesterden ze de 1-0 

voorsprong, die al in de 25ste minuut van de wedstrijd was ontstaan. De bezoekers kregen echt wel een 

paar goede kansen, maar die werden verprutst. Altius scoorde vlak voor tijd ook nog de 2-0 en toen 

was het helemaal afgelopen voor de goed gebekte bezoekers. 

FvW 
 
 

Houd het hoofd bij het spelletje! 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (9). 

                                

                                                     

Oranje 
 

De naam Oranje is de laatste tijd wel in het nieuws. Het gehucht Oranje in Drenthe met de vrouw, die 

door haar protest op straat werd gedumpt. Gelukkig kwam ze een dag later in beeld in een 

ziekenhuisbed, omringd met bloemen. Over de Koninklijke Oranjes mag ik weinig schrijven. Wel 

mogen ze als gebaar richting de vluchtelingen het paleis in Soestdijk ter beschikking stellen. Of een 

tentenkamp naast het onderkomen van Maxima en Willem Alexander in Wassenaar. 

Het voetballende Oranje heeft het helemaal af laten weten. Een karige overwinning in Kazachstan 

door een Blind spelletje. Volgens mij spelen er teveel Nederlanders in het team. Enkele spelers komen 

echt uit het Oranje Koningrijk en diverse spelers vinden hun oorsprong in Overzeese Gebiedsdelen. 

Persoonlijk had ik liever een Leon Messi in het team gezien. Afgezien van zijn voetbalkunde had je ook 

nog advies kunnen krijgen op Belastinggebied. Ook Luis Suarez had ik in een team naast Huntelaar 

gewild. Luis bijt zich tenminste vast in een tegenstander. Maar helaas het mag in tegenstelling tot 

Rugby niet. In het vijftiental van Schotland speelt een Tim Visser uit Zeewolde. En hij doet het echt 

goed. 

Maar nu is het even genoeg. Laten we het hebben over de 35plussers van Fc Weesp/Sc Muiden. Een 

team dat thuis toch behoort te winnen. Tegen MSV’19 lukte dat echter niet. Na een 0-2 ruststand werd 

het uiteindelijk 0-3. Wel kreeg de spits van de thuisclub een Oranje kaart. Of was het een rode kaart? 

Ik kon het echt niet goed zien door de felle zon. Het bewijst maar weer dat het spel van Oranje een 

negatieve invloed heeft tot en met de laagste regionen in het Nederlands voetbal. 

FvW 
 

Oranje boven! Vergeet het maar! 
 

                                              Tim Visser                                     18 
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Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: info@zeemeeuw.net 
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Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
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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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Kaashandel Rita Kop 
           

                     

In Muiden: 
      Elke vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.    
                          Vestingplein 
 
 

In Muiderberg: 
    Iedere zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur.  
                      G.A. Heinzeplein    
 
 

       Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Adviesgroep Vlaanderen is een makelaarskantoor dat al zo’n 60 jaar bestaat. Een familiebedrijf dat door en door 
vertrouwd is met de gemeente waarin het actief is. Muiden en Muiderberg leven op hun beurt op vertrouwde voet 
met Vlaanderen. Daardoor weten wij het meestal als eerste wanneer iemand z’n huis wil verkopen. En dat is uw 
garantie voor een ruime keus. Zoekt u een huis in Muiden of Muiderberg, maak dan een afspraak voor een 
persoonlijk gesprek. Vrijblijvend en kosteloos. Samen bespreken we uw wensen en berekenen we welke 
financiering voor u het meest gunstig is. 
 

 

 

 

Dorpsstraat 17 
1399GT Muiderberg 
 
T: 0294-263230 
F: 0294-263847 
 
E: info@makelaar-vlaanderen.com 
W: http://www.makelaar-vlaanderen.com 
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