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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 
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Word lid van de 

Club van 50! 
 

De club van 50 heeft inmiddels meer dan 20 leden. 

De teller van het gedoneerde bedrag is hiermee inmiddels over de € 1.000,-! 

Ga naar www.scmuiden.nl onder sponsoring/club van 50/leden van de club van 50 om de actuele stand te 

bekijken. 

Ook een steentje bijdragen? Via www.scmuiden.nl kan direct online gedoneerd worden via iDeal of  

eenmalige machtiging.  

Liever zelf de donatie over maken? maak minimaal € 50,- over naar rekeningnummer  

NL94 RABO 015 702 75 89 ten name van Sportcombinatie Muiden onder vermelding van 'Club van 50'  

en de gewenste te vermelden naam op de website. 

Actuele stand: € 1.150,- 



 
 

 
 

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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Aanvulling 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 Raad 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.  

Afgelopen week is bij de hoofdingang aan de Maxisweg een solide en fraai hekwerk geplaatst. Over 

twee weken zal aan de ingang Het Karveel ook een goed afsluitbaar hek worden gezet. 

Hierdoor wordt het complex beter beveiligd.  

 

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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Leden, 
 
 

De KNVB heeft vanmiddag met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de 
vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen. 

Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van 
rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan 
worden. De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw 
onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Eerder 
drong de KNVB, evenals minister Schippers van VWS, al aan op een nieuw onderzoek. 

Onderzoeksopzet RIVM 

Het RIVM gaat per direct aan de slag met een nieuwe onderzoeksopzet en verwacht dit binnen twee 
weken af te ronden en openbaar te maken. Tijdens het onderzoek worden onder andere alle nationale 
en internationale onderzoeken over kunstgras nogmaals bestudeerd. Ook worden er andere relevante 
niet sport specifieke onderzoeken opnieuw doorgelicht. Verder heeft het RIVM laten weten dat er 
tussen de 50 á 100 Nederlandse kunstgrasvelden grondig onderzocht gaan worden op de aanwezige 
stoffen in het rubber. Om deze steekproef zo representatief mogelijk te maken zal de KNVB 
ondersteunen met de selectie van deze velden. 

De KNVB is tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte 
termijn. Net als de rest van (voetballend) Nederland wil de KNVB zo snel mogelijk duidelijkheid. Extra 
onderzoek levert meer informatie op en dat draagt bij aan totale zekerheid over het veilig en gezond 
sporten op kunstgrasvelden en hier is iedereen bij gebaat. De KNVB stelt het RIVM volledig in staat zo 
spoedig mogelijk met het onderzoek te starten.   

Normaal voetbalweekend 

Afgelopen weekeinde is er zoals gebruikelijk volop gevoetbald op de Nederlandse velden. 
Voorafgaand aan deze speelronde waren er veel vragen over de gezondheidsrisico’s van het spelen 
op kunstgrasvelden, maar uit een analyse blijkt dat nagenoeg alle voetbalwedstrijden gewoon 
gespeeld zijn. 
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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 
 



 
 

Lief en Leed. 
 
Jan wil via deze weg iedereen bedanken voor de belangstelling en de bon die hij heeft gekregen van 
de sportcommissie en hoofdbestuur. Dit naar aanleiding van een zware knieblessure.  Jan hoopt eind 
oktober weer te kunnen starten met trainen en dan in november weer de wedstrijd mee te kunnen 
spelen. 
 
Jan van Dijk. 
 
 

 
 
 
Vanuit de Sportcommissie en kantinemedewerkers: 
 
Zoals enige weken is vermeld , zijn wij onze nieuwe stroomgenerator door diefstal kwijtgeraakt.  
Dit heeft voor ons als sportcommissie en kantinemedewerkers veel impact gehad. 
Immers, we konden nu de digitale wedstrijdformulieren niet meer verwerken op het sportcompex, 
aangezien we niet over elektriciteit konden beschikken. 
Ook voor de kantine had dit gevolgen; er kon geen koffie worden gezet en de frisdranken konden niet 
worden gekoeld. 
Er is ons spontaan hulp aangeboden door fa. Poldervreugd en de fam. Van Dijk, die een generator 
gratis beschikbaar hebben gesteld voor de weekeinden dat er wordt gevoetbald. 
In ieder geval tot half november kunnen we beschikken over deze stroomgenerator, waarvoor  wij J. 
Blanken van Poldervreugd en de fam. Van Dijk zeer erkentelijk zijn. 
 
 

11 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjAnLi3n-DPAhUTlxQKHWMqBDoQjRwIBw&url=http://www.sjabloonkaarten.nl/bedankt_kaartje_maken_32014.html&psig=AFQjCNFQzPJeaa9EZAWeKrq_3DiQKmdOBw&ust=1476738840981207&cad=rjt


 
 
 
Aanmelden toernooi DESTO-Utrecht 
 
 
Beste contactpersonen/toernooicoördinatoren/commissieleden, 
 
C.O.V. DESTO Utrecht zoekt deelnemers voor haar thuis toernooi: 
De voorgaande toernooien waren een groot succes en heeft geleid tot veel positieve reacties van de 
deelnemende verenigingen. 
 
 
Het toernooi vindt plaats op zaterdag 27 mei 2017 (Hemelvaartsweekend) en is wederom compact van 
opzet: 
 
1)      4 teams per poule. 
2)      Geen kruis, halve en hele finales. 
3)      Maximaal 1 dagdeel. 
4)      Gelijkwaardige teams. 
 
 
 
Het toernooi is voor de jongensteams van JO08 pupillen tot en met JO13 pupillen. 
In de bijlage vindt u een overzicht van alle DESTO - teams met de huidige KNVB klasse indeling. 
 
Wilt u één of liefst meerdere teams laten deelnemen, reageer dan door het in de bijlage toegevoegde 
antwoordformulier zo volledig mogelijk in te vullen, en op te sturen naar volgende 
e-mail adres: desto-toernooi@desto-utrecht.nl 
 
 
 
U krijgt een bevestiging van ons als U kunt deelnemen aan ons toernooi 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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rooster   bestuurder van dienst      2016/2017  
      
zaterdag 22 oktober  Zondag  23 oktober  
ochtend  uur ochtend   
middag   middag   
      
zaterdag 29 oktober  Zondag  30 oktober  
ochtend Geen wedstrijden uur ochtend   
middag   middag Jaap Zeeman    Vanaf  11.00 uur                   

   
 

   
Zaterdag  5 november  zondag 6 november  
ochtend Jaap van Lom Va. 08.00 uur ochtend   
middag   middag Jaap Zeeman?   Vanaf  10.00 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 29 oktober: 
Geen wedstrijden 
 
Zondag 30  oktober:  
09.30-12.30  uur   Spelers ScMuiden 3 
12.30-16.30  uur   Spelers ScMuiden 2  
  
Zaterdag 5 november: 
08.15-14.00  uur   Astrid Bruggink 
 
Zondag 6 november: 
09.30-13.00  uur:   ouder Frank de Gruyter (Jo 19-1) 
13.00-15.30  uur   Trix Zeeman 
 
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 22 oktober 2016 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Sc.Muiden 15-1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr:  

Aanvang:  Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “ ” veld    
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   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  

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

   
 Sc.Muiden  13-2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr   

Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “”   veld   

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

   
 Sc. Muiden 11-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang:  uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “ ”  veld   

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

D.Martinez; tel.06-21207355 
 

   
 Sc Muiden 9-1   

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

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

   
 Sc Muiden  9-2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 108223 
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 

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

 
 

 
 Afdeling Zaalvoetbal Heren Woensdag 26 oktober 2016 
 ’t Heertje 4 - Sc Muiden Heren 1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 47734 
Aanvang: 21.20 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”Dudok Arena”   veld  Hilversum 
Leiders:   

14 
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 22 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 
   

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

 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 23 oktober 2016 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

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

14187804 
   

 Sc.Muiden 2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: 12.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”  veld   
Leiders:   
   

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

 
 

 Afdeling zaalvoetbal  
Vrouwen 

donderdag 27 oktober 2016 

 Wartburgia VR2 -  Sc.Muiden VR 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 50983 
Aanvang:  19.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sporthal “Zuid” veld 1b Amsterdam 
Leiders:   

15 
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Uitslagen 15-16 oktober 2016/2017 
 

Uitslagen   Zaalvoetbal  Uitslagen  zaterdag veldvoetbal  

 14 okt.’t Heertje Hr1 - Sc Muiden HR1      4 - 6  

 14 okt.AZV VR1 - Sc Muiden VR 1           2 - 2 Muiden/Weesp 35+  

Uitslagen zaterdag veldvoetbal    Muiden/Weesp 45 + 

Sc Muiden 15-1 – Waterwijk 15-2              0 - 7                   

Sc Muiden 13-1 – ASV’65  13-1                4  - 1  Uitslagen  zondag veldvoetbal2016  

Sc Muiden 13-2 – Wasmeer 13-4              4 - 3                 Weesp Fc 19-2 - Sc Muiden 19-1               2 - 3 

Sc Muiden 11-1 – Eemnes 11-4                4 - 6      Sc Muiden 1                                   

Sc Muiden 9-1 – Muiderberg 9-1             10 - 3 Sc Muiden 2  

Sc Muiden 9-2 – Buitenboys 9-7               4 - 6                      Hooglanderveen 4 - Sc Muiden 3               1 - 1 

  
 
 
 
 

                   
 
 
 

Wedstrijden 29/30 oktober:  
 

BFC 15-3 - Sc Muiden 15-1  11.20 u Muiden/Weesp Ve35+ - DESTO 35+ 12.30 u 

Nederhorst 13-3 - Sc Muiden 13-1   11.00 u Muiden/Weesp VE45+ - Altius 45+ 14.30 u 

Wasmeer 13-5 - Sc Muiden 13-2   08.30 u   

Waterwijk 11-7 - Sc Muiden 11-1  09.00 u AS’80 19-1 - Sc Muiden 19-1  12.00 u 

BVV’31 9-2 - Sc Muiden 9-1   09.00 u Sc Muiden 2 – SDO 4 14.00 u 

’s Graveland 9-2 - Sc Muiden 9-2   09.00 u Sc Muiden 3 – Baarn SV 3 12.00 u 

  26-okt. ’t Heertje H4 - Muiden H1  21.20 u 

  27-okt. Wartburg.VR2 - Sc Muiden VR1 19.15 u 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (47)  

 

Lopen. 
Op advies van familie en een heel deskundige fysiotherapeut en niet te vergeten op advies van mijn 

echtgenote, ben ik begonnen met wandelen. Wandelen wordt ook wel lopen genoemd. Een aantal 

kilometers per dag lopen om het vetgehalte en de buikomvang te verminderen. Het lijkt zo gemakkelijk 

om dat te doen. Want in de tijd dat ik nu wandel had ik een kroketje kunnen eten of een lekker biertje 

kunnen drinken. Het bewijst wel hoeveel opoffering iemand moet tonen om één rondje of twee rondjes 

te lopen. 

Lopend door Muiden via het historische Kruitpad en de weg vervolgend via de Prinses Marijkestraat, 

PC Hooftlaan en de Brederodelaan bereik ik de dijk langs de Paddenpoelen en vervolg mijn weg 

richting de Westbatterij. 

Kijkend naar Pampus zie ik tal van watervogels zich voorzien van hun dagelijkse kost. Het uitzicht is 

schitterend en de zon weerkaatst via de golven het licht in mijn richting. Mooi! Prachtig!. Het 

zandstrandje lag er toen ook nog mooi bij. Nu niet meer. Vandalen hebben er een kampvuurtje 

gehouden en vervolgens hun leeg gedronken glazen stuk gegooid. Het is onverantwoord om als dier of 

klein kind op blote voeten het strand te betreden. Ook de grote mensen moeten opletten! 

Nog denkend aan het ontuig begeef ik mij via het pad op de dijk richting de Zeestraat en sla bij de 

kruising met de Amsterdamsestraat links af. Flink doorstappend ga ik via de sluisbrug richting Ome Ko 

en vervolg mijn weg via de Herengracht om voor de zoveelste maal Het Muiderslot te zien. Lopend 

langs Ome Ko, moest ik aan mijn wandeling van vorige week denken. Ik had wel drie flinke ronden 

gelopen en wilde mij zelf belonen met een Amsterdammertje vol bier. De dienstdoende serveerster 

raadde mij echter af om een alcoholische drank te nemen en bracht vervolgens een glas vol 

tomatensap met een rietje. Het verhaal gaat dat tomatensap een heel goede invloed heeft op iemands 

wandelspieren. En dus ook op die van mij. 

FvW. 

Padden springen en op een pad loopt men! 
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 Herkent u deze nog? 

 
  

 

 

Zij kunnen geen hands maken! 

Wanneer komt dit weer eens terug? 
 

 

 
 
 
 
 
 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: inf@zeemeeuw.net 

 

 

 

GARAGE  

Van KOOY 

 

 

 

 

 
Reparatie-inrichting 

SHELL Servicestation 

 

 

Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
Tel. 0294 - 261648 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

Bij Café Ome Ko kunt u eigenlijk altijd 
terecht, de ‘huyskamer van Muyden’ is 

dagelijks geopend vanaf 08.00. Tot 

01.00 kunt u nog naar binnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Café Ome Ko Muiden 

    Herengracht 71 

    1398 AD MUIDEN 

    T: +31 (0) 294 - 26 23 33 

    M: +31 (0) 6 53 795 106 

    info@cafeomekomuiden.nl                               
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Wo – Do – Vr en zaterdag 

geopend, nabij het 

Muizenfort 
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