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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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SC Muiden kiest voor sport 

 

De gemeente Gooise Meren is in de gelegenheid om de Brediusgronden in Muiden aan te kopen. Voor 

de invulling van het gebied zijn een drietal scenario’s gepresenteerd waarbij in alle scenario’s in de 

bouw van een sporthal is voorzien. Als SC Muiden zijn wij zeer tevreden met de beoogde sporthal 

gezien het tekort aan zaalfaciliteiten voor sport in de directe omgeving en juichen wij de aanleg van 

een sporthal naast ons sportcomplex dan ook van harte toe.  

 

Een van de drie scenario’s gaat uit van een optimale inpassing van sportvoorzieningen en omvat naast 

de aanleg van een sporthal en de bouw van een aantal woningen tevens de aanleg van twee 

hockeyvelden en een oefenveld (voetbal). Zie onderaan voor een inrichtingsschets van dit scenario. 

 

Als SC Muiden willen wij graag dat de gemeente Gooise Meren kiest voor het “Sport” scenario waarbij 

zo veel mogelijk ruimte is om sport te bedrijven voor huidige en toekomstige bewoners. Middels een 

gezamenlijke brief, gericht aan college en raadsleden, hebben SC Muiden, MHC Muiderberg en HC 

Naarden deze voorkeur toegelicht en opgeroepen te kiezen voor het scenario sport. Daarnaast hebben 

wij middels een eigen brief aangegeven dat wij graag zien dat er meer ruimte beschikbaar komt en in 

totaal 6 volwaardige velden (3 hockey- en 3 voetbalvelden) worden aangelegd. Wij hebben hierbij de 

intentie uitgesproken om de hockey invulling als SC Muiden te initiëren en te leiden.  

 

Als SC Muiden hebben wij alle vertrouwen dat er in de toekomst meer dan voldoende leden zullen zijn 

voor een goede bezetting van zowel voetbal- als hockeyvelden. 

Voor vragen over bovenstaande zijn wij altijd te bereiken via mailadres bestuur@scmuiden.nl 

 

Met sportieve groet, 

Richard van Kooij - voorzitter 
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AGENDA: 
 

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

Donderdag 19 oktober 20.00 u Vergadering Sportcommissie Plaats: bestuurskamer Bredius 

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

 

 

7 x 7 voetbal 
Het huidige seizoen zijn we weer begonnen met een interne 7 x 7 competitie op 

ons sportpark. 
 

De eerstkomende wedstrijden zijn vrijdag 27 oktober en 10 november a.s. 
De aanvang is 20.00 uur. 

Aanmelden bij Ed de Leeuw, tel. 06-23914705 
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AJAX – FEIJENOORD 

 
Komende zondag wordt de wedstrijd AJAX tegen FEIJENOORD gespeeld. 

 
 

In verband met de vraag is besloten om de kantine op zondag 22 oktober te 
openen zodat we met z,n allen deze wedstrijd kunnen bekijken. 

 
 

De kantine is geopend vanaf 13.30 uur. 
 
 

De wedstrijd begint om 14.30 uur. 
 

Tot zondag! 



 
 
 

 

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  21 oktober  Zondag  22 oktober  

      
Zaterdag  28 oktober  Zondag  29 oktober  
10.00 uur Jaap v. Lom    12.30 uur Ben Oevermans  
      
Zaterdag  4 november  Zondag  5 november  
08.00 uur Jaap v. Lom  09.30 uur Jaap Zeeman  
      
Zaterdag  11 november  Zondag  12 november  
09.30 uur Jaap v. Lom  13.30 uur Ben Oevermans  
      

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 21 oktober     Zondag 22 oktober 
Geen wedstrijden      Geen wedstrijden 
     
Zaterdag 28 oktober     Zondag 29 oktober 
10.15-12.00 u. JO 10. Ouder T. van Eijck   13.00-17.00 u. volgt 
Let op tijdswijziging 
12.00-18.00 u. Veteranencrew 
 
 

      
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  
 

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       oktober 2017 

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  

Aanvang:  uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sporthal :”  
 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen. 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
J. van Lom; tel 06-

51306867 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 21 oktober   2017 Ook op www.scmuiden.nl 

 Sc Muiden Jo 15-1   
Scheidsrechter  Wedstrijdnr.: 
Aanvang:  Aanwezig/vertrek: 
Ligging: Sportpark “”    
Leiders: R. de Bacchianico, 06-11310038 Gaillaame, 06-12079751 

 Sc.Muiden  Jo 13-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr   

Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark .””  

Leiders: Joost Geijsen Radboud Teuwissen 

 Sc. Muiden Jo 11-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:   Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “.”    
Leiders: Rachid Chehtite; tel.06-46378548.   

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

21207355 

 Sc. Muiden Jo 10-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark “  
Leiders: Remco Larooij, tel. 06-42214722 Michel Balk; 06-47820770 

 Sc Muiden  Jo 9-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark :””     

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

 

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag. 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag  21 oktober2017  NNB Ook op www.scmuiden.nl 

 ScMuiden/Weesp 35+1 – EDO 35+1  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 124202 
Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Papelaan”  veld 2 Weesp 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Robert Mansvelder tel. 

06-48786470 

 Waterwijk 45+ - ScMuiden/Weesp 45+   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 74891 
Aanvang:  15.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Rie Mastenbroek”   veld 2 Almere 
Leiders: Victor Zwart, 06-21858310 A.de Jong, 06011330448 
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 Afdeling Voetbal 
Zondag 

Zondag 22 oktober 2017   Jaap van Lom  
Tel. 06-51306867 

   

 Sc. Muiden 2   
Scheidsrechter  Wedstrijdnr.  
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “”  veld   
Leiders: D.Loy, tel. 06-52308816  

 Almere Fc 4 - Sc. Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 67933 
Aanvang: 11.30 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “De Marken ”  veld 2 Almere 
Leiders:   

 Sc. Muiden 4  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 67933 
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Veld   
Leiders:   

 
 

Wedstrijden 27/29 oktober 2017:  

Wasmeer H2 - Muiden H1 19.15 u   

DOB 15-1G - Sc Muiden 15-1 12.30 u Muiden/Weesp 35+1 - AH’78 35+1 12.30 u 

Sc Muiden 13-1   Muiden/Weesp 45+1 - Altius 45+2  14.30 u 

NVC 11-2 - Sc Muiden 11-1  09.45 u Sc Muiden 2 – Hercules 4 14.00 u 

Sc Muiden 10-1 – Olympia 10-1 11.00 u Fc Weesp 4 -  - Sc Muiden 3 11.30 u 

Sc Muiden 9-1  BFC 3 - Sc Muiden 4   12.00 u 

 
 

Uitslagen 14/15 oktober 2017 

13 okt.Laren’99 H5 - Sc Muiden H1  2 - 5 Scherpenzeel 35+ - Sc Muiden/Weesp 35+  1 - 2 

  Houten 345+ - Sc Muiden/Weesp 45+ 4 - 2 

Sc Muiden 15-1 – Victoria Jo 15-1 10 - 0   

Fc Weesp 13-3 - Sc Muiden 13-1 1 - 9   

DOB 11-1 - Sc Muiden 11-1  0 - 5 Hooglanderveen 3 - Sc Muiden 2 8 - 1 

Wasmeer 10-1 - Sc Muiden 10-1  5 - 2 Sc Muiden 3 – Muiderberg 2 2 - 1 

Geinburgia JO 9-1 - Sc Muiden 9-1 2 - 9 Sc Muiden 4   

 

Sc Muiden JO15-1 – Victoria JO 15-1    10-0 
 Na de ruim gewonnen uitwedstrijd tegen CSW vorige week ( 0 – 10!) moesten de spelers van de JO 
15-1 thuis aantreden tegen Victoria JO 15-1. 
Normaal heb ik weinig tijd om de jeugdwedstrijden te bekijken maar besloot om naar ons sportcomplex 
te gaan hoe er deze wedstrijd werd gespeeld. 
Na ongeveer een kwartier te laat te zijn gekomen stond de Fc Muiden JO 15-1 al met 3-0 voor; een 
stand die tot de rust bleef staan. 
Wel werd er na de drie-nul stand zeer snel en goed (over)gespeeld maar tot aan de rust kwamen 
erveel kansen maar geen doelpunten meer.          12 



Na de thee werden enkele wissels toegepast waaraan het team even moest wennen maar toen ging 
het ook los. De ene na de andere prachtige aanval werd opgezet en weldra vielen de doelpunten aan 
de lopende band. Zelfs tot in de laatste minuut werd er hard gewerkt waardoor de tiende goal na een 
strakke voorzet werd ingeschoten. Vervolgens floot scheidsrechter Jan de Jong de wedstrijd af. 
Ik ben trots op de verrichtingen van dit team dat tot de laatste minuut bleef strijden voor dit resultaat. 
HK  
 

Geinburgia JO9-1 – SC Muiden JO9-1 

Wat een goede wedstrijd hebben we gespeeld! 

Opdracht van vandaag: fel beginnen en meteen op de bal jagen. 

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. Job kreeg de bal, stak het veld over en scoorde binnen de 

minuut de 0-1. Geinburgia scoorde nog wel de 1-1, maar onze spelers lieten zich daardoor niet van de 

wijs brengen. Stefano scoorde uit een voorzet van Vinn de 1-2 en snel daarna ook de 1-3. Zino hield 

samen met Joram de boel achterin dicht en als er dan toch een speler van Geinburgia op doel schoot 

stond daar nog altijd Bram, die als keeper zijn debuut maakte bij Muiden. Na nog een doelpunt van 

Job stond de 1-4 ruststand op het scorebord. 

De 2e helft was de helft van Joram. Met drie doelpunten en ook nog een aantal verdedigende acties 

deed hij het prima. Fenne moest je wel 3x voorbijspelen, want ze kwam steeds weer terug. En Daan 

kreeg aan het eind van de wedstrijd ook de smaak te pakken en zette Geinburgia een voet dwars. 

Terwijl Joram op pad ging, hield Daniëlle de laatste minuten de verdediging op slot. Vinn ging aan het 

eind van de wedstrijd nog nadrukkelijk op zoek naar een verdiend doelpunt en maakte deze ook. En 

omdat Job en Geinburgia ook nog een goal scoorde was de einduitslag 2-9.  

Een zeer terechte uitslag, hard gewerkt en goed samengespeeld. 

 

DOB JO 11-1 tegen Sc Muiden Jo11-1      0 - 5 

Zo nat en koud het vorige week was zo heerlijk zonnig was het vandaag uit bij Dob te Nigtevecht. 

Om 9.30 startte de wedstrijd en net zoals vorige week begonnen we met veel kansen te missen, te 

hard, te zacht of over en naast te schieten. Was dat opnieuw ons motto voor vandaag??? 

Maar gelukkig maakte Aymane vlak voor de rust de 0-1 waarna Xavi de 0-2 na een mooie voorzet van 

Stijn ook nog erin schoot voordat de scheidsrechter floot voor de rust. 

De tegenstander had gelukkig hun kansen niet benut door twee keer op de paal te schieten. 

Na de verdiende AA te hebben gedronken staan we klaar voor de tweede helft. 

Stijn aan de bal, draait  en schiet met rechts, terwijl hij linksbenig is, op het doel. Iedereen kijkt en kijkt 

en blijft kijken in de verwachting dat de bal naast gaat, de keeper loopt zelfs al weg. Maar.........0-3. 

Vervolgens nog een paar goede reddingen van Danilo en een mooi blok van onze Erik waardoor Dob 

niet tot scoren kan komen. 

En Wisam en Jan, onze buffel van vandaag, blijven veel ballen onderscheppen. 

Aymane schiet de bal in het doel nadat de keeper een schot van Xavi eerst nog wist weg te stompen 

0-4. 

En in de laatste paar minuten na prachtig uitkapwerk van Xavi schiet Lars de bal in de hoek. 0-5 

  

Drie punten gaan weer mee naar Muiden. 

CvD 
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Schrijf een stukje voor mij Franz (84) samen met Robert M. (2).   

 

Teambelang! 
Hierbij volgt weer een stukje, nou ja stukje!, geschreven in samenwerking met Robert Mansvelder. 

Het is een realistisch verslag over gebeurtenissen, die zich afspelen bij een veteranenploeg. 

Emoties laaien op en de afstand naar een tegenstander is bepalend of men reserve wil staan. Ik 

moet toegeven, dat ik blij ben dat ik er niet bij was. Daardoor miste ik wel de viering van de derde 

overwinning op een rij.  

“Beste lezers, 
Zaterdag 14 oktober speelden de 35+veteranen van SC Muiden/FC Weesp een eind weg. 
Scherpenzeel was de bestemming. Voorafgaande aan de wedstrijddag hadden de veteranen de 
luxe van slechts twee afschrijvingen; Edwin da Costa, die op Sint Maarten aan teamwork doet, en 
Sander de Jager, die door een knieblessure gehinderd wordt. Aan de andere kant mochten we 
van de week twee nieuwe spelers vanuit Weesp verwelkomen; Arsim Hamiti en Mehmet Ulas. 
Kortom, de 35+ had 18 man tot zijn beschikking! En dat is best lastig met 16 tenues. 
Aangezien onze broeders van de 45+ erg krap zaten en we gezamenlijk een team vormen, gingen 
twee spelers voor het teambelang met de 45+ mee. Arjen Sikkema en Patrick Pieterse hebben de 
daad bij het woord teambelang gevoegd en reden zaterdag naar Houten toe. En dat is ook niet 
naast de deur. In de nacht van vrijdag op zaterdag haakte Dwight Loy af waardoor we met een 
team van 15 spelers naar Scherpenzeel vertrokken. Nog steeds een ruim spelersaantal. 
 
Het hing in de lucht. Niet alleen Dwight haakte af, maar ook onze leider Franz van Waard. Franz, 
we hopen dat je gauw weer opknapt! Gelukkig was assistent teamleider zonder 
verantwoordelijkheden Sake van de Kloet aanwezig. Samen met onze vaandeldrager Jan Meester 
hebben ze, in teambelang, de materialen als tenues, waterzak en ballen, meegenomen op deze 
wereldreis. Ook was Laurens met vedette Gary Person mee. Laurens heeft een actief verleden bij 
FC Almere waar hij veel ervaring heeft opgedaan. In Scherpenzeel heeft hij, in teambelang, de 
functie van logistiek manager op zich genomen. Met zijn charmes haalde hij de sleutel van 
kleedkamer 5 bij een Scherpenzeelse bardame op en hing vervolgens de shirts aan een prachtige 
hanger klaar voor het hele 15-tal. De broekjes en  
sokken legde hij keurig klaar op de bank. Man, man, man, wat zijn we rijk met deze verwennerij. 
En zijn acties in teambelang waren nog niet klaar, want hij hield de wissels ook nog eens bij. De 
honneurs van Franz werden, in teambelang, met verve waargenomen. 

14 



Met een elitaire bank ving de wedstrijd op een zonnig Scherpenzeel's achteraf-veldje aan. Het 
publiek was slechts mondjesmaat aanwezig want aan de andere kant van de kleedkamers 
speelde Scherpenzeel 1 een wedstrijd in de 2e klasse. Maar we zijn rijk en dankbaar met ons 
publiek in de personen van de vrouw van Aaron en de zoon van Marc. Muiden/Weesp was in de 
eerste 20 minuten heer en meester op het veld. Diverse kansen werden gecreëerd. Het lukte 
echter niet om de lange Scherpenzeelse keeper te verschalken. Gelukkig kon Scherpenzeel niet 
heel veel potten breken ondanks enkele gevaarlijke counters. Zo leek er een 0-0 ruststand aan te 
komen. Maar nee hoor. Het gebeurde toch. Ondanks dat de Muiden/Weesp veteranen qua kansen 
op een ruime voorsprong hadden moeten staan, werd het 1-0 voor de thuisploeg na een gekke 
kluts en een bal in de verre hoek net achter de paal van doelman Dennis Huitema. De 1-0 
ruststand was een bittere pil. In teambelang deden we suiker in de thee om de smaak van die 
bittere pil weg te spoelen. 
Vier wissels werden toegepast. Slechts twee wissels bleven beschikbaar voor het team. 1 wissel 
vertrok teleurgesteld huiswaarts en koos niet voor het teambelang. Keeper Dennis liep te 
trekkebenen en moest in zowel eigen belang als teambelang simpelweg niet forceren. Maar dan 
de grote vraag: wie gaat er keepen? En ja hoor, toen de nood het hoogst leek tijdens de rust, was 
de redding van Eyup Ulas in teambelang nabij. 
 
Met verse krachten moest die 1-0 achterstand omgebogen worden. O,o,o, wat ging dat moeizaam. 
Wederom waren daar die kansen, maar die slangenmensachtige keeper van Scherpenzeel stond 
steeds op de goede plek. Gelukkig voor de veteranen uit de Vechtsteden bleek geduld een 
schone zaak en werd het net gevonden. Na een voorzet van links kon de kleinste veteraan van 
het veld de bal zodanig inkoppen dat zelfs de Scherpenzeelse keeper kansloos was. 1-1 door 
Erkan Yilmaz! 
 
De bal werd uit het doel gevist en naar de middenstip gebracht want de geur van 3 punten hing 
toch echt in de lucht. En wat ook al even in de lucht hing was de traagheid van de thuisploeg. 
Want professioneel tijdrekken leek hen nog een puntje op te gaan leveren. Natuurlijk werd de 
goed fluitende scheidsrechter hierop geattendeerd en hield hij daar ook rekening mee. Toen kwam 
daar het moment dat debutant Mehmet Ulas een blessure op voelde komen. In teambelang vroeg 
hij een wissel aan waardoor de veteranenkrachten relatief vers bleven. Uiteindelijk wierp dat zijn 
vruchten af. Want hoewel de tweede helft ook versierd werd met vele mogelijkheden en enkele 
goede kansen zonder resultaat, was daar toch de verlossende 1-2 door een rommelgoal. 
Wederom was het de rustig blijvende Erkan Yilmaz die de keeper wist te passeren. Erkan is nu 
met afstand de topscorer van de veteranen! 
De laatste minuten kwamen de veteranen niet meer in gevaar. De drie punten werden, samen met 
de vuile was, in de tas gestopt. En de derde helft begon op bankjes naast de kantine waar Sake 
van de Kloet in teambelang de veteranen verzorgde met teamschotels. Ook was er geen tekort 
aan kannen met goud vocht en witte kraag. Scherpenzeel uit; altijd lastig. Wederom 3 punten. Nu 
9 uit 3. Wat een rijk seizoen. Nu al! 
Franz, Dennis, Mehmet, sterkte! Volgende week thuis in Weesp om 11.30 uur tegen EDO. 
Laten we het teambelang hoog houden!   
Robert M.”  

Wat je van ver haalt, is best lekker! 

 

                                                                             15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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