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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

Slagerij Dalmulder
Dorpsstraat 14, 1399 GV Muiderberg
Tel. 0294-261315
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Sport Combinatie Muiden
Postadres:
Postbus 5
1398ZG Muiden
Tel. Algemeen
Kantine-redactiekamer

Adres: Sportpark Bredius
Maxisweg 20
1398BT Muiden

Redactieadres
redactie@scmuiden.nl
Website:
website@scmuiden.nl

0294-269043

Bank

NL 94 RABO 0157 0275 89

Website

www.scmuiden.nl

Bestuur:
Voorzitter:
E-mail:
Secretaris
E-mail:
Penningmeester
E-mail:
Algemeen lid

bestuur@scmuiden.nl
Richard van Kooij
voorzitter@scmuiden.nl
Ada Gieling
secretaris@scmuiden.nl
Frank Blonk
penningmeester@scmuiden.nl
Wil de Leeuw

Email algemeen:
info@scmuiden.nl
E-mail kantine:
scmuiden.bredius@gmail.com
06-41558863

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:

06-55079173

Voetbal zaterdag:
Arnold de Jong

06-46341806

06-11330448

wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl

Voetbal zondag:
0294-264570
wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl

Sportcommissie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Senioren Zaterdag
Jeugd en Zondag sen
Materialen

sportcommissie@scmuiden.nl
Victor Zwart
Gertia Bol
Hein van Kooij
Arnold de Jong
Jaap van Lom
Ben Oevermans, Jaap Zeeman

Ledenadministratie:

Jaap Zeeman
Ben Oevermans
ledenadministratie@scmuiden.nl

E-mail:

Voetbal jeugd:
06-21858310

Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl

06-52107765
0611330448
06-51306867

Coördinator voetbal pupillen:

0294-261286
06-28058421

Tafeltennis:
Wim van den Bos

Vertrouwenspersoon: vacant
E-mail
vertrouwenspersoon@scmuiden.nl
Technische commissie:
Technische commissie
Technische j commissie jeugd
Technische commissie
Technische commissie jeugd
Technische commissie senioren zondag
e-mail: tc@scmuiden.nl
Sponsorcommissie:
e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl

Co Sorbach
Herman van der Sluis
Dwight Loy
Sebastiaan Soonius
Jaap van Lom

0294-263163

Coördinator kantinerooster
Wil de Leeuw
0294-264570

06-25002274
06-43251520
06-52308816
06-18341204
06-51306867

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:
Maandag 23 oktober: 20.00 u
Vrijdag 27 oktober: 20.00 u
Vrijdag 3 november: 20.00 u
Woensdag15 nov. 18.00 u

Vergadering HB
7 x 7 voetbal
Klaverjassen
Start KNVB training MO13

Plaats: bestuurskamer: Bredius
Kunstgrasveld Sc Muiden
Kantine Sc. Muiden
Veld 2, 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

Vanuit de Sportcommissie
GEZOCHT!
Wij zijn dringend op zoek naar een
1. Materiaal man / vrouw
Voor het beheren en uitgeven van sport-kleding aan onze leden
2. Bestuurder van Dienst (m/v) voor de zaterdag(ochtend)
voor het af en toe invallen voor onze huidige bestuurder van dienst.
De taak bestaat uit het ontvangen van de teams, zowel de thuis-teams
als de uit-teams.
Voor verdere informatie kun je contact opnemen met
Jaap Zeeman; tel. 0294-261286 of
Ben Oevermans; tel. 06-28058421 of
Jaap van Lom; tel. 06-51306867
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De Muidernier
Voor al uw boodschappen

WELKOM
Tandartspraktijk 'Tandarts van Muiden' is een in
2009 opgerichte moderne (solo)praktijk, waar rust,
geduld en uitleg voorop staan.

Gratis bezorgservice in Muiden

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

Weesperstraat 2-4
1398XX Muiden
t. (0294) 26 13 95
f. (0294) 28 39 11

www.tandartsvanmuiden.nl

Herengracht 63
1398 AC Muiden
Tel. 0294-261358
Landstraat 31/A
1404 JE Bussum
Tel 035-6920980
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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 28 oktober
10.15-12.00 u. JO 10. Ouder T. van Eijck
Let op tijdswijziging
12.00-18.00 u. Veteranencrew

Zondag 29 oktober
13.00-18.00 u. volgt

Zaterdag 4 november
09.45-13.00 u. JO 15. Ouder T.Jansen en
Ouder T.Tibbertsma
13.00-18.00 u. Veteranencrew

Zondag 5 november
09.30-13.00 u. 2 spelers 4e team
13.00-18.00 u. 2 spelers 3e team

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

bestuurder

van

Dienst 2017-

Zaterdag
10.00 uur

28 oktober
Jaap v. Lom

Zondag
12.30 uur

29 oktober
Ben Oevermans

Zaterdag
08.00 uur

4 november
Jaap v. Lom

Zondag
09.30 uur

5 november
Jaap Zeeman

Zaterdag
09.30 uur

11 november
Jaap v. Lom

Zondag
13.30 uur

12 november
Ben Oevermans

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt.
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VERSWINKEL PRONK
MUIDEN
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

ELKE DAG VERSE SALADES
MELKPRODUCTEN
GROENTE, FRUIT
BROOD
KAAS EN VLEESWAREN

Tel:
0294-271514
Pr.Bernhardsingel 8. Fax: 0294-271809
Sluisstraat 7
1398AS Muiden
Tel. 0294 - 261415

GRAAF FLORIS VAN MUIDEN

Ceelen Sport Constructies B.V.
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

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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Trainingstijden Sc Muiden

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

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

06-23913703

Jo 11-1

2a

17.00

18.00

Sebastiaan Soonius

0618341204

Jo 15-1

2a

18.30

19.30

Co Sorbach

06-25002274

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

Zondag 2

2

19.30

20.30

Abdul Doufikar

Mini pup

2a

15.00

16.00

Michel Balk

06-47820770

dames

2a

18.00

19.00

Co Sorbach

06-25002274

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

06-53816292
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Wasmeer H2 – Muiden H1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:

Afdeling Zaalvoetbal Heren
J.I. Torres Mondoza
19.15 uur
Sporthal :”De Lieberg” veld 1

Afdeling Voetbal
Pupillen.
Wedstrijdprogramma

Zaterdag 28 oktober 2017

27 oktober 2017
Wedstrijdnr. 18890
Aanwezig/Vertrek:
Hilversum
Wedstrijdsecretariaat:
J. van Lom; tel 0651306867
Ook op www.scmuiden.nl

DOB 15-1G - Sc Muiden Jo 15-1
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

12.30 u
Sportpark “DOB” veld 2
R. de Bucchianico, 06-11310038
Sc.Muiden Jo 13-1

Wedstrijdnr
Aanwezig/Vertrek:
Sportpark .””
Joost Geijsen
Sc. Muiden Jo 11-1

Radboud Teuwissen
Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek:

Sportpark “.”
Rachid Chehtite; tel.06-46378548.
Cindy van Dijk; tel.06-23495325
Sc. Muiden Jo 10-1 – Olympia 10-1
11.00 u
Sportpark “Bredius”. Veld 2
Remco Larooij, tel. 06-42214722
Sc Muiden Jo 9-1

D.Martinez; tel.0621207355
Wedstrijdnr. 138544
Aanwezig/Vertrek:
`Muiden
Michel Balk; 06-47820770
Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek:

Sportpark :””
Ingrid Nauta, tel. 06-18912004

Afdeling Voetbal
Zaterdag.
Wedstrijdprogramma

Wedstrijdnr: 78525
Aanwezig/vertrek:
Nigtevecht
G. Speear, 06-12079751

Zaterdag 28 oktober2017 NNB

Deborah Mansvelder, 0649631526
Arnold de Jong
Tel. 06-11330448
Ook op www.scmuiden.nl

ScMuiden/Weesp 35+1 – AH’78 35+1
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

12.30 u
Sportpark “Bredius”. Veld 1
F. van Waard. Tel 06-51664393

Wedstrijdnr: 125565
Aanwezig/Vertrek:
Muiden
Robert Mansvelder tel.
06-48786470

ScMuiden/Weesp 45+2 - Altius 45+2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

14.30 u
Sportpark “Bredius”. Veld 1
Victor Zwart, 06-21858310

Wedstrijdnr. 74875
Aanwezig/Vertrek:
Muiden
A.de Jong, 06011330448
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Afdeling Voetbal
Zondag
Zondag 29 oktober 2017

Jaap van Lom
Tel. 06-51306867

Sc. Muiden 2 – Hercules 4
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

14.00 u
Sportpark “Bredius” veld 1
D.Loy, tel. 06-52308816
Fc Weesp 4 - Sc. Muiden 3
11.30 u
Sportpark “Papelaan”. Veld 2

Wedstrijdnr. 59257
Aanwezig/Vertrek:
Muiden

Wedstrijdnr. 69185
Aanwezig/Vertrek:
Weesp

BFC 3 - Sc. Muiden 4
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

12.00 u
Sportpark “Meerweg”.Veld 3

Muiden H1 – Laren’99 H6

Wedstrijdnr. 69163
Aanwezig/Vertrek:
Bussum

Wedstrijden 4/5 november 2017:
21.05 u

Sc Muiden 15-1 – ’t Gooi 15-3

10.30 u

Almere 35+ - Muiden/Weesp 35+1

14.30 u

DOB 13-1G - Sc Muiden 13-1

10.30 u

Muiden/Weesp 45+2 – NVC 45+1

14.00 u

Sc Muiden 11-1 – Sp. Almere 11-4

10.30 u

Victoria 2 - Sc Muiden 2

11.30 u

Sc Muiden 3 – Buitenboys 3

10.30 u

Sc Muiden 4 – BVV’31 4

13.00 u

Sc Muiden 10-1
Fc Weesp 9-4 - Sc Muiden 9-1

12.00 u

Uitslagen 21/22 oktober 2017
Sc Muiden H1
Sc
Sc
Sc
Sc
Sc

Muiden
Muiden
Muiden
Muiden
Muiden

15-1
13-1
11-1
10-1
9-1

Sc Muiden/Weesp 35+1 - EDO 35+ 1
Waterwijk 45+1 - Sc Muiden/Weesp 45+2

2-0
3-1

Sc Muiden 2
Almere Fc 4 - Sc Muiden 3
Sc Muiden 4

3-0
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Waterwijk – SC Muiden/FC Weesp 45+

3-1

Twee weken geleden werden we hier verbouwereerd overmeesterd in onze eerste stappen in de
wereld van het 7 tegen 7 voetbal en met een fikse nederlaag retour afzender gezonden. Vorige week
werden we getrakteerd op een nederlaag in Houten en vandaag kregen we een tweede kans in onze
derde uitwedstrijd tegen het immer bevlogen en geduchte Waterwijk. Tot onze grote blijdschap hadden
we een heuse kleedkamer voor onszelf; inclusief een passende sleutel om het geheel onbezorgd te
kunnen achterlaten tijdens ons wekelijkse ontspanningsuurtje. De teamgenoten uit Almere, Abcoude,
Bosnië en Syrië gingen rechtstreeks en de rest op eigen gelegenheid of in uitgedokterde carpoolvorm.
Onze Engelse voetbalprofessor was weer fit genoeg om ons te vergezellen, en enkele anderen
hadden nog wat naweeën van de mannengriep. Het was meteen duidelijk dat we al wat ervaring
hadden opgedaan in de eerste wedstrijden, want we liepen veel minder doelloos zoekende op het veld
en we waren al wat gewend aan de aangepaste spelregels. We speelden jaren van links naar rechts
en nu van voren naar achteren; dat is even wennen. Waterwijk was minder fanatiek in de openingsfase
als een week of twee terug en wij wisten elkaar behoorlijk fijn te vinden met de bal. Onze licht
grijzende leider sloeg het tafereeltje vanaf de zijlijn instemmend gade en zal dat ook blijven doen
omdat zijn geblutste opgeblazen knie een lelijke streep door zijn glanzende carrière heeft gezet. We
zijn uiteraard verheugd dat hij voor ons de lijnen blijft uitzetten en ons vanaf zijn denkbeeldige
coachvak tot grote hoogte wil blijven opzwepen. Ondanks dat beide teams aan elkaar gewaagd waren
kregen wij het meeste vat op de kans op een voorsprong. Toch was het opwindende verbazing die
overheerste toen we daadwerkelijk in ons voordeel de stand wisten te wijzigen. De veldbezetting leek
goed verzorgd en doordacht en de kansen volgden elkaar op. Toch kreeg ook Waterwijk in de loop van
het treffen de nodige kansen. Hoewel ze het in het begin lastig hadden tegen de opdringerige
bezoekers (ja, wij!) kregen ze toch terloops wat meer speelruimte en zodoende wat meer grip op de
wedstrijd. De vermoeidheid kwam bij ons aankruipen en dat resulteerde in wat onzuiverheden en
verminderde passie om ongeremd aan de strijd deel te nemen. Omdat Waterwijk wat meer ruimte
kreeg en de bal strategisch kon rondspelen kwamen ze steeds vaker in de buurt van onze capabele
goalie. Toch troffen wij ook vaker het zijnet dan ons lief was en wellicht had wat veldoverzicht de
kansen kunnen keren. Waterwijk speelde het slimmer en had een wat langere adem (lees: nog meer
rust in het spel) waardoor zij uiteindelijk de wedstrijd enigszins geflatteerd naar zich toe trokken. Wel
moet worden vermeld dat het ronddartelende gele fluitenkruidje overduidelijk aandelen had in de
thuisclub. Naast serieuze overtredingen floot hij ook voor elk buitelpartijtje van Waterwijk en wanneer
een spits van ons een afdruk van een paar noppen in zijn enkel cadeau kreeg, dan wuifde hij het weg
als een futiliteit van ondergeschikt belang. Dat soort mensen zijn van grote waarde voor een club en
we moeten blij zijn dat ie zijn vrije zaterdagmiddag opoffert in het subjectieve belang van zijn cluppie.
En uiteindelijk moeten we misschien ook wel vaststellen dat het wellicht voor een niet te onderschatten
deel aan ons zelf lag. Toch overheerste het goede gevoel en de wetenschap dat er meer in had
gezeten. De douche was mirakels en het bier werd gewaardeerd. We kijken met vertrouwen vooruit en
worden wekelijks meer vertrouwd met het fenomeen 7 tegen 7 en dan ook nog eens vijfenveertigplus.
Alles sal reg kom.
FP
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Schrijf een stukje voor mij Franz (85) samen met Robert M. (3).

Panda-style

Op uitnodiging van de Federatie van Veteranencoaches ben ik afgelopen zaterdag naar het
Ouwehands Dierenpark in Rhenen geweest. Dit kwam heel goed uit omdat mijn vrouw die dag
jarig was. Op deze manier hadden we samen een mooi uitje. Het hoofddoel van de bijeenkomst
was een studie over het gedrag van dieren. Met name hoe de voorbereiding is op een match. Al
snel bleek dat de meeste dieren, vooral de grotere beesten zoals de Panda’s, slapen. Ze komen in
actie als ze eten krijgen en gedurende paringstijd. Ik weet nog niet of ik deze ervaringen
overbreng naar de veteranen van Sc Muiden/Fc Weesp 35+. Ik bekijk het nog wel even. Hierbij
volgt het verslag van Robert Mansvelder:
l
“Beste lezers,
Zaterdag 21 oktober 2017, het is qua weer een wisselende ochtend. Zon en regen wisselen elkaar
af. Je staat naar buiten te kijken en denkt: "Ga ik nu de hond uitlaten of wacht ik nog even?" of
"Ga ik nu een boodschap doen of wacht ik nog even?" en "Neem ik nu een paraplu mee of ga ik
gewoon zonder?” Zo sta je steeds maar voor een keuze. Het uitstellen van een keuze maken kan
ook een keuze zijn, maar uitstel is maar tijdelijk mogelijk dus het onvermijdelijke keuzemoment
nadert. Zo ook deze zaterdagochtend. Regen of geen regen. Die hond moet uit of die boodschap
moet gedaan want de klok tikt door en het wordt onherroepelijk 11.30 uur. Een ongewoon vroege
aanvang voor een wedstrijd van de SC Muiden/FC Weesp 35+ Veteranen.
In de week naar de wedstrijd toe moesten ook keuzes gemaakt worden. De gabbers van het
45+team hadden versterking nodig en twee van ons moesten dat gaan doen. Zo hielden wij 14
spelers over om de wedstrijd tegen de Utrechtse Christelijke Sportvereniging Eenheid Doet
Overwinnen, kort gezegd EDO, te spelen. Arjen Sikkema maakte zelf de galante keuze om de
gabbers van de 45+ te versterken. De leiding koos ervoor om Arsim Hamiti te verzoeken dat ook
te doen. Zo zaten beide teams redelijk ruim in het spelersmateriaal.
Voorafgaande aan de wedstrijd tegen de groen-witten van EDO moest de leiding een keuze
maken wie de 11 startende spelers zouden zijn én dus ook het drietal dat een eervolle
reservebeurt mocht nemen. En ja, als de leiding kiest, dan is niet iedereen het daarmee eens.
Vervolgens is het de keuze aan de betreffende speler of hij daar tijdens de warming-up zijn beklag
over doet of na de wedstrijd. Het gebeurde tijdens de warming-up wat de voorbereiding ietwat
verstoorde, maar de keuze van de scheidsrechter om snel te beginnen verstoorde het beklag
weer. De keuze voor een kant van het muntje door de aanvoerder van EDO zorgde ervoor dat hij
de toss won. Hij koos ervoor te blijven staan dus Muiden/Weesp trapte af aan de Papelaan in
Weesp.
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Op de inmiddels zachte, enigszins zonnige, zaterdag was het Muiden/Weesp in het geel-zwart dat
oppermachtig op de helft van EDO speelde. Maar wederom leek het vijandelijke doel niet de
vriend van Muiden/Weesp. Dat lag enerzijds aan de keuzes van onszelf, maar anderzijds aan de
keuzes van de bal of de tegenstander. Mogelijkheden zat! Maar de bal koos er niet voor om het
vijandelijke doel in te gaan. Net als de week ervoor tegen Scherpenzeel hadden we weer te
kampen met een lange keeper bij de tegenstander. Dus hoge ballen op onze topscorer Erkan
Yilmaz - die tevens de kleinste in het veld is - hadden weinig zin. De steekballen lukten helaas niet
goed, maar met onze hoekschoppen stichtten we wél gevaar. Halverwege de eerste helft maakte
Erik Meijerink de keuze om een hoekschop vlak voor het doel te schieten. Het leek een
gemakkelijke prooi voor de keeper, maar zijn handschoenen en de bal waren nét effe te nat
waardoor de bal doorschoot. Onze aanvoerder Robert Mansvelder had de keuze gemaakt daarop
te rekenen en kon de bal na de stuit zodanig inkoppen dat een verdwaalde EDO-verdediger het
niet meer kon tegenhouden; 1-0. Na nog meer kansen voor ons, lukte het maar niet om te scoren
waardoor de rust aanving met een 1-0 voorsprong.
Ook tijdens de rust moesten keuzes worden gemaakt. Op basis van reservebeurten werd Eyup
Ulas vervangen door Patrick Pieterse, werd Erik Meijerink vervangen door Mehmet Ulas en Robert
Mansvelder door de grieperige Marco Daalman. Marco had gekozen om toch te gaan spelen
ondanks zijn griep. Helaas zorgde dat ervoor dat hij niet helemaal zichzelf was... De tweede helft
waren we geen schim van hoe we de eerste helft speelden. We kwamen onder druk te staan
tegen die Eenheid Doet Overwinnen. Omdat we wilden voorkomen dat die Utrechtse eenheid
inderdaad zou overwinnen, maakte Marc van de Mortel een opofferende keuze door een tactische
wissel aan te vragen. Vervangend leider Laurens Verwilligen 'verwilligde' het verzoek van Marc in
door hem te vervangen voor Erik Meijerink. Vervolgens nam hij de keuze om topscorer Erkan te
wisselen omdat hij op een eiland stond. Robert viel voor hem in. Met deze twee wissels kregen we
weer meer grip op het middenveld en hadden we meer kracht naar voren. En omdat Rob de Vries
enkele fysieke ongemakken had waardoor hij ervoor koos om gewisseld te worden kon Marc weer
snel terugkeren in het veld. Deze keuzes pakten goed uit want na een goede steekpass op het
middenveld van Mehmet kon Erik doorlopen, de keeper omspelen en de bal in het doel schuiven.
De verlossende 2-0 was gemaakt!
Niet veel later koos de uitstekend fluitende scheidsrechter ervoor om het eindsignaal te blazen.
Wéér hebben we gewonnen! Nu staan we ineens bovenaan met 4 gespeeld, 12 punten. Hoe gaat
dit eindigen? De stand levert veel plezier op, maar we weten allemaal dat de bal rond is. Volgende
week wacht in Muiden om 12.30 uur een sterke(re) tegenstander; SC AH'78. In de komende week
en op zaterdag zelf zullen weer keuzes gemaakt moeten worden. Om dit naar ieders tevredenheid
te doen wordt steeds moeilijker, zo niet onmogelijk. Maar we hebben geleerd; eenheid doet
overwinnen, dus laten we met z'n allen voor eenheid kiezen en er volgende week weer als
eenheid staan, ongeacht de keuzes van de leiding!
Tot slot kiezen alle veteranen van SC Muiden/FC Weesp ervoor, zowel 35+ en 45+, om Mary van
Waard, de lieftallige vrouw van onze leider Franz die we gemist hebben, hartelijk te feliciteren met
haar 70-ste verjaardag!
We hopen dat jullie keuze om panda's te spotten een mooie keuze is geweest!
En nu maar hopen dat leider Franz er niet voor kiest alles zwart-wit te gaan zien want panda's zijn
zwart-wit genoeg!
Sportieve groeten,
Robert M.”
Gapen doet slapen
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Herkent u deze nog?

Zoek je doelen!
Herkent u deze nog?

Waar blijft vrouwtje nou?
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GARAGE
Van KOOY

Reparatie-inrichting
SHELL Servicestation
Zeeweg 1a
Muiderberg
T: 0294-261234
E: inf@zeemeeuw.net

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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