
 

Week 44:        27 oktober 2014 



 

 

 

 



                                                                                                                           

Sport Combinatie Muiden 

 

 

Adres: Postadres:  Redactieadres/ clubblad: 
Pr. Irenestraat 21 A Postbus 5  redactie@scmuiden.nl 

1398 CL Muiden 1398ZG Muiden   

   Webmaster: 

   redactie@scmuiden.nl 

    
Tel. Algemeen 0294-263374  Email algemeen: 

“      Kantine 0294-263341    (s’avonds)  scmuiden@hetnet.nl 
“      Redactiekamer 0294-263729   

“      Afgelastingen 0294-265460   

    
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89   

    
Website www.scmuiden.nl  WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 

   Voetbal zaterdag: 

Bestuur:   Arnold de Jong            06-11330448 
Voorzitter Joep Ottenvanger   

Secretaris Ada Gieling 06-201335584 Voetbal zondag: 
Penningmeester Eric Karel 06-20746235 Jaap van Lom             06-51306867 

vrijwilligers Wil de Leeuw 0294-264570  
   Handbal: 

Sportcommissie:   Wil de Leeuw              0294-264570 

Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Contact KNVB Jaap Zeeman 0294-261286 Tafeltennis: 

Zaterdag heren Arnold de Jong 06-11330448 Wim van den Bos        0294-263163 
Zondag heren Jaap van Lom 06-51306867  

Tafeltennis Cor v.d. Bosch 0294-271298 Coördinator voetbal junioren: 

   Jaap van Lom             06-51306867 
    

   Coördinator voetbal jong 
junioren: 

   Herman van Dijk          0294-263153 
    

   Coördinator kantinerooster: 

   Wil de Leeuw              0294-264570 
Ledenadministratie: Email: scmuiden@hetnet.nl   

Jaap Zeeman jaapzeeman@hotmail.com 0294-261286  
Ben Oevermans oevermans@planet.nl 06-28058421  
 

 

                                                                                  

Technische jeugdcommissie:  

Technische jeugdcoördinator       Herman van der Sluis 06-43251520 

Sectieleider   F en E                 Dwight Loy 06-52308816 

Sectieleider   F en E   en Ft       Ko Sorbach  

Sectieleider   D, C en B            Berry Reijseger 06-1919325 

Sectiehoofdtrainer  D,C en B           Abdul Doefikar 06-53816292 
 

 
 
 
 

ATTENTIE: 

Verzoeke alle informatie te sturen naar : scmuiden@hetnet.nl 

Wedstrijdverslagen en informatie voor het clubblad naar: redactie@scmuiden.nl        
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING S.C. MUIDEN 

 

19 november 2014 in de kantine 

 

Aanwezig: 19.45 uur      Aanvang: 20.00 uur 

----------------------------------------------------------------------------------------------

--------- 

AGENDA 

 

1. Opening en goedkeuring agenda 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 
3. Notulen ALV 21 november 2013 (clubkrant+ website/organisatie/notulen) 
4. Bestuursverkiezing 
5. Jaarverslag secretaris 
6. Jaarverslag penningmeester 
7. Verslag kascommissie 
8. Vaststelling definitieve begroting  2014-2015 
9. Benoeming kascommissie 
10. Vaststelling contributie seizoen 2015-2016 
11. Voorstel kantineprijzen per 1-1-2015 
12. Uitleg Bredius en fasering 
13. Wat verder ter tafel komt 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

 

Toelichting bij agendapunt 4:Rooster van aftreden: 

Voorzitter:  vacant   Aftredend 2014 

Penningmeester:  Eric Karel   Aftredend 2016 

Secretaris:  Ada Gieling-v.d. Berg  Aftredend 2015 

 

Het voorstel van het bestuur is als volgt en vraagt de vergadering hier toestemming voor: 

Voorzitter  - vacant 

Penningmeester  - Richard van Kooij 

Frank Blonk/Eric Karel  - Commissie Bredius + algemeen lid  

Toelichting punt 13: 

Hier kunnen alleen onderwerpen aan de orde komen die tijdens de vergadering besproken zijn. 

 

Leden die interesse hebben in de financiële stukken kunnen deze aanvragen vanaf 12 november bij 

Richard van Kooij (email: richardvankooij@planet.nl). 

Op de avond zelf zullen een aantal papieren exemplaren aanwezig zijn. 
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Activiteitenkalender 2014/2015 

Dag Datum Activiteit 
vrijdag  7 november   2014;      20.00 uur Klaverjassen 

woensdag 19 november  2014;      20.00 uur Algemene ledenvergadering 

Woensdag  26 november  2014;      ?        uur Sint Nicolaasviering 

Vrijdag  19 december  2014;       20.00 uur Kerstklaverjassen 

 

 

Kantinerooster 
Zaterdag 1 november 2014 Zondag 2 november 2014 

      

Ochtend 09.00-11.00 uur 

 
E3 

Ouder Arthus 

Fokker 
Ouder Rijk 

Geijsen 
 

Ochtend 09.00-13.30 uur 

 
 

Ada 

 11.00-13.00 uur 
 

D1 

Ouder Max 
Bruggink 

Ouder Sem 

Coninck 
Liefsting 

   

Middag 13.00-18.00 
Vet. 

 

Jan vd Bosch en 
2 Vet. 

Middag 13.30-18.00 uur 
H3 

2 heren 3e 

      

Zaterdag   8 november  2014 Zondag  9 november 2014 
      

Ochtend 09.00-11.15 uur 
 

F2 

Ouder Luca 
Kroes 

Ouder Xavi 

Martinez 
 

Ochtend 09.00-13.00 uur 
 

 

Geen 
programma 

 

 
 

 11.15-13.30 uur 
 

C1 

Ouder Ewoud 
Bogaert 

Ouder Marouan 

Aoulad Omar 
 

   

Middag 13.30-18.00 uur 
 

Geen 
Programma 

Middag 13.00-18.00 uur 
 

Geen 
programma 

 

Indien mogelijk de keuken open vanaf 11.00 uur 

 
 
 

Rooster Bestuurder van dienst 2014/2015 

 

zaterdag         25 oktober                                    

 

zondag      26 oktober 
Ochtend   9.00 – 11.30 uur       H van Dijk Ochtend 09.30 – 14,00 uur       geen wedstrijden 

Ochtend 11,30 – 13.00 uur       J van Lom Middag   14.00 – 17.00 uur     

Middag   13.00 – 17.00 uur      geen wedstrijden 

 

 

zaterdag          1 november                                     zondag       2 november 
Ochtend   9.00 – 11.30 uur       H van Dijk Ochtend   09.30 – 15,00 uur       B Oevermans 

Ochtend 11,30 – 13.00 uur        Middag    12.30 – 17.00 uur        T Verschuren 

Middag   13.00 – 17.00 uur     D Mansvelder  

zaterdag          8 november zondag     9 november 
Ochtend   9.00 – 13.00 uur       H. van Dijk 

Ochtend 11,30 – 13.00 uur       J van Lom 

Ochtend   09.30 – 13.00 uur      geen wedstrijden 

Middag   13.00 – 17.00 uur      geen wedstrijden   Middag   13.00 – 17.00 uur        

 

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande  
datum niet uit komt ,anders contact   oevermans@planet.nl   
 

mailto:oevermans@planet.nl


 

 

Vanuit het bestuur 

 

Beste sportvrienden, 

  

op 19 november zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden waarbij onder andere het 

financieel jaarverslag gepresenteerd zal gaan worden met daarin een terugblik op het afgelopen 

financiële jaar 2013/2014 en een vooruitblik op het nieuwe seizoen 2014/2015. Ook zal de 

samenstelling van een (nieuw) bestuur hoog op de agenda staan net als de verhuizing van ons 

sportcomplex. Natuurlijk is er alle ruimte tot het stellen van vragen en wij roepen iedereen dan ook 

op om aanwezig te zijn.  

  

Een agendapunt voor de ALV is de situatie rondom de verhuizing naar de Bredius. Wij kunnen 

alvast melden dat er veel gebeurd is en er ook nog veel gaat gebeuren. Nog steeds zijn wij in 

gesprek met Gemeente Muiden, KNSF, Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen in het kader 

van de verhuizing naar de Brediusdriehoek.  Dit gaat echter niet altijd even makkelijk en hoe graag 

we jullie ook willen informeren, er zijn nog steeds geen concrete plannen over de nieuwe locatie. 

Zoals het er nu naar uitziet zullen er in eerste instantie in 2015 twee velden worden aangelegd met 

een jaar later een derde veld. Clubgebouw en kleedkamers zullen naar verwachting in eerste 

instantie tijdelijk worden neergezet om in 2017 vervangen te worden door een definitieve 

accommodatie net daarbij ook een sporthal. Wij hebben alle vertrouwen dat alles goed gaat komen 

maar tot die tijd zal nog wel heel wat water door de Vecht stromen. 

  

Naast de nieuwe locatie zijn wij met meer zaken bezig. Zo kunnen wij melden dat wij op het punt 

staan om een (lucratievere) overeenkomst te gaan sluiten met een nieuwe kledingleverancier. Ook 

zijn wij druk bezig met sponsoring en daarmee het verhogen van  onze inkomsten. Zodra de 

overeenkomst met de nieuwe kledingleverancier definitief is zullen we hierover verder berichten. 

 

Na jaren van teruggang van het aantal leden, verwachten wij dat er de komende jaren weer een 

(bescheiden) toename van het aantal leden zal zijn. Zo zien we een steeds grotere groep FT’jes op 

woensdag en zaterdag op onze velden trainen en spelen.  Vanuit de jeugdcommissie zijn we druk 

bezig om een (mini) competitie proberen op te zetten voor deze groep van FT’tjes. Ook zullen we in 

de winterstop weer beginnen met het Bennen toernooi binnen in de zaal voor de F1, F2 en de 

FT’tjes. Vrijwilligers zijn hierbij overigens zeer welkom en kunnen zich alvast opgeven bij Herman 

van der Sluis. Verder lijkt het 7 tegen 7 op vrijdagavond een succes te gaan worden hetgeen ook 

bijdraagt tot een steeds financieel gezondere vereniging. 

 

Ten slotte nog zijn wij trots hoe in korte tijd met bovendien lagere kosten onze nieuwe website is 

neergezet en wordt onderhouden waarbij ook het clubkrantje in eigen beheer wordt gedraaid. En 

niet te vergeten ook alle andere zaken die door de inzet van al onze vrijwilligers worden geregeld. 

Zonder de inzet van al onze vrijwilligers zouden we onze vereniging niet zo kunnen laten draaien 

waarvoor dank! 

  

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag 

en hopelijk zien wij elkaar op 19 november bij de Algemene Ledenvergadering in de kantine van SC 

Muiden. 

  

  

Met sportieve groet namens het bestuur. 

  



 

 

Vertrouwenspersoon binnen SC Muiden en VOG 

 

Naast een gezonde en sportieve vereniging wil SC Muiden ook een veilige vereniging zijn, waar 

iedereen met plezier sport en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging 

er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, 

seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen. De 

praktijk binnen de diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen 

zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen SC Muiden 

willen wij dat graag wel voorkomen. Dat is dan ook een van de redenen waarom binnen SC Muiden 

een vertrouwenspersoon is aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen 

dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Renate Nicolaas is 

bereid gevonden om deze taak op zich te nemen. 

  

Even voorstellen: 

  

“Door het bestuur van SC Muiden ben ik benaderd om op te treden als vertrouwenspersoon. Mijn 

naam is Renate Nicolaas, getrouwd en moeder van twee zonen. Mijn oudste zoon voetbalt met veel 

plezier bij de club. Zelf ben ik werkzaam als kinder- en jeugdpsycholoog in het Waterlandziekenhuis 

in Purmerend. Ik ben hiervoor ruim 20 jaar werkzaam geweest in het Astmacentrum Davos in 

Zwitserland, waar ik mede een gedragscode voor personeel heb opgesteld. Ook heb ik vaak 

opgetreden als pro-justitia rapporteur. Beroepsgeheim en bemiddelen bij conflicten behoren bij mijn 

vak. Voor de voetbalregels kun je niet bij mij terecht, maar bij andere problemen en 

(gewetens)vragen mag je altijd laagdrempelig contact met mij opnemen via e-mail: 

vertrouwenspersoon@scmuiden.nl” 

  

 

Vanuit de gedachte dat wij als SC Muiden naast een sportieve ook een veilige vereniging willen zijn 

voor al onze leden is binnen het bestuur en sportcommissie besloten om over te gaan tot het 

invoeren van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor al die medewerkers en vrijwilligers die 

veelvuldig met onze jeugdleden tot en met zeventien jaar te maken hebben. Het verplicht stellen van 

de VOG geeft meer zekerheid over het verleden van mensen en vermindert de kans dat iemand, die 

eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen onze vereniging 

kan uitoefenen. 

 

Een VOG dient te worden aangevraagd door de vrijwilliger zelf bij de gemeente waar men 

woonachtig is.  De gemaakte kosten voor het verkrijgen van de VOG worden door SC Muiden 

vergoed. De vrijwilliger schiet in principe de kosten zelf voor, en declareert na overleg van een bon 

de gemaakte kosten bij SC Muiden. De vereniging vergoedt daarna zo snel mogelijk de gemaakte 

kosten aan de vrijwilliger en de vereniging draagt zelf zorg voor 

inning van eventuele subsidies bij het NOC/NSF. 

 

 

 

Voor vragen over bovenstaande kunnen jullie altijd terecht bij een van de leden van de 

Sportcommissie. Onze contactgegevens staan op pagina 3 van de clubkrant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Altijd minimaal 15% korting op batavus & 

gazelle fietsen 

 

1. Proberen (proefrit), passen en vergelijken 

2. Rijklaar maken en op maat afstellen 

3. Service en garantie 

4. Zeven dagen per week open, elke avond 

koopavond 

5. Veilig kunnen betalen 

 

www.fietspoint.nl 

 

FIETSPOINT WEESP 

Stationsplein 2a 

1382 AD Weesp 

Tel. 0294 – 411690 

 

 

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 

 

 

 
 
 
 

http://www.fietspoint.com/


 
--Trainingstijden-- 

 
 
 

                
 
 

MEDEDELINGEN: 
 
 

addoufikar@hotmail.com                         jh.kok1@tele2.nl 

mvthenna@hotmail.com   Gerardvanschie@cs.com 

aheydra@hotmail.nl          ton-48@versatel.nl                       

ANNE-VDMEYDEN34@HOTMAIL.COM    Safian-Abod@yahoo.com         

arnold.jongde@alice.nl    rjbruggink@zonnet.nl 

bas-renema@hotmail.com   boekee052@planet.nl 

chantharjedoutz@hotmail.com   ersanalo@chello.nl 

dhoitsma@cs.com    ellenzitman@kpnmail.nl 

hthesingh@planet.nl    mario.busso@sixt.de 

i.nauta@intertrade.nl    martinpoen@live.nl 

jvanloon5s@gmail.com    michielbalk@hotmail.com 

mariek-speedy@hotmail.com   mo-ra80@hotmail.com 

raween-behari@hotmail.com 

 

Deze mensen hebben volgens ons een verkeerde E-Mail adres.Willen jullie zo 

spoedig mogelijk het goede E-Mail adres aan ons doorgeven. 
 

scmuiden@hetnet.nl 

 
 
 

Team Tijd Trainer(s)

Maandag

SC Muiden E1 18.00 - 19.30 Marco Medik

SC Muiden E2 18.00 - 19.30 Richard van Scheppingen

SC Muiden E3 18.00 - 19.30

Dinsdag

SC Muiden 2 (zon) 20.00 - 21.30

SC Muiden 3 (zon) 20.00 - 21.30 Ed de Leeuw

SC Muiden 4 (zon) 20.00 - 21.30 Ed de Leeuw

SC Muiden B1 (zon) 19.00 - 20.15 Abdul Doufikar

SC Muiden C1 18.45 - 20.15 Berry Reijseger, Stan Bruggink

SC Muiden D1 18.45 - 20.15 Roberto Deekman

SC Muiden F1 17.45 - 18.45

SC Muiden VE1 20.00 - 21.30 Ed de Leeuw

Woensdag

SC Muiden F2 14.00 - 15.00 Ed de Leeuw, Evert Groen

Donderdag

SC Muiden B1 (zon) 19.00 - 20.30 Abdul Doufikar

SC Muiden C1 18.45 - 20.15 Berry Reijseger, Stan Bruggink

SC Muiden D1 18.45 - 20.15 Roberto Deekman, Marc v.d. Mortel

SC Muiden E1 17.45 - 18.45 Jef Trimbos

SC Muiden E2 17.45 - 18.45 Giovanni Beatrice

SC Muiden E3 17.45 - 18.45

SC Muiden F1 17.45 - 18.45
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Wij zijn een Sportspeciaalzaak gespecialiseerd 

in Hockey, Voetbal, Tennis, Zwemmen, Fitness, 

Running, 

Winter(sport)kleding, Vrijetijdskleding en 

aanverwante Schoenen en Hardware. 

 

 

SC Muiden leden ontvangen 10% korting op alle 

voetbalbenodigdheden. 

 

 

Amersfoortsestraatweg 3c 

1411HB Naarden 

035-6940639 

 

www.sportzaaksportief.nl 

 

 

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 

 

 
 
 
 



 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

Wedstrijdsecretariaat: 
Herman van Dijk; tel. 0294-263153 

Wedstrijdprogramma Zaterdag  1 november 2014  

   
 Sc.Muiden D1 - Zuidvogels D4  
Scheidsrechter E. Groen Wedstrijdnr: 94538 
Aanvang: 10.00 uur Aanwezig/Vertrek: 09.30 uur 
Ligging:   
Leiders: Dwight Loy; 06-52308816 Berry Reijseger; 06-19193255 

   
 Batavia ’90 E3 - Sc.Muiden E1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 64744 
Aanvang:  09.30 uur Aanwezig/Vertrek: 08.00 uur 
Ligging:  De Doggersbank, Getijdenlaan  Lelystad 
Leiders: Jef Trimbos; 06-55917853  

   
 Tos Actief E5 - Sc.Muiden E2  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.64748 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek:07.55 uur 
Ligging: Sp.Middenmeer, Radioweg 63 Amsterdam 
Leiders: Aart Streefkerk; 06-53950643 Iris Petri; 06-52376736 

   
 Sc.Muiden E3 – Geinburgia E2  
Scheidsrechter: Stan Bruggink Wedstrijdnr. 105150 
Aanvang: 09.30 uur Aanwezig/Vertrek: 09.00 uur 
Ligging:                     
Leiders: Marco renema; 06-53415397 Eric Karel; 06-29544895 

   
 Sc Muiden F1 – Tos Actief F3  
Scheidsrechter: Diam Zitman/ Max ter Steege Wedstrijdnr.88947 
Aanvang:  09.30 uur Aanwezig/Vertrek: 09.00 uur 
Ligging:   
Leiders: Ed Lefeber; 06-53496541 P.v.d.Akker; 06-51090604 

   
 As’ 80 F8 - Sc.Muiden F2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 64755 
Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek: 07.50 uur 
Ligging: Klein Brandt Sportpark 1 Almere 
Leiders: Sebast. Soonius; 06-18341204 Rob Rijnbeek; 06-28059666 

   
 Muiden Ft  
Aanvang:  10.00 uur Aanwezig: 09.45 uur 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Coen Koomen; 06-51749751 

 

 
 
Programma  zaterdag 8 november   Uitslagen zaterdag 25 oktober   

    
Waterwijk D7            - Sc Muiden D1 10.00 uur Forza Almere D2  - Sc Muiden D1   6 - 2 

Sc Muiden E1            - Almere E6 09.30 uur Sc Muiden E1       - BFC E6  4 - 1 
Sc. Muiden E2           - Waterwijk E11      10.30 uur Sc Muiden E2       - Buitenboys E9 12 - 1 
WV-HEDW E7            - Sc. Muiden E3    09.00 uur Buitenboys E14    - Sc Muiden E3  8 - 2 
Nieuw West F5          - Sc Muiden F1      11.00 uur Waterwijk F7        - Sc Muiden F1  3 - 7 
Sc. Muiden F2           - DRC F3   09.30 uur Sc Muiden F2        - Batavia F3  9 - 0 
Muiden Ft 10.00 uur   

 

 
Verslag D1 pupillen 
Het was een goeie wedstrijd, er waren veel val partijen.  
Het kon natuurlijk beter maar we hebben heel goed gespeeld en volgende keer hopelijk winnen. 
 
Ik geef de tas aan wesley= 
  



Muiden F1 wint strijd om de eerste plaats 
 

Vandaag de topper Waterwijk F7 tegen SC Muiden F1. De twee ploegen staan op de gedeelde eerste plaats 

bij de 4
e
 klasse F pupillen. Beide hebben 5 wedstrijden gespeeld en zijn nog ongeslagen met 15 punten. 

Alleen Muiden heeft een beter doelsaldo. 

Het leidersduo Lefeber - Van den Akker stond voor een moeilijke opgave. Voor deze zeer belangrijke wedstrijd 

misten ze twee spelers die normaal gesproken in de basis staan, Jilles Koomen en Jorian Sommer. Voor de 

vervanging werd gevist in de kweekvijver van SC Muiden. Keeper Danilo Soonius en linkspoot Stijn Rijnbeek 

zijn hun vervangers uit het belofteteam. 

Waterwijk start vandaag in het rood en Muiden in het vertrouwde blauw-wit. Het fluitsignaal klinkt en de 

wedstrijd begint. Muiden komt goed uit de startblokken en zet meteen druk op het doel van de thuisploeg 

Waterwijk. Debutant Stijn Rijnbeek speelt de bal naar Bommel Quaedvlieg die aan de rechterkant van de 16 

uithaalt en al vroeg in de wedstrijd de 0-1 scoort. Enkele minuten later verovert Mads Lefeber de bal en tikt 

door naar Tim van Scheppingen die de bal voorzet op Bommel Quaedvlieg die dit keer de bal net naast het 

doel schiet. Waterwijk verdedigd uit. De laatste man schiet de bal tegen de scheidrechter aan en daardoor valt 

de bal voor de voeten van Taeke van Haaften die niet lang hoeft na te denken en uithaalt 0-2. Een dergelijke 

start had Muiden niet verwacht tegen deze, op papier, sterke tegenstander. Maar Waterwijk doet wat terug 

met een tegenaanval. Echter de bal beland tegen de paal. Dan Muiden weer met een aanval over rechts met 

Tim van Scheppingen die de bal voorgeeft aan  Mads Lefeber die hem met een volley achter de doelman van 

Waterwijk schiet 0-3. De buit lijkt binnen denkt Muiden. Dat is ook te zien aan het spel van Muiden. Even niet 

opletten en Waterwijk weet toch ook te scoren 1-3. Niet veel later nog een aanval op het doel van Muiden 

maar Danilo Soonius staat zijn mannetje in het doel en weet de 2-3 te voorkomen. Muiden herpakt zich en 

Joeri van den Akker zet de aanval op, speelt de bal naar Bommel Quaedvlieg die een mannetje uitkapt en 

voorzet. Mads Lefeber weet dit keer de bal met zijn knie in het doel te werken en we gaan rusten met een 

tussenstand van 1-4 voor SC Muiden F1. 

Na een blessurebehandeling van Jan van Dijk al vroeg in de 2
e
 helft herpakt de Muider zich en geeft een 

fraaie voorzet op Milan van den Akker aan de linker kant van het veld. Hij speelt een man uit, kan doorlopen 

en van een grote afstand de bal in de verre hoek inschieten 1-5. Een gelopen race zou je zeggen. Maar 

Waterwijk geeft zich alles behalve gewonnen. Met een boogbal over de keeper van Muiden heen scoren zij de 

2-5. Onhoudbaar voor Danilo Soonius. Het gaat nu op en neer. Muiden  in de aanval. Taeke van Haaften weer 

met een verwoestend schot. De keeper van Waterwijk weet deze niet in een keer klemvast te pakken en laat 

de bal weer los. Tim van Scheppingen is er als de kippen bij en kan de 2-6 intikken. In de 33
e
 minuut zoekt 

Milan van den Akker aan de rechterkant van het veld de achterlijn op, verrast zijn tegenstander met een echte 

“panna” en zet de bal hoog voor. Bommel Quaedvlieg vliegt door de lucht en scoort met een halve omhaal de 

2-7.  Vlak voor tijd doet Waterwijk nog wel iets terug 3-7 maar de wedstrijd is beslist en SC Muiden gaat met 

de overwinning en de drie punten naar huis! Ook al is het nog niet helemaal doorgedrongen bij de KNVB maar 

Muiden gaat nu alleen aan de leiding met 18 punten uit 6 wedstrijden. We houden voetbal.nl scherp in de 

gaten. Volgende week Muiden – TOS Actief. Het zou dan wel eens kunnen gaan regenen. Kaarten via 

ticketshop verkrijgbaar. Muiden speelt dan thuis. Dus als het goed is in hun stralend wit met blauwe outfit! Met 

dank aan de wasploeg.                                                                                        De scout van Oranje 

 

                 
 



 
 
 
 
 
 

Verslag  F2 

 

Zaterdagmorgen 9.30 uur. De F2 staat te trappelen om aan hun wedstrijd te beginnen. 

Helaas vandaag zonder Ties. Het is lekker voetbalweer en het veld ligt er weer prachtig bij. 

Al na 5 minuten komt Lars vrij voor het doel en schiet de bal mooi en hard in het doel 1-0. Je kan 

goed zien dat de jongens op de training al goed leren om vrij te lopen en samen te spelen. Na weer 

een paar mooie aanvallen maakt Harm de 2-0. Achterin haalt Wissam alle ballen weg en vanuit het 

middenveld brengen Thomas en Naut de bal naar voren. Na goed doorzetten van Xavi die de bal op 

Luca speelt kan Luca de 3-0 maken. Na een aantal corners die niets opleveren kan Harm weer een 

doelpuntje meepikken 4-0. Danilio heeft niet zo veel te doen, maar wanneer Batavia toch in de buurt 

komt, kan hij de bal keurig klemvast houden. Na weer een mooie combinatie van Luca, Lars en Naut 

krijgt Stijn de bal en ja hoor 5-0. Voor de rust maakt Lars er nog 6-0 van. 

Na de limonade en de peptalk van de leiders Robert en Sebastiaan beginnen we aan de 2e helft. De 

afspraak is dat de jongens die nog niet gescoord hebben naar voren gaan en vrij worden gespeelt. 

Iedereen houdt zich aan de afspraak en op deze manier kan Naut 7-0 scoren. Als Wissam vanuit 

achter Harm vrij speelt schiet hij met een afstand schot keihard de 8-0 binnen. Xavi heeft helaas de 

pech dat zijn schot op de doellijn wordt gestopt. Vlak voor tijd schiet Harm de bal nog tussen de 

palen waardoor de einduitslag 9-0 wordt. Kortom jongens een leuke wedstrijd met goede 

combinaties en goed geluisterd naar de gemaakte afspraken. 

Volgende week naar AS’80 en de week daarna thuis tegen de mede koploper DRC. Met dezelfde 

instelling moet het weer gaan lukken! 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Wedstrijdsecretariaat: 
Arnold de Jong; tel. 06-11330448 
Afkeuringen: 0294-265460 
ZIE OOK WEBSITE en 
WWW.VOETBAL.NL 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 1 November 2014  

   
 ---Veteranen---  

   
35+ 1e klasse H sc Muiden/Weesp Ve1 – Batavia’90 Ve1   
Scheidsrechter:  Dhr. J. van Vliet Wedstrijdnr. 70717 

Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek:13.00 uur 
Ligging:   Terrein “sportpark Muiden” Muiden 
Leiders: Franz van Waard 06-51664393 Bgg: Arnold de Jong; 06-11330448 

   
45+ 1e klasse E sc Muiden/Weesp Ve2 – VVZ’49 Ve1   

Scheidsrechter:  Dhr. J. Faessen Wedstrijdnr. 111741 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek:13.00 uur 
Ligging:   Terrein “Sportpark Muiden”  Muiden 

Leiders: Rob de Vries 06-42123570 Bgg: Arnold de Jong; 06-11330448 
   

 

Programma Zaterdag 8 November 2014: Uitslagen Zaterdag 25 Oktober 2014:  

  

sc Muiden/Weesp Ve1 - Vrij HSV’69 Ve1 - sc Muiden/Weesp Ve1            1 - 5 

Houten Ve1                 - sc Muiden/Weesp Ve2  Waterwijk Ve1 - sc Muiden/Weesp Ve2        7 - 3 

  

  

    Lijnen        

Neeeen! Ik heb het in dit verhaal niet over lijnen om gewicht te verliezen, ook niet over lijnen 

waaraan men de schone was zoals voetbalkleding hangt of over buslijnen zoals bus 110 van 

Connexxion, die van Muiden naar Weesp rijdt en het fijne van deze lijn is het feit dat de bus ook van 

Weesp naar Muiden rijdt. Dit is toch ongekend. 

Ik wil het hebben over de witte lijnen van een voetbalveld. Rechte lijnen, gebogen lijnen en als 

slagroom op de taart, witte stippen in de strafschopgebieden en in het midden van de middenlijn. Op 

ieder voetbalveld zijn deze lijnen aanwezig, behalve op het knusse grasveld van HSV’69 in De Hoef. 

Er was geen lijn te bekennen en dit maakte het extra moeilijk voor de scheidsrechter en zijn 

assistenten. En kreten zoals “de bal is over de lijn” of “de bal is achter de doellijn” waren echt 

overbodig. 

De wedstrijd HSV’69 Veteranen 1 tegen Sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 1 was de moeite waard 

om naar te kijken. In de 1e helft ging het spel op en neer. Kansen waren er aan beide kanten. Een 

schitterende actie was die van Jeroen Scholte. Hij kopte in de 6e minuut fraai en hard de bal tegen 

de lat. Geen goal, maar wel één van de hoogtepunten van deze wedstrijd. Marco v.d. Berg opende 

de score voor de bezoekers 0-1. Vlak voor rust werd het 0-2 door Patrick Pieterse en 0-3 door 

Jeroen. Na de rust werd het nog even spannend toen de thuisclub 1-3 maakte, maar Mehmet 

Caliskan kon deze stand niet verdragen. Hij maakte 1-4. Bijna werd het nog 2-4 ware het niet dat 

Dennis Huitema een strafschop stopte. Dennis en Jeroen waren echt de helden van deze wedstrijd 

met een eindstand van 1-5. Jeroen was de maker van het laatste doelpunt in de wedstrijd. 

FvW 

Spelers moet men niet aan het lijntje houden 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: info@zeemeeuw.net 

 

 

GARAGE  

Van KOOY 

 

 

 

 

 
Reparatie-inrichting 

SHELL Servicestation 

 

 

Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
Tel. 0294 - 261648 

 

 

 

 

 

 

   

 

De Vries zeilmakers 

Het profiel voor de strakke koers 
 
 

Het traditionele en gedegen vakmanschap bij 

Zeilmakerij de Vries wordt gecombineerd 

met de modernste technieken. De 

vakmensen bij Zeilmakerij De Vries 

ontwerpen niet alleen conventionele zeilen 

maar ook de meest geavanceerde hightech 

zeilen. 

 
Vestiging Muiden: 
Ossenmarkt 6 

1398AP Muiden 

tel 0294 - 263854 

 
 

 
www.zeilenvandevries.nl 
muiden@zeilenvandervries.nl 

 

                  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    

   
 

 

 
 

 
 
 



 
 

 

 

Programma zaterdag/Zondag 8/9 November Uitslagen zaterdag/Zondag   

SC Muiden C 1  -  FC Amsterdam C 2             11.30 uur SC Muiden C 1  -  B.F.C   C  2                  3 -7                              

SC Buitenboys B 4  -  SC Muiden B 1              14.30 uur SC Muiden B 1                                        Vrij 

  

 

 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Senioren 

Wedstrijdsecretariaat: 
Jaap van Lom; tel. 06-51306867 
Afkeuringen: 0294-265460 

Wedstrijdprogramma Zondag 2 November 2014 WEST 1 
   
Res. 5e klasse 510 Sc.Muiden 2  -  D.R.C. 2 Categorie B 

Wedstrijdnr.  119002  
Scheidsrechter:  Dhr.R.Jagho.  
Aanvang:  14.00 uur              Aanwezig/Vertrek: 13.00 uur  
Ligging:   
Leiders:  F.de Melker;    tel:    06-51228676  
   
Res. 6e klasse 514 Sc Muiden 3  -  FC Weesp 4  Categorie B 

Wedstrijdnr .  119016  

Scheidsrechter:  Dhr.E.Groen.  
Aanvang:  12.00 uur Aanwezig/Vertrek:  11.00 uur 
Ligging:   
Leiders/Afschrijven:  T Warners     tel:   06-51421276  
   
Res. 6e klasse 613 Sc Muiden 4  -  Buitenboys 4  Categorie B 

Wedstrijdnr.  119028  
Scheidsrechter:  Dhr.T.de Wit van Huissteden  
Aanvang:  12.00 uur Aanwezig/Vertrek:  11.00 uur 
Ligging:   
Leiders/ Afschrijven: J.van Lom.     Tel :  06-51306867  

 

Programma zondag 9  November Uitslagen zondag 26 Oktober 
Tos Actief 4  -  Sc Muiden 2                              14.30 uur               F.I.T. 3  -  Sc Muiden 2                           11  -  2  

FC Almere 4  -  Sc Muiden 3                              14.30 uur                             N.V.C. 3  -  Sc Muiden 3                            1 - 4 
SC Muiderberg 3  -  Sc Muiden 4                        14.00 uur                        A.S. 80 8  -  Sc Muiden 4                      afgekeurd 

 

Afdeling Voetbal 
junioren 

Wedstrijdsecretariaat: 
Jaap van Lom; tel. 06-51306867 
 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 1 November2014 Categorie B 

   
2e klasse 13  AMVJ C 1  -  SC.Muiden C1   
Wedstrijdnr. 72454  
Scheidsrechter   
Aanvang: 12.30 uur Aanwezig/Vertrek:  11.30 uur 
Ligging: Sportpark het Loopveldt  Aanloop 4   Amstelveen 
Leiders: Berry Reijseger    Tel:   06-19193255  
   

 Zondag 2 November 2014  
  Categorie B 

2e klasse 7 SC Muiden B 1  -  FC Weesp B 2  

Wedstrijdnr. 130211  
Scheidsrechter:  Dhr.J.de Jong.  
Aanvang:   10.00 uur Aanwezig/Vertrek:  8.45 uur 
Ligging:   
Leiders: W.Boekee  Tel:   06-14187804  
   
Afschrijven bij A.Doefikar. Tel. 06 - 53816292  
   



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 


