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Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  

Adres: Postadres:  Redactieadres 
 Postbus 5  redactie@scmuiden.nl  
 1398ZG Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen 06-12814864 ( voice-mail)  website@scmuiden.nl  
“      Kantine    
“      Redactiekamer   Email algemeen: 
“      Afgelastingen   info@scmuiden.nl  
    
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89   
    
Website www.scmuiden.nl   WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
    
Bestuur:   Voetbal zaterdag: 
Voorzitter: Vacant  Arnold de Jong            06-11330448 
Vice-voorzitter Vacant 06-29544895 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

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

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

    
Sportcommissie:    
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Secretaris/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                 Dwight Loy 06-52308816 

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag            Berry Reijseger 06-19193255 

e-mail: tc@scmuiden.nl          
 

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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Vanuit het bestuur 

 

Naast goed nieuws moeten we deze week helaas ook slecht nieuws melden. Het goede 

nieuws is dat het eerste weekend bij NVC goed is verlopen. Het slechte nieuws is dat het 

besluit is genomen om onze eerste elftal terug te moeten trekken. Waar wij als bestuur blij 

waren om eindelijk weer een eerste elftal te hebben, is het helaas niet gelukt. Wij willen bij 

deze nogmaals iedereen, die zich heeft ingezet voor dit mooie initiatief, heel erg 

bedanken voor hun inzet en wellicht lukt het in de nabije toekomst wel waarbij onze 

toekomstige accommodatie op de Bredius een extra stimulans kan geven. 

 

Rondom het nieuwe trainingsveld in Mariahoeve kunnen we melden dat we met de 

gemeente druk bezig zijn om de benodigde vergunningen definitief rond te kunnen maken 

en hopen zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan. 

 

Verder wil ik hierbij nog kort stilstaan bij het besluit van de gemeenteraad voor de 

toestemming van het budget voor Mariahoeve. Wij hebben van diverse leden de vraag 

gekregen waarom wij akkoord zijn gegaan dat de kosten van het tijdelijk trainingsveld van 

het uitplaatsingsbudget worden gehaald. Allereerst is gemeente Muiden een zogenaamde 

artikel 12 gemeente wat betekent dat zij onder financieel toezicht van het rijk staat en 

voor alle uitgaven als deze moet daardoor toestemming van het rijk gevraagd worden. Als 

het uitplaatsingsbudget niet gebruikt zou worden om de kosten van Mariahoeve te dekken 

dan zou toestemming van het rijk dermate gecompliceerd worden dat de kans op 

goedkeuring een ingewikkeld verhaal zou worden. Volgend jaar valt Muiden onder de 

nieuwe gemeente de Gooise Meren waarbij er een hele nieuwe financiële huishouding zal 

zijn met wellicht andere mogelijkheden dan er nu zijn. Wij hebben er als bestuur dan ook 

alle vertrouwen in dat er voldoende mogelijkheden worden gevonden om de 

accommodatie op de Bredius te kunnen aanleggen. 

 

Tot slot zal de Algemene Leden Vergadering worden gehouden op maandag 30 

november. Hierbij zullen wij als bestuur uitgebreid ingaan op alle gebeurtenissen van het 

afgelopen jaar en onze visie geven op de komende jaren. Wij nodigen dan ook iedereen 

uit om deze vergadering bij te wonen. 

 

Met sportieve groet, 

 

Het 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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Algemene ledenvergadering: 

  
Op maandag 30 november zal onze jaarlijkse ledenvergadering worden gehouden. 

Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Herenkamer, Café Ome Ko Herengracht 

Verder informatie volgt 
 

Uit de sportcommissie 

 

Afgelopen donderdag heeft de sportcommissie unaniem besloten het 1e elftal van de zondag terug 

te trekken. Het elftal kampte met een voortdurend tekort aan spelers, wat er al één keer 

toe geleid heeft dat Muiden een niet opgekomen wedstrijd heeft met een boete van € 100,-  

Er moest ook constant een beroep gedaan worden op A-junioren en andere elftallen van de 

zondag. Verder waren twee spelers voor as. zondag geschorst, wat tot gevolg zou hebben dat er 

zondag weer een onvolledig elftal zou staan. 

 

Helaas was het zo dat bij de vergadering van afgelopen donderdag de grote animator en oprichter 

van het elftal, Dwight Loy, wegens privéomstandigheden niet aanwezig kon zijn. 

Ondanks alle problemen en frustraties bleef hij erin geloven, hoewel hij na de niet-opgekomen 

wedstrijd, in de krant aankondigde de stekker eruit te willen trekken. 
 

Vrijdags ging er een mail uit naar de KNVB met de aankondiging dat het 1e elftal teruggetrokken 

werd. De KNVB antwoordde snel dat het terugtrekken van een standaardelftal niet mogelijk is. 

Alleen bij twee keer niet opkomen wordt het team uit de competitie genomen. Daarop hebben wij 

aangekondigd as. zondag niet op te komen. De KNVB zal de scheidsrechter van de wedstrijd 

halen. De tegenstander is gewaarschuwd dat Muiden niet zal komen, wat tot gevolg zal hebben dat 

Muiden maandag uit de competitie zal worden genomen 

 

Al met al een trieste zaak. We zullen nog moeten bekijken wat dit voor gevolg heeft voor de 

spelers. Zij hebben nu de A-status en kunnen niet zo maar in een gewoon elftal spelen. Navraag bij 

de KNVB is nodig.  
 



 
 
 
 
 

                             rooster bestuurder van dienst 2015   

zaterdag 07 november  zondag 08 november   

       

  Jaap van Lom  Ochtend 10.00 – 13.00uur B. Oevermans 
 Herman v/d 

Sluis 

 

   Middag 11.30 - 17.00 uur J. van Lom 
     

zaterdag 14 november  zondag 15 november   

       

  Jaap van Lom  Ochtend   J. Zeeman 
 Herman v/d 

Sluis 

     

       

let op programma wordt ingevoegd door nvc , dus tijden kunnen veranderen 

Bestuurders van dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum 
niet uitkomt 
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Uit de ziekenboeg 

In de wedstrijd SC Muiden C1 – Amstelveen C3 op 18 september raakte Guylian Hoogendijk 

geblesseerd. Hij verrekte zijn kniebanden. Tot overmaat van ramp werd de wedstrijd ook nog eens 

verloren. Dat is een heel vervelende blessure, die eigenlijk alleen met rust kan overgaan. 

Hij is jammer genoeg iets te vroeg weer gaan voetballen. Dan krijg je een terugslag. Neem je rust 

en we hopen dat je dan snel weer aan de bak kan. 

 

Bij ons is een bericht binnen gekomen over één van onze pupillen: Noud de Galan. Hij speelt in E2 
en heeft, zoals we ook op de website hebben gezet, de vorige keer een geweldige brief naar de 
gemeente gestuurd met zijn ongenoegen. Helaas, nu is het een slecht bericht want hij heeft zijn 
been gebroken. De sportcommissie, bestuur en vele anderen wensen hem sterkte en beterschap 
toe en hopen dat we hem spoedig weer terug zullen zien op de sportvelden.  

 
 
 



 
Schrijf een stukje voor mij Franz (12). 

                                                                                                             

Natura Artis Magistra 

Ter voorbereiding op de wedstrijd IJsselmeervogels Vet. 35+ tegen Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 

35+ op het 2e veld van het schitterende voetbalcomplex in de gemeente Bunschoten/Spakenburg ben 

ik op de dag voor de wedstrijd naar Artis in Amsterdam geweest. Als begeleider van een 

veteranenteam wil je van verschillende kanten indrukken opdoen. 

Indrukken, die men kan gebruiken voor een wedstrijd. Ik was onder de indruk van het gedrag van de 

kamelen. Rustig en zonder stress liepen de dieren rond. Met mooie bulten, die ik later herkende onder 

blouses en truien van de aanwezige dames in de dierentuin. Ook de leider en tevens aanvoerder van 

de gorilla’s maakte indruk. Zittend op een kale boomstam keek hij gapend naar de toeschouwers. Af 

en toe sloeg hij zich op de borst en liet daarna zijn tanden zien. Een aanvoerder, die geen band om de 

arm nodig heeft om leiding te geven aan een team. Een giraffe met haar pas geboren jong stak haar 

nek uit. Een actie vol risico’s. Dit geldt ook voor het hedendaagse voetbal. Omdat we in een 

vissersdorp moesten spelen, ging ik ook naar het aquarium in Artis. Vissen alom en er waren ook 

kwallen. Ook dit soort spelers komt men tegen op een kunstgrasveld. Lief en mooi waren de tropische 

vissen in vele kleuren. Dit soort spelers komt men meestal tegen bij het Damesvoetbal. 

Helaas dien ik u te beschrijven, dat al de indrukken van de dag voor de wedstrijd geen positieve 

invloed hadden op de wedstrijd aan de Westdijk in Spakenburg. De bezoekers met een aanvoerder 

met een band om de arm stonden al binnen 15 minuten met 3-0 achter. De Spakenburgse vissers 

waren oppermachtig. Ze stuurden hun tegenstanders alle kanten behalve de goede kant op. Het was 

echt niet om aan te zien. De spelers van de Weesp/Muiden Combinatie werden compleet onder de 

voet gelopen.  

De ruststand was 5-0 en de eindstand werd ondermeer door de inbreng van Erkan Yilmas bepaald. 

Door zijn toedoen werd het 8-1. 

Blij was ik wel met een vrijkaartje voor het Visserijmuseum in Spakenburg. Volgende week is er een 

tentoonstelling met het motto: Vissen achter het Net! En ik hoop dit motto om te zetten in: Ballen voor 

het Net! Komende week zal ik daarover overleg hebben met de doelmannen van het Veteranenteam. 

FvW.  

Spelen naar een doel zonder bal! Dat kan toch niet! 

                                                                                                            9 
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Trainingen SC Muiden bij FC Weesp 
 

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

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

                    
Dinsdag F1 4A 17:00 18:00 Sebast. Soonius 06-18341204 
          

    F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
          Mike Zitman   
  D1 4B 18:00 19:00 Dwight Loy 06-52308816 
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 

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

              
Woensdag F3 3A 14:45 15:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  E2 3A 15:45 16:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  A1 4A 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 4B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
              
Donderdag F1 4A 17:00 18:00 Sebast. Soonius 06-18341204 
          

 
 

  F2 4B 17:00 18:00 Stan Bruggink   
          Max ter Steege 06-14055838 
  E1 4A 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
  E2 4A 18:00 19:00 Mike Zitman 0294-264570 
  D1 4B 18:00 19:00 Dwight Loy 06-52308816  
  C1 4B 18:00 19:00 Co Sorbach 06-25002274 
              
Vrijdag A1 (+C1) 3B 19:15 20:15 Abdul Doufikar 06-53816292 
  Zo1 3B 20:15 21:30 Abdul Doufikar 06-53816292 
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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 

 

 

RESTAURANT - BRASSERIE 
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      Jos van den Berg 
 
 

Intra Bouw is een full service bouwbedrijf 

voor alle type renovaties, verbouwingen, 

restauraties en onderhoud. Wij werken voor 

particulieren, bedrijven en 

overheidsinstellingen 
 
 
 

                                   Tel:      0294-271514 

Pr.Bernhardsingel 8.  Fax:     0294-271809 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 

 
Afdeling zaalvoetbal  

Vrouwen 

Woensdag  4 november 2015 

 Loosdrecht VR1 - Sc.Muiden V 1   
Scheidsrechter: J.P.H. Baars Wedstrijdnr. 42338 
Aanvang:  19.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Bijlmer sportcentrum     veld 1 Amsterdam ZO 
Leiders:   

 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 7 november 2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 Sc.Muiden C1 – Forza Almere C2  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83026 

Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden” veld 1 Naarden 
Leiders: vacant Vacant 
   

 Geuzen/Middenmeer D5 - Sc.Muiden D1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 88739 

Aanvang:  11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Voorland”  veld 3 Amsterdam 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 
   

 Zuidoost United E4 - Sc.Muiden E1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr 85499 

Aanvang: 09.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Bijlmer”   veld 2 Amsterdam ZO 

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033  
   

 Weesp FC E5 - Sc. Muiden E2   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.116770 
Aanvang:  09.00 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Papelaan”  veld 3 Weesp 

Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  
   

 Sc.Muiden F1 – IJburg AFC F5   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 118237 
Aanvang: 09.45 uur    Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark “Naarden”  veld 3 Naarden 
Leiders: Rob Rijbeek,  06-28059666;      Cindy v.Dijk 06-23495325;   Tiny de Jong, 06-11330448 
   

 Sc Muiden F2 – BFC F7   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 78997 
Aanvang: 09.45 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark :”Naarden”   veld 3 Naarden 
Leiders: Joh.v.d. Kraats, tel. 06-15062985 0294-261395 
   

 Forza Almere F5 - Sc Muiden F3   
Scheidsrechter:   Wedstrijdnr.114365 
Aanvang: 11.00 uur  Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “Annapark”   veld 3  Almere 
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Dhr. M. Maijer, tel. 06-52880432               13 

http://www.scmuiden/


 

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 7 november  2015 Ook op www.scmuiden.nl 

   

 Sc.Muiden/Weesp VE35+1 - Batavia 35+1  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 66397 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpak “Papelaan”   Weesp 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-11330448 
   

 Sc Muiden/Weesp VE45+1 – Buitenveldert 45+1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 106606 
Aanvang:  14.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Papelaan”   Weesp 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 8 november 2015 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sc.Muiden A1  – Diemen A3  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 139527 
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Naarden”  veld 2 Naarden 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255 W. Boekee, tel. 06-14187804 
   

 Sc Muiden 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr : 
Aanvang:  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:   
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255  
   

 Tos Actief 5 - Sc.Muiden 2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 135945 
Aanvang: 12.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Middenmeer”  veld 2 Amsterdam 
Leiders:   
   

 Sc Muiden 3 – Hoogland 6  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 129185 
Aanvang: 12.30  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden”    veld 3 Naarden 
Leiders:   

 
Uitslagen  26 oktober 2015 Uitslagen 31 oktober 2015 

Sc Muiden VR 1 – AZV A’veen VR1       2 - 4     IJsselmeerv. 35+ - Muiden/Weesp 35+           8 - 1 

Uitslagen 31 oktober 2015 De Dijk 45+ - Muiden/Weesp                           2 - 3 

Geinburgia C1 - Sc Muiden C1               5 - 0  

Sc Muiden D1  - Buitenboys D10            8 - 1 Uitslagen 1 november 2015  

Sc Muiden E1 – BFC E8                         1 - 2              TABA A1       - Sc Muiden A1 

Sc Muiden E2 – Almere Fc E8                6 - 4              Sc Muiden 1                                   

Sp. Almere F5 - Sc Muiden F1.               4 - 3 Sc Muiden 2 – Zeeburgia 5                              2 - 3  

AS ’80 F6        - Sc Muiden F2                2 - 3 Sc Muiden 3 -  Soest SO 7                               2 - 3   

Sc Muiden F3  - SDO F7                         2 - 5                                                                                                   14 

http://www.scmuiden/


 

 

 

De Dijk 45+ - WeespMuiden Veteranen 45+         2-3  

De schippers van de Kameleon voeren vandaag via verschillende routes naar het zonnige 
dijkweggetje waar parkeren maar ternauwernood wilde lukken. De zoete smaak van de overwinning 
van 2 weken geleden smaakte naar meer en de week rust tussendoor had onze honger alleen maar 
aangewapperd. Gedurende de week kregen we het jammerlijke maar begrijpelijke bericht van onze 
sluitpost dat hij zijn wedstrijdkeepershandschoenen aan de treurwilgen had gehangen vanwege niet te 
negeren medische redenen. Zijn opvolger lag gelukkig voor ons al in het groenten schap te wachten 
om de honneurs waar te nemen, zoals hij de afgelopen weken al enige malen op bedreven wijze had 
gedaan. Maar het afscheid van een sportgabber blijft natuurlijk een minder aangenaam feit. Gelukkig 
kan de prevutter nog wel op amateurbasis een trainingsballetje trappen wanneer het hem belieft. Met 
een gemêleerd gezelschap van maar liefst 14 potentiele Dijkdoorbrekers mochten we ons in 
splintergroeperingen in wedstrijdtenue hijsen in de Madurodamkleedkamer. Wellicht spelen ze veel 7 
tegen 7 daar aan de Dijk, hoewel sommigen van ons wellicht iets meer ruimte in beslag nemen dan 
ons lief is. Aangezien er meerdere kleedkamertjes leeg waren was de omkleedoplossing toch snel 
gevonden en waren we ruim op tijd op de hobbelige verhoogde grasvlakte. Er was een scheidsrechter, 
twee vlagfanaten en een bal, dus niets kon een zonnige middag nog in de weg staan.  

De Dijk begon zoals verwacht opdringerig, maar liet toch ook her en der wat speelruimte over voor hun 
bezoekers. Niet iedereen was helemaal op de hoogte van waar hij precies geacht werd te acteren op 
het veld, maar het leek er op dat beide teams aan elkaar gewaagd waren. De Dijk schuwde het 
lichamelijke contact niet, al lieten ook enkele Blauwen stevig non verbaal weten dat ze present waren. 
Het werd echter nergens onacceptabel en de fluitist vond heul veul goed (of floot gewoon niet). Na een 
verrassende dieptepass mochten wij de voorsprong nemen door middel van een enigszins mislukte 
stiftbal die de keeper echter toch te machtig was en stuiterend verdween de bal in het goede doel. De 
pass was verrassend in de zin van dat de bal over de grond geplaatst werd, met de juiste snelheid en 
ook nog op tijd! De schrik van de achterstand was bij de Dijk echter groter dan de verbazing over de 
memorabele pass en de verzilverde stift. De Dijk stelde echter vlot orde op zaken door een schuivertje 
en een benutte vrije trap net buiten de 16, waardoor we toch weer met onze neus in de boter leken te 
kletteren. Verheugend genoeg beschikken wij echter over een snel accelererende en soms 
glibberende projectleider die nog voor de thee de stand weer op gelijke hoogte bracht. 2-2 voelde 
goed, juist, gepast en correct. 

 In het eerste deel van de tweede helft leek het erop dat scoren bij beide teams een ondergeschoven 
kindje was geworden, want ondanks diverse belabberde pogingen van beide zijden wilde het maar niet 
nogmaals lukken. Achterin werden de bestuurlijke touwtjes bij ons in handen genomen door een 
grijzende kilometervreter die de mensen voor hem steevast in de door hem gewenste richting 
dirigeerde en dat bleek een succesformule. De Dijk had toch nog wel de nodige kansen, wat 
spannende corners en wat afzwaaiende afstandsschoten, maar door een score aan de andere kant 
van de jolige projectman na een highspeed counter gingen wij er uiteindelijk toch met de punten 
vandoor. Dat is een mirakels lekker gevoel. Net zo overigens als de warme douche en het frisse biertje 
tijdens de eveneens ruim gewonnen derde helft. Geheel in de winning mood vertrokken we huiswaarts 
om de ongelovigen aldaar te overtuigen van het vervolg van ons succesverhaal. Komende week 
Buitenveldert thuis; ik ben er bij! 

Frans Peek                 
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Bij Café Ome Ko kunt u eigenlijk altijd 

terecht, de ‘huyskamer van Muyden’ is 
dagelijks geopend vanaf 08.00. Tot 

01.00 kunt u nog naar binnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Café Ome Ko Muiden 
    Herengracht 71 
    1398 AD MUIDEN 

    T: +31 (0) 294 - 26 23 33 
    M: +31 (0) 6 53 795 106 
    info@cafeomekomuiden.nl                               
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Kaashandel Rita Kop 
           

                     

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

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

       Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 



 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

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