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Kaashandel Rita Kop 
           

                     

       In Muiden:      In Muiderberg: 
      Elke vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.     Iedere zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur. 
                          Vestingplein     G.A. Heinzeplein    

                               
Kaas van Riet, die vergeet u niet 

     
 
 
 

            Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 

Slagerij Dalmulder 

Dorpsstraat 14,   1399 GV Muiderberg 
Tel. 02940-261315 



 

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398BT Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen 06-12814864 ( voice-mail)  website@scmuiden.nl  
“      Kantine    
“      Redactiekamer   Email algemeen: 
“      Afgelastingen   info@scmuiden.nl  
    
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89   
    
Website www.scmuiden.nl   WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
    
Bestuur:   Voetbal zaterdag: 
Voorzitter: Vacant  Arnold de Jong            06-11330448 
Vice-voorzitter Eric Karel 06-29544895 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

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

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

    
Sportcommissie:    
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863  
Secretaris/wn.voorzitter Jaap Zeeman 0294-261286  

Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765  
Senioren zaterdag  Arnold de Jong 06-11330448 Handbal 
Jeugd en zondag sen. Jaap van Lom 06-51306867 Wil de Leeuw              0294-264570 
Materialen Jaap Zeeman (tijdelijk) 0294-261286  
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  

Ledenadministratie: Jaap Zeeman   0294-261286  
“     “  Ben Oevermans 06-28058421 Coördinator kantinerooster 
E-mail: ledenadministratie@scmuiden.nl   Wil de Leeuw              0294-264570 

Technische commissie: 

Technische commissie Co Sorbach 06-25002274 

Technische j commissie jeugd       Herman van der Sluis 06-43251520  

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag            Jaap van Lom 06-51306867 

e-mail: tc@scmuiden.nl          

Sponsorcommissie: 

e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl M.medik;   P. Nell-Koopmanschap ;   Tj. Vogel ;   M.Valent-Tibbertsma 
 

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
                 NB. Het mailadres scmuiden@hetnet.nl is niet meer in gebruik !!!!!            3 
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Update vanuit het bestuur 
 
De bouw van het paviljoen is begonnen! 
Afgelopen donderdag is aannemer Meerkerk 
begonnen met het stellen en plaatsen van de 
fundatiebalken. Goed zichtbaar is wat de 
afmetingen van het paviljoen gaan worden. 
De komende dagen zullen de spanten worden 
neergezet en kan begonnen worden met het 
plaatsen van de ramen, wanden en vloeren. 
Meerkerk zal de ruwbouw van de binnenwanden 
gaan plaatsen en de rubber vloeren voor de 
doucheruimtes. We verwachten dat het paviljoen 
komende week water/wind dicht is en we 
kunnen starten met electra montage in het pand om snel bouwstroom te kunnen hebben. 
 
Voordat Meerkerk aan de slag kon, moesten de rioolbuizen eerst op afschot ingegraven 
worden. Onze vrijwilligers hebben de afgelopen week veel werk verzet om dit in slechts 
een paar dagen voor elkaar te krijgen waarvoor weer heel veel dank. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aannemer CSC heeft inmiddels de rioolput en de waterput ingegraven en het wachten is 
nu op het plaatsen van de electrakasten en vervolgens het aansluiten van electra, gas en 
water.  
 
Komende weken zal een team van vrijwilligers zich gaan bezighouden met de afbouw 
van het paviljoen waarbij veel werk verzet zal moeten worden. Iedereen die een bijdrage 
kan leveren aan de bouw is meer dan welkom om te komen helpen. Iedere hulp kan 
gebruikt worden. Naast de hulp bij het bouwen is ook iedere geldelijke steun welkom via 
de club van 50. Ons rekeningnummer is NL94RABO0157027589.  
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Met betrekking tot de financiën kunnen we melden dat het innen van de contributies via ClubCollect 

voorspoedig verloopt. De meeste leden hebben inmiddels betaald via iDEAL of door het afgeven van 

een machtiging voor automatische incasso van de contributie. We hebben echter ook gemerkt dat een 

groot aantal leden nog geen betaalkeuze hebben gemaakt of zelfs nog niet hebben ingelogd. 

ClubCollect heeft inmiddels betaalherinneringen verstuurd maar wij willen bij deze ook vragen om aan 

het betaalverzoek te voldoen. Als vereniging zijn we immers afhankelijk van de contributie-inkomsten. 

Eventuele vragen over contributie en betalingen kunnen via de persoonlijke pagina op ClubCollect 

gesteld worden maar kunnen ook gemaild worden naar penningmeester@scmuiden.nl 

Indien er in de adresgegevens, mailadres of mobiele nummer aanpassingen en of aanvullingen 

gedaan moeten worden, kunnen deze worden doorgegeven aan ledenadministratie@scmuiden.nl 

 

Met de toestemming van de Raad is ook het definitieve ontwerp van het paviljoen duidelijk. Op de 

volgende pagina is de plattegrond te zien van het nieuwe paviljoen.  

Aan de bovenzijde van de tekening zijn de vier kleedkamers te zien. Iedere kleedkamer heeft zijn 

eigen doucheruimte. Aan de linker bovenzijde komt het ballenhok met daaronder de ruimte voor gas 

en warmwaterboilers. Onder ballenhok komt de scheidsrechterkleedkamer voorzien van een eigen 

toilet en douche conform de voorschriften van de KNVB. Aangrenzend aan de 

scheidsrechterkleedkamer komen opslagruimtes waar onder andere tafeltennistafels opgeborgen 

kunnen worden als deze niet gebruikt worden. Omdat we zo efficiënt mogelijk met de beschikbare 

ruimte moeten omgaan is gekozen voor een gecombineerde ruimte voor wedstrijdsecretariaat/ 

bestuurskamer. Op wedstrijddagen kunnen tegenstanders ontvangen worden en kunnen de 

wedstrijdformulieren ingevoerd worden en op overige dagen kan de ruimte gebruikt worden voor 

vergaderingen van onder andere bestuur en de diverse commissies. In het midden van het paviljoen 

komt de keuken welke voorzien zal worden van professionele kook-, bak en frituurapparatuur. Aan de 

rechterzijde zijn de toiletblokken ingetekend. Naast een heren- en damestoilet komt er ook een apart 

toilet voor mindervaliden. Aan de onderzijde van de plattegrond komt de toekomstige kantine met aan 

de rechterzijde de bar. Aan de onderzijde kunnen de tafeltennistafels worden geplaatst zodat de 

afdeling tafeltennis hun trainingen en wedstrijden kunnen spelen. 

In het nieuwe paviljoen is ook voldoende ruimte om buiten te kunnen zitten. Aan de onderzijde van de 

plattegrond is rondom terras ingetekend waarbij aan de rechterzijde een overkapt terras komt met zicht 

op het natuurgrasveld.  

 

Al met al heel veel om met vertrouwen naar uit te kijken!  

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur en leden Brediuscommissie 
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Trainingen SC Muiden bij Mariahoeve 2016/2017 
 

Omdat de nieuwe trainingsfaciliteiten bij de Bredius nog niet gereed is,  
zal er de  komende tijd nog getraind worden op het veld bij Mariahoeve. 
Het veld is bereikbaar via P2 en dan 100 m oostwaarts of via de 
Nooitgedacht-de Blauwe Wereld ri. Bushalte. 
 
Het veld is met kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn. 
 

Het voorlopige trainingsschema pupillen is vanaf 16 augustus 2016 
junioren en pupillen beginnen vanaf 29 augustus 

Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
 Maandag JO 11-1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
   JO 15-1  M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06- 25002274 
 JO 13-2 M.H. 19.00 20.00 M.en D. Zitman 06-55194291 

        Dinsdag JO 9-1 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-14055838 
     Remco Larooy 06-42214722 
   JO 13-1  M.H.   18.00 19.00 A. Doufikar  06-53816292 
  JO 19-1 M.H. 19.00 20.00 A. Doufikar  “ “  
   Keepers  M.H. 18.00 20.00 Johan Smit  0294-262405 
  Senioren M.H. 20.15 21:30 Ed de Leeuw  06-23914703 
      

  
    

 Woensdag JO 11-1 M.H. 17.00 18.00 Seb. Soonius 06-18341204 
  JO 15-1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
  JO 13-2 M.H. 19.00 20.00 M.en D.Zitman 06-55194291 
      

  
    

 
Donderdag JO 9-1 M.H. 17:00 18:00 Stan Bruggink 06-614055838 
     Remco Larooy 06-42214722 
   JO 13-1 M.H.  19.00 20.00 A. Doufikar 06-53816292 
  JO 19-1 M.H. 20:00 21.15 A. Doufikar “ “  
  

       Vrijdag Meisjes M.H.  18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 

  
. 
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Gezocht: Keeper voor het futsalteam. 
We staan 1e in de competitie en op dit moment is er geen keeper inzetbaar voor het team.  
De leeftijd is geen probleem. 
Graag opgeven bij: 
Nicky van Sermond. Emailadres: Nickyvansermond@gmail.com 
Telefoonnummer: 06-11381424 
 

mailto:Nickyvansermond@gmail.com


 
 
 

 

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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rooster 

  bestuurder van dienst      2016/2017  

      
zaterdag 12 november  Zondag  13 november  
ochtend Jaap v. Lom v.a. 08 00 uur ochtend Geen thuiswedstrijden  
middag “    “  middag   
      
zaterdag 19 november  Zondag  20 november  
ochtend Jaap v. Lom v.a. 09.30 uur ochtend Geen wedstrijden  
middag   middag                

   
 

   
Zaterdag  26 november  zondag 27 november  
ochtend   ochtend   
middag   middag   

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet 
uitkomt. 
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Kantinedienst Bredius 
 

Ondanks onze kleine tijdelijke behuizing willen wij er toch voor zorgen dat de mensen een kopje 

thee/koffie of frisdrank kunnen kopen. 

Dit is natuurlijk ook belangrijk voor de inkomsten van de vereniging. Alle kleine beetje helpen. 

 

Daarom beginnen wij weer met de kantinediensten. Bij de aanvang is iemand aanwezig om alles 

uit te leggen. 

LET DUS GOED OP IN HET CLUBBLAD OF OP DE SITE, WANNEER JE AANGESCHREVEN 

STAAT OM DEZE DIENST TE DRAAIEN. 

 
        
Zaterdag 12 november:    Zondag 13 november: 
08.45-11.00 uur  Ouder F.Bak (J9-1)  geen thuiswedstrijden  
11.00-14.00      Ouder M.Leibrandt (J15-1) 
 
 
Zaterdag 19 november:    Zondag 20 november: 
Nog Niet Bekend     Geen wedstrijden 
 
 
Zaterdag 26 november:    Zondag 27 november: 
08.15-10.15 uur   Ouder M.v.Duren (J13-2) 09.00-12.00 u.  Ouder P. Willems (J19-1) 
10.15-12.30 uur   Ouder  P.den Bruinen (11-1) 12.00-14.00 u.  1 speler 2e team 
       14.00-16.30 u.  1 speler 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 
 
 

mailto:kantine@scmuiden.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 

 

 

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 Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 12  november 2016 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Sc.Muiden 15-1 – Forza Almere 15-3  
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 132329 

Aanvang: 12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bredius” veld  1 Muiden 
Leiders: Thamara Voorn, tel. 06-23875624 

Ellen de Valk-Zitman, tel. 06-54323749 
Ariënne Bogaert, 06-21902981 
Gretta Reintjes, 0294-413706 

   
 Sc.Muiden  13-1 – Zuidvogels 13-5   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 96649 

Aanvang:  10.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
 Zuidvogels 13-6 - Sc.Muiden  13-2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  95112 

Aanvang: 09.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “de Wolfskamer”   veld 6 Huizen 

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

   
 NVC 11-3 - Sc. Muiden 11-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.91235 
Aanvang:  08.45 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Naarden-NVC”  veld  2 Naarden 

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

D.Martinez; tel.06-21207355 
 

   
 Sc Muiden 9-1 – BFC 9-6   

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 89555 
Aanvang: 09.30 uur    Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportp. “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: Dhr. M.Maijer. tel. 06-54798135 Joh. Ceder. Tel. 06-36104410 

   
 Forza Almere 9-2 - Sc Muiden  9-2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 108228 
Aanvang: 10.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sportpark :”  ”   veld 3 Almere 
Leiders: Rob Rijnbeek. Tel. 06-28059666 Michel Balk; 06-47820770 

 
 

 
 Afdeling Zaalvoetbal Heren  9 november2016 
 Sc Muiden Heren 1 – ’t Heertje 5  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 40676 
Aanvang: 22.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 

Ligging: Sporthal :”De Lunet”   veld 1 Naarden 
Leiders:   
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 12 november 2016 Ook op www.scmuiden.nl 
   

 De Meern 35+ - ScMuiden/Weesp 35+   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 83531 
Aanvang: 14.55 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark ”De Meern”  veld 2 De Meern 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-

11330448 
   

 Diemen 45+ - ScMuiden/Weesp 45+  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 76686 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Diemen”   veld 3 Diemen 
Leiders: Rob de Vries, tel. 06-42123570  
   

 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 13  november 2016 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 WV-HEDW 19-3 - Sc.Muiden 19-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 69316 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “Middenmeer”  veld 6 Amsterdam 
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-53816292 W. Boekee, tel. 06-

14187804 
   

 Soest SO 9 - Sc.Muiden 2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 56734 
Aanvang: 14.00  uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Bosstraat”  veld 3 Soest 
Leiders:   
   

 Soest Som 7 - Sc Muiden 3  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 56725 
Aanvang: 10.30 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”   veld 4  
Leiders:   

 
 

 Afdeling zaalvoetbal  
Vrouwen 

9 november2016 

 Sc.Muiden VR 1 – Purmerend 2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 49924 
Aanvang:  22-05 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sporthal “Ind.Centrum” veld 1 Landsmeer 
Leiders:   
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Uitslagen 5/6 november 2016/2017. 
 

Uitslagen   Zaalvoetbal  Uitslagen  zaterdag veldvoetbal  

2 nov.Sc Muiden HR1 – Adelaars ZVV 9   9 - 4     

3 nov.Sc Muiden VR 1 – Kadoelen 1         6 - 3 Ijsselmeervogels35+- Muiden/Weesp 35+    6 - 2 

Uitslagen zaterdag veldvoetbal    Rivierwijkers45+ - Muiden/Weesp 45 +         8 - 0 

Sc Muiden 15-1 – AS’80 15-4                    0 - 4                          

BFC 13-6 - Sc Muiden 13-1                       5 - 0           Uitslagen  zondag veldvoetbal2016  

Sc Muiden 13-2 – BVV’31 13-3                 6 - 1               Sc Muiden 19-1 – Waterwijk 19-2                 7 - 0                     

Sc Muiden 11-1 – Altius 11-4                    4 - 1          Sc Muiden 1                                   

Huizen 9-3 - Sc Muiden 9-1                      1 - 3         Sc Muiden 2 – BFC 2                                    4 - 1  

Sc Muiden 9-2 – Zuidvogels 9-3               2 - 2                      VVZA 3 - Sc Muiden 3                                   7 - 2 

 
 
 

                   
 
 
 

Wedstrijden 19/20 november:  
 

Sc Muiden 15-1  MSV’19 35+ - Muiden/Weesp 35+  15.00 u 

Sc Muiden 13-1 – Victoria 13-5 10.30 u Houten 45+ - Muiden/Weesp 45+  15.00 u 

Sc Muiden 13-2    

Sc Muiden 11-1  Sc Muiden 19-1  

Sc Muiden 9-1  Sc Muiden 2  

Sc Muiden 9-2  Sc Muiden 3   

  Muiden H1  

  Sc Muiden VR1  
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Rivierwijkers 45+  FC Weesp/SC Muiden 45+        8-0 

We beginnen langzamerhand te grossieren in grote nederlagen en we zijn er nog niet helemaal uit hoe 
we dit teleurstellende tij kunnen keren. Rivierwijkers klonk me in de oren als een club in hartje 
Paramaribo, maar bleek na enige verwarring bij de Vlaamse TomTomdame  een club in de schaduw 
van de Utrechtse Galgenwaard. Een fraai compact clubhuis met een gezellige kantine die bereikbaar 
was door de enige deur waar geen ‘ingang’ op stond. Voor een deur een prachtig kunstgrasveld, 
waarvan de korrels nog maar net waren uitgestrooid. We kregen geen sleutel van de kleedkamer, 
maar een sleutel van een grote kast in de gastenkleedkamer, met een hangslot om dit knutselwerk 
mee af te kunnen sluiten nadat de complete tassen erin waren gedeponeerd. Ik heb al een paar 
kleedkamers bezocht in mijn bescheiden carrière als voetbalrecreant, maar ik heb nog nooit zo’n 
puinhoop aangetroffen als deze reis. Het was een keurige kleedkamer, met een apart toilet, nette 
douche en zelfs een heuse wastafel met spiegel en een mooie gesloten tegelvloer. Maar wat er op die 
vloer allemaal lag is op één A4tje niet samen te vatten. Een stuk of 4 grote aluminium theepotten her 
en der neergegooid; tientallen lege bekertjes, petflessen en suikerzakjes, shampooflessen van de 
prijsstunter, tape en nog veel meer ondefinieerbare zooi. We hebben de theepotten opgeraapt en de 
rest naar 1 kant van het studentenpartycentrum geschoven zodat we ons een beetje fatsoenlijk konden 
klaarstomen voor een nieuwe mooie droom op het veld die al snel een broze zeepbel bleek te zijn. Ik 
vermoed gezien het aanblik van de kleedruimte dat deze 1 keer per 3 maanden wordt uitgemest en 24 
uur per dag toegankelijk is voor elke partyanimal die een onderkomen zoekt voor een uit-de-bol-
sessie. De in blauw gestoken thuisploeg trok wat roods aan en de scheidsrechter met opvallend 
getoupeerd kapsel en onvervalste Utrechtse tongval startte de strijd. Er ontbraken wat leden van de 
harde kern en we kampen nog steeds met langdurig geblesseerden en anderszins frequent afwezigen, 
maar toch hadden we anderhalve reserve in de hagelnieuwe dug out. En zelfs maar liefst welgeteld 1 
meegereisde aanbidster van veteranenbenen. Onze blonde cheerleader was afwezig in verband met 
een ontspannende bezigheid in de Spaanse zon. Vooraf zei één der teamwijzen dat we positief 
moesten coachen op het veld, maar dit verzoek bleek binnen een minuut na de aftrap al te hoog 
gegrepen. Al snel werd duidelijk dat we er flink tegenaan zouden moeten als we niet roemloos het 
onderspit wilden delven. De Roden vlogen er van het eerste signaal vol op en de Blauwen stonden 
behoorlijk onder druk. Als ik me niet lelijk vergis is het dan zaak om taken uit te voeren, de rust te 
bewaren, niet in paniek te raken en elkaar te steunen in plaats van functioneringsgesprekken te voeren 
tijdens de aanvalspassie van de gastheren. Ik was omsingeld door een paar veilingmeesters die 
luidkeels de speelstrategie ter sprake brachten in plaats van op hun eigen positie verdedigende taken 
uit te voeren. Het maakte geconcentreerd spelen niet gemakkelijker, maar juist een vleugje complexer. 
Nu moet worden vermeld dat Rivierwijkers zeer efficiënt met de geboden kansen om ging en het 
aantal treffers binnenkant paal extreem hoog was evenals de ballen die net buiten bereik van onze 
vaardige sluitpost het net troffen. Dat in combinatie met het volledig ontbreken van een spoortje geluk 
bij onze helden, maakte de  offday compleet. De inzet was er, het inzicht komt nog wel een keer en 
voor de rest was het geen onaangenaam treffen met deze beschaafde heren. Bij vlagen werd er aardig 
gecombineerd, met regelmaat een medespeler gevonden met een pass, maar helaas waren ze aan de 
overkant net 3 tandjes gretiger. We hebben onze gastheren in ieder geval een hele fijne middag 
bezorgd. Jammer dat de tijd ontbrak om de middag gezamenlijk te verdrinken, gezien het late 
starttijdstip. Volgende week naar Diemen; ik zal mijn huiswerk over zelfreflectie bestuderen. Graag tot 
dan!        
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Schrijf een stukje voor mij Franz (50)  

 

Judas. 
Het is bijna niet te geloven, maar het gebeurde toch. Het geschiedde op de zaterdag dat het boek van 

Astrid Holleeder officieel gepresenteerd werd. In het boek Judas wordt het wel een wee van de familie 

Holleeder beschreven. Hoe Willem, of wel De Neus, zijn naasten onder druk zette en zet. Hoe hij zijn 

familie bedreigde en bedreigt. Het is bijna niet te geloven dat dit voorkomt. Maar het gebeurt toch. Ik 

moet eerlijk bekennen dat ik zijn wijze van aanpak ook wel eens geprobeerd heb bij de Veteranen. In 

de tijd dat Willem op zijn scooter door Muiden en omgeving reed en op de Lange Muiderweg woonde, 

heb ik getracht om voetballers op leeftijd onder druk te zetten. Een doelman bedreigde ik door hem te 

vertellen, dat ik zijn kanariepiet zou doden als hij een bal doorliet. Ook heb ik een spits bedreigd met 

het gegeven dat ik zijn kater zou castreren als hij niet zou scoren. Achteraf vond de spits het niet zo 

erg, want zijn kater moest toch gecastreerd worden. Al met al hadden de bedreigingen geen nut, want 

de veteranen verloren toch. 

Op de reeds eerder beschreven dag had de Fc Weesp/sc Muiden Ve 35+ een Judas in hun midden. 

Vlak voor rust schoot hij in de uitwedstrijd tegen IJsselmeervogels Ve 35+ de bal loeiend hard in het 

eigen doel. Moet u nagaan! Vlak voor de rust! 

De bezoekers speelden de wedstrijd vol vechtlust. U begrijpt het toch wel. De ploeg komt uit twee 

steden gelegen aan de rivier De Vecht. Toch was de thuisclub beter en efficiënter. Na 20 minuten 

spelen werd het 1-0, maar na 5 minuten maakte Jeroen ter Beek bekeken gelijk 1-1. Na 31 minuten 

spelen schoot een speler van IJsselmeervogels een toegekende vrije trap schitterend in 2-1 en vlak 

voor rust speelde het verhaal van Judas 3-1. 

Na de rust leek het tij te keren, maar niets was minder waar. Het werd 4-1 en 4-2 door een goal van 

Gary Person. Het slotakkoord werd echter bepaald door de ploeg uit het vissersdorp. Het werd 5-2 en 

vijf minuten voor het einde van de wedstrijd 6-2. 

FvW 

Dreigen doet niet iedereen zwijgen! 
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Herkent u deze nog? 
 

 
 

 

 

 

Toen was er met Nieuw Jaar nog sneeuw! 
  

 

 
 

 
 

 

 
 

De foto’s zijn ook te bekijken via deze link op onze website: 
 

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

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: inf@zeemeeuw.net 
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Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
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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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Wo – Do – Vr en zaterdag 

geopend, nabij het 

Muizenfort 
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