
 

Week 46:        10 november 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 06-20135584 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 06-25002274 

Sectieleider   D, C en B            Berry Reijseger 06-19193255 

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. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester 
6. Verslag kascommissie 
7. Vaststelling definitieve begroting  2014-2015 
8. Benoeming kascommissie 
9. Vaststelling contributie seizoen 2015-2016 

  10.           Voorstel kantineprijzen per 1-1-2015 
  11.           Bestuursverkiezing     
  12.           Uitleg Bredius en fasering 
  13.           Wat verder ter tafel komt 
  14.           Rondvraag 
  15.           Sluiting 
 

Toelichting bij agendapunt 11: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 14 november  2014;      20.00 uur 7 x 7 voetballen 

woensdag 19 november  2014;      20.00 uur Algemene ledenvergadering 

Woensdag  26 november  2014;      13.45 uur Sint Nicolaasviering 

Vrijdag  28 november  2014;      20.00 uur bridgeavond 

Vrijdag  19 december  2014;      20.00 uur Kerstklaverjassen 

 31 mei             2015; Memoriam dag 

 

Kantinerooster 
Zaterdag 15 november 2014 Zondag 16 november 2014 

      
Ochtend 09.00-11.00 uur 

 

E1 

Ouder Julian 

Nell 

Ouder Merijn 
Trimbos 

Ochtend 11..00-13.00 

uur 

 
 

Ed en Wil 

 11.00-13.00 uur 
 

 

Geen 
programma 

   

Middag 13.00-18.00 
 

Geen 
Programma 

Middag 13.00-18.00 uur 
 

Ed en Wil 

      
Zaterdag   22  november  2014 Zondag  23 november 2014 

      

Ochtend 09.00-11.15 uur 

 
F2 

Ouder Naut de 

Galan 
Ouder Lars 

Daan-Casting 

Ochtend 9.00-13.00  uur 

 
 

Geen 

programma 
 

 
 11.15-13.30 uur 

 

C1 

Ouder Luc 

Lengers 

Ouder Jurre 
Dikkerboom 

   

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          8 november zondag     9 november 

Ochtend   8.00 – 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       geen wedstrijden 

  

zaterdag          15 november zondag    16 november 

Ochtend   8.30 – 13.00 uur       H. van Dijk 

Ochtend 11,30 – 13.00 uur         

Ochtend   09.30 – 13.00 uur      geen wedstrijden 

Middag   13.00 – 17.00 uur      geen 

wedstrijden   

Middag   11.30 – 17.00 uur       jaap zeeman 

  

zaterdag          22 november                                     zondag     23 november 

Ochtend   9.00 – 11.30 uur       H van Dijk Ochtend   09.30 – 15,00 uur       geen wedstrijden 

Ochtend 11,30 – 13.00 uur       J van Lom  

Middag   13.00 – 17.00 uur       Middag    12.30 – 17.00 uur        geen wedstrijden 

  

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande  
datum niet uit komt ,anders contact   oevermans@planet.nl   
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Wij hebben vernomen dat op woensdag 26 november de 

Sint weer naar SC Muiden zal komen. 
 

 

 

Van 13:45 tot 15:00 uur voor de kinderen  

van 0 t/m 6 jaar. 

Van 19:00 tot 20:30 Bingo voor de kinderen  
van 7 t/m 12 jaar. 

 
Sinterklaas hoort graag wie er komen zodat er genoeg cadeautje en 
prijzen zijn om alle kindjes blij te maken. 
Antwoordstrookje  kunnen jullie uiterlijk inleveren tot en met 
donderdag 20 november op de volgende adressen:  
Het Karveel 26 te Muiden. 
Pr. Marijkestraat 6 te Muiden. 
Antwoordstrookjes zijn ook verkrijgbaar achter de bar. 
LET OP TE LAAT IS TE LAAT DUS WEES OPTIJD!!! 

-------------------------------------------------------------------- 
Voornaam:     Achternaam: 

 

Leeftijd: 

 

Jongen/meisje: 

 

Leuk om te weten over uw kind: 

 

Ik kom naar sinterklaasfeest of de bingo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
Donder n!dag 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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                                                        TRAININGSTIJDEN 

    

Team Tijd Trainer(s) Telefoonnr. 
 Maandag   

Sc Muiden E1 18.00 – 19.30 Marco Medik 06-19193255 
Sc Muiden E2 18.00 – 19.30 Richard van Scheppingen  
Sc Muiden E3 18.00 – 19.30   
 Dinsdag   

Sc Muiden B1 (zon) 19.00 – 20.15 Abdul Doufikar 06-53816292 
Sc Muiden C1 18.45 – 20.15 Berry Reijseger  

Stan Bruggink 
06-19193255 

Sc Muiden D1 18.45 – 20.15 Roberto Deekman 06-19193255 
Sc Muiden F1 17.45 – 18.45 Co Sorbach 06-25002274 
Sc Muiden 2 (zon) 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw 0294-264570 
Sc Muiden 3 (zon) 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw  

Sc Muiden 4 (zon) 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw  
Sc Muiden VE 1 20.00 – 21.30 Ed de Leeuw  
 Woensdag   

Sc Muiden F2 14.00 – 15.00 Evert  Groen 06-81449032 
Sc Muiden Ft 14.00 – 15.00 Ed de Leeuw 0294-264570 
 Donderdag   

Sc Muiden B1 (zon) 19.00 – 20.30 Abdul Doufikar 06-53816292 
Sc Muiden C1 18.45 – 20.15 Berry Reijseger/Stan 

Bruggink 
06-19193255 

Sc Muiden D1 18.45 – 20.15 Roberto Deekman 
Mark v.d.Mortel 

06-19193255 

Sc Muiden E1 17.45 – 18.45 Jef Trimbos 06-55917853 
Sc Muiden E2 17.45 – 18.45 Giovanni Beatrice  
Sc Muiden E3 17.45 – 18.45   
Sc Muiden F1 17.45 – 18.45 Co Sorbach 06-25002274 

 

MEDEDELINGEN 
 
 

 

 
 
              
Extra ingelaste avond 7 x 7 voetbal! 
 
In verband met de vraag is besloten om op Vrijdag 14 november een extra competitie-avond  7 x 7 
in te lassen. Aanvang: 20.00 uur. Aanwezig: 19.30 uur. 
Dus graag KOMEN !!! 
 
 
 
 

7 x 7 competitie 
 
De voorjaarsronde van de 7 x 7 competitie begint weer op vrijdag 27 maart, en wordt vervolgens 
gespeeld op vrijdag 10, vrijdag 17 en vrijdag 24 april 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 

 

 

 

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  15 november 2014  

   
 Sc.Muiden D1   
Scheidsrechter  Wedstrijdnr:  
Aanvang: VRIJ Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:   
Leiders: Dwight Loy; 06-52308816 Berry Reijseger; 06-19193255 

   
  Sc.Muiden E1- AS’80 E6  
Scheidsrechter: Stan Bruggen Wedstrijdnr. 60263 
Aanvang:  09.30 uur Aanwezig/Vertrek: 09.00 uur 
Ligging:     
Leiders: Jef Trimbos; 06-55917853  

   
  Sc.Muiden E2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang: VRIJ Aanwezig/Vertrek: 
Ligging:   
Leiders: Aart Streefkerk; 06-53950643 Iris Petri; 06-52376736 

   
 Sc.Muiden E3  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: VRIJ Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                     
Leiders: Marco Renema; 06-53415397 Eric Karel; 06-29544895 

   
 Sc Muiden F1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang:  VRIJ Aanwezig/Vertrek:  

Ligging:   
Leiders: Ed Lefeber; 06-53496541 P.v.d.Akker; 06-51090604 

   
 Sc.Muiden F2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: VRIJ Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:   
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 22 november   Uitslagen zaterdag 8 november   

    
Sc Muiden D1   -   AS’80 D5 10.00 uur Waterwijk D7   -  Sc Muiden D1     7 - 1 
Sc Muiden E1   -    Buitenboys E8 09.30 uur Sc Muiden E1   -  Almere E6    10 - 2 
Batavia’90  E2  -   Sc Muiden E2   10.30 uur Sc Muiden E2   -  Waterwijk E11        7 - 1 
Sc Muiden E3    -  Weesp E8 11.30 uur WV-HEDW E7   -  Sc Muiden E3     9 - 2 
AS ’80 F4          -  Sc Muiden F1 10.15 uur Nieuw West F5 -  Sc Muiden F1     1 – 8 
Sc Muiden F2    -  Forza Almere F4 09.30 uur Sc Muiden F2   -  DRC F3  0 - 4 
Sc Muiden Ft 10.00 uur   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Muiden F1 morst geen punten tegen Nieuw West en blijft ongeslagen aan kop (1-9). 

 

Door omstandigheden kom ik pas laat aan in Amsterdam. Ik neem plaats in de skybox van het sportcomplex 

van Nieuw West en krijg meteen een verse beker koffie en een Turkse pannenkoek met honing van een 

aardige blonde dame aangeboden. De spelers zijn zich al aan het warm lopen. Ik ben er ook klaar voor. 

Het is klokslag 11:00 uur en de scheidsrechter fluit voor de start van de wedstrijd SV Nieuw West F5 tegen 

koploper SC Muiden F1. Wat gaat Muiden doen tegen deze nog vrij onbekende tegenstander in de 4
e
 klasse? 

Muiden neemt direct het initiatief en zet druk op de helft van Nieuw West. De bal komt in handen van de 

keeper van Nieuw West. Best een aardig keepertje maar uittrappen is niet zijn sterkste kant. De bal wordt 

opgevangen door Milan van den Akker, de nummer 8 van Muiden kent geen genaden en scoort in de eerste 

minuut van de wedstrijd al de 0-1 binnen. Niet veel later een voorzet op Mads Lefeber. Hij had een knal in 

gedachten maar schiet over de bal heen en de bal rolt over de achterlijn. Nieuw West probeert uit te 

verdedigen maar de opbouw is slecht en wordt onderschept door Milan van den Akker. Hij komt oog in oog 

met de keeper van  Nieuw West en legt de bal keurig in de rechter hoek 0-2. Mads Lefeber krijgt even later 

een herkansing voor zijn net gemiste kans en krijgt de meegereisde supporters nu wel op de banken en scoort 

met zijn sterke linker been 0-3. Joeri van den Akker, de eerste helft op doel, heeft tot nu toe zijn doel keurig 

schoon gehouden maar kan er niets aan doen dat Nieuw West ook een doelpuntje mee pikt. Hij weet een 

schot op doel eerst nog tegen te houden maar daarna staat de spits van Nieuw West vrij voor het doel om 

alsnog de bal van dichtbij in te tikken. Onhoudbaar 1-3. Muiden pakt de draad weer op en de sterk spelende 

Taeke van Haaften ziet Mads Lefeber vrij lopen. Met een steekpass komt de bal bij de linksbuiten. Lefeber 

scoort met een prachtige volley de 1-4. Vlak voor rust krijgt Muiden nog een vrije trap net buiten de 16 meter. 

Deze belandt echter in de goed opgestelde muur van Nieuw West. We gaan rusten met een tussenstand van 

1-4. 

De 2
e
 helft gaat Joeri van den Akker weer op de rechtsback positie spelen en staat Jilles Koomen weer onder 

de lat. Koomen moet al snel ingrijpen om de 2-4 te voorkomen met een goede redding. In de 23
e
 minuut een 

overtreding op spelverdeler Jorian Sommer. Bommel Quaedvlieg neemt de vrije trap en schiet net naast. 

Muiden blijft op de helft van Nieuw West, het is druk in de 16 en er komt weer een vrije trap. Of is het een 

penalty? De muur moet weg, de penalty wordt genomen en zit er in, 1-5? Nee, na protesten van de bank van 

Nieuw West moet de vrije trap overgenomen worden. Bij de f’jes is het gebruikelijk om in de wedstrijd geen 

penalty’s te geven. De vrije trap wordt een ingestudeerde versie. Twee spelers van Muiden stappen eerst over 

de bal heen voordat Jorian Sommer deze schiet, maar deze keer gaat hij er net niet in. Even later vind Mads 

Lefeber alsnog het net door in de verdediging een klein gaatje te vinden en bij de eerste paal in te schieten 1-

5. De 27
e
 minuut. Harde werker Jan van Dijk knokt voor de bal alsof zijn leven er vanaf hangt en speelt de bal 

door naar Bommel Quaedvlieg die goed blijft kijken en Jorian Sommer in een kansrijke positie ziet staan. 

Sommer haalt van ver uit en scoort. 1-6. 33
e
 minuut. Een harde overtreding op Milan van den Akker. Tim van 

scheppingen neemt dit keer de vrije trap en schiet op de lat! Het hele stadion staat te schudden. 35
e
 minuut. 

Een counter van Muiden. Jorian Sommer neemt de bal vanaf de middenlijn mee en geeft met een streep de 

bal voor op Mads Lefeber die koelbloedig afmaakt 1-7. De coach van Nieuw West schreeuwt de longen uit zijn 

lijf om zijn ploeg aan te sporen maar het is Muiden die de touwtjes in handen heeft. Nog een minuut en 

Muiden opnieuw in de aanval. Mads Lefeber zet voor op Milan van den Akker die zijn linker verdediger van 

Nieuw West uitkapt en de bal hoog voorzet. Tim van Scheppingen knalt de bal vanuit de lucht in het dak van 

het doel van Nieuw West. Prachtig doelpunt! 1-8. Muiden neemt de 3 punten mee naar huis en blijft 

ongeslagen aan kop. Handen worden geschut en ook de coach van Nieuw West is nog vrolijk na deze 

nederlaag en toont ons nog eenmaal zijn mooie glimlach . Later blijkt dat de KNVB toch het afgekeurde 

doelpunt mee heeft laten tellen en is de uitslag 1-9! Volgende week geen competitiewedstrijd maar misschien 

een oefenpotje tegen FC Weesp. Volg de mail en groepsapp! 

 

De scout van Oranje 

         

  F1  



 

 

 

Verslag voetbalwedstrijd AS80 tegen Muiden F2, zaterdag 1 november 2014. 

 

De zon scheen, het was prachtig weer. Iedereen had er zin in, op naar de wedstrijd in Almere! 

Om 8.58 uur klonk het startsignaal. Het spel is begonnen. Een mooie voorzet van Lars naar Luca. Vervolgens 

direct al schot op doel, maar er net naast. Dat belooft veel goeds! Corner door Harm en mooi langs voor. 

Wisam speelt mooi buiten langs en geeft een voorzet aan Luca en hij scoort in de 4
e
 minuut al 0-1!  

Ingooi tegenpartij, maar Muiden verovert alweer snel de bal en hup, terug naar de goede helft! Er wordt de 

hele wedstrijd veel op de helft van de tegenpartij gespeeld. 

Corder voor ons, iets te hard maar Wisam vangt ‘m goed op en speelt de bal door naar Harm. Hij krijgt ‘m op 

zijn voet, schiet met een boog in de kruising, raak! 0-2  

Tussendoor nog prachtig voetenwerk van Lars gezien en ook Stijn schiet op het doel. Allemaal terug op 

positie. Thomas vecht voor de bal bij de keeper maar het spel gaat door. Mooie pass van Stijn en ook Ties 

speelt de bal prachtig door naar Lars. Muiden blijft in balbezit, want ook Noud krijgt hem voor zijn voeten en 

speelt weer goed door naar Ties. Een schot… oh, jammer. Net naast. 

Stijn speelt mooi via de buitenkant naar Luca, via Thomas naar Lars. Ze komen een klein stukje op eigen helft 

maar al snel zijn ze weer terug daar waar ze moeten zijn. Een goede ingooi van Xavi en dan wordt Thomas 

onderuit gehaald. Even time-out. Doelman Danilo heeft het echt heel rustig maar blijft scherp. Noud geeft een 

prachtige voorzet, Stijn schiet nog een keer op doel, maar de keeper wist de bal tegen te houden. Maar dan 

krijgt Lars weer de bal in bezit, schiet langs de lijn naar Stijn en Stijn kan ‘m er mooi inschieten: Raak! 0-3! 

In de tweede helft laat de tegenpartij nog even van zich horen, maar Muiden laat zich niet kennen. Ties neemt 

de bal mee naar voren maar loopt vast op de verdediging. Vervolgens een mooi samenspel van Xavi, Luca, 

Thomas en Ties. Een schot van Ties, maar net naast. De tegenstanders zien dan toch een kans om bij ons 

doel te komen. Een hard schot, Danilo zat er mooi bij, maar toch onhoudbaar, het staat 1-3. 

Muiden weer in balbezit. Stijn neemt ‘m prachtig mee, schot Thomas en hij schiet prachtig in! 1-4! Wederom 

ziet de tegenstander kans om op ons doel te schieten maar deze keer houdt Danilo de bal prachtig tegen, 

mooie redding! Tot slot nog een prachtige voorzet van Harm aan Lars en Lars maakt vlak voor tijd nog 1-5! 

Iets later krijgt Noud nog een vrije trap, neemt Wisam de bal ook mooi mee en schiet Stijn nog een keer op 

doel, maar dan klinkt het eindsignaal. We hebben gewonnen met 1-5! 

In de kleedkamer trotse jongens met een zakje chips van jarige Harm. Wat een leuke wedstrijd was het. 

Volgende week tegen de koploper! Doen we het nog een keer over!  

Sportieve groet, Mascha 

 
 
 
 
 
 

 Waterwijk D7  /VS/  Sc Muiden D1. 

 

We moesten 10 voor 9 op de parkeerplaats bij Muiden maar ik ging rechtstreeks. We kwamen bij Waterwijk 

aan om half 10, al omgekleed gingen we het veld op. Warmlopen met ons hele team...  

We waren met 12 man dus 1 in de wissel. Dat was Alladin( sorry als ik je naam verkeerd spel) die in de wissel 

stond. De scheids ging de namen checken, en we gingen in onze posities staan. 

We begonnen en het werd heel snel 1-0 voor de tegenstander...  We kwamen snel weer in de aanval met Jay-

li Emiel en Guylian, en 1-1 is de stand. Daarna een afstandsschot van de tegenstander. En 2-1. En 3-1 En 4-1 

En 5-1.......... 

Het ging niet zo heel erg goed, maar er was nog hoop...  De 6-1 kwam ook al snel door een fout van de 

verdediging.  RUST 

Er was in ons team veel verwisseling van de opstelling.  Jay-li kwam in de verdediging en Shivano in de spits.  

We waren beter in de verdediging omdat Jay-li snel was. Maar het werd wel 7-1 door de fout van Max onze 

keeper. 

Verder hebben we leuk gespeeld en veel geleerd.  

Dit was de wedstrijd. 

 

Tim Hesseling Sc Muiden D1  

 

Ik geef de pen door aan: degene die nog niet is geweest 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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    

   
 

 

 
 
 
 



 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 15 November 2014  

   

 ---Veteranen---  

   

35+ 1e klasse H sc Muiden/Weesp Ve1 – VRIJ 
(inhaalprogramma)  

 

Scheidsrechter:   Wedstrijdnr. 

Aanvang:   Aanwezig/Vertrek: 

Ligging:     

Leiders: Franz van Waard 06-51664393 Bgg: Arnold de Jong; 06-11330448 

   

45+ 1e klasse E sc Muiden/Weesp Ve2 – VRIJ 
(inhaalprogramma) 

 

Scheidsrechter:   Wedstrijdnr.  

Aanvang:   Aanwezig/Vertrek: 

Ligging:     

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

   

 

Programma Zaterdag 22 November 2014: Uitslagen Zaterdag 8 November 2014:  

  
Altius Ve1 - sc Muiden/Weesp Ve1 sc Muiden/Weesp Ve1 – Vrij  
sc Muiden/Weesp Ve2 - Vrij Houten Ve1 – sc Muiden/Weesp Ve2      4 - 1 
  
  

    Voor Marc     
Op de kinderspeelplaats naast onze woning  

Spelen kinderen vrolijk met een bal 

Meisjes vertolken de rol van Maxima de vrouw van de koning 

En een vader doet een beetje mal. 

 

Het is de dag voor de Nationale Herdenking in de RAI in Amsterdam-Zuid 

Een gebeurtenis om de slachtoffers van vlucht MH 17 (KL4103) te gedenken 

Vele nabestaanden zullen aanwezig zijn en luisteren dan naar het geluid 

Komend uit de speakers om de aanwezigen troost te schenken.  

  

Het is precies 115 dagen na de ramp met de Boeing 777-200ER 

Boven het dorpje Hrabove in het oosten van de Oekraïne 

Werd een vliegtuig met alle inzittenden, komende van her en der, 

Moedwillig neergehaald door een vechtmachine. 

 

Marc, we denken aan je.  

Wanneer houdt het geweld nu eens op! 
        



 
 
 
                                                                                                                                                                                                                      
Houten Veteranen 1 –DE VE2    4-1 

Net als vorige week scheen de koperen ploert uitbundig al zat er een klein Celsiusverschil tussen beide dagen 

en had het net zo goed Fahrenheit kunnen zijn. We hadden deze week ons tentenkamp opgeslagen in Houten 

waar een door formaat indrukwekkend sportpark onze dagbestedingsplek bleek te zijn. De lijst met gekneusde 

ledenmaden  en afmeldingen was nog immer grotesk. Door de buitengewoon aangename integratie met onze 

Muidenmakkers en de vloeiende uitwisseling tussen de twee huidige veteranenteams was het de leiding weer 

gelukt om een elftal van 13 – naar boven afgerond – bij elkaar te flansen. Houten bleek al aardig wat punten 

bij elkaar gesprokkeld te hebben dus het zou wel eens een drukke middag kunnen worden op het zanderige 

achteraf veldje waar twee abri’s dienst deden als dug out klonen. De scheidsrechter deed vooraf erg zijn best 

om ons het gevoel te geven serieus de spelerskaarten te controleren maar “Ja” roepen als er een naam werd 

genoemd bleek voldoende voor zijn akkoord.  (Uiteraard volstrekt onnodig, want onze boekhouder heeft zijn 

zaakjes vanzelfsprekend op orde). Houten bleek een elftal met een hoge gemiddelde leeftijd al mocht in de 

tweede helft – niet tot ieders genoegen –ook een Houtenkleinzoon nog wat pijnprikkels aan de bezoekers 

uitdelen. We hielden lang stand en hadden voor de thee zelf ook de nodige kansen en kansjes maar toch 

slaagden onze groene belagers er als eerste in om het net achter de altijd gedreven oranje stuiterbal tussen 

de Weesper palen te vinden. 1-0 met de rust, ergens konden we er wel mee leven (en ergens ook niet). DE 

Captain zei achteraf dat het grootste verschil ‘m zat in het gegeven dat zij de kansen die ze kregen wel met 

enige regelmaat benutten. Het klopte inderdaad als een zwerende voet dat wij vooral ware meesters bleken te 

zijn in het verprutsen van behoorlijke kansen op eerherstel en tijdelijke roem.  We waren absoluut niet minder 

dan onze gastheren al merkte een gevatte hangoudere op dat de verhoudingen wellicht een klein beetje 

anders hadden gelegen als we geen spelersmateriaal hadden kunnen leasen bij onze collega veteranen. De 

jeugdige inbreng van Houten bleek al snel in de tweede helft het verschil te betekenen hoewel dat niet door 

snelheid of opvallende voetbalkkwaliteiten kwam, maar meer door op de juiste plek te staan om steekpasses 

te verzilveren. Onze 60+ back had er zijn voeten vol aan, maar bleef hardnekkig proberen om het jeugdige tij 

tevergeefs te keren. Toen hij eenmaal assistentie kreeg van wat medespelers met minder haar maar meer 

snelheid was het kwaad reeds geschied. 4-0 was de geflatteerde tussenstand van de match op het gras 

gezaaide zand. Tijd voor het “Weesper Kwartiertje”! Hoewel het in Breukelen en tegen VVZ wel mocht lukken 

om een glorieuze comeback te maken na een ogenschijnlijke onoverbrugbare achterstand en deze weg te 

poetsen, wilde de bal er in Houten maar niet in. De eer werd nog wel gered door ons bewegelijke Zuid 

Europese wonderkind op het middenveld, maar de legio kansen die volgden hadden absoluut één of 

meerdere punten in de pocket mogen veroorzaken. Het mocht niet zo zijn. Naast, over, te zacht, te slap, mis, 

gestopt, naast aan de andere kant…..het kwam allemaal voorbij. Voor de onafhankelijke en gedwongen 

staande toeschouwer was het een boeiend schouwspel en Houten bleek een groep aardige snuiters die zijn 

gasten na afloop plezierig wisten te verrassen met een kan gerstenat en een warme (bitter-)bal, zodat 

iedereen in ieder geval één bal wist te raken deze middag. Uiteraard hebben we een volle kan van het 

godenvocht terugbezorgd bij het tafeltje verderop. Volgens insiders mogen we nu een paar weken wonden 

likken om dan fris en hopelijk zo compleet mogelijk weer in Muiden op de grasmat te verschijnen ter lering 

ende vermaak. Tot bal!  

Fransoos   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programma zaterdag/Zondag 22.23 November Uitslagen zaterdag/Zondag   

SC Muiden C 1  -  Waterwijk C 3                      11.30 uur  SC Muiden C 1  -  FC Amsterdam C 2                     0 - 14                     

Zeeburgia B 1  -  SC Muiden B 1                      10.00 uur         SC Buitenboys B 4  -  SC Muiden B 1                       2 - 2            

  

  
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Senioren 

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

Wedstrijdprogramma Zondag 16 November 2014 WEST 1 
   
Res. 5e klasse 510 VVA/Spartaan 7  -  Sc.Muiden 2   { beker 

} 
Categorie B 

Wedstrijdnr.  47362  
Scheidsrechter:    
Aanvang:  14.30 uur              Aanwezig/Vertrek: 13.30 uur  
Ligging: Sportpark Jan van Galen  Laan van Spartaan 1 

Amsterdam 
 

Leiders:  F.de Melker;    tel:    06-51228676  
   
Res. 6e klasse 514 Sc Muiden 3  -  Waterwijk 3 { beker } Categorie B 

Wedstrijdnr .  11081  

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 A.S. 80 8   -  Sc Muiden 4  ( inhaal } Categorie B 

Wedstrijdnr.  127600  
Scheidsrechter:    
Aanvang:  14.30 uur Aanwezig/Vertrek:  12.45 uur 
Ligging: Sportpark Klein Brandt  Almere  
Leiders/ Afschrijven: J.van Lom.     Tel :  06-51306867  

 

Programma zondag 23  November Uitslagen zondag 9 November 
De Meer 7  -  Sc Muiden 2                            10.30 uur               Tos Actief 4  -  Sc Muiden 2                        0 - 3       
ASV 65 2  -  Sc Muiden 3                              11.00 uur                             FC Almere 4  -  Sc Muiden 3                       4 - 4 
Sc Muiden 4  Vrij ??                                     SC Muiderberg 3  -  Sc Muiden 4                 5 - 0           

 
 

 

Afdeling Voetbal 
junioren 

Wedstrijdsecretariaat: 
Jaap van Lom; tel. 06-51306867 
 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 15 November2014 Categorie B 

   
2e klasse 13 SC.Muiden C1   Vrij  
Wedstrijdnr.   
Scheidsrechter   
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:   
Ligging:   
Leiders: Berry Reijseger    Tel:   06-19193255  
   

 Zondag 16 November 2014  
  Categorie B 

2e klasse 7 SC Muiden B 1   Vrij  
Wedstrijdnr.   
Scheidsrechter:    
Aanvang:    Aanwezig/Vertrek:   
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 

 


