
 
 
 

 

 

 

            
 

Week 50        8 december 2014 



 

 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                            

 

 

 

                         

                     

 

Makelaars O.G. 
Koop/Verkoop/Taxatie/Beheer 

                     Assurantiën 
                     Onafhankelijk adviseur 

Particulier- bedrijfs- en pensioenverzekeringen 

                                             Financiële Diensten 
Hypotheek/ Sparen/ Leenrekening  

               

 

Weesperweg 2a     1398 XD Muiden 

Telefoon : 0294 - 261392/ 264944           

Telefax :  0294 – 270204                                         

Postadres : postbus 29. 1398 ZG Muiden  

                                                                                        



 

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 Vakant   
Vice-voorzitter Eric Karel 06-20746235 Voetbal zondag: 
Secretaris Ada Gieling 06-20135584 Jaap van Lom             06-51306867 
Penningmeester Richard van Kooij 06-41558863  
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570 Handbal: 
Algemeen lid Frank Blonk 06-46341806 Wil de Leeuw              0294-264570 
    
Sportcommissie:   Tafeltennis: 
Voorzitter Richard van Kooij 06-41558863 Wim van den Bos        0294-263163 
Secretaris Jaap Zeeman 0294-261286  
Zaterdag heren Arnold de Jong 06-11330448 Coördinator voetbal junioren: 
Zondag heren Jaap van Lom 06-51306867 Jaap van Lom             06-51306867 
Tafeltennis Cor v.d. Bosch 0294-271298  
   Coördinator voetbal jong junioren: 
Bredius commissie:   Herman van Dijk          0294-263153 
 Eric Karel 06-20746235  
 Frank Blonk 06-46341806 Coördinator kantinerooster 
   Wil de Leeuw              0294-264570 
Vertrouwenspersoon: Renate Nicolaas   
e-mail: vertrouwenspersoon@scmuiden.nl 

 

 

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 

Sectiehoofdtrainer   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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Activiteitenkalender 2014/2015 

Dag Datum Activiteit 

Vrijdag  19 december  2014;      20.00 uur Kerstklaverjassen 

Zondag  4 januari        2015;      16.00 uur Nieuwjaarsreceptie van 16-18 uur 

 31 mei             2015; Memoriam dag 

 
 
 
 

Kantinerooster 
Zaterdag 13 december 2014 Zondag 14 december 2014 

      
Ochtend 09.00-11.00 uur 

 
 

Geen programma 

 

Ochtend 11.00-13.30 uur 

 
 

Ed 

 11.00-13.00 uur 

 

Geen programma    

Middag 13.00-18.00 

 
 

Geen 

programma. 

Middag 13.30-18.00 uur 

H3 

2 heren 3e 

      

Zaterdag   20 december 2014 Zondag  21 december 2014 

      
Ochtend 09.30-13.00 uur 

 

Ed en Wil Ochtend 9.00-13.30  uur 

 
 

Geen programma 

 

      
Middag 13.00-18.00 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 29 november                                                            

 
zondag 30 november  

Ochtend 8.00 – 13.00 uur H. van Dijk  
Ochtend 11,30 – 13.00 uur    

Ochtend 08.30 – 13.00 uur B Oevermans  

Middag 13.00 – 17.00 uur  D Mansvelder  Middag  13.00 – 17.00 uur  J van Lom  
 

zaterdag 6 december  zondag 7 december  
Ochtend 8.30 – 13.00 uur H. van Dijk  
Ochtend 11,30 – 13.00 uur  

Ochtend 10.30 – 13.00 uur Jaap Zeeman  

Middag 13.00 – 17.00 uur  Geen wedstrijden Middag   11.30 – 17.00 uur Theo Verschuren  
 

zaterdag 13 december  zondag 14 december  
Ochtend 9.00 – 11.30 uur Geen wedstrijden Ochtend 10.30 – 15,00 uur Ben Oevermans  
Ochtend 11,30 – 13.00 uur    
Middag 13.00 – 17.00 uur Geen wedstrijden Middag 12.30 – 17.00 uur geen wedstrijden  

 
 
. 

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

 

 
  20van de opbrengst 
 
 

mailto:info@tandartsvanmuiden.nl


 

 
19 december KERSTKLAVERJASSEN 

Kantine SC MUIDEN 
Vrijdag     19 december 2014 

Aanvang    20.00 uur.           Geopend 19.30 uur 

Inschrijfgeld   € 7,00 per koppel 

 

Inschrijven bij: Frank en Therese, tel. 06-42841229 of 06-
26433012 of 0294-414056 of op de avond zelf, alleen of met 
partner. 

           

                                                                
 
 
 
 

 
 

   



                    
                                     TRAININGSTIJDEN 

    

Team Tijd Trainer(s) Telefoonnr. 
 Maandag   

Sc Muiden E1 18.00 – 19.30 Marco Medik 06-42867353 
Sc Muiden E2 18.00 – 19.30 Jef Trimbos 06-52224832 
Sc Muiden E3 18.00 – 19.30 Stan Bruggink 06-14055838 
 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 

06-14055838 
Sc Muiden D1 18.45 – 20.15 Roberto Deekman 06-42741973 
Sc Muiden F1 17.45 – 18.45 Co Sorbach 

Lawrence Quadvlieg 

06-25002274 
06-53455151 

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 Marco Medik 06-42867353 
Sc Muiden E2 17.45 – 18.45 Giovanni Beatrice 

Richard van Scheppingen 

06-27042636 

06-53776295 
Sc Muiden E3 17.45 – 18.45 Stan Bruggink 06-14055838 
Sc Muiden F1 17.45 – 18.45 Co Sorbach 

Lawrence Quadvlieg 
06-25002274 

06-53455151 
 

MEDEDELINGEN 
 
 

Training Pupillen: 
Deze week wordt er nog getraind! 
Voor de F1, E1, E2, E3 en D1 beginnen de trainingen in de week van 5 januari 2015 
De trainingen van de F2, F3 en Ft beginnen weer op woensdag 14 januari 2015 
 
 

De kantine is gesloten in de periode van 24 december 2014 t/m 1 januari 2015 
 
 
 

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. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

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 

 
 
 

 
      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 Voetbal 

Pupillen 

Wedstrijdsecretariaat: 
Herman van Dijk; tel. 0294-263153 

Wedstrijdprogramma Zaterdag  13 december 2014  

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

   
  Sc.Muiden E1  Vrij  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:   Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:     
Leiders: Jef Trimbos; 06-55917853  

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

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

   
 Sc Muiden F1 Vrij  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang:   Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:   
Leiders: Ed Lefeber; 06-53496541 P.v.d.Akker; 06-51090604 

   
 Sc.Muiden F2 Vrij  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 7 
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:   
Leiders: Sebast. Soonius; 06-18341204 Rob Rijnbeek; 06-28059666 

   
 Muiden Ft Vrij  
Aanvang:   Aanwezig:  
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Coen Koomen; 06-51749751 

 
Programma  zaterdag 20 december  Aanv. tijd Uitslagen zaterdag 6 december   

Sc Muiden D1      ALLE TEAMS  Sc Muiden D1 – Weesp D3  5 - 1 
Sc Muiden E1      HEBBEN VRIJ  Sc Muiden E1 – Forza Almere E3  3 - 3 
Sc Muiden E2        Sc Muiden E2 – Diemen E6        5 - 1 
Sc Muiden E3        Waterwijk E14 - Sc Muiden E3  6 - 2 
Sc Muiden F1        BFC F1            - Sc Muiden F1         1 - 10 
Sc Muiden F2        Sc Muiden F2 – WV-HEDW F7      2 - 1 
Sc Muiden Ft    



 
Mededeling: Op de zaterdagen 20/12 en  3/1, woensdag 7/1 en zaterdagen 10/1  en 17/1  spelen de F-Pupillen in 
onze eigen zaal het -BENNEN-TOURNOOI-.  Mocht uw kind met vakantie zijn, geef dit dan tijdig door aan:                      
Herman v.d. Sluis,   Tel. 06-43251520. 
Voor het wedstrijdprogramma en teamindeling: Zie elders in deze clubkrant. 
 
Extra team ingeschreven! 

Voor de Voorjaarscompetitie hebben we een derde F team ingeschreven. 

De eerste wedstrijd zal worden gespeeld op 24 januari 2015. 

Voorlopige indeling: 

 

Jordi de Jong; Casper Larooij; Ivo van Dijk; Fokke Bak; Daan van Oeijen; Don Korzelius; 

Thijs Schutz; Tijn van Eijck; Y. Aldelmunem;  Aymane Chetite. 

 

Wie van de ouders meldt zich als leider(s). 

Zonder leider(s) kan er niet worden gevoetbald!!! 

Ook hebben we nog geen trainer!!  Wie wil dit team trainen op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur. 

De eerste training begint op 14 januari 2015. 

Aanmelden bij Herman van der Sluis, tel. 06-43251520. 

 

Het kampioenschap F1 van SC Muiden 

 

Een super spannende dag voor onze jongens van de F1. Vandaag, zaterdag 1 december 2014, gaan we voor het 

kampioenschap tegen Almere F4! Tot nu toe zijn onze F1 mannen ongeslagen, een hele goede prestatie. We hebben 

nog maar 1 punt nodig om het kampioensschap te pakken! Twee keer in de week hard trainen en goed luisteren 

werpt zijn vruchten af. 

 

Ook voor Co en mij is het uiteraard zenuwslopend en daarom nam ik mijn slaapzak en kussen onder mijn arm en 

begaf mij naar huize Sorbach om aldaar te logeren zodat ons samen konden voorbereiden op de wedstrijd. Thuis met 

Bommel hield ik het niet meer uit! Het was net alsof het de nacht van 4 op 5 december is. Tjonge jonge wat konden 

wij moeilijk in slaap komen. Dus namen we nog maar een extra biertje met een ‘narigheidje’ (goede borrel) erbij, 

wellicht helpt dit een beetje om de slaap te vatten. Petra de vrouw van Co kon ons zenuwachtige gedoe niet meer 

aan en ging beneden op de bank slapen. 

 

We hadden ’t middags nog even met “De Scout van Oranje” gebeld om te vragen of hij wilde komen kijken naar deze 

titanen strijd! Deze deelde ons mede dat er een VIP kaartje geregeld was door de twee coaches, Patrick van de Akker 

en Ed Lefeber via Sinterklaas en zwarte Piet die de uitnodiging in zijn schoen had gedeponeerd! Dus met “de Scout 

van Oranje” in de Skybox zou dat goed moeten komen. Want net als vorig jaar, weten we, dat onze mannen het altijd 

zwaar hebben indien er een kampioenswedstrijd gespeeld moet worden. Dan staan ze strak van de zenuwen. Dat 

bleek ook deze keer weer een waarheid als een koe te zijn…  

 

Niet alleen waren de trainers, leiders en spelertjes van de kaart voor deze wedstrijd maar ook het koffie apparaat bij 

SC Muiden. De hele vloer achter de bar was alsof Herman van der Sluis (Technisch coördinator) een bommetje 

gemaakt had in een badkuip, sterker nog er kwam zoveel water vrij alsof Dwight Loy (ook TC) hand in hand met 

Herman gesprongen was waardoor een enorme overstroming onvermijdbaar is!  

 

Na de loodzware nacht bij trainer Co waren we wel toe aan een bakkie maar dat was ons niet gegund. Gelukkig voor 

ons waren Ada, onze club penningmeester, en haar man Martin Gieling uit bed getrommeld (ze slapen altijd enorm uit 

op zaterdag, soms wel tot 12:00 uur!!) om ons met schenkkoffie te verblijden door de snelle omschakeling waren ze 

de koekjes vergeten maar de koffie was met liefde gezet en dat is natuurlijk ook fijn, zo niet beter.  

 

De wedstrijd:  

Verslag van “De Scout van Oranje” waarvoor enorme dank alsmede Sinterklaas en voor de medewerking van de 

K.N.V.B. die tevens mogelijk maakte dat “De Scout van Oranje” erbij kon zijn!  

 



Muiden start met de volgende opstelling. Taeke van Haaften in het doel, links achter Jan van Dijk, rechts 

achter Jilles koomen, laatste man en spelverdeler Jorian Sommer, links voor Mads Lefeber, rechts voor Tim 

van Scheppingen en in de spits Bommel Quaedvlieg. De neven Joeri en Milan van den Akker starten op de 

bank en Rohan kan helaas vanwege buikgriep niet meespelen maar zit wel op de tribune. Almere start sterk 

maar na 5 minuten weet Muiden de wedstrijd naar zich toe te trekken. Mads Lefeber weet de bal op de 

middenlijn op te pakken en gaat richting het doel van Almere, geeft de bal voor op Bommel Quaedvlieg die 

Muiden op voorsprong brengt 1-0. Vervolgens een aanval vanaf rechts met een schot op de lat door Tim van 

Scheppingen. Almere valt weer aan maar Taeke van Haaften weet zijn doel schoon te houden en schiet de 

bal uit tot over de middenlijn. Tim van Scheppingen geeft een fraaie crosspass van rechts naar links op 

Jorian Sommer die beheerst afmaakt en zorgt voor de 2-0 

op het scorebord. Joeri van den Akker is sterk aan de bal en weet een mannetje te passeren en zet de bal 

voor op Tim van Scheppingen. De bal gaat achter het standbeen langs en de tegenstander staat op het 

verkeerde been. Van Scheppingen weet de aanval schitterend af te ronden met een bal in de rechter kruising 

3-0. Weer een verre uittrap van Taeke van Haaften via Jilles Koomen en Jan van Dijk komt de bal aan de 

linker kant bij Mads Lefeber. Hij speelt de bal in de voeten van Milan van den Akker die weer met een mooie 

steekpass door het centrum van de verdediging van Almere bij Spits Bommel Quaedvlieg in de voeten komt. 

Quaedvlieg zoekt een hoek uit en passeert de keeper van Almere 4-0 voor Muiden. In de 18e minuut schiet 

Milan van den Akker met zijn sterke linkerbeen op de paal en in tweede instantie scoort Mads Lefeber 

alsnog. Hij steekt zijn duim op naar zijn medespeler, “ een goed leggie Milan!” Er staat 5-0 op het 

scorebord en het is rust. Niets lijkt meer in de weg te staan voor een kampioensfeest in Muiden. Maar er zijn 

nog 20 minuten te gaan. De tweede helft zullen we maar snel vergeten. Het lijkt wel of Muiden in de rust al 

aan de champagne is gegaan. Almere weet zelfs nog twee keer te scoren. Gaan zij het kampioensfeestje toch 

nog verstoren? Na 41 minuten klinkt eindelijk het bevrijdende eindsignaal en is de ontlading bij spelers en 

supporters groot. Het stadion ontploft, champagnekurken knallen en vuurwerk gaat de lucht in. SC Muiden 

F1 is winterkampioen in de 4e klasse! Ik ben bijzonder trots op deze jongens, trainers en trouwe 

supportersgroep. Met veel sportiviteit, inzet en samenspel hebben jullie samen iets heel moois bereikt. Nog 

een wedstrijd tegen BFC als afsluiter voor de winterstop en dan misschien promoveren naar de derde 

klasse. De vrijkaartjes voor deze laatste wedstrijd zijn gewonnen door Mischa Sommer met de fotowedstrijd. 

Vanavond bel ik nog even met Bert van Oostveen directeur betaald voetbal. Na het volgens van dit team en 

deze technische staf zie ik de toekomst van het Nederlandse voetbal weer met vertrouwen tegemoet… 

De Scout van Oranje 

 

Het werd een fantastische ochtend voor iedereen, het kampioenschap is een feit! Zoals de Scout van Oranje al 

memoreerde was de eerste helft een normaal score verloop voor dit team en stonden de spelers prima te ballen. Ik 

heb prachtige passes gezien en de jongens bleven kijken waar de afspeel mogelijkheden lagen. Hierop hebben we erg 

hard getraind. We zijn er nog niet maar de progressie is er zeker.  

 

In de 2e helft  was blijkbaar de respectievelijke koek op! Men kon elkaar niet meer vinden en de afspeel passes waren 

op 1 hand te tellen. Daarom kwam de tegenstander terug met 2 goals. Erg jammer want we kunnen het goede spel 

normaal ook de 2e helft makkelijk volhouden. Toch weer dat kampioenschap virus dat ons parten speelde. Gelukkig 

wonnen we met 5-2 en wat nog nooit is voorgekomen dit seizoen is dat we de 2e helft niet tot scoren konden komen.  

 

Het kampioenschap in de derde helft werd gevierd met een prachtige beker en natuurlijk patatjes in onze clubkantine. 

Jongens blijf zo trainen zoals jullie bezig zijn dan gaan we nog mooie triomfen beleven…  

 

Verder wil ik nog even het volgende kwijt; We zijn nog maar ‘Effies’ en dat staat voor; “IK, de BAL en de GOAL”! 

Straks wordt het nog meer; “IK, mijn MEDESPELER, de BAL, en de GOAL”!! Want WIE er scoort is niet zo 

belangrijk, als er maar gescoord wordt (met elkaar) anders kan je niet winnen!  

 

Na de winterstop naar de derde klasse! Dus laten we proberen ook in deze klasse onze voorruitgang uit te breiden 

samen met de trainers, coaches en zeer zeker ook de ouders want wij zijn het verlengstuk hiervan en laten we niet 

vergeten; 



 

Met plezier, beter leren voetballen op je eigen niveau! 
Trainer Lawrence J.H.L. Quaedvlieg 
 

 
 

Muiden F1 blijft ongeslagen winterkampioen 
 

Met handschoenen en een warme muts reis ik af naar Sportpark Meerwerk voor de laatste wedstrijd voor de 

winterstop tegen BFC. Wat moet ik verwachten van deze wedstrijd?  Muiden F1 is sinds de overwinning vorige week 

al kampioen en BFC  staat laatste met 1 punt uit 9 wedstrijden. Wat het weer betreft zit ik er in ieder geval naast. Het 

zonnetje schijnt. De handschoenen en muts kunnen in de auto blijven en een zonnebril had nu best handig geweest. 

Het is een mooi seizoen geweest voor Muiden F1. Nog ongeslagen en een doelsaldo van 77 doelpunten voor en 20 

tegen met deze wedstrijd nog te gaan.  De eerste wedstrijd was meteen met de hoogste uitslag 16-0 tegen 

Zeeburgia. Daarna kwamen twee spannende potjes tegen Victoria en Sporting Almere. De wedstrijd tegen AS 80 was 

een harde maar werd toch ook gewonnen op doorzettingsvermogen. Nu komt het ook aan op mentaliteit. Denkt 

Muiden “we zijn al kampioen” en “zij staan op de laatste plaats”? Of blijven ze gewoon goed voetballen door samen te 

spelen, de kracht van dit SC Muiden. 

Muiden begint deze wedstrijd met Jan van Dijk onder de lat. De verdediging start met Rohan, Taeke en Joeri. De 

aanval met Jorian, Bommel en Milan. Jilles, Mads en Tim beginnen op de bank. Muiden heeft een brede selectie waar 

de coaches Ed Lefeber en Patrick van den Akker trots op mogen zijn. Muiden start eerst nog wat voorzichtig. 

Misschien liggen de pepernoten nog wat zwaar op de maag. Zowel Muiden als BFC krijgen kansen maar het is toch 

Muiden die de scoren opent. Een mooie assist van Jorian Sommer op Milan van den Akker. De kleine blonde nummer 

8 krijgt de bal in de 16 en haalt hard uit 0-1. Even later goed uitverdedigen van Muiden door Jilles Koomen. Taeke 

van Haaften krijgt de bal net even over de middenlijn. De bikkel van Muiden probeert het met zijn gevreesde 

afstandschot maar de bal gaat net naast de kruising. Goed opbouwend werk van Joeri van den Akker. Hij ziet Bommel 

Quaedvlieg vrij lopen en geeft een steekpass. Quaedvlieg blijft cool en maakt de 0-2. Ook Rohan heeft laten zien dat 

hij een goede en betrouwbare aanwinst is voor deze ploeg. Met sterk verdedigen en zijn snelheid is deze ploeg nog 

sterker geworden. Een uittrap van Jan van Dijk komt bij Jilles Koomen die weer de diepgaande Milan van den Akker 

bereikt. Van den Akker zet voor op linker spits Mads Lefeber die de 0-3 maakt. Even niet opletten door de verdediging 

van Muiden en BFC maakt ook een doelpunt 1-3. Rust. 

Na rust laat Muiden de bal weer rollen en de tegenstander er achteraan lopen. Spelers staan beter vrij en worden ook 

beter gevonden. Het krachtsverschil wordt hierdoor zichtbaar en de score loopt op. Begin 2e helft een bal van Mads 

Lefeber op de paal. Tim van Scheppingen zit er weer goed tussen geeft een crosspass op Mads Lefeber die nu wel 

scoort 1-4. Jorian Sommer geeft de bal mooi mee aan Bommel Quaedvlieg die zijn schot van richting ziet veranderen 

door een been van BFC en daardoor de keeper op het verkeerde been zet 1-5. Een aanval over de linker Vleugel. 

Voorzet van Mads Lefeber op Bommel Quaedvlieg 1-6. Jorian Sommer met een tweebenige solo door in de 16 meter 

1-7. De verdediging van Muiden staat vandaag als een huis en er is geen doorkomen aan voor BFC. Rohan geeft zijn 

tegenstander geen kans en zet voor op Tim van Scheppingen die scoort de 1-8. Taeke van Haaften staat te 

verdedigen als de beste, is zijn tegenstander de baas en zet voor. Bommel Quaedvlieg passeert zijn man en scoort 1-

9. Jan van Dijk rukt op naar voren en schiet de bal naar Jorian Sommer die nog een doelpuntje mee pikt 1-10. Later 

zet hij de bal nog voor in het strafschopgebied van BFC waar het erg druk is maar Tim van Scheppingen met een fraai 

hakje de einduitslag op 1-11 zet. Muiden F1 is ongeslagen winterkampioen in de 4e klasse geworden. Iets om trots op 

te zijn. En wat een leuk team! 

Scout van Oranje 
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Verslag voor clubblad  S.C. Muiden   (B. Peperzak)     28-11-14 

Op zaterdag 22 november waren de FT-jes uitgenodigd bij F.C. Weesp voor vriendschappelijke wedstrijdjes. Maar 

liefst 8 kanjers van S.C. Muiden waren van de partij, vergezeld van ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en onze 

jeugdvertegenwoordigers Herman en Ed. Iedereen was benieuwd hoe onze FT-jes het zouden doen in een van hun 

eerste “wedstrijden”, en de kleine mannen waren zelf helemaal enthousiast! 

Ed hielp om 2 teams van 4 FT-spelers te maken. Yari, Daan, Camillo en Ayhmen zaten samen in een team en kregen 

shirts aan van Inter Milan.  

Het andere team van Muiden bestond uit:  Fokke, Daan v Oeien, Job en Casper, en zij liepen trots in hun “eigen” , 

door ouders gesponsorde FT-shirts.  

Van F.C. Weesp waren er 4 teams gevormd, ook allemaal met stoere club-shirts. 

Op 3 velden naast elkaar werden per team, 3 informele wedstrijdjes gespeeld.  

De spanning steeg toen het startfluitsignaal naderde… 

 

Yes!! Eindelijk, het was zover:  aanvallen!!!!  “ons” Inter Milan team was niet meer te houden; ze renden 20 minuten 

lang hun beentjes uit hun lijf tegen het Weespse Arsenal. Het was super spannend, de strijd ging gelijk op; van 1-1, 

naar 2-2…..Yari gaf geregeld enorm harde trappen naar voren, en daar stond Ayhmen heel slim in de spits om te 

scoren!  Daan en Camillo presenteerden zich als prima verdedigers, en met een paar mooie acties wisten ze vaak de 

bal af te pakken. Helaas kregen we in de laatste minuten toch nog een tegengoal en was de eindstand helaas 2-3 

voor Weesp. 

 

Tegelijkertijd werd er op het andere veld de strijd gestreden door het “oudere “ FT-team van Muiden tegen het 

weespse Pec Zwolle. Muiden creëerde direct een voorsprong! Onze “tank” in de verdediging, Casper, wist de bal 

tegen te houden en naar voren te werken. Toen een pass naar Fokke; die maakte een mooie dribbel naar voren. In 

een combinatie met Job, en een schijnbeweging, kwam de bal voor de voeten van Daan, die alleen nog maar hoefde 

te scoren!! Muiden was duidelijk het sterkste team op dit veld en ze wonnen met 4-2!!! 

 

Na verfrissende limonade begon de volgende wedstrijd van Inter Milan tegen Bayern Munchen. Ook al zo spannend! 

Heel lang bleef het 0-0, maar helaas verloor Muiden net met 0-1 van Weesp. Maar zeker geen slechte uitslag voor 

hun eerste wedstrijddag!  

Ons “FT-Muiden-team” bond tegelijkertijd de strijd aan met Barcelona. Dit ging als een trein!! Geweldig; Weesp werd 

totaal weg gespeeld, en dit team van Muiden behaalde opnieuw een overwinning met  4-0!!! Hun dag kon niet meer 

stuk!!!  

 

En in de stralende zon startten uiteindelijk de laatste wedstrijdjes. Misschien wel extra spannend, want nu werd het 

een strijd tussen het Muidense Inter en “FT-Muiden”!!! Er vielen een hoop doelpunten. Inter speelde energiek en snel, 

en benutte heel goed hun, meestal vrije man Ayhmen voor de goal. Het oudere Muiden team gooide al hun krachten 

in de strijd en speelden goed over. Maar helaas gingen er een aantal doelpogingen net naast de goal, terwijl de goals 

bij de tegenpartij wel vielen. Dit was niet voor elke “FT-Muiden” speler goed te verwerken, om te verliezen van het 

“jongere” team. Maar verliezen is natuurlijk ook een kunst die onze spelertjes moeten leren! 

Al met al was het een mooie wedstrijd, met veel goals, en vermakelijk voor het trouwe publiek!! 

Met een eindstand van 6-2 werd Inter deze keer de winnaar!!! Een mooi resultaat van deze prachtige voetbaldag. 

Zoals we gewend zijn bij de F-jes, sluiten ze de wedstrijden altijd af met penalties. Dus dat mochten onze jongens 

ook doen natuurlijk!  1 voor 1 vuurden ze hun hardste schot af op de keeper. De vreugde was groot als de bal het net 

raakte!!!  

Moe, maar zeker voldaan,  verlieten onze 8 grote kleine kanjers van de FT het veld: terug naar Muiden! 

Groeten van een trotse ouder  

 

 

Voetbalwedstrijd verslag muiden D1   

 De 1e helft ging het slecht veel slechten passen en dat leidde tot een tegen doelpunt 0-1 en in de eerste 

helft. Een kans van Lorenzo op de paal. RUST.  

Nadat de trainer tegen ons had gezegd dat we er vol tegenaan moesten gaan deden we dat 2e helft naar 

een paar minuten stond het 1-1 en daar bleef het niet bij 5 minuten later de 2-1. En 3 minuten later 3-1 

toen werd het na 6 minuten 4-1 en na een mooi 1-tweetje de 5-1                                                                                                



 
 
 

 
 
 

                      Bennen Toernooi Muiden                             
 

         2014/2015 

tijd Zaterdag 20-12-2014   

10.00 Ajax -Barcelona   

10.30 A.C. Milan -Manchester United   

11.00 Bayern Munchen -Juventus   

11.30 Barcelona -A.C. Milan   

12.00 Manchester United -Bayern Munchen   

12.30 Juventus -Ajax   
 

tijd Zaterdag 03-01-2015   

09.30 A.C.Milan -Juventus   

10.00 Manchester United -Barcelona   

10.30 Bayern Munchen -Ajax   

11.00 Juventus -Manchester United   

11.30 Barcelona -Bayern Munchen   

12.00 Ajax -A.C. Milan   
 

tijd Woensdag 07-01-2015   

14.00 Bayern Munchen -Manchester United   

14.30 Ajax -Juventus   

15.00 A.C. Milan Barcelona   

15.30 Juventus -Bayern Munchen   

16.00 Manchester United -A.C. Milan   

16.30 Barcelona -Ajax   
 

tijd Zaterdag 10-01-2015   

09.30 Barcelona -Juventus   

10.00 A.C. Milan -Bayern Munchen   

10.30 Manchester United -Ajax   

11.00 Bayern Munchen -Barcelona   

11.30 Juventus -A.C. Milan   

12.00 Ajax -Manchester United   
 

tijd Zaterdag  17-01-2015   

09.30 Ajax -Bayern Munchen   

10.00 Manchester United -Juventus   

10.30 A.C. Milan -Ajax   

11.00 Juventus -Barcelona   

11.30 Bayern Munchen -A.C. Milan   

12.00 Barcelona -Manchester United   

 
                       
 

 

 

 



 

 

 

 

ZAALTOERNOOI F PUPILLEN    2014/2015 
 
TEAM BARCELONA      LEIDER: 

1 Mads Lefeber  

2 Stijn Rijnbeek  

3 Luca Kroes  

4 Xavi Martinez  

5 Tijn van Eyck  

6   

TEAM MANCHESTER      LEIDER: 

1 Milan van de Akker  

2 Harm Streefkerk  

3 Jordi de Jong  

4 Bas Balk  

5 Daan van Oeyen  

6   

TEAM BAYERN MUNCHEN     LEIDER: 

1 Taake van Haaften  

2 Joeri van de Akker  

3 Rohan Tibbertsma  

4 Casper Larooij  

5 Aymana Chetite  

6   

TEAM AJAX        LEIDER 

1 Bommel Quaedvlieg  

2 Jilles Koomen  

3 Danilo Soonius  

4 Naut de Galan  

5 Thijs Schutz  

6   

TEAM AC MILAN       LEIDER: 

1 Jorian Sommer  

2 Jan van Dijk  

3 Ivo van Dijk  

4 Don Korzelius  

5 Fokke Bak  

6   

TEAM JUVENTUS       LEIDER: 

1 Tim van Scheppingen  

2 Wisam Alhamadani  

3 Lars Daan-Castaing  

4 Thomas de Graaf  

5 Y. Adelmunem  

6   
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Wedstrijdsecretariaat: 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 13 December 2014  

   
 ---Veteranen---  

   

35+ 1e klasse H sc Muiden/Weesp Ve1 – NVC Ve1  
Scheidsrechter: Weesp  Wedstrijdnr.82725 
Aanvang: 14.00 uur  Aanwezig/Vertrek:13.15 uur 
Ligging:  Weesp Terrein “Sportpark Weesp”  
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 Za 20-12-2014 t/m Zaterdag 10-1-2015: Uitslagen Zaterdag 6 December 2014:  
  
sc Muiden/Weesp Ve1 – geen wedstrijdprogramma sc Muiden/Weesp Ve1 – IJsselmeervogels Ve1   4-2 
sc Muiden/Weesp Ve2 -  geen wedstrijdprogramma sc Muiden/Weesp Ve2 – sc Muiderberg Ve2        3-2 

 

 

 

 

 

Muiden/Weesp combinatie VE2 – Muidenberg Ve2     3-2 

Nadat ’s nachts 2 zebravinkjes in hun doorzonwoning in mijn huiskamer op bizarre wijze harakiri gepleegd 
hadden, mochten we onze kicksen weer uit de wilgen halen om de strijd aan te gaan met Muidenberg 2. 
Met deze heren hadden we nog een sportief appeltje te schillen, hoewel we het verlies in de uitwedstrijd 
(4-2) toch hoofdzakelijk op ons eigen conto mochten bijschrijven. Onder het toeziend oog van de vorige 
week op schokkende wijze gevelde woudreus, die onze wedstrijd tegen Muidenberg  1 wist te stoppen door 
ernstige accuproblemen in de behaarde borstkas en zijn enigszins van de schrik bekomen vader, mochten 
we de kunstmat betreden. Maar uiteraard niet voor er – bij deze gelegenheid en onder deze 
omstandigheden volstrekt legaal – flink geknuffeld was en handen geschud tussen alle oude mannen die 
blij waren elkaar weer in levende lijve te zien.  De mat voelde hard aan, maar dat zal wel te maken hebben 
met de enigszins zachte ondergrond in Muiden van pakweg een weekje eerder. Nadat er groepsfoto’s 
waren geschoten van een blauw-geel mengsel van alle gras betreders (Muiden/Weesp/Muidenberg) en na 
een korte doch krachtige speech van onze captain die de kordate helden van een week ervoor in het 
zonnetje zette, mochten we dan toch gaan aftrappen. Onder leiding van een strenge doch rechtvaardige 
scheidsrechter die niet onder reservestoelen of –banken stak hoe men zich diende te gedragen jegens 
elkander en de leidsman ontspon zich een alleraardigst potje bejaarden light voetbal.  Het ging over en 
weer en dat gold zowel voor de bal als de ongetwijfeld goed bedoelde tips en  cryptische kreten. De 
keepers bleken in zekere mate van belang vandaag, want zonder hen had het zomaar anders af kunnen 
lopen. Voetbal is een heel raar spelletje en dat was vandaag ook zeker weer aan de orde. Ogenschijnlijk 
simpele spelsituaties worden door middel van doolhofgedrag getransformeerd in kneuterige knoeierij en  

 

niet te missen kansen blijken in de praktijk wel degelijk misbaar. Ondertussen golfde het spel wat heen en 
weer en ik was blij dat ik vooraf niet op de uitslag gegokt had want het kon clichématig alle kanten op. 



Muidenberg was iets zuiniger op het ronde leder en kwam wellicht terecht op voorsprong. Ook de 
thuisploegcombinatie combineerde soms oogstrelend fraai en effectief maar met regelmaat kwam ook ons 
stokpaardje weer om de hoek kijken; de ouderwetse kudbal. Gelukkig waren we altijd medespelers die dat  

 

luidkeels wilde onderstrepen zodat ook de dader doordrongen was (voor het geval ie het al niet al lang 
wist) dat zijn pass niet geheel strookte met de hoge verwachtingen. 0-1 bij rust; in het verleden zou het 
een polonaise in de kleedkamer tot gevolg hebben gehad, maar nu wisten de bedrukte theedrinkers dat er 
meer in het vat zou kunnen zitten.  Ons immer zeer actieve lange defensieblok  die zich ook regelmatig op 
andere plekken op het veld onderscheid, al was het maar door zijn imposante aanwezigheid, wist via een 
niet te houden kopbal na de thee de stand weer op gelijke hoogte te brengen. De kansen bleven aan beide 
kanten ontstaan en soms op hilarisch en onnavolgbare wijze verprutst worden, maar ze waren er wel! Een 
onbegrepen simpele pass van ondergetekende – door andere wellicht anders geformuleerd – kwam niet op 
de plaats van bestemming maar via de kluts in de voeten van een gele vijand die wel raad wist met dit 
buitenkansje.  Redelijk rap na de gelijke stand stonden we al weer op achtersprong.  Daarna leek het even 
of Muidenberg aan de Red Bull gezeten had in de rust in plaats van aan de thee, want ze werden enigszins 
opdringerig in hun aanvalsdrift. Wij deelde af en toe een plaagstootje uit, maar als onze keeper niet zo 
actief en adequaat had opgetreden tegen het aanvalsgeweld van onze bezoekers dan hadden we de drie 
punten kunnen inpakken met een strik er om heen voor onze opponent. Gelukkig wist onze kleine Duracell 
opdondertje voorin, die op elke gaat loopt of glijdt via een applauswaardig boogballetje de schade weer te 
herstellen en de 2-2 aan te tekenen. Met nog 3 minuten op de klok mocht ik ook nog even mee draven en 
dankbaar profiteren van een missertje van formaat van de tot dan toe betrouwbare sluitpost der 
Muidenbergers. Ik weet het weer: scoren is lekker! Net overigens als de warme douche en de riant gevulde 
bierbladen na afloop in het clubhuis aan de flink uitgebreide stamtafel waar ook onze gabbers van de Ve1 
hun overwinning gezamenlijk kwamen vieren. De oude mannen hebben nu winterrust en de Ve1 speelt 
volgende week thuis in Weesp. Het zou zo maar kunnen dat ik dan wat sfeer (en bier) ga proeven!          

Frans 

 

 

De nieuwe tenue’s van het SC MUIDEN Zondag 4, gesponsord door Cafe ome Co 
 

           
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 

Circus Knie 
Het hoogtepunt op het 3e veld van het Fc Weesp sportcomplex tijdens de wedstrijd sc Muiden/Fc 

Weesp Veteranen 1 tegen IJsselmeervogels Veteranen 1 was in de 10e minuut na het beginsignaal 

van de goed maar soms vals fluitende scheidsrechter. De toonhoogte van zijn fluiten was goed, 

maar af en toe hoorde men toch een fluitsignaal in mineur terwijl het majeur had moeten zijn. 

Marco v.d. Berg verraste het publiek met een acrobatische actie. Terwijl hij een halve schwalbe 

maakte onderschepte hij de bal. Het was een actie, welke volgend jaar in Circus Knie te zien is.  

De thuisploeg speelde een geweldige wedstrijd. In de 1e helft werd voetbal gespeeld zoals het 

eigenlijk gespeeld moet worden en in de 2e helft vochten ze als circusleeuwen om de overwinning 

veilig te stellen. Remko Pontman maakte in de 19e minuut met een bekeken schot vanaf het 

middenveld de 1-0. De doelman van de tegenpartij had zijn veiligheidszone verlaten en dat had de 

middenvelder van de thuisclub goed in de gaten. Het was een bekeken treffer. Jeroen Scholte 

maakte via een snelle uitval de 2-0 en Michèle Taglialatela scoorde het mooiste doelpunt van de 

middag. Hij krulde vlak voor rust de bal fraai in het vijandelijk doel 3-0. 

De 2e helft was een moeilijke helft voor de Veteranen 1 uit Weesp en Muiden. Er moest gevochten 

worden om IJsselmeervogels niet te laten scoren. De in blauwwit (de kleuren van vv Spakenburg) 

geklede spelers deden dit met verve. Het werd wel 3-1 en 5 minuten voor tijd zelfs nog 3-2. De 

weer geweldig keepende doelman Dennis Huitema van de thuisclub maakte aan alle onzekerheid 

een einde. Via een terecht toegekende strafschop scoorde hij fraai de 4-2. Een mooie eindstand 

na een wedstrijd. Heren, jullie worden bedankt voor het vertoonde spel. 

FvW 

Laurens! Het was een genoegen om zo snel je hand weer te kunnen 
schudden. Het gaf echt een goed gevoel! 

 
 
 

 



 

 

Programma zaterdag/Zondag  Uitslagen zaterdag/Zondag   

SC Muiden C 1   Winterstop t/m 17 Januari     SC Muiden C 1      Vrij                             

SC Muiden B 1   Winterstop t/m 17 Januari                      A.S. 80 B 3  -  SC Muiden B 1  -                           3 - 4 

  

 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

Senioren 

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

Wedstrijdprogramma Zondag 14 December 2014 WEST 1 
   
Res. 5e klasse 510 Sc.Muiden 2   Vrij Categorie B 

Wedstrijdnr.    
Scheidsrechter:    
Aanvang:              Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:   
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 Sc Muiden 4  Vrij Categorie B 

Wedstrijdnr.    
Scheidsrechter:    
Aanvang:   Aanwezig/Vertrek:   
Ligging:   
Leiders/ Afschrijven: J.van Lom.     Tel :  06-51306867  
 

Programma zondag  18 Januari 2015 Uitslagen zondag 7 December 

Nieuw Sloten 4  -  Sc Muiden 2                             13.00 uur                 Sc Muiden 2   -  Swift 9                               1 -2 
BVV 31 2  -  Sc Muiden 3                                     11.00 uur     Sc Muiden 3  -   Waterwijk 4                        1 -0     
Waterwijk 7  -  Sc Muiden 4                                 12.45 uur Sc Muiden 4  -   Nederhorst 4                      2 -1                    

 

Afdeling Voetbal 
junioren 

Wedstrijdsecretariaat: 
Jaap van Lom; tel. 06-51306867 
 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 13 december 2014 Categorie B 

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

 Zondag 14 December 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.Doufikar. Tel. 06 - 53816292  
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeeweg 1a 

Muiderberg 

T: 0294-261234 

E: info@zeemeeuw.net 

 

 

 

GARAGE  

Van KOOY 

 

 

 

 

 
Reparatie-inrichting 

SHELL Servicestation 

 

 

Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
Tel. 0294 - 261648 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

      
 
 
 
 

 

 

 

 

Bij Café Ome Ko kunt u eigenlijk altijd 

terecht, de ‘huyskamer van Muyden’ is 

dagelijks geopend vanaf 08.00. Tot 01.00 

kunt u nog naar binnen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    Café Ome Ko Muiden 
    Herengracht 71 
    1398 AD MUIDEN 
    T: +31 (0) 294 - 26 23 33 
    M: +31 (0) 6 53 795 106 
    info@cafeomekomuiden.nl                               

 
 
 

                

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 

 

 


