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Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  
Postadres: Adres: Sportpark Bredius  Redactieadres 
Postbus 5 Maxisweg 20    redactie@scmuiden.nl  
1398ZG Muiden 1398BT Muiden   
   Website: 
Tel. Algemeen   website@scmuiden.nl  
Kantine-redactiekamer 0294-269043   
   Email algemeen: 
Bank NL 94 RABO 0157 0275 89  info@scmuiden.nl  
    
Website www.scmuiden.nl  E-mail kantine: 
   scmuiden.bredius@gmail.com  
Bestuur: bestuur@scmuiden.nl   
Voorzitter: Richard van Kooij 06-41558863 WEDSTRIJDSECRETARIATEN: 
E-mail: voorzitter@scmuiden.nl   
Secretaris Ada Gieling 06-55079173 Voetbal zaterdag: 
E-mail: secretaris@scmuiden.nl  Arnold de Jong            06-11330448 
Penningmeester Frank Blonk 06-46341806 wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl  

E-mail: penningmeester@scmuiden.nl  Voetbal zondag: 
Algemeen lid Wil de Leeuw 0294-264570  
   wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl  

    
Sportcommissie: sportcommissie@scmuiden.nl  Voetbal jeugd: 
Voorzitter Victor Zwart 06-21858310 Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl  

Secretaris Gertia Bol   
Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765 Coördinator voetbal pupillen: 
Senioren Zaterdag Arnold de Jong 0611330448  
Jeugd en Zondag sen Jaap van Lom 06-51306867  

ledenadministratie Ben Oevermans 06-28058421  
ledenadministratie Jaap Zeeman 0294-261286 Tafeltennis: 
E-mail ledenadm: ledenadministratie@scmuiden.nl  Wim van den Bos        0294-263163 
    
    
Vertrouwenspersoon: vacant  Coördinator kantinerooster 
E-mail vertrouwenspersoon@scmuiden.nl Wil de Leeuw              0294-264570 

    

Technische commissie: 

Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer Co Sorbach 06-25002274 

Technische commissie; Technisch Coördinator       Herman van der Sluis 06-43251520  

Technische commissie; Sectieleider Bovenbouw Dwight Loy 06-52308816 

Technische commissie; Sectieleider Onderbouw       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie; Senioren Zondag            Jaap van Lom 06-51306867 

Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer Abdul Doufikar 06-53816292 

e-mail: tc@scmuiden.nl          

Sponsorcommissie: 

e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl P. Nell-Koopmanschap ;   Tj. Vogel  
 

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
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AGENDA: 
 

Vrijdag 2 februari: 20.00 uur Klaverjassen Plaats: Kantine Sc Muiden 

Maandag 5 februari: 20.00 uur Uitnodiging Stadsraad Plaats: Kantine Sc Muiden 
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Uitnodiging 

Graag nodigen wij jullie uit om aanwezig te zijn op de “Stadskompas inwoners avond” die 
geheel gewijd zal zijn aan sport en recreatie in en om Muiden. 

Datum: maandag 5 februari 2016 
tijd: 20.00 – 22.00 uur 
Locatie: De Sportkantine van de voetbalvereniging SC Muiden op het Bredius terrein. 

De Stadsraad Muiden werkt aan het opstellen van een lange termijn agenda voor Muiden die 
wij als  leidraad kunnen gebruiken bij de samenwerking met de gemeente en andere partijen. 
Wij noemen dat de Stadskompas Muiden. Het wordt een dynamisch document waarin kort en 
helder vastgelegd is welke (toekomstige) ontwikkelingen in Muiden breed gedragen worden 
door de inwoners. Het gaat om onderwerpen zoals haven, openbare voorzieningen, verkeer, 
sport, veiligheid en toerisme.  
De stadsraad organiseert daarom 12 inwoners-bijeenkomsten om de verschillende 
„kompasrichtingen‟ te bespreken met alle geïnteresseerde inwoners van Muiden, met 
belanghebbenden én met vertegenwoordigers van de gemeente Gooise Meren. 

Graag horen wij van de sportverenigingen  
- wat er bij jullie leeft en waar jullie tegenaan lopen 
- hoe jullie inspelen op de groei vanuit De Krijgsman en De Bloemendaler polder 
- wat je aan sportaccommodaties zou willen zien op het sportterrein De Bredius in Muiden 
- wat de wensen/doelen op korte en lange termijn zijn  
Zouden jullie ons daarover vooraf al wat informatie willen toezenden? 

Wij stellen jullie aanwezigheid en inbreng zeer op prijs en zien jullie graag op 5 februari in 
Muiden. 

Hartelijke  groet, 

Marcelle Visée, namens het bestuur van de Stadsraad Muiden 
cc Hans van der Steen, voorzitter 

 



 
 

 

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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Bestuurder van Dienst      

       

ZATERDAG 3-feb jaap van lom ZONDAG 4-feb ben oevermans 12.00 uur 
ZATERDAG 10-feb jaap van lom ZONDAG 11-feb jaap zeeman  12.30 uur 
ZATERDAG 17-feb jaap van lom ZONDAG 18-feb ben oevermans 09.30 uur 

        

 programma jeugd nog niet bekend    

 

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt. 
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Kantinedienst Bredius seizoen 2017-2018 
 

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 3 februari 2018   Zondag 4 februari 2018 

09.00-13.00 JO15-1 
JO10-2 

Astrid/Tiny   12.00-17.00   Sanne  en 
na de wedstrijd 1 
speler van het 4e 

 Zaterdag 10 februari 2018   Zondag 11 februari 2018 

08.15-11.00 
 

11.00-13.00 
 
13.00-18.00 

JO15-1 
JO10-2 

JO 11-1 

Ouder.T.Hesseling 
Ouder.D.Feley 
Oudr A.Chethtite 
Ouder S.Rijnbeek 
Veteranen crew 

 Geen 
programma 

   

 
Indien je niet kan, moet je zelf voor vervanging zorgen. In geval van nood kan je contact 



 
 

 

 

 

 

VERSWINKEL PRONK 

MUIDEN 
 

 

 

ELKE DAG VERSE SALADES 

MELKPRODUCTEN 

GROENTE, FRUIT 

BROOD 

KAAS EN VLEESWAREN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sluisstraat 7 

1398AS Muiden 

Tel. 0294 - 261415 

 

 

 
   

 

 

 

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 



 

Trainingsschema Sc. Muiden 2017/2018 
 

Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 

       

Maandag Jo 11-1 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 06-18341204 

 Jo 15-1 2b 18.30 19.30 Co Sorbach 06-25002274 

       

Dinsdag Jo  8-1 2 16.00 17.00 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Jo 10-1 2 17.00 18.00 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo 10-2 2 17.00 18.00 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Keepers 2b 17.00 19.00 Johan Smit 0294-262405 

 Jo 13-1 2a 18.00 19.00 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2 19.00 20.15 Abdul Doufikar “    “ 

 Zondag 2/3 
veteranen 

2 20.15 21.30 Ed de Leeuw 06-23913703 

       

Woensdag Jo 11-1 2a 17.00 18.00 Sebastiaan Soonius 0618341204 

 Jo 15-1 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 

 KNVB Mo 13 2 18.30 20.00   
       

Donderdag Jo 8-1 2 17.30 18.30 Ingrid Nauta 06-18912004 

 Jo 10-1 2 17.30 18.30 Remco Larooij 06-42214722 

 Jo 10-2 2 17.30 18.30 René Melchers 06-22525935 

 Jo 13-1 2a 18.30 19.30 Abdul Doufikar 06-53816292 

 Zondag 2 2 19.30 20.30 Abdul Doufikar “   “ 

       

Vrijdag Mini pup 2a 15.00 16.00 Michel Balk 06-47820770 

 dames 2a 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
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Afdeling Voetbal 
Pupillen. 

 

Wedstrijdsecretariaat: 
J. van Lom; tel 06-51306867 

Wedstrijdprogram Zaterdag 3 februari 2018 Ook op www.scmuiden.nl 

 Sc Muiden 15-1 – De Vecht 15-1  
Scheidsrechter  Wedstrijdnr.: 81451 
Aanvang: 09.30 uur Aanwezig/vertrek: 
Ligging: Sportpark “Bredius”  veld 1 Muiden 
Leiders: R. de Bucchianico, 06-11310038 G. Speear, 06-12079751 

 Sc.Muiden 13-1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:    

Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark .””  

Leiders: Joost Geijsen Radboud Teuwissen 

 Sc. Muiden 11-1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  
Aanvang:   Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “”    
Leiders: Rachid Chehtite; tel.06-46378548.   

Cindy van Dijk; tel.06-23495325 
D.Martinez; tel.06-21207355 

 Sc. Muiden 11-2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”   
Leiders:   

 Weesp Fc 10-1 - Sc. Muiden 10-1 (Vr) 
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  
Aanvang: 10.00 uur Aanwezig/Vertrek: 
Ligging: Sportpark”Papelaan”  Weesp 
Leiders: Remco Larooij; tel. 06-42214722 Michel balk; tel. 06-47820770 

 Sc. Muiden 10-2 – Weesp Fc 10-2 (Vr) 
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  
Aanvang: 10.00 uur Aanwezig: 
Ligging: Sportpark”Bredius” Muiden 
Leiders: Ingrid Nauta, tel. 06-18912004 René Melchers,  06-22525935 

 ASC Waterwijk 9-8M - Sc Muiden  8-1 (vr) 
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  
Aanvang: 10.00 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sportpark ””    Almere 

Leiders: Marco Nauta, tel. 06-28183293  

 

 

Afdeling Voetbal 
Zaterdag  

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogram Zaterdag  3 februari 2018  Ook op www.scmuiden.nl 

 Muiden/Weesp 35+1 – Eminent Boys   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr: 126264 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “Papelaan ”  veld 3 Weesp 
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 R. Mansvelder , 06-48786470 

 Muiden/Weesp 45+ - Altius 45+   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 148850 
Aanvang:  14.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging: Sportpark “”   veld  Weesp 
eiders: Victor Zwart, 06-21858310 A.de Jong, 06-011330448     
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Afdeling Voetbal Zondag 
Zondag 4 februari 2018   

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

 Sc. Muiden 2 – HDS 2   
Scheidsrechter  Wedstrijdnr:  59261 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Bredius”  veld 2 Muiden 
Leiders: A.Doufikar,.tel. 06-53816292    

 Sc. Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr:  
Aanvang:  Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “”    
Leiders:   

 Sc. Muiden 4 – Hoogland 5  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 71156 
Aanvang: 13.00 uur Aanwezig/Vertrek:  
Ligging:                   Sportpark “Bredius” veld 1  Muiden 
Leiders:   

 

 Afdeling Zaalvoetbal Heren Maandag 5 februari 2018 

 Laren’99 H4 - Sc. Muiden H1  

Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 21058 

Aanvang: 21.05 uur Aanwezig/Vertrek:  

Ligging: Sporthal :”de Hilt” veld 1 Eemnes 

 

Wedstrijden10-11 februari  2018:  

Sc Muiden 15-1 – De Dijk 15-2 09.00 u Muiden/Weesp 35+1 – Scherpenzeel  14.00 u 

AS’80 13-7 - Sc Muiden 13-1  12.00 u Waterwijk 45+1 - Muiden/Weesp 45+2 15.00 u 

Sc Muiden 11-1 – Fc Weesp 11-2  10.30 u Sc Muiden 2 – Hooglanderveen 3 14.00 u 

Wasmeer 11-3 - Sc Muiden 11-2 12.30 u Muiderberg 2 - Sc Muiden 3 12.00 u 

Olympia’25 10-1 - Sc Muiden 10-1 09.30 u Sc Muiden 4   

Forza Almere 10-1 - Sc Muiden 10-2 10.00 u   

Abcou 8-4 - Sc Muiden 8-1 09.00 u 16 feb. Muiden H1 – Laren’99 5 22.00 u 

 

Uitslagen  24-28 januari 2018 

Sc Muiden H1  -   24/1. Sc Muiden/Weesp 35+  - HYS 3 1 - 3 

Sc Muiden 15-1 – Buytenboys 15-3 3 - 1 Sc Muiden/Weesp 45+  

Weesp Fc 13-2 - Sc Muiden 13-1  Sc Muiden/Weesp 35+  

Sc Muiden 11-1 – Sc Muiden 10-1 12 - 5 Sc Muiden 2  

Sc Muiden 11-2   - Hoofddorp 11-6 1 - 9 Sc Muiden 3  

Sc Muiden 10-1   Sc Muiden 4  

Sc Muiden 10-2 – IJburg AFC 10-7  5 - 1 Sc Muiden 3  

Sc Muiden 8-1 –  Muiden H1  
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SC Muiden JO10-2   -   AFC IJburg JO10-7       5 - 1 
 
De voorjaarscompetitie gaat bijna beginnen, dus er „moet‟ geoefend worden. We hadden er allemaal weer zin in. Wel 
even omschakelen van 6-6 op klein veld naar 7-7 op half veld. Toch ging het prima en al snel kwamen de eerste 
driehoekjes tot stand. De spelers van IJburg waren wel een stukje groter, maar Muiden speelde goed over en als IJburg 
er vandoor ging zette Zino zijn turbo aan. Helaas konden wij ook niet echt gevaarlijk worden de 1e helft. Tot de 16-meter 
ging het goed, maar we kwamen niet bij het doel. In de rust de gebruikelijke wissel van de keepers, Vinn ging de spits in 
en Stefano werd onze keeper. Nog even kort de opstelling doorgenomen. Thijs ging centraal achterin voetballen i.p.v. 
Bram en Daniëlle verhuisde een linie naar achteren, Zino mocht even uitrusten van al zijn rushes. 
We waren nog maar net aan de 2e helft begonnen of de bal lag al in het doel en het was niet Muiden die scoorde, maar 
IJburg met een schot van afstand door de grootste jongen van het veld, 0-1. Zo nu waren we echt wakker. Job hield het 
veld goed breed en kreeg een mooie pass in de diepte, hij ging naar de achterlijn en zag Vinn vrij staan voor het doel, 
1-1. Daarop volgde binnen 5 minuten de 2-1 en de 3-1, een zuiver hattrick van Vinn. Mede dankzij Job, die bij bijna elke 
aanval betrokken was. Zo even bijkomen, Vinn ging in de wissel en nu mocht Bram het proberen in de spits, ook hij 
maakte binnen de 5 minuten 2 goals, één maal uit een voorzet van Job en één maal uit de rebound na een schot op de 
paal van Joram. Thijs, Daniëlle en Zino hielden verder, met Stefano, het doel schoon. Job ging zelf ook nog op 
avontuur, maar de keeper stond in de weg. Zo werd de eindstand 5-1. 
Op naar volgende week thuis tegen Weesp. 
 
 

7x7 toernooi bij en in Muiderberg voor 45+ teams 

Met een gelegenheidsteam uit alle windstreken; bestaande uit grijsblonde Veteranen uit het bondgenootschap tussen 
SC Muiden en FC Weesp mochten we vandaag opdraven aan de dijk om maar liefst 3 pogingen te doen om de eer zo 
hoog mogelijk te houden. We troffen drie van de vijf aanwezige andere teams, waarvan meer dan de helft Muiderberg 
als thuisbasis heeft. We hadden een jarige in ons midden en ondanks dat het gebak nog in de vitrine bij de bakker 
stond wilden we hem toch wel aangenaam verrassen met oogstrelend en succesvol voetbal als memorabel 
verjaardagscadeau. Helaas dreigde dit nobele streven al in de eerste wedstrijd roemloos ten onder te gaan toen we 
bruut werden overmeesterd door sportief fanatieke heerschappen die ons niet de gelegenheid gaven om rustig wakker 
te worden. In twee keer pakweg 18 minuten werd er pakweg twee keer gescoord en - hoewel dat er verder niet veel toe 
doet - ook nog aan de verkeerde kant. Een jammerlijke start in de frisse winterwind. Na een ruim kwartiertje evalueren, 
toiletteren en accu laden werden we alweer verwacht voor het tweede kunstje van de dag. Gelukkig hadden we 
voldoende wissels zodat we geregeld vers bloed tussen de geronnen versie konden pompen. Een zelfde beeld in de 
eerste helft als in de eerste wedstrijd en voor we het goed en wel wisten hadden deze gele rakkers al meermaals 
toegeslagen. Volgens wel ingelichte kringen was het op dat moment 0-3 en een pijnlijk scenario lag op de loer. 
Verdedigend was het allemaal nog wat minder gestructureerd als eerder deze middag en aanvallend was het soms 
chaotisch en dan weer gedoemd te mislukken. Hoewel we onszelf best keigoed vinden, weten onze tegenstanders toch 
meestal moeiteloos onze zwakheden te ontbloten. Toch hielden we vol en we merkten dat de krachten aan de overzijde 
aan het afnemen waren. Ineens ging de nostalgische machine toeren maken en wisten we via een vergeten goal, een 
mooie succesvolle combinatie, een gewiekst schot in de benedenhoek en een hotseknots eigen doelpunt de nare 
achterstand om te buigen naar een voorsprong. Wonderen bestaan. Omdat we daarna wat achteruit hangend op onze 
lauweren gingen rusten werd het in de slotfase nog een poosje spannender dan strikt noodzakelijk, maar door de 
capabele activiteiten van onze adequaat optredende sluitpost werd de begroting uiteindelijk positief afgesloten. Winst 
was een voldongen feit, al ging het scorebriefje van de scheidsrechter linea recta naar de papiercontainer. Na weer een 
korte drink- en zwetspauze mochten we gooi gaan doen naar meer succes tegen een tegenstander waarvan het 
gerucht ging dat ze meedogenloos effectief waren en van een iets ongenuanceerdere krachtsverhouding. Niets bleek 
minder waar want deze enigszins timide heren met een respectabele gemiddelde leeftijd waren als was in onze handen 
(en voeten). Ik geloof dat al onze veldspelers in deze wedstrijd, die nooit een strijd werd, hebben gescoord al waren we 
kennelijk wel het enige team dat van dit samenraapsel ook een tegendoelpunt moest incasseren.  De teller stokte 
uiteindelijk op 1-7. Een van ons was zo sportief om nog een poosje met de tegenstander mee te doen in hun 
clubkleuren toen hun meest luidruchtige makker geblesseerd af moest haken en de reservepot leek bleek te zijn. Na de 
douche die met wisselende temperaturen nog het meest leek op een lekkende kraan en enkele biertjes kwam het 
hoogtepunt van de dag; de prijsuitreiking. De spreekstalmeester vroeg het woord, en liet de radio het zwijgen opleggen. 
Toen het eindelijk stil werd zei hij zoiets als: “Jullie hebben allemaal je best gedaan, bedankt en tot volgend jaar”. Die 
zin bleek de beloning, er waren geen eindstanden en al helemaal geen bekers. Briljant! De jarige was al naar één of 
ander feestje en wij namen nog een biertje op zijn en onze gezondheid. En zo geschiedde het!     FP                       12 



 
 

Schrijf een stukje voor mij Franz (94). 

 

Alpe d’HuZes 

Het kostte mij echt moeite om het eerste stukje te schrijven voor het analoge clubblad van  
sc Muiden in het jaar 2018. Ik had eerst het idee om het met een echte kroontjespen te schrijven. Daar 
heb ik echter bij nader inzien toch maar van afgezien.  Om toch een geschreven indruk te geven doe ik 
het deze keer cursief. De redactie zal er wel niet blij mee zijn, maar ik doe het toch! Ik weet niet of u 
het heeft meegekregen, maar er zijn dit jaar al twee digitale clubbladen verschenen. In het eerste 
clubblad staat de nieuwjaarstoespraak van de voorzitter afgedrukt, een mooie foto van onze dames 
van de kantine en een verslag in schitterende bewoordingen van FP over de onderlinge wedstrijd 
tussen de veteranen. Een wedstrijd, welke gespeeld werd zonder cornervlaggen, zonder 
scheidsrechter en zonder grensrechters. Het ging prima. Wel speelden de teams met twaalf spelers, 
maar er was geen officiële leiding, die dit kon veranderen. 
In de tweede digitale editie merkte ik iets vreemds op. Ik was van plan om in het nieuwe jaar weer te 
gaan trainen, maar toen ik het trainingsschema bekeek, zag ik dat Ed de Leeuw op de dinsdag tussen 
20.15 uur en 21.30 uur training geeft aan de Zondag 3 & 4. Vroeger werd  vermeld, dat hij die tijd de 
senioren  trainde. Deze laatste tekst staat in het clubblad week 34/2017, maar sinds clubblad 35/2017 
staat de nieuwe tekst. Wanneer en waar kan ik weer gaan trainen? 
De veteranen 35+ hebben verleden week woensdag vriendschappelijk gespeeld tegen het 3e team 
van  HYS uit Haarlem. Uitslag 1-3. Uit de basisopstelling van het Muider team kan ik opmaken dat de 
leiding van de Veteranen 35+ aan de toekomst denken. Er stonden n.l.  
3  spelers van de Zondag 2 opgesteld. Op deze wijze raken de spelers bekend met het 
veteranenvoetbal. Jammer is wel, dat basisspelers op de reservebank kwamen te zitten. Of ze kozen 
er voor om thuis op de bank te zitten. Ook jammer! 
Ook wil ik aandacht besteden aan de uitdaging, die Marco Buitenweg aangaat. Hij gaat per fiets 
de Alpe d’HuZes beklimmen. Dit doet hij ter herinnering aan zijn vader Ronald en voor zijn 
neefje Joey. Met deze klim wil hij ook zoveel mogelijk geld inzamelen voor de KWF 
Kankerbestrijding.  Ik hoop, dat er binnen de club mensen zijn, die een bedrag willen doneren. 
Met een bedrag koop je het risico van deze afschuwelijke ziekte , die een familie kan treffen, 
niet af. Men levert echter wel een bijdrage om verder onderzoek te doen.  

Gezondheid is het belangrijkste in iemands leven!  
 Donaties voor de klim van Marco kunnen geactiveerd worden via de 

website: Stichting Alpe d’HuZes(NL). 
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Herkent u deze nog? 
 
 
 

 

 
 

Geel was toen en is ook nu de modekleur! 
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Muiderberg 

T: 0294-261234 
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Reparatie-inrichting 

SHELL Servicestation 

 

 

Amsterdamsestraat 12 
Muiden 
Tel. 0294 - 261648 

 

 

 

 

 

 

         

                         
 

 

 

15 
 



  

 

 

 

16 


