
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
                                                                                                                            

week 8        22 februari 2016 

In dit nummer o.a. 

Update vanuit het bestuur: pag. 5 
Van de Sportcommissie: pag. 7 

Trainingsschema: pag. 8 
Wedstrijdprogramma: pag. 10-11 

Uitslagen: pag. 12 
Wedstrijdverslagen: pag.13 
Rubriek van Franz: pag. 14 

 



 

 

  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

                            

 

 

 

2 

                         

 



 

 

Sport Combinatie Muiden                                                                                                                                  

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

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

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

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

Penningmeester Hein van Kooij 06-52107765  
Senioren zaterdag  Arnold de Jong 06-11330448 Handbal 
Jeugd en zondag sen. Jaap van Lom 06-51306867 Wil de Leeuw              0294-264570 
Materialen Ben Oevermans 06-28058421  
e-mail: sportcommissie@scmuiden.nl  Tafeltennis: 
Bredius Commissie: Eric Karel 06-29544895 Wim van den Bos        0294-263163 
 Frank Blonk 06-46341806  
Vertrouwenspersoon: Renate Nicolaas  Coördinator voetbal pupillen: 
e-mail: vertrouwenspersoon@scmuiden.nl Jaap van Lom              06-51306867 

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

Technische commissie: 

Technische commissie Co Sorbach 06-25002274 

Technische j commissie jeugd       Herman van der Sluis 06-43251520 tijdelijk 06-34850397 

Technische commissie jeugd       Sebastiaan Soonius 06-18341204 

Technische commissie senioren zondag              

e-mail: tc@scmuiden.nl          
 

ATTENTIE: 
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl 
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl        
                 NB. Het mailadres scmuiden@hetnet.nl is niet meer in gebruik !!!!!            3 
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Update vanuit het bestuur 

 

Deze week weer een extra update vanuit het bestuur omdat we merken dat er, ondanks de updates 

die we regelmatig proberen te geven, nog vragen zijn of dat er onduidelijkheid is over de voortgang 

van ons nieuwe complex op de Bredius. 

 

Allereerst willen wij graag reageren op het artikel wat afgelopen week is verschenen over het 

opschorten van de bouw in de Brediusdriehoek. Deze opschorting heeft alleen betrekking op de 

bouw van huizen en het hotel ,het geen ook bevestigd is door onze contacten bij de gemeente 

Gooise Meren.  

De planning van de voetbalvelden is om nog gewoon na de zomer te kunnen voetballen op de Bredius. 

Hier zal een kunstgrasveld en een natuurgrasveld worden aangelegd waarbij het kunstgrasveld 

verlichting zal krijgen. 

Zoals vorige week aangegeven zijn we ver met het programma van eisen en zijn de definitieve 

ontwerptekeningen bijna gereed. In maart zal het proces van aanbesteding gestart worden. 

 

Daarnaast wil ik graag aandacht vragen voor de incasso / betaling van de contributie. Waar andere 

verenigingen ervoor gekozen hebben om de gehele jaarcontributie voor aanvang van het seizoen te 

innen, hebben wij er als SC Muiden voor gekozen om onze leden gespreid te laten betalen. Helaas 

komt het nog steeds regelmatig voor dat contributies gestorneerd worden waardoor wij veel tijd kwijt 

zijn om de gelden alsnog proberen te innen.  

Als vereniging zijn wij afhankelijk van de contributies, te meer daar wij dit jaar geen inkomsten vanuit 

kantineverkopen hebben. Wij moeten als vereniging voor iedere speler geld afdragen naar de KNVB 

en hebben verder kosten voor trainers, materialen, wedstrijdkleding, elektra voor veldverlichting en 

daarnaast moeten we de gemeente een bijdrage betalen voor de huur van de velden bij NVC. 

 

Blijf SC Muiden steunen en houd vertrouwen in de toekomst zoals wij als bestuur ook met het 

volste vertrouwen naar volgend seizoen uitkijken. Wij hebben het erg zwaar gehad maar zijn altijd 

blijven geloven dat we eruit zouden komen. Het begin is gemaakt door weer in Muiden te kunnen 

trainen en de tekeningen voor de nieuwe accommodatie zien er prachtig uit.  

 

Mochten er nog vragen zijn over de voortgang van het project Bredius of mocht er behoefte zijn aan 

een verder toelichting dan kan er 24 uur per dag gemaild worden naar ons algemene mailadres 

bestuur@scmuiden.nl. Wij zullen iedere vraag zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Mocht er 

behoefte zijn aan een mondelinge toelichting, aarzel niet om ons aan te spreken.  

 

Met sportieve groet, 

 

Bestuur en leden Brediuscommissie 
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WELKOM 
Tandartspraktijk 'Tandarts van Muiden' is een in  
2009 opgerichte moderne (solo)praktijk, waar 
rust, geduld en uitleg voorop staan. 
 

 
OPENINGSTIJDEN. 

Maandag 8-12 en 13-17 
Dinsdag gesloten 

Woensdag 8-12 en 13-17 
Donderdag 8-12 en 13-17 

Vrijdag 8-12 en 13-17 
We nemen nog nieuwe patiënten aan 

 
 

 
Tandarts van Muiden 

Burgemeester de Raadtsingel 15c 
1398BE  Muiden 

0294-263446 
info@tandartsvanmuiden.nl 

www.tandartsvanmuiden.nl 

 

 

De Muidernier 

 Voor al uw boodschappen 

 

 

 

Gratis bezorgservice in Muiden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weesperstraat 2-4 

1398XX Muiden 

t. (0294) 26 13 95 

f. (0294) 28 39 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herengracht 63 

1398 AC Muiden 

Tel. 0294-261358 

 

Landstraat 31/A 

1404 JE Bussum 

Tel 035-6920980 
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Van de Sportcommissie: 

OPROEP !                 OPROEP !                  OPROEP !                   OPROEP ! 
 

Aangezien enkele trainers zich door werkzaamheden hebben moeten terugtrekken 

zoeken wij nog enkele leden  of ouders die zich beschikbaar willen stellen om onze 

pupillen voetbaltraining te geven. 

Voor inlichtingen of aanmelden: 

Herman v.d. Sluis, tel. 06-34850397of via e-mail: tc@scmuiden.nl 

De sportcommissie                                                      

                                             
 
 
 
 
 

Rooster Bestuurder van dienst 2016 
  zaterdag  5 maart 2016   Zondag 6 maart 2016 

      
  Jaap van Lom 

 
11.00 uur ochtend Ben Oevermans 

     
   14.00 uur middag Jaap van Lom 
      
zaterdag  12 maart 2016   zondag  13 maart 2016 

 
 

      
  Jaap van Lom  11.00 uur ochtend Jaap Zeeman 
   

 
   

    middag   
Bestuurders van Dienst; graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt   

Let op, programma wordt ingevoegd door NVC, dus tijden kunnen veranderen!                                 
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Trainingen SC Muiden bij Mariahoeve 
 

Omdat de nieuwe locatie bij de Bredius nog niet gereed is zal er de  komende tijd 
getraind worden op het veld bij Mariahoeve. Het veld is bereikbaar via P2 en dan 100 
m oostwaarts of via de Nooitgedacht-de Blauwe Wereld ri. Bushalte. 
 
Het veld is met kunstgras waardoor speciaal schoeisel raadzaam kan zijn. 
 
Wij doen een oproep aan alle ouders en verzorgers om in onderling overleg met 
andere ouders, leiders en trainers, de kinderen te brengen en te halen. Wij hopen dat 
dit onder andere via whatsapp-groepen met elkaar afgestemd kan worden. 
 
 
 

Het voorlopige trainingsschema pupillen is vanaf 11 januari 2016 als volgt: 
Dag Team Veld Begin Eind Trainer Tel. nr 
              
Maandag C1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
   D1  M.H. 19.00 20.00 Chris van Lom 06- 51971866 
 A1 M.H. 20.00 21.30 Abdul Doufikar 06-53816292 

       Dinsdag F1 M.H. 17:00 18:00 Sebast. Soonius / 06-18341204 
   F2  M.H.   17.00 18.00 Stan Bruggink / 

   
    

Max ter Steege  06-14055838 
  E1 M.H. 18:00 19:00 Mike Zitman 06-55194291 
   Keepers  M.H. 18.00 20.00 Johan Smit  0294-262405 
  Senioren M.H. 20.15 21:30 Ed de Leeuw  06-23914703 
      

  
    

Woensdag F3 M.H. 14:45 15:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  E2 M.H. 15:45 16:45 Ed de Leeuw 06-23914703 
  C1 M.H. 18.00 19.00 Co Sorbach 06-25002274 
  A1 M.H. 19.00 20.15 Abdul Doufikar 06-53816292 
      

  
    

Donderdag F1 M.H. 17:00 18:00 Sebast. Soonius / 06-18341204 
   F2 M.H.  17.00 18.00 Stan Bruggink / 

   
  

17:00 18:00 Max ter Steege 06-14055838 
  E1+E2 M.H. 18:00 19:00 Mike Zitman 06-55194291 
  D1 M.H. 19:00 20:00 Vincent Nicolai 06-21871101 
  

      Vrijdag F3 + Ft  M.H.  15.00 17.00 Michel Balk / 06-47820770 

  
. 

  
Marco Mayer 06-52880432 
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VERSWINKEL PRONK 

MUIDEN 

 

 

 

ELKE DAG VERSE SALADES 

MELKPRODUCTEN 

GROENTE, FRUIT 

BROOD 

KAAS EN VLEESWAREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluisstraat 7 

1398AS Muiden 

Tel. 0294 - 261415 

 

 GRAAF FLORIS VAN MUIDEN 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Geopend van 11:00 tot middernacht 

Onze keuken is geopend  
van 12:00 uur – 22:00 uur 

 
Tevens stijlvolle heeren –en Ridderkamers 

voor besloten gezelschappen vanaf 30 

personen 
 

Heerengracht 72 – 1398AD Muiden 
Telefoon: 0294 – 261 296 

 

www.graaf-floris-v.nl / info@graaf-floris-v.nl 

 

 

Ceelen Sport Constructies B.V. 
 

Tel  : +31 (0) 36 - 54 89 320 
 

info@cscsport.nl 
 

Bezoekadres: 
Marconiweg 31 

3899 BR Zeewolde 
 

Postadres: 
Postbus 1277 

3890 BB Zeewolde 
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      Jos van den Berg 
 
 

Intra Bouw is een full service bouwbedrijf 

voor alle type renovaties, verb 

RESTAURANT - BRASSERIE ouwingen, 

restauraties en onderhoud. Wij werken voor 

particulieren, bedrijven en 

overheidsinstellingen 
 
 
 

                                   Tel:      0294-271514 

Pr.Bernhardsingel 8.  Fax:     0294-271809 

1398CR Muiden       Mobiel:  06-51277760 
 



 
 
 

 

Afdeling Voetbal 
Pupillen 

 

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

Wedstrijdprogramma Zaterdag 27 februari 2016 Ook op www.scmuiden.nl 

   
 Sc.Muiden C1   
Scheidsrechter   Wedstrijdnr:  

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

   
 Victoria D8 - Sc.Muiden D1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 210799 

Aanvang:  12.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Loosdrecht”  veld 3 Loosdrecht 
Leiders: Aart Streefkerk, tel. 06-53950643 Eric Karel, tel. 06-29544895 

   
 Sc.Muiden E1  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr  

Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “”   veld   

Leiders: R. Bonatz, tel. 06-55398033  

   
 Sc. Muiden E2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 
Aanvang:  uur    Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”  veld 4 Almere 

Leiders: Dhr. Geijsen, tel. 06-11779020  

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

Ligging: Sportpark “”  veld  Huizen 
Leiders: Rob Rijbeek,  06-28059666;      

Cindy v.Dijk 06-23495325 
Tiny de Jong, 06-11330448 

   
 Sc Muiden F2   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang:  uur Aanwezig/Vertrek: uur 

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

   

 Sc Muiden F3   
Scheidsrechter:   Wedstrijdnr 
Aanvang:  uur  Aanwezig/Vertrek:: uur 
Ligging:: Sportpark “”   veld   
Leiders: Michiel Balk; 06-47820770 Dhr. M. Maijer, tel. 06-

52880432                
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Afdeling Voetbal 
Zaterdag 

Arnold de Jong 
Tel. 06-11330448 

Wedstrijdprogramma Zaterdag 27 februari 2016 Ook op www.scmuiden.nl 
   

 Sc.Muiden/Weesp VE35+1    
Scheidsrechter   Wedstrijdnr:  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark ”  veld   
Leiders: F. van Waard. Tel 06-51664393 Bgg. A.de Jong, tel. 06-

11330448 
   

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

 
 

 

Afdeling Voetbal 
Zondag 

 

Zondag 28 februari 2016 

Jaap van Lom 
Tel. 06-51306867 

   

 Sc.Muiden A1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging:                   Sportpark “”  veld 3  
Leiders: A. Doefikar, tel. 06-19193255 W. Boekee, tel. 06-

14187804 
   

 TOG 3 - Sc.Muiden 2  
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 128590 
Aanvang: 14.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “Middenmeer”  veld 2 Amsterdam 
Leiders:   
   

 Sc Muiden 3   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr.  
Aanvang: 11.00 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: Sportpark “”   veld    
Leiders:   

 
 

 
Afdeling zaalvoetbal  

Vrouwen 

 26 februari 2016 

 De Baron VR 1 - Sc.Muiden VR 1   
Scheidsrechter:  Wedstrijdnr. 41314 
Aanvang:  19.15 uur Aanwezig/Vertrek: uur 
Ligging: De Lieberg        veld 1 Hilversum 
Leiders:   
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Uitslagen: 
 

Uitslagen  16 februari 2016     Uitslagen  20 februari 2016 

Sc Muiden VR 1 – Spakenburg VR2         5 - 0 Muiden/Weesp 35+ - Altius 35+                    0 - 1                                           

Uitslagen  20 februari 2016 Muiden/Weesp 45+ - Arsenal ASV 45+        0 - 9                                  

Sc Muiden C1  

Sc Muiden D1 – Huizen D4                       4 - 8  Uitslagen 21 februari 2016  

NVC E3 - Sc Muiden E1                            3 - 2            Sc Muiden A1                      

Sc Muiden E2  Sc Muiden 1                                   

Waterwijk F8 - Sc Muiden F1                     1 - 5    Sc Muiden 2 – JOS W’graafsmeer 5             1 - 1 

Victoria F8 - Sc Muiden F2                         3 - 1 Sc Muiden 3  - Hoogland 8                            1 - 3 

Sc Muiden F3                                                                                 

 
 
 
 

                   
 
 
 

Wedstrijden volgende week  : 5/6 maart 2016 
 

Sc Muiden C1 – Muiderberg C1   11.00 u MSV’19  35+1 - Muiden/Weesp 35+ 14.00 u 

Almere FC  D6 - Sc Muiden D1 10.00 u AFC 45+1 - Muiden/Weesp 45+ 14.45 u 

Laren 99 E2 - Sc Muiden E1 10.30 u   

Sc Muiden E2 – Sp. Almere E6 10.45 u Sc Muiden A1 – Nieuw Sloten sv A3 11.00 u 

Sc Muiden F1  Almere FC 2 - Sc Muiden 2 12.30 u 

Sc Muiden F2 – Weesp FC F4 10.45 u Sc Muiden 3  

Laren 99 F6 - Sc Muiden F3 09.30 u  Maart:  

  Sc Muiden VR1  
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DE Veteranen 45+ - Arsenal       0-9  

We waren zo lekker op weg om wat punten te sprokkelen, na een belabberd begin van het seizoen 
waarin ook Arsenal een maatje of wat te groot bleek in Amsterdam (7-0), maar vandaag zat het toch 
helaas een beetje tegen. Arsenal heeft een Engels broertje dat daar alleraardigst tegen een bal trapt, 
maar deze hoofdstedelijke variant leek meer op een Deutsch brüdertje gezien de voertaal op het niet 
onbelangrijke middenveld. Het was gewoon verstaanbaar, maar met accent. Het voetbal was voor ons 
wel jammerlijk onleesbaar en onnavolgbaar en al snel zaten we met de gebäcken peren.  Ik kon me al 
vlug niet aan de indruk onttrekken dat het er verdacht veel van weg had dat de 20 veldspelers allemaal 
dezelfde kant op speelden, ondanks een duidelijk onderscheid in tenue. Nu moet worden gezegd dat 
onze gasten sehr effectief waren in de afronding van weggevertjes, halve kansen en andersoortige 
doelpogingen, want 8 van de 9 doelpogingen werden adequaat en zonder dralen benut. Een mooi 
gemiddelde voor hen, maar een fikse zeperd voor de ambitieuze plannen van het thuisfront. Natuurlijk 
waren de heren een maatje te groot voor ons en konden we geen knuisje tegen ze ballen, maar dat we 
het ze zo gemakkelijk zouden maken was verbijsterend onverwacht. Zelfs onze gelouterde keeper die 
al menig maal een doel heeft verdedigd kon niet opboksen tegen deze overmacht van de samenloop 
van omstandigheden. Het was slapjes van voor naar achteren en van links naar rechts. Liever kozen 
we er voor om medespelers te vertellen dat ze het toch niet helemaal goed deden in de ogen van de 
goeroe, dan drie tandjes omhoog te schakelen om elkaars foutjes trachten weg te poetsen. We 
stonden er bij en we keken er na. In de eerste helft hebben we alles bij elkaar op geteld 1 voorzet 
tussen de palen gekregen en de tweede helft hadden we zo waar vlak achter elkaar een paar goede 
kansen. Twee kopballen uit een corner die maar te nauwer nood het vijandelijke doel misten en een 
schuivertje naast na een fraaie boogbal over alles heen wat Arsenal was. Verder kwamen we eigenlijk 
niet in het stuk voor. Het voorstel om in de rust te gaan douchen en bijtijds aan het bier te gaan had 
wellicht een optie geweest, want met een ruststand van 0-8 is de zaak vaak een bekeken zaak. De 
gelegenheidsscheidsrechter deed zijn best en hoewel er natuurlijk kanttekeningen te verzinnen waren 
maakte hij minder foutjes dan de gemiddelde veldspeler. So shut up! Ook de wind speelde ons wel 
degelijk parten, maar daar hadden ze aan de overkant minstens even veel last van. Het nieuwe veld 
was even wennen en helaas kwamen we er vanwege drukke bezigheden niet aan toe om de plooien 
glad te strijken. Een sliding maken is ook niet aan te raden; mijn heup zal zich het moment nog wel 
een paar dagen herinneren. We werden sportief bruut uiteen gereten en vervolgens levend met huid 
en haar opgegeten.  Ik ben geen moment in de wedstrijd geweest, maar het was zeer geruststellend 
om te constateren dat ik niet de enige was. Ik was blij dat ik mijn doorweekte pakje mocht verruilen 
voor mijn Adamskostuum en volop genieten van de warme douche. Dat een vorig team het kennelijk 
nodig had gevonden om de douche als verzamelbak van lege shampooflessen van inferieure kwaliteit 
en pleisters & theebekertjes  te gebruiken vond ik enigszins bedroevend en respectloos. Foei! Na de 
zooi te hebben opgeruimd in samenwerking met de twee goedlachse grootvaders die wekelijks de 
onderste etage weer spik en span maken, wachtten boven het biertje en het vrouwelijk schoon. 
Volgende week zijn we vrijgesteld van inzet en positiespel, maar de week erop wachten onze oude 
vrienden van AFC voor een stevig robbertje bal. Graag tot dan! 

Frans          
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Schrijf een stukje voor mij Franz (25) 

. 

                                         

Gatenkaas 
Of het nu komt door de nieuwe kunstgrasvelden of door het akelige weer? Afgelopen zaterdag was het 

bar en boos op het sportcomplex van Fc Weesp aan de Papelaan in Weesp. De seniorenteams, die 

om 14.00 uur (overigens op een grasveld)  en een halfuur daarna startten maakten geen enkel 

doelpunt. De tegenstanders deden dat wel. Als ik goed geteld heb, kregen de thuisploegen 14 goals 

om hun oren. Het was en is nog steeds ongelofelijk, dat zoiets kan gebeuren. In de kantine gevuld met 

carnavalsmuziek werd er uitvoerig over gesproken. Sommige aanwezigen stelden voor om de naam 

van het sportcomplex te wijzigen in Sportcomplex Gatenkaas of Sportcomplex De Grote Nul. Natuurlijk 

weet je nooit of het bestuur deze suggesties naar de Gemeente Weesp doorspeelt, maar het kan geen 

kwaad om de naamsverandering in de volgende Algemene Ledenvergadering te bespreken. 

. 

Ik heb al een beetje verklapt wat de uitslag van de wedstrijd Fc Weesp Ve 35+1 tegen Altius Ve 35-1 

geworden is. De wedstrijd werd, vergezeld door een harde wind en vervelende regenbuien, gespeeld 

op het 3e veld. De tamme strijd ging gelijk op. De thuisclub had in het begin van de wedstrijd wel op 1-

0 kunnen komen, maar Erkan zocht het doel iets te hoog. De ploeg uit Hilversum kreeg een paar 

kansjes maar ook zij konden niet scoren. Remko Pontman kreeg de grootste kans op het maken van 

een doelpunt. De door hem ingeschoten bal vanaf de penaltystip werd echter fraai door de doelman 

gestopt. Rust 0-0. 

Na de theepauze volgde eenzelfde spelbeeld. Uiteraard hadden de teams van helft gewisseld en dat 

pakte beter voor Altius uit. Via het hoofd van één der voorwaartsen werd het 0-1. En wat de gastheren 

er ook aan deden. Het bleef 0-1. Ook omdat de bezoekers een strafschop misten. 

FvW. 

Waar zijn de echte spitsen gebleven? 
Arie de Oude van DWS (en Gert Bals) in maart 1962. 
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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                               
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Kaashandel Rita Kop 
           

                     

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

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

       Kaas van Riet, die vergeet u niet    
 



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

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