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Sport Combinatie Muiden
Postadres:
Postbus 5
1398ZG Muiden

Adres: Sportpark Bredius
Maxisweg 20
1398BT Muiden

Tel. Algemeen
Kantine-redactiekamer

0294-269043

Bank

NL 94 RABO 0157 0275 89

Website

www.scmuiden.nl

Bestuur:
Voorzitter:
E-mail:
Secretaris
E-mail:
Penningmeester
E-mail:
Algemeen lid

bestuur@scmuiden.nl
Richard van Kooij
voorzitter@scmuiden.nl
Ada Gieling
secretaris@scmuiden.nl
Frank Blonk
penningmeester@scmuiden.nl
Wil de Leeuw

Redactieadres
redactie@scmuiden.nl
Website:
website@scmuiden.nl
Email algemeen:
info@scmuiden.nl
E-mail kantine:
scmuiden.bredius@gmail.com
06-41558863

WEDSTRIJDSECRETARIATEN:

06-55079173

Voetbal zaterdag:
Arnold de Jong

06-46341806

wedstrijdsecretariaat_zaterdag@scmuiden.nl

06-11330448

Voetbal zondag:
0294-264570
wedstrijdsecretariaat_zondag@scmuiden.nl

Sportcommissie:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Senioren Zaterdag
Jeugd en Zondag sen
ledenadministratie
ledenadministratie
E-mail ledenadm:

sportcommissie@scmuiden.nl
Victor Zwart
Gertia Bol
Hein van Kooij
Arnold de Jong
Jaap van Lom
Ben Oevermans
Jaap Zeeman
ledenadministratie@scmuiden.nl

Vertrouwenspersoon: vacant
E-mail
vertrouwenspersoon@scmuiden.nl

06-21858310
06-52107765
0611330448
06-51306867
06-28058421
0294-261286

Voetbal jeugd:
Wedstrijdsecretariaat_jeugd@scmuiden.nl

Coördinator voetbal pupillen:

Tafeltennis:
Wim van den Bos

0294-263163

Coördinator kantinerooster
Wil de Leeuw
0294-264570

Technische commissie:
Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer
Co Sorbach
Technische commissie; Technisch Coördinator
Herman van der Sluis
Technische commissie; Sectieleider Bovenbouw
Dwight Loy
Technische commissie; Sectieleider Onderbouw
Sebastiaan Soonius
Technische commissie; Senioren Zondag
Jaap van Lom
Technische commissie; Sectie Hoofdtrainer
Abdul Doufikar
e-mail: tc@scmuiden.nl
Sponsorcommissie:
e-mail: sponsorcommissie@scmuiden.nl P. Nell-Koopmanschap ; Tj. Vogel

06-25002274
06-43251520
06-52308816
06-18341204
06-51306867
06-53816292

ATTENTIE:
Verzoeke alle informatie te sturen naar : info@scmuiden.nl
Wedstrijdverslagen sturen naar: redactie@scmuiden.nl
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AGENDA:
Vrijdag 2 maart: 20.00 uur
Zondag 4 maart: 12.00 uur

klaverjassen
7 x 7 voetbal. Aanmelden bij
Ed de Leeuw, tel. 06-23914703

Plaats: Kantine Sc. Muiden
Plaats: 2e veld Sc. Muiden
Na afloop Vitesse-Ajax op grote
scherm

PLAN BREDIUSTERREIN

Hierboven is de toekomstige opzet te zien betreffende de ontwikkeling van het Brediusterrein.
Het wordt gecombineerd met woningbouw ( zie de twaalf rode blokjes), een sporthal (het grote blok)
en voor de sporthal een half kunstgrasveld en westelijk nog twee extra (hockey)velden.
De toekomstige ingang loopt vanaf de maxisweg via de dijk die nu ong. een jaar geleden is opgehoogd
met zand.
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De Muidernier
Voor al uw boodschappen

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

Gratis bezorgservice in Muiden

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

Weesperstraat 2-4
1398XX Muiden
t. (0294) 26 13 95
f. (0294) 28 39 11

www.tandartsvanmuiden.nl

Herengracht 63
1398 AC Muiden
Tel. 0294-261358
Landstraat 31/A
1404 JE Bussum
Tel 035-6920980
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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 24 februari 2018
08.3011.00

Zondag 25 februari 2018

Tiny de Jong

12.00-17.00

4e

Volgt nog en na de
wedstrijd 1 speler 4e

Indien je niet kan, moet je zelf voor vervanging zorgen. In geval van nood kan je contact opnemen
met Wil de Leeuw 0294-264570 of mailen naar:kantine@scmuiden.nl

bestuurder
van dienst
ZATERDAG

24-Feb

jaap van lom

ZONDAG

ZATERDAG

3-Mar

geen pro

ZONDAG

ZATERDAG

10-Mar jaap van lom

ZONDAG

ZATERDAG

17-Mar jaap van lom

ZONDAG

25-Feb

jaap zeeman
12.00 uur
4-Mar ben oevermans
12.30 uur
11-Mar jaap zeeman
09.30 uur
18-Mar ben oevermans

Bestuurders van Dienst, graag zelf voor vervanging zorgen indien geplande datum niet uitkomt.
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VERSWINKEL PRONK
MUIDEN
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

ELKE DAG VERSE SALADES
MELKPRODUCTEN
GROENTE, FRUIT
BROOD
KAAS EN VLEESWAREN

Tel:
0294-271514
Pr.Bernhardsingel 8. Fax: 0294-271809
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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Trainingsschema Sc. Muiden 2017/2018
Dag

Team

Veld

Begin Eind

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

Jo 8-1
Jo 10-1

2
2

16.00 17.00 Ingrid Nauta
17.00 18.00 Remco Larooij

06-18912004
06-42214722

Jo 10-2
Keepers
Jo 13-1

2
2b
2a

17.00 18.00 Ingrid Nauta
17.00 19.00 Johan Smit
18.00 19.00 Abdul Doufikar

06-18912004
0294-262405
06-53816292

Zondag 2
Zondag 3/4

2
2

19.00 20.15 Abdul Doufikar
20.15 21.30 Ed de Leeuw

“ “
06-23913703

Minipupillen
Jo 11-1

2
2a

Michel Balk
17.00 18.00 Sebastiaan Soonius

06-47820770
0618341204

Jo 15-1

2a

18.00 19.00 Co Sorbach

06-25002274

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Trainer

Tel. nr

KNVB Mo 13 2

18.30 20.00

Jo 8-1
Jo 10-1

2
2

17.30 18.30 Ingrid Nauta
17.30 18.30 Remco Larooij

06-18912004
06-42214722

Jo 10-2
Jo 13-1

2
2a

17.30 18.30 René Melchers
18.30 19.30 Abdul Doufikar

06-22525935
06-53816292

Zondag 2

2

19.30 20.30 Abdul Doufikar

“ “

dames

2a

18.00 19.00 Co Sorbach

06-25002274
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Afdeling Voetbal
Pupillen.
Wedstrijdprogram

Zaterdag 24 februari 2018

Wedstrijdsecretariaat:
J. van Lom; tel 06-51306867
Ook op www.scmuiden.nl

Sc Muiden 15-1 – De Dijk 15-2
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

09.00 uur
Sportpark “Bredius” veld 1
R. de Bucchianico, 06-11310038
Sc.Muiden 13-1 vrij

Wedstrijdnr.: 185833
Aanwezig/vertrek:
G. Speear, 06-12079751
Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek:

Sportpark .””
Joost Geijsen
Sc. Muiden 11-1 vrij

Radboud Teuwissen
Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek:

Sportpark “”
Rachid Chehtite; tel.06-46378548.
Cindy van Dijk; tel.06-23495325
Sc. Muiden 11-2 vrij

D.Martinez; tel.06-21207355

Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek:
Sportpark””
Forza Almere 10-1 - Sc. Muiden 10-1

Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

09.45 uur
Sportpark”Annapark” veld 1
Remco Larooij; tel. 06-42214722
Sc. Muiden 10-2 vrij

Wedstrijdnr:
Aanwezig:
Sportpark””
Ingrid Nauta, tel. 06-18912004
Sc Muiden 8-1 vrij

René Melchers, 06-22525935
Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek:

Sportpark ””
Marco Nauta, tel. 06-28183293
Afdeling Voetbal
Zaterdag

Wedstrijdprogram

Wedstrijdnr: 191483
Aanwezig/Vertrek:
Almere
Michel balk; tel. 06-47820770

Zaterdag 24 februari 2018

Arnold de Jong
Tel. 06-11330448
Ook op www.scmuiden.nl

Benschop 35+ - ScMuiden/Weesp 35+
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
eiders:

14.30 uur
Sportpark “Benschop”
F. van Waard. Tel 06-51664393
ScMuiden/Weesp 45+ vrij

Wedstrijdnr: 128100
Aanwezig/Vertrek:
Benschop
R. Mansvelder , 06-48786470
Wedstrijdnr.
Aanwezig/Vertrek:

Sportpark “” veld
Victor Zwart, 06-21858310

A.de Jong, 06-011330448
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Afdeling Voetbal Zondag
Zondag 25 februari 2018

Jaap van Lom
Tel. 06-51306867

Sc. Muiden 2 vrij
Scheidsrechter
Aanvang:
Ligging:
Leiders:
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

Wedstrijdnr:
Aanwezig/Vertrek:
Sportpark “” veld
A.Doufikar,.tel. 06-53816292
BVV’31 3 - Sc. Muiden 3
11.30 uur
Sportpark “Oostermeent” veld 1

Wedstrijdnr: 71215
Aanwezig/Vertrek:
Blaricum

Sc. Muiden 4 – Laren’99 2
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:
Leiders:

13.00 uur
Sportpark “Bredius” veld 1

Afdeling Zaalvoetbal Heren
Sc. Muiden H1 – Radiostad H1
Scheidsrechter:
Aanvang:
Ligging:

22.00 uur
Sporthal :”de Lunet” veld 1

Sc Muiden 15-1
Sc Muiden 13-1
Sc Muiden 11-1
Sc Muiden 11-2
Sc Muiden 10-1
Sc Muiden 10-2
Sc Muiden 8-1

Wedstrijdnr. 70072
Aanwezig/Vertrek:
Muiden

21 februari 2018
Wedstrijdnr. 17957
Aanwezig/Vertrek:
Naarden

Wedstrijden 2/4 maart 2018:
Muiden/Weesp 35+1
Muiden/Weesp 45+1
Sc Muiden 2 – Hooglanderveen 3
Sc Muiden 3

14.00 u

Sc Muiden 4
Palm H1 - Muiden H1

22.00 u

Uitslagen 17/18 februari 2018
Marken 15-1 - Sc Muiden 15-1
Sc Muiden 13-1 – Buitenboys 13-6
Sc Muiden 11-1
Sc Muiden 11-2 – Geinburgia 11-2
Sc Muiden 10-1 – NVC 10-2
Sc Muiden 10-2 - BFC 10-8
AS’80 8-7 - Sc Muiden 8-1

SC Muiden JO10-2 - BFC JO10-8

6-4
2-2
-5-8
18 - 2
3-5
15 - 0

De Meern 35+ - Sc Muiden/Weesp 35+
Sc Muiden/Weesp 45+ - NVC 45+

1-2
5-1

Roda’46 5 - Sc Muiden 2
Sc Muiden 3 – WV-HEDW 11
Sc Muiden 4 – Soest SO 6

6-2
2-2
0-7

Zaal:Muiden H1 – Laren’99 5

8-2

3-5

Eindelijk dan de eerste competitiewedstrijd als JO10 team. Dit was voor Joshua, onze nieuwe
aanwinst natuurlijk extra bijzonder. Vorige week zijn debuut bij Muiden met de JO10-1 en nu dan met
de JO10-2. Daniëlle en Bram hadden er al een wedstrijd opzitten met de JO11-2 en zij begonnen dan
ook in de wissel. We kwamen goed uit de startblokken en al snel ging Job er vandoor met een van zijn
befaamde rushes langs de lijn. Hij keek goed en zag Joshua vrij staan voor de goal, deze twijfelde
geen moment en schoot al in de 5e minuut de 1-0 binnen.
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In de 6e minuut was het opnieuw raak voor Joshua, hij schoot na een individuele actie van afstand
raak, 2-0. Een goed begin, maar helaas was BFC nu wakker geworden en schoot al snel de 2-1
binnen. Gelukkig was Vinn ook wakker en kon hij met een mooie redding zijn doel verder schoon
houden, zo haalden we de rust met een 2-1 voorsprong.
BFC was in de 1e helft al steeds sterker geworden en kon dit snel na rust omzetten in een voorsprong
door in de eerste 6 minuten 3x te scoren, 2-4. Het was aan Stefano te danken dat de voorsprong niet
nog groter werd. Wij konden halverwege de 2e helft nog wel wat terugdoen, na een afstandsschot van
Zino kon Joshua in de rebound binnen schieten, 3-4. Een mooi debuut voor Joshua met 3 doelpunten.
Daarna lieten we nog wel mooie combinaties zien, o.a. tussen Thijs en Vinn, maar helaas was het
laatste woord voor BFC, 3-5. BFC speelde een pittige wedstrijd en Joram moest dan ook geblesseerd
naar de kant, gelukkig kon hij later nog wel de wedstrijd uitspelen. Tot volgende week uit tegen Forza
Almere.
SC Muiden / FC Weesp Veteranen 45+ - NVC

5-1

Na twee meedogenloze pakjes slaag waren de flamboyante vijfenveertigplussers wel toe aan een
ommekeer vandaag. Met nog wat afzeggers in de week ervoor en zelfs een hapering op de dag zelf
waren we toch compleet genoeg om te starten. In het vorige halve seizoen hadden we NVC slechts
éénmaal getroffen - toevalligerwijs ook thuis op de Bredius in Muiden – en dat was na een aangename
pot ingetogen voetballen op een eervolle balansuitslag geëindigd van 2-2. Dat geeft de burger moed
en er werd gesproken over het ruiken van een kans. Hoewel we geen arbiter in origineel KNVB
kostuum tot onze beschikking hadden werden er toch vrijwilligers gevonden die bereid waren om zo nu
en dan op de fluit te blazen en de schijn te wekken dat ze de leiding hadden. Althans, dat was het
vooraf ingecalculeerde plan. Het bleek echter nodig om iets dominanter de leiding op te eisen en het
spel enige sturing te geven, aangezien niet elke bezoeker even goed bleek om te kunnen gaan met
sportieve tegenslag. Waarschijnlijk had ook NVC even aan een kans geroken, maar door goed
combinatievoetbal bleek hun ambitieuze verzet al snel gebroken. Daar waar we vaak met stuifzand in
de ogen doorrennen tot we het hek van de omheining of een muur van verdedigers tegenkomen,
besloten we nu geregeld over te spelen naar een medespeler in een betere uitgangspositie en zowaar
dat gaf resultaat. Hoewel het spel amicaal begon in gepaste vriendschappelijkheid namen de kleine
overtredingen van de bezoekers toe na mate de teller aan de voor hun de verkeerde kant opliep. Dat
ging geregeld gepaard met afbrekende kritiek bij de gasten onderling en dat komt het spel zelden ten
goede. Uiteraard zijn we zelf ook geen koorknapen, maar de indruk werd gewekt dat de man met de
fluit objectief aan de rem trok als wie dan ook zich over de grens waagde. Een beetje mopperen,
zeuren en ventileren van ongenoegen hoort een beetje bij de ouwe zemelaars, maar één bezoekend
sujet maakte het geregeld wel heel ongepast bont. Bij elke scheidsrechterlijke beslissing tegen uitte hij
luidkeels zijn ongenuanceerde ongenoegen tot een ieders verbazing. Jammer genoeg waren zijn
teamgenoten niet bij machte om op treden tegen deze zure regen; zodat uiteindelijk de scheidsrechter
de klaagmuur tot de orde riep. Dat was tegen het zere been; waarschijnlijk opgelopen tijdens één van
zijn talrijke onnodige overtredingen op zijn gastheren, wat hij luidkeels betwiste. Zijn laatste stukje
volkstoneel was rond het laatste fluitsignaal en zo eindige een zonnige overwinning toch wat in de
schemer. Gelukkig wist de Veteranencrew met een hapje en enkele drankjes de stemming weer om te
buigen en het bleef nog lang gebroederlijk gezellig. Ineens was in het donker naar huis fietsen niet erg
meer. Nu een paar weken rust; hopelijk doet het ons meer dan goed. Vijf-één; lekker hoor!
FP
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Schrijf een stukje voor mij Franz (97) samen met Robert M (4).

Bosnische Pressie met Turkse Glans.
Afgelopen zaterdag heeft Sc Muiden/Fc Weesp Veteranen 35+ in het verre De Meern een wedstrijd
gespeeld zonder hun Mental Coach. Toch hadden ze het vermogen om overeind te blijven. Hierbij
volgt het verslag van een team met Bosnische, Italiaanse, Nederlandse (Ja! Ook iemand uit de Pijp),
en Turkse invloeden.
Zaterdag 17 februari 2018 mag een zonnige dag genoemd worden. Zat er 's morgens nog ijs op de
autoruiten, de 35+ veteranen van SC Muiden/FC Weesp konden 's middags zonder te krabben
vertrekken. De uitwedstrijd in De Meern moest om 14.40 uur beginnen, dus de zon had haar hoogste
punt al gehad. Het kunstgras straalde nog enige warmte terug waardoor er een aangename
temperatuur heerste op de velden van V.V. De Meern. De klassieke uitspraak van Marc van de Mortel
was dan ook terecht: "Lekker voetbalweertje, man!" Zo zag het er allemaal vredig en veelbelovend uit
met als enig klein nadeeltje dat de kleding niet in kleedkamer 17 achter kon blijven. Alles moest mee
naar het veld want 20 kleedkamers blijken bij De Meern simpelweg niet genoeg. Als
achtergrondinformatie valt nog te melden dat de thuiswedstrijd tegen De Meern in oktober 2017 al met
3-0 was gewonnen. Al hebben de Muider/Weesper veteranen nog niet met grotere verschillen
gewonnen; die 3-0 was zéker geen makkie! Daarom waren niet alle veteranen vooraf gerust op een
vanzelfsprekend goed resultaat. Daarnaast was uit wel ingelichte bronnen vernomen dat de collega's
uit Woudenberg er bij De Meern schandalig in zijn gefloten. Van onderschatting en gemakzucht mocht
dan ook geen sprake zijn.
Aanvoerder Robert Mansvelder verloor de toss wat resulteerde in het feit dat de Muiden/Weesp keeper
Dennis Huitema begon met tegen de laagstaande zon in te kijken. Wellicht was het zelfde resultaat
bereikt als de toss was gewonnen? In elk geval mocht Muiden/Weesp aftrappen. En bij dit initiatief
bleef het niet. Muiden/Weesp wilde naar voren, dat was duidelijk.
Het De Meernse doel werd telkens gezocht al was het wat moeizaam om echt grote kansen te
creëren. Redelijk vroeg in de eerste helft veroverde onze Italiaanse loper op het middenveld, Michele
Taglialatela, de bal op eigen helft. En op dergelijke momenten bleken de veteranen van De Meern het
meest kwetsbaar. Michele nam de bal mee over de middenlijn en zag onze Turkse topscorer Erkan
Yilmaz iets links van het midden scherp opkomen. Hij schoof de bal keurig in de loop van Erkan
waarmee hij tevens de keeper van De Meern dwong zijn doel uit te komen. Met een prachtig Turks,
glanzende curve wist Erkan deze kans te verzilveren; 0-1!
Muiden/Weesp bleef het initiatief houden gedurende de 1e helft. Hoewel De Meern gevaarlijk
counterde, waren de beste mogelijkheden voor de blauw-witten. Na hard werken en het passeren van
een oranje verdediger gaf onze Turkse rechtshalf Mehmet Ulas een prachtige voorzet. Beide
Muiden/Weesp spitsen - Erkan Yilmaz en Erik Meijerink - kwamen bij de bal en hadden het voor het
intikken omdat de keeper van De Meern nog in de andere hoek stond. Helaas... De spitsen liepen
elkaar in de weg waardoor de bal slechts geschampt werd en naast stuiterde. Een enorme kans op de
0-2 werd dus niet benut. En dat is gevaarlijk want de tegenstander houdt dan hoop. En terecht want 3
minuten voor rust kreeg De Meern in één van hun schaarse aanvallen de bal voor het doel van
Muiden/Weesp. In een kluts viel die voor de voeten van een oranje middenvelder...
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Hij had hem voor het inschieten... Gelukkig voor Muiden/Weesp schrok deze middenvelder van De
Meern kennelijk van zijn kans, want hij peerde de bal huizenhoog over! Zo werd met een 0-1
voorsprong de rust bereikt.
Het weer was dusdanig fijn dat de blauw-witten geen thee zijn gaan halen bij de kleedkamer-en-theedames van De Meern. Er werd weldadig gezonnebaad op het aangename kunstgras. Maar ja, ook aan
die gezelligheid komt een eind. Met enige tactische wissels door de coach Laurens Verwilligen begon
Muiden/Weesp aan de 2e helft.
In die 2e helft bleef Muiden/Weesp het initiatief pakken al leek De Meern iets meer grip te krijgen op de
wedstrijd. Het was dan ook schrikken toen Muiden/Weesp voor 10 minuten met 10 man moest spelen
als gevolg van een nogal zwaar gegeven gele kaart. Begon daar de eventueel verwachte actie van
de scheidsrechter om De Meern naar de overwinning te fluiten? Hoe dan ook; niet bij de pakken neer
zitten, ook niet zeuren, maar door voetballen. En dat lukte behoorlijk al werd het spel wat slordig. Ook
met 10 man kreeg Muiden/Weesp kansen. Na een prachtige diagonale pass vanuit de rechter zone
kreeg Gary Person de bal op links. Hij gaf een splijtende pass door het strafschopgebied van De
Meern. En onze Bosnische spits Arsim Hamiti - die eind 1e helft al was ingevallen - schoot de bal strak
in. Maar oh wat een droefheid! De grensrechter van De Meern vierde vlaggetjesdag waarop de
scheidsrechter resoluut floot voor buitenspel van Gary. Ondanks dat er minimaal 5 verdedigers van De
Meern voor hem stonden. Wederom moest er geslikt worden en was door voetballen het devies. Na
nog enkele wissels met het oog op het forceren van de 0-2, was er weer een schermutseling waarbij
de scheidsrechter het voordeel gaf aan De Meern. De opvolgende vrije trap leverde de toch
verrassende 1-1 op als gevolg van een dekkingsfout rechts achterin. Muiden/Weesp moest deze
bittere pil slikken en voelde de kampioensaspiraties even diep in de schoenen zakken. Wederom was
niet zeuren en door voetballen het devies. En wederom werden er tactische wissels toegepast. En
wederom bleef Muiden/Weesp de meest aanvallende ploeg. Dat resulteerde al gauw in opnieuw een
kans voor onze Bosnische spits Arsim, die de bal behoorlijk inschoot. Helaas werd de bal geraakt
waardoor de keeper van De Meern het minder moeilijk had. Sterker nog, de keeper haalde de bal
achter de paal, dus achter de lijn weg. Witte mouwen gingen de lucht in, maar alweer reageerde de
scheidsrechter direct op het optreden van de grensrechter van De Meern bij wie het vlaggen van een
hobby in een passie was omgeslagen. Pijnlijke beslissingen op zaterdag de 17e, die Muiden/Weesp 2
zuivere doelpunten door de neus boorden, hebben in het verleden vaak aanleiding gegeven tot
pogingen om de scheidsrechter verbaal te overtuigen van zijn misvattingen. En deze acties hadden
vaak weer het gevolg dat de spelers onderling ook elkaar subjectieve waarheden
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toespeelden waardoor het voetballen tijdens het voetballen slechts bijzaak werd. Maar tegen De
Meern niet. Nou ja, veel minder. Muiden/Weesp bleef voetballen en kreeg loon naar werken toen
Mehmet Ulas de Turkse glans in deze wedstrijd definitief liet overheersen. De 1-2 was gemaakt! En nu
niet meer weggeven natuurlijk. Gelukkig lukte dat, al waren er zeker nog mogelijkheden om de score
uit te bouwen.
Maar hoe moeizaam ook, weer 3 punten zijn behaald. En omdat de wedstrijd van de grote concurrent
(SC AH'78) afgelast was, hebben de 35+ veteranen van Muiden/Weesp de koppositie weer te pakken.
Het team met de meest oprechte grensrechter in de persoon van Jan Meester. Het enige team in de
competitie met een "coördinator 3e helft" in de persoon van Sake van de Kloet. SC Muiden/FC Weesp
veteranen 35+ is een bijzonder team. En dat is het!
Robert M.
Overeind blijven is belangrijk!
Zachovaná je dôležité!
Conservato è importante!
Korunmuş önemlidir!
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Herkent u deze nog?

Kom van het dak af!
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