
Schrijf een stukje voor mij Franz (145).  

 
 

Het feest gaat beginnen! 
 

Laten we in ieder geval hopen dat het seizoen 2019/2020 een feest wordt voor Sc Muiden. Het is 
natuurlijk niet nodig om steeds te zingen of te juichen, maar voor de meerderheid van de te spelen 
wedstrijden hoop ik het wel. En dan het liefst op het Bredius Sportpark, want dan gaan de kantine-
inkomsten ook weer iets omhoog. Het maakt niet uit wat je eet of wat je drinkt (alcoholhoudende 
dranken alleen voor 18+ en de deelnemers aan het Wandel Voetbal), als je maar betaalt. Het betalen 
geldt natuurlijk ook voor je contributie. Doe dat op tijd en ieder seizoen. De club heeft het echt 
nodig. 
Maar nu genoeg geschreven over Euro’s. Het gaat vooral om het plezier dat je bij het spelletje hebt. 
Teamgenoten, die elkaar niet laten vallen maar juist ondersteunen. Maak je team zo sterk mogelijk 
door lief voor elkaar te zijn. Een voorbeeld is het Wandel Voetbal. De spelers zeiken echt niet tegen 
elkaar. Of dat nu komt doordat de spelers hier niet voldoende lucht voor hebben of dat ze bang zijn 
dat het kunstgebit uit den mond valt. Het maakt niet uit. En er heerst vooral veel vrolijkheid tijdens 
de vierde helft! Dit is anders dan bij andere wedstrijden. Daar is de vierde de derde helft. 
De spelers en andere leden van Sc Muiden moeten ook even kijken hoe de velden en omgeving erbij 
liggen. De paden zijn onkruidvrij en de velden verkeren in een uitstekende staat. Ook het omhekte 
trapveldje is mooi geworden door het aangelegde kunstgras. Het is wel jammer dat bij de aanleg 
breuken vielen en dat af en toe iemand de kop stootte. Deze vrijwilligers worden bedankt en veel 
sterkte toegewenst. De dank geldt uiteraard ook voor al de andere vrijwilligers. De club zou zonder 
hen en zonder bestuur niets voorstellen. 
FvW 
 

Eenieder wordt een goed seizoen gewenst! 

                                                        

 



 
Herkent u deze nog! 

 

 
 

What’s New Pussycat!  


