
Schrijf een stukje voor mij Franz (22).                                                                       

 
Gooise Heeren 

Het is nu al het tweede weekend in januari 2016 dat de Veteranen 35+ niet voetballen. Ik kan 
u verzekeren, dat menig huishouden daardoor in de war is. Vrouwen en kinderen zijn vaak blij 
dat de man en vader een dagje weg is. Eindelijk rust en geen gezeur in het gezin. De vrouw 
gaat lekker winkelen en de kinderen doen waar ze zin in hebben. Heerlijk toch! 
Zelf gaf ik mijn vrouw een beetje rust door in Muiden te gaan wandelen. En na een voettocht 
van 1.250 meter kwam ik bij Ome Ko terecht. Bekend van TV en krant. Af en toe ziet men in 
een krant een foto waarop ook de keeperstrainer van sc Muiden afgebeeld staat. 
Maar ik ging vooral naar Ome Ko om de Heerenkamer te bekijken. De Heerenkamer waarin 
elke maandagochtend de maandagochtendploeg van sc Muiden bijeenkomt. Nu dat ik deze 
voorgaande zin schrijf, begrijp ik pas waarom deze noeste groep mensen de naam De 
Maandagochtendploeg draagt. En daar wil ik toch verandering in brengen. Deze ploeg 
verdient de naam de Gooise Heeren. Deze naam is natuurlijk niet bedoeld om vrouwelijke 
deelname uit te sluiten.  
Onder het genot van een biertje maakte ik een praatje met een heer die in Muiden en 
omstreken als makelaar optreedt. Hij vertelde mij o.a. dat de verkoopprijzen van de huizen in 
de Pr. Marijkestraat en PC Hooftlaan sterk gestegen zijn sinds de bewoners een schitterend 
uitzicht op de zandvlakten hebben, die mooier zijn dan de stranden aan de Zeeuwse kust. Ik 
knikte begrijpend. Ook vertelde hij mij een echt nieuwtje. De projectontwikkelaar van het 
Kruitbos durft in verband met de mogelijke aanwezigheid van bommen en granaten geen 
ondergrondse riolering aan te leggen. In plaats daarvan wil hij een unieke moderne riolering 
in het gebied aanbrengen. Het wordt een bovengrondse elektrisch verwarmde doorzichtige 
riolering. Een bijkomend voordeel is dat de milieupolitie direct kan waarnemen of er XTC-
afval in de riolering gedumpt wordt. Ook kan met het toiletgedrag van de buren waarnemen. 
Bijvoorbeeld. Oh jee! Buurvrouw José heeft diarree! Of. Buurman Piet heeft een keer niet 
buiten de pot gepiest! De inhoud van de riolering mondt uit in een grote gierput en vandaar uit 
wordt het met kracht naar het hoofdriool gestuwd.  
Na een laatste slok uit mijn vaasje en een bezoek aan het toilet ging ik naar huis. Onderweg 
wierp ik ook nog even een blik op de mooie zandvlakten. 
FvW. 

Wie kent ze niet in de Gooise Meren? Natuurlijk! Het zijn de Gooise Heeren! 
 

Op dinsdag 26 januari 2016 is Ed Peijs aan de gevolgen van een hartinfarct overleden. Ed was pas 
65 jaar en speler van de Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 45+. Ook was hij scheidsrechter bij 

 Fc Weesp. Onze gedachten zijn bij zijn naasten en wij wensen hen veel  sterkte toe.                                          

 


