
Schrijf een stukje voor mij Franz (81)  

 

 

 

 

Historisch Moment! 
Op zaterdag 23 september 2017 vond een historisch moment plaats. Een moment, dat nooit 
vergeten zal worden binnen de kringen van sc Muiden en wellicht ook buiten die kringen 
niet. De officiële opening van het Sportpark Bredius werd voorgoed vastgelegd in de 
geschiedenis van sc Muiden. 
Het was een genoeglijk samenzijn in de mooie kantine. Natuurlijk waren de toespraken en 
de opening officieel en dat bleek ook wel uit de outfit van sommige bestuurders van de 
vereniging. Maar verder was het heel gezellig. Terecht werd er aandacht besteed aan de 
vrijwilligers, die zoveel werk hebben verricht om het clubgebouw er uit te laten zien, zoals 
het er nu uitziet. Ook de inspanningen van het bestuur dient echter niet onderschat te 
worden. 
De drankjes en de hapjes waren goed verzorgd. En de zakken vol met patates frites en de 
hotdogs vonden gretig aftrek. Sommige mensen vonden het zo lekker, dat ze zelfs twee keer 
deze heerlijke versnapering haalden. Dat de consumpties tussen 17.00 en 19.00 uur gratis 
waren, kan natuurlijk ook een reden geweest zijn. 
Tussen de menigte door bewoog zich een dame in het voetbaltenue van sc  Muiden. Ze zag 
er heel aantrekkelijk uit en ze had iets met de muziek te maken. Door middel van een 
rookkanon schoot ze rookwolken de kantine in. Hoogst waarschijnlijk wilde ze met behulp 
van de rook pleiten voor een rookvrij sportcomplex. Net zoals bij Fc Weesp dit seizoen 
ingevoerd is. De vraag is dan wel of er dan nog wel gerookte paling en rookworst gegeten 
mag worden? Het blijft een rokerig verhaal. 
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Zaterdag 23-09-2017. Leg het vast in uw geheugen! 
 

 



 

Leidingloos 
Vooraf aan de officiële opening was er op het veld, dat bekleed is met echt gras, een 
onderling treffen tussen de Fc Weesp/Sc Muiden veteranen. De spelers, uitgezonderd de 
doellieden, waren gekleed in het blauwwit of het geelzwart. Dit was nodig om de twee 
teams te herkennen. Het was een treffen zonder leiding. Geen scheidsrechter en geen 
assistent-scheidsrechters. Ook werd er geen gebruik gemaakt van technische hulpmiddelen. 
Geen doellijntechnologie en geen t.v. referee. Het was allemaal echt en de sfeer op het veld 
was goed. Dat de spelers geen leiding wilden, bleek wel uit het feit dat ze een paar keer met 
opzet de bal in de sloot trapten. De leidinggevende leider was daardoor niet meer aanwezig 
langs de lijn, maar stond ballen uit het water te vissen. De eindstand werd 4-3 voor de 
blauwen, maar de namen van de doelpuntenmakers moet u missen. De leider was te druk 
met het vissen!  
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Evolutie van een voetballer. 
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