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Misverstanden 
Er zijn tal van misverstanden in het huidige bestaan. Mensen met of zonder verstand hebben 
het af en toe echt mis. Neem nu de maatregelen van Rijkswaterstaat. Of is het rijk, water en 
staat. Deze instantie sluit zo maar wegen zonder zich te bekommeren om een sportclub in 
Muiden. Sc Muiden heeft nu al door de ingrepen van dit overheidsorgaan wedstrijden 
moeten schrappen. Zowel uit en thuis. Clubs worden op deze wijze beperkt in inkomsten. 
Reken maar uit! Al de supporters, die niet komen en op deze wijze hun financiële bijdrage 
voor de clubs op een andere manier uitgeven. En dan schrijf nog niet eens over de broodjes, 
kroketten en frikadellen, die door de maatregelen van een rijksoverheidsinstantie in de 
vuilnisbak belanden. Het is echt een strop voor de enige voetbalclub in Muiden. Het is 
gewoon triest. En dan kijk ik ook nog even terug naar hetgeen toegestaan wordt op 
Koningsdag. Alles mag en kan en er wordt bijna geen weg afgesloten. Natuurlijk komt 
Willem- Alexander na zijn mooi tv-interview leuk over, maar toch had ik de hoop dat hij ook 
aandacht had gehad voor sc Muiden. Het is niet voor niets dat de thuishaven van de Groene 
Draeck door Muiden gefaciliteerd wordt. Hij mag zelfs zonder parkeervergunning zijn 
verlengde Audi in Muiden parkeren. Waarom wordt de Koninklijke chauffeur niet door 
verwezen na het PR1 of PR2 parkeerterrein? 

Wat ik eigenlijk wil zeggen is het feit dat sc Muiden, en niet alleen sc Muiden, maar ook tal 
van bewoners van Muiden negatieve gevolgen ondervinden door besluiten van het rijk. 
Ondanks het feit dat wij altijd vriendelijk zijn als Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima,  
Prinses Beatrix, Prinses Amalia,  Prinses Alexia en Prinses Ariane in Muiden komen om hun 
Draeck te bemannen of te bevrouwen. Het maakt niet uit. Bemanning is Bevrouwing. 

Toch verwacht ik enige compensatie richting sc Muiden omdat de Veteranen en nog een 
paar teams niet in actie konden komen door Rijkswerkzaamheden. 
FvW.  

Kunt u mij de weg naar Muiden vertellen,meneer? 

 


