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                                                               SC Muiden 
 
 

Smart! 

De eerste dag van de Muider Hardzeildagen 2019 werd vanwege de harde wind afgelast. De horeca 
in Muiden vond dit ook wel erg maar aan de andere kant heeft de afgelasting wel bijgedragen aan de 
omzet. Ook werden er andere activiteiten gehouden. Er was een Pub-quiz en men kon touwtrekken 
en troswerpen. Deze activiteiten zullen het verdriet wel enigszins getemperd hebben. Veiligheid staat 
echter voorop. 
Ook waren er een aantal voetbalwedstrijden. Zowel op zaterdag en zondag werd er gevoetbald. Op 
zaterdag speelde de Fc Weesp/Sc Muiden Veteranen 45+ een uitwedstrijd in Muiderberg tegen het 
plaatselijke Veteranen 45+ team. Op het 1e veld ontspon zich een bijna gelijk opgaande wedstrijd. 
Het bezoekende elftal speelde niet uitermate goed en liep hierdoor een 2-0 achterstand op. Na 40 
minuten spelen werd er bij deze stand voor de hoognodige rust gefloten. De gastheren waren niet zo 
moe, maar ze hadden dan ook genoeg reserves op de bank. Het team wisselde meer dan de 
toegestane vijf wissels. Na de rust kwamen de heren uit Muiden en Weesp op 2-1 en zelfs op 2-2. Het 
was daarom jammer dat de zesde wissel de 3-2 scoorde. Maar het zij zo. 
Wat dat betreft heeft het Sc Muiden/Fc Weesp team het niet eens zo slecht gedaan in vergelijking 
met de clubs PSV en Feyenoord. De nederlagen met 0-4 thuis en 4-0 uit staan in schril contrast met 
een 3-2 uitnederlaag. Het Vechtteam heeft tenminste nog gescoord en dat kan men van de club uit 
de lichtstad en de club uit de bijna grootste haven ter wereld niet zeggen. En daar komt ook nog bij 
dat de spelers van de amateurclub de consumpties in de derde helft zelf moeten betalen. 
FvW. 
 

Smart dient men samen te delen! 
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https://www.feyenoord.nl/
https://www.bing.com/images/search?q=psv&id=063BF958F5997F21A3E287645FEE7923D4EBCA0B&FORM=IQFRBA


Herkent u deze nog! 
 

 
 

Hij speelde ook met nummer 10! 


