
Stier zoekt Koe 
Terwijl ik met een schuin oog naar het programma Boer zoekt Vrouw kijk, schrijf ik dit eerste 
stukje voor het clubblad van sc Muiden in het nieuwe jaar 2015. En het is eigenlijk oneerlijk 
verdeeld in deze wereld. Via een TV programma kunnen boeren hun vrouw kiezen, terwijl 
een stier maar moet afwachten of hij zijn koe ooit te zien krijgt.  

Het was echt een hectisch weekend. Op zaterdag 3 januari 2015 werden door de veteranen 
van sc Muiden en Fc Weesp op het 2e veld van Fc Weesp een onderling partijtje 
uitgevochten. Het was een wedstrijd met scheidsrechter, maar zonder grensrechters en 
cornervlaggen. De spelers in het veld waren nu een stuk attenter en gaven zelf aan wie er in 
mocht gooien en er werd ook minder voor buitenspel gefloten. Het is het bewijs dat 
veteranen geen moderne hulpmiddelen tijdens de wedstrijd nodig hebben. De gelen 
wonnen met 4-3 van de blauwen en na het douchen bezochten de spelers de 
nieuwjaarsreceptie van Fc Weesp. De voormalige burgermeester van Weesp en de huidige 
voorzitter van Fc Weesp, de heer Bart Horseling, hield een korte nieuwjaarstoespraak en 
bedankte vooral al de vrijwilligers van de club. 

Op zondag 4 januari 2015 was de nieuwjaarsreceptie van sc Muiden. Het was heel gezellig in 
de kantine en de bediening, bedankt dames, was uitstekend. Waarschijnlijk was er ook een 
enkele heer bij de bediening betrokken, maar daar viel mijn oog niet zo op. De sfeer en de 
hapjes waren om van te smullen en de verhalen gingen van man naar man, van vrouw naar 
vrouw en echt, ook van man naar vrouw. Dit laatste kon alleen maar als de vrouw 
uitgesproken was. De waarnemend voorzitter Eric Karel hield staande achter de bar en 
zonder microfoon de nieuwjaarstoespraak. Hij beloofde voor het nieuwe seizoen een eerste 
elftal voor de zondag en was vol vertrouwen over de toekomst van sc Muiden. Natuurlijk 
wenste hij een ieder een voorspoedig en gezond 2015 toe.  

FvW. 

De veteranen sluiten zich graag aan bij de wensen van Eric Karel. 
Voor een ieder een gezond, gelukkig, gezond en sportief 2015. Echt 

voor iedereen. Ja ook voor jou!!  


