
                                                                                            
Voetballoos. 

De KNVB heeft het dit seizoen geweldig gepland. Sommige teams van sc Muiden komen 
weken achtereen niet aan de bak. En dat heeft grote gevolgen. De mannen zijn in het 
weekend thuis en lopen hun partners in de weg. Want het is een bekend gegeven dat 
koppels de ruimte nodig hebben om op adem te komen. En daar geeft een voetballende 
partner op de dag, dat hij met zijn team het veld in moet, alle ruimte voor. Daarom is het 
beleid van de KNVB niet te begrijpen. Dit beleid zorgt voor problemen thuis.  
Maar dit weekend kwam het menigeen wel goed uit. Nu hadden ze de tijd om Valentijn te 
vieren, naar het Zuiden te reizen voor het carnaval en sommige mensen bereiden zich zelfs 
al voor op het Chinese Nieuwjaar. Dit jaar is het Year of the Goat. Mensen, die in een jaar 
van de geit werden geboren, zijn aardige mensen, die veel voor andere mensen over 
hebben. Ze houden van de natuur en haar omgeving, maar ze zijn ook vaak besluiteloos.  
En deze laatste eigenschap doet mij vermoeden, dat in de Gemeenteraad van de Gemeente 
Muiden veel mensen zitten, die in het jaar van de geit zijn geboren. Ze kunnen best aardig 
zijn, ze houden ook wel van de natuur, maar helaas hebben ze de eigenschap dat ze geen 
besluit kunnen nemen. Het lukt nog wel bij de onderwerpen Parkeerbeleid en Hondenpoep, 
maar om tot een besluitvorming te komen over de uitplaatsing van Sc Muiden lukt maar 
niet. Het bestuur en de leden van de sportclub hebben dan ook een gele kaart getrokken 
voor het optreden van de politici. Het wordt nu echt wel tijd om met een concrete invulling 
van de toekomst van sc Muiden te komen. En als er eindelijk een positief besluit komt om de 
mooiste sportvereniging van Muiden een vaste plek op de Bredius Driehoek te geven, dien ik 
een motie in om het toegangspad naar het clubhuis en de sporthal de naam “Het Geitenpad” 
te geven. Waarvan acte!  
 
FvW. 
 

De één zegt ja, de ander neen. Het resultaat is nihil! 


