Onze clubbladen
Op 13 november 1949 verschijnt het
eerste nummer van het nieuwe clubblad
“De Blauwe”. Kosten: 3 cent per blaadje,
voor leden gratis.
In seizoen 1952-1953 verschijnt het
cluborgaan echter niet, maar in 1954
wordt gestart met het “P.V.V. – Sportnieuws” dat wekelijks in Café Ooms en
aan de buitendeur van de kantine wordt
opgehangen.
In seizoen 1960-1961 krijgt Purmerland
weer en echt clubblad “Blauw-Zwarte
Niewtjes”.
In 1966 wordt het clubblad voorzien van
een pagina advertenties.
De eerste adverteerders zijn: Groenhart –
Klaas Muts (bomen en heesters) – Dirk
Bakker (slager) – Cruyff Speelgoed –
Wim’s Kip – Arie Buis (slijterij) – De Verfpot (Decorette) – Rabobank – Veltrop
Manufacturen.

In 1974 verschijnt het clubblad voor het
eerst met een omslag.
Op 1 november 1975 neemt de fam. Van
Vuure de verzorging van het clubblad op
zich, waarna in 1978 Jan en Kittie van
der Jagt het overnemen.
Door verhuizing naar Drente van de familie van der Jagt nemen Simon en Sietie Segers begin december 1981 de verzorging van het clubblad over.
Achtereenvolgens Jan en Gerda Kokmeijer (1987-1988) en Bertus en Dia Beets
vormen de redactie van het clubblad tot
dit in 1991 overgaat naar Klaas Hos en
Dick de Boer.
Door het plotselinge overlijden van Klaas
Hos gaat de redactie over naar Peter Huisenga (2003-heden) en Dick de Boer
(bezorging).
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Velden en accomodaties
1933: Het eerste voetbalterrein
Achter het erf van K. Laan (later de
fam. J. Tromp) heeft de familie Pauw een
stuk land dat als voetbalveld kan gaan
dienen, de toegang loopt over het erf van
Laan. In de avonduren worden takkenbossen in de greppels gelegd en met
paard en wagen wordt er grond
aangevoerd. (opgedroogde modder die in
het kader van de werkverschaffing is
opgebaggerd) De werkzaamheden
worden o.a. uitgevoerd door Piet Pauw,
Jan en Klaas Edel.

In 1950 wordt met B en W van Ilpendam
gesproken over een nieuw terrein,
probleem hierbij is dat de benodigde
grond onteigend moet worden daar de
eigenaar niet wil verkopen.
Het nieuwe terrein komt te liggen aan
de Rijweg naar het Noordhollands
kanaal.
De drainage (takkenbossen) zal door de
leden zelf aangelegd moeten worden.
1953 -heden: Aan de Rijweg.
Op 30 augustus 1953 wordt het nieuwe
terrein door burgemeester Purmer van
Ilpendam geopend. Bij het terrein staat
ook een gebouwtje met 2 kleedkamers,
een scheidsrechterskleedkamer en een
kantine met verkooploket. Ook zijn er 2
toiletten, een ongekende weelde.

In de aanwezige kippenhokken (!) wordt
een kleedgelegenheid ingericht, met in
het laatste hok een consumptietent.
Getraind wordt op een stuk land van
F. Bakker aan de Rijweg bij de “Burgt”.
1940-1953: Naast de “Kaasfabriek”
In 1940 vertrekt de fam. Pauw naar
Oosthuizen en de nieuwe huurder, Hein
Eggers, wil geen land voor het voetballen
beschikbaar stellen. Purmerland moet
dus verhuizen. Men kan land, gelegen
naast de “Kaasfabriek” huren van de
heer Ab Jong en daar wordt een voetbalveld gemaakt. De kleedgelegenheid
wordt echter wel een probleem.
Zo wordt vermeld dat het kleedhok aan
alle kanten tocht en ook ontbreekt er
een consumptietent. Voordat er zondags
gevoetbald kan worden moeten eerst
paarden, koeien of schapen verwijderd
worden en ook dienen de nodige “hopen”
opgeschept te worden.
Vaak moeten ook de doelpalen weer
rechtgezet worden en doordat het terrein
niet al te groot is lopen de lijnen vrij
dicht langs de wegsloot met alle gevolgen van dien ……
Men kan zich vanaf 1948 verkleden in
de “Kaasfabriek” of onder de muziektent
achter café Ooms. Maar dit laatste betekent dat men enige honderden meters
moet lopen naar het veld (!) Om de
modder na de wedstrijd te kunnen
verwijderen worden 11 wasblikjes
aangeschaft.
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Paul Wals, Bas van Vuure en Jan Geugjes

Later in de 50- er jaren wordt de training belemmerd door het ontbreken van
licht in de kleedkamers en daarom
wordt de gemeente Ilpendam gevraagd
om een aansluiting op het elektriciteitsnet, dit wordt uiteindelijk in 1958
gerealiseerd.
Begin 60- er jaren ontstaan er echter
problemen met de accommodatie. Door
promotie naar de 2e klasse dreigt de
KNVB het terrein af te keuren als het
niet op korte termijn wordt verbeterd.

De gemeente Ilpendam stelt wel een krediet beschikbaar maar deze uitgave moet
eerst goedgekeurd worden door
Gedeputeerde Staten van Noord Holland.
In 1963 wordt het terrein voor het
nieuwe seizoen door hoofdconsul Tump
afgekeurd, maar na overleg krijgt men
1 jaar dispensatie. In voorjaar 1964
worden zelfs de resterende thuiswedstrijden omgezet naar uitwedstrijden
vanwege het aanbrengen van een betere
drainage.
Het speelveld wordt echter een
ver-schrikking. Na regenval is het bijna
Na de buitengewone ledenvergadering
niet meer bespeelbaar te krijgen.
van 9 juli 1964 wordt besloten om een
tweedehands houten barak als kantine
Men probeert met stukken
aan te kopen. De kosten (4500 gulden)
schuim-plastic het water op te zuigen,
worden betaald door de leden d.m.v. een waarna deze dan met een oude wringer
contributieverhoging en ook door het zelf weer uitperst worden.
betalen van de kosten verbonden aan
strafzaken.
In oktober krijgt de gemeente Ilpendam
Op 11 september 1964 wordt begonnen toestemming van Geduputeerde Staten
met het demonteren van de barak
van Noord-Holland om het sportterrein
(20x8 meter) in Schagen en 14 dagen
op te knappen.
later begint men met de opbouw in
Op 4 april 1966 begint de Ned. Heide
Purmerland.
Mij. met een grondige restauratie.
Op 4 september 1965 wordt het nieuwe Als gevolg hiervan worden het volgende
clubgebouw officieel geopend
seizoen alle wedstrijden op de velden
van de tegenstander gespeeld.

Opening van het nieuwe clubgebouw
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Op 26 augustus 1967 wordt het vernieuwde veld officieel geopend door burgemeester Kastein van Ilpendam
die geflankeerd wordt door o.a. Cees van Vuuren en Gerard Schilp

Age va
n
Cees v der Meuke
n en
an Vu
u re

Fam. Van de Velde, Piet Vet, Jan de Wit en Gerrit Dobber
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Eind jaren 60 zijn de trainingsmogelijkheden echter zo slecht dat de senioren
in Landsmeer trainen en dat de jeugdtraining zelfs wordt stopgezet.
Om hier verbetering in te brengen vraagt
het bestuur toestemming om een zo genoemde Romneyloods als trainingshal
op het oefenterrein te mogen plaatsen
(30x11m). Deze wordt begin november
geplaatst.
In 1971 wordt voor het eerst gesproken
over een 2e speelveld en een nieuw clubgebouw. Ten bate van het “bouwfonds”
worden allerlei activiteiten georganiseerd
zoals b.v. een verloting, een bazaar, een
rommelmarkt, een tekenwedstrijd voor
de jeugd en een show van eigen gemaakte kleding.
Tijdens de nieuwjaarsinstuif van 1972
worden enkele ludieke acties gehouden,
zoals het veilen van klompen, de baard
van Klaas Vet of de stropdas van trainer
Tinus Burgers.

Op de buitengewone ledenvergadering
van 18 februari worden de plannen bekend gemaakt: een gebouw van 32 bij 12
meter, raming kosten: 100.000 gulden.
Er wordt een bouwcommissie gevormd
met oud aannemer Klaas van Noord als
hoofdopzichter. Het bouwfonds heeft in
kas: 6000 gulden.
Op 9 januari 1973 wordt de bouwvergunning verleend. Een noodgebouw
wordt opgericht omdat het nieuwe gebouw op de plaats van het oude moet
komen.
Door het plotselinge overlijden van Klaas
van Noord neemt Jan de Wit het voorzitterschap van de bouwcommissie over.
In februari - maart wordt het oude clubgebouw afgebroken en gaan de eerste
van de 60 palen de grond in (13m lengte)
De bouw gaat de hele zomer en herfst
door met uitzondering van de bouwvakantie. Op 22 december wordt het noodgebouw afgebroken. 26 januari 1974 is
de officiële opening van het nieuwe
clubgebouw

Baas: Jan de Wit

en
Jan Gro
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SC PURMERLAND
75 jaar jong
Op 17 december 1975 vindt een buitengewone ledenvergadering plaats over een
2e speelveld. De vereniging zal zelf de
grond moeten kopen en dit daarna door
moeten verkopen aan de gemeente Ilpendam om de aanleg mogelijk te maken,
kosten ongeveer 25000 gulden.
Er wordt hiertoe 8000 m² grond achter
het bestaande terrein gekocht en gelijk
weer doorverkocht aan de gemeente.
Het 2e veld wordt 13 augustus 1977
officieel in gebruik genomen door
burgemeester Kerkhoven die de aftrap
verricht bij de wedstrijd SC Purmerland
A1 – KMVZ A1.
Eind jaren 70 is het alleen met de trainingsaccommodatie nog droevig gesteld.
Er wordt voorgesteld om de trainingshal
tijdelijk af te breken en zo de gemeente
de kans te geven het terrein op te hogen
zodat de wateroverlast gestopt kan worden. Aldus wordt gedaan. Voor de trainingen wordt o.a. uitgeweken naar
Amsterdam Noord bij ADM.
Tot grote ergernis van het bestuur is er
na 3 maanden echter nog geen verbetering opgetreden en op 6 maart 1980
wordt op een buitengewone ledenvergadering besloten om in te zetten op
nieuwbouw van een sporthal van 32x12
meter. Met behulp van de gemeente
Ilpendam, die een deel van de kosten zal
dragen, wordt gepoogd dit te realiseren.
Omdat de gehele procedure nog wel
enige tijd in beslag zal nemen wordt de
gemeente Ilpendam wel verzocht om een
lichtinstallatie op het 2e veld te mogen
plaatsen, zodat hier op getraind kan
worden.
Na enige discussie met de gemeente
wordt besloten om op het hoofdveld een
goede noodverlichting te plaatsen.
Dit wordt gerealiseerd door 2 masten
van 18 meter te plaatsen.
Nadat een plan voor een luchthal door
de welstandcommissie wordt afgewezen
komt de gemeente met het verzoek om
een plan te maken voor een stenen gebouw, geraamde kosten 400.000 gulden.
Het gebouw zal 30 bij 18 meter worden,
Purmerland moet 300.000 gulden op-

brengen, de gemeente draagt 100.000
gulden bij. Aangezien de kosten hoger
uitvallen als eerst geraamd zal de gemeente uiteindelijk 175.000 gulden bijdragen. Op 3 mei 1983 wordt de eerste
paal geslagen door Klaas Hos en op

30 oktober vindt de officiële opening
plaats door wethouder Swart van de gemeente Ilpendam.
Ook de naam wordt dan onthuld: sporthal Klaas Hos. Er kunnen ook vele indoorsporten worden beoefend zoals volleybal, basketbal, tennis en badminton.

Officiële opening sporthal Klaas Hos

Midden jaren tachtig wordt een nieuwe
aanbouw van het clubgebouw gerealiseerd o.a. voor uitbreiding van de keuken.
Later vinden nog verbeteringen plaats op
het voorterrein, tot de huidige situatie
wordt bereikt.
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