Het bestuur heeft besloten om het 75 jarig jubileum dat op 7 juli 2008 tot stand
komt, niet zomaar voorbij te laten gaan en wil dit zo sportief en uitbundig mogelijk vieren. Hiervoor heeft zij een jubileumcommissie in het leven geroepen en deze de opdracht gegeven om zorg te dragen voor het organiseren van diverse
festiviteiten en het uitgeven van een jubileumboek.
Dit jubileumboek heeft u nu in handen en geeft een beeld van de historie, alsmede het heden en de toekomst van onze vereniging. Veel voor onze vereniging betekenende leden als ook vrijwilligers komt u hier in tegen.
75 Jaar lang is de kracht van onze vereniging de werkzaamheden van vrijwilligers, waardoor onze sportclub het middelpunt van de Purmerlander samenleving
is geworden.

Onze jeugd afdeling is door de uitbreiding van Purmerend met de Weidevenne
nog nooit zo groot geweest. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het kan niet
anders dat SCP dan ook een gezonde toekomst tegemoet gaat.. Ook de komende
jaren wordt weer op de steun van de vele vrijwilligers gerekend, want dit is de basis van een gezonde en sportieve vereniging.
Tot slot willen wij een bijzonder woord van dank uitspreken aan alle sponsors en
leden die door hun financiële bijdragen en werkzaamheden het realiseren van de
festiviteiten en de totstandkoming van dit jubileumboek mogelijk maken.
Met veel dank aan de jubileumcommissie die heel veel inzet en tijd aan het
jubileumfeest heeft besteed. En als je dit boek later uit de kast trekt en je denkt
terug aan het jaar 2008 dan zal je weer denken, wat een geslaagd feest is dat
toen geweest.

Voorzitter Rinus Cruijff
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Hoe het begon
Secretaris wordt Ab Lust, penningmeester wordt Klaas Hottentot.
De contributie wordt vastgesteld op 25
cent per week voor senioren en 10 cent
per week voor de adspiranten.
Donateurs betalen 1 gulden per jaar.
De clubkleuren worden blauw – zwart.
De openingswedstrijden van het eigen
voetbalterrein worden tegen voetbalvereniging De Rijp gespeeld. De senioren
verliezen met 10-0 en de adspiranten
met 5-0, alle begin is moeilijk…
Al in de jaren twintig van de vorige eeuw
werd er in Purmerland min of meer
georganiseerd gevoetbald. In een artikel
van de Waterlander (nu Noordhollands
Dagblad) van juli 1921 wordt melding
gemaakt van een wedstrijd van de voetbalvereniging Geel-Zwart uit Purmerland
tegen IVV 2.
Vanwege het meespelen (in de vierde
klasse E) van de Waterlandse competitie
van 1923-1924 wordt de naam
Geel-Zwart later gewijzigd in Purmerland.
Men speelt o.a. tegen EVC 2, Brinio 1,
Beemster 1, OFC 4, SVS 4 en Purmerstein 3. Na deze start is er echter verder
in de archieven niet veel meer te vinden
over voetbal in die periode in Purmerland.
Maar dan wordt op vrijdag 7 juli 1933
in het “lokaal van de heer F. Bakker”
(het café van Frans Bakker) de voetbalvereniging P. V. V. opgericht.
Grondlegger is Ab Lust, die als spil bij
IVV voetbalde.
K. Hottentot, H. Kleen, J. Edel,
F. Bakker, K. Laan, K. Bakker,
P. van Luijt, G. Eggers en A.Lust die
daar allen aanwezig zijn, geven zich op
als lid.
K. Laan wordt voorzitter en hij stelt voor
geen leden” uit den vreemde”of omliggende plaatsen op te nemen. Gelukkig is
die bepaling uit de statuten
geschrapt……
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SCP 2e elftal rond

1933.

Het veld lag achter de woning van J.Tromp Purmerland 32.

Achter: P.Eggers, T.-Bolleman, G.Eggers, A.-Deun, P.Vet, S.Vet, K.-Laan.
Scheidsrechter P.Wals.
Voor: T.Bakker, T.de Haan, S.Onrust, P.-Evers

1934-1935
Financieel gaat het moeilijk. Er wordt een verloting georganiseerd (2000 loten)
met als hoofdprijs een Simplex - rijwiel. Vrijdagavond is er clubavond in Cafe
Bakker. Er wordt met 2 elftallen deelgenomen aan de competitie.

1936-1937
Er wordt besloten het 2e elftal terug te
trekken want na zuivering van de wanbetalers zijn er nog maar 13 leden en 3
steunleden over.

1937-1938
Er wordt een feestavond georganiseerd
met het optreden van Daan Pool, een
bekend artiest in die dagen. De leden en
“hunne” dames hebben vrij entree.
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1939-1945
In de jaren 1938 / 1939 wordt er
weer een adspirantenelftal gevormd.
Achter: Wim van Vuure , Klaas Laan jr ,
Klaas Vet , Jan Bakker , Piet Breebaart. Midden: Jan Ruiter , Teun Buys ,
Maarten Wals Voor: Jan Evers pz ,
Jaap Langeberg pz, , Klaas Pauw.

In 1941 wordt Purmerland 1 Kampioen
en promoveert naar de 1e klasse.
Achter: Jan Evers , Teun Buijs ,
Cor Gaaff , Klaas Laan jr , Harry Bais ,
Piet Schaap , Gerrit Schaap ,
Piet Pauw(reserve) , Klaas Evers ,
Age van der Meulen.
Voor: Klaas Laan sr (Voorzitter) , Ab Lust ,
Jaap Wals , Jan Edel

Achter: Harry Bais (trainer jeugd) ,
Kees van Vuure ,Klaas Bruin , Jan Ruiter ,
Wim Fokker , Arie Evers ,
Ab Lust (Voorzitter) Midden: Joop Oly
Voor: Ab Onrust , Siem Oly ,
Dirk Koolhaas , Bas van Noord ,
Jaap Onrust.

In 1948 op het veld naast de Kaasfabriek het volgende adspirantenelftal:
Achter: Kees Deun, Wim Gedink,
Maarten Hos, Lou Telleman,
Stef Telleman.
Voor: Henk Verbree, Jaap Oudejans,
Cor Spaan, Gerrit de Ridder,
Gerrit Breebaart.
Tegen de paal: Wim Komen (elfde man)

1948—1949
Assendelft 1 - SCP 1.
Achter: S.Wals , W.Fokker , A.Lust , J.Evers ,
J.Blees , K.Evers , J.Olij , P.Schaap , J.Edel.
Voor: P.Pauw , J.Wals , P.Breebaart
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