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Purmersteijn JO14-3 – SC Purmerland JO14-1 : 6-6
Wat een emotie en spanning weer bij de wedstrijd van vandaag! Het is altijd al een beladen wedstrijd, uit bij Purmersteijn,
maar vandaag was ik zelfs vergeten notities te maken. Ondanks dat we in het begin de overhand hebben, belonen we
onszelf niet met doelpunten. Integendeel, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Purmersteijn scoort 1-0, 2-0 met veel
geluk en zelfs 3-0. De intens meelevende fans van Purmerland zien het niet meer zitten, maar als Nicolai dankzij zijn
snelheid 1-3 scoort is er weer hoop. Vooral als ook Noek zijn kans benut geloven we er weer in. De jongens vechten keihard
voor balbezit en als Taner dan bijzonder fraai scoort met een afstandsschot in de hoek zijn we weer helemaal terug in de
wedstrijd. Te snel daarna krijgen we helaas nog een tegendoelpunt te verwerken. Na rust gaan de mannen er weer vol voor.
Robin speelt achterin een wereldwedstrijd en loopt de spitsen gewoon van de bal. Zowel Bas als Milan weten Nikolai
uitstekend te bedienen met een pass op maat en dan staan we zomaar 4-5 voor! En ondanks dat er veel tegen gefloten
wordt houden we het lang dicht. Vanaf de kant, maar ook in het veld is Purmersteijn aan het intimideren, maar zowel de
trainers als spelers van Purmerland negeren het en blijven hard werken. In die sfeer ziet Myron zelfs kans de 4-6 te scoren.
Wat een veerkracht laat het team zien. En wat een teleurstelling voor de O14-1 dat het toch nog gelijk wordt, maar wat zijn
we trots op het harde werken van onze jongens! Veel respect voor hun enorme inzet en karakter tijdens deze wedstrijd.
Vandaar dat ik ze allemaal apart noem: Cas, Jay, Ziyad, Bas, Myron, Taner, Milan, Erik, Lars, Joel, Nikolai, Noek, Robin en
Vincent: ge-wel-dig gedaan!!
Zouaven MO17-1 – SC Purmerland MO17-1 : 4-6
Wat een rare wedstrijd speelden wij vandaag. Na 16 minuten zat Ik heerlijk relaxed onderuit bij een 4-0 !! tussenstand. Geen
vuiltje aan de lucht. Wij lieten Zouaven alle hoeken van het veld zien en dit was vooraf niet zo gedacht. Zij hadden toch 3 van
e
de 4 potjes gewonnen, maar kwamen er in de openingsfase totaal niet aan te pas. Met name Lisa had er wel zin in. In de 2
minuut zag zij dat de keepster wel erg ver uit het midden in de goal stond. Vanaf afstand vond zij met haar linker genadeloos
e
de lange hoek. Dat was 1-0. Hierna vond Romee het de hoogste tijd om haar 3 hattrick alweer in de boeken te laten zetten.
Zoiets kan zij natuurlijk niet alleen. Allereerst was zij op aangeven van Lisa succesvol. Daarna was het opnieuw Lisa die
e
vanuit een vrije trap de lat trof, waarna Romee er als de kippen bij was om haar 2 te noteren. En tot slot kreeg zij de bal
panklaar van Maxime in de schoot gelegd en was nummertje 3 geboren. Dit was het signaal voor Zouaven om het anders te
gaan doen. Vrolijk meevoetballen leek tot een slachtpartij te gaan lijden, dus achterin werd de boel dichtgemetseld. Met 7 a 8
meiden continue achter de bal probeerden zij onze aanvalsdriften te beteugelen. En dat lukte. Aanvallend gingen zij over op
typisch kick-and-rush-spel, dus op zijn ouderwets Engels. Daar hebben zij ook de speelsters voor. Pittige poldermeiden die
e
e
niet op een paar meter meer of minder kijken en vrolijk achter elke diepe bal aangingen. Dat leidde in de 19 en 21 minuut
tot 2 treffers. Verdedigend zagen wij er hierbij niet goed uit. Toegegeven het veld was stroef en het gras lang. Zouaven kreeg
weer moed en verliet de verdedigende stellingen. Prompt sloegen wij 2 maal toe. Uit een scrimmage belandde de bal tegen
de hand van een Zouaaf en nam Nika plaats achter de bal om haar wekelijkse doelpuntje me te pikken. Heel beheerst
verdween de bal hoog in het hoekje, stand 2-5. Een minuut later was het opnieuw raak. Een lange aanval leek te eindigen
met een schot op de lat van Romee, maar Djoni dacht daar anders over. Zij veroverde de bal en speelde keurig breed op
e
Lisa. Haar uithaal verdween via het hoofd van een verdedigster In de goal en betekende haar 2 van de dag en een
e
wederom geruststellende 2-6 tussenstand en dat in de 36 minuut. Even later zaten wij in de kleedkamer en bleek het 4-6 te
e
staan. Opnieuw speelde het veld ons parten en profiteerde Zouaven daar gretig van. Met name hun 4 , in de allerlaatste
seconden gescoord, was een overbodige.
e
Nu konden wij de 2 helft met wind tegen nog vol aan de bak. Zouaven had het geloof weer helemaal terug. Toen wij uit de
kleedkamer kwamen leek het wel avond, donkere luchten en wolken waaruit het lekker begon te plonzen. Het zou nog een
spannend verhaal gaan worden. Maakt Zouaven de aansluitingstreffer of zijn wij succesvol en nemen wij weer afstand? Dat
laatste leek het te worden toen Nika erdoor was. Helaas strandde de pegel op de paal. Het spel voltrok zich grotendeels op
de helft van de Zouaven dat de gelederen gesloten hield en met lange ballen op zoek naar succes bleef. Het inmiddels natte
veld liet de bal onvoorspelbare dingen doen en het bleef voor Gia, Sophie en Maxime zaak om uiterst geconcentreerd te zijn.
Wat leuk om te zien was, was dat wij in de opbouw onze rust wisten te bewaren. Via Bobbi, Sophie en Demi staken wij
voetballend het veld over. Precies zoals het hoort. In de aanval werden felle duels uitgevochten. Zouaven bleek bereid de
e
mouwen hoog op te stropen en de huid zo duur mogelijk te verkopen. Wij kwamen er nauwelijks meer door. Eindigde de 1
e
helft na 10 doelpunten, de 2 helft begon en bleef staan op 0-0. Genoeg voor ons om opnieuw 3 puntjes aan het totaal toe te
voegen. Maar wat hebben wij er hard voor moeten werken. Toch zijn wij voetballend verder dan Zouaven en is de
overwinning dan ook volkomen terecht te noemen. Een felicitatie waard!
Door het zich terugtrekken van Reigerboys is het speelschema veranderd en zijn wij komende zaterdag vrij. Achttien
november gaan wij naar Medemblik en proberen wij ook daar de volle buit weer binnen te halen.
Albert de Braaf.
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SC Purmerland JO14-1 - Volendam JO14-4 : 3-4
Meestal begin ik een verslag in chronologische volgorde, maar dit keer meteen over het resultaat van de wedstrijd: we
hebben een lesje gekregen in effectiviteit! Ik heb gedurende de wedstrijd 5 echt goede kansen van Volendam gezien,
waarvan er dus 4 benut worden. Wij hebben zeer vele kansen gehad, die net naast gingen, meerdere keren op de paal, of
recht op de keeper. En het begon zo goed voor Purmerland, een voorzet van Nikolai op Myron gaat er zomaar in. Nadat Eric
redt door met een hand de bal weg te werken, behoudt Jay uitstekend het overzicht een plaatst de bal op onze spitsen en
Myron rond af. 2-0.
We zijn sterker dan Volendam, meer telkens staat er wel een paal in de weg. Ook een penalty voor hands gaat helaas naast.
We worden aan de kant bang voor die voetbalwet: als je zelf niet scoort..... en ja hoor, met een halve kans scoort Volendam
en rusten we met minimale voorsprong. Als het dan 3-1 wordt, hebben we weer wat lucht. Snel daarna 3-2 door een hoog
genomen vrije trap. En terwijl wij weer eens de paal raken is het Volendam die gelijkmaakt tijdens gerommel in onze zestien.
De gifbeker is pas leeg als Volendam kans nummer 5 omzet in doelpunt nummer 4. Weg drie punten en weg zicht op de
koppositie. We hebben verloren van een team dat niet bijzonder sterk was, maar wel bovenaan staat.

Pupil van de Week
Datum 19 november 2017 : SC Purmerland 1 – Westzaan 1
Timo, hoe oud ben je? Ik ben 9 jaar.
Op welke school zit je? Kawama
In welk team zit je? Jo10-4
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Kees Manders en Ronald Brik
Waar sta je in het veld? Spits
Waar ben je goed in met voetbal? Ik heb een hard schot
Wat vind je het leukst aan voetbal? Het plezier met mijn teamgenoten
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Alles
Wat wil je bereiken met voetbal? Ik wil prof worden
Van welke profclub ben je fan? PSG
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 –Westzaan 1 2-0
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf? Ik vind het super leuk om pupil van de week te zijn.
Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze week de PUPIL VAN DE WEEK!!
KSV JO14-2 - SC Purmerland JO14-1 : 0-11
Met 12 spelers reizen we vandaag af naar Heerhugowaard. Na een landelijke tocht door de polder worden we begroet bij de
voetbalvelden door een paar verkeersregelaars. Geen idee dat onze wedstrijd zo leeft daar bij KSV! Bleek toch even anders
als we horen dat ze daar staan voor een uitvaart. We mogen echter wel gaan spelen op het hoofdveld, compleet met
scorebord en comfortabele tribune. We beginnen sterk met Noek, die vanuit onze eigen helft op Cas plaatst. Cas ziet Nikolai
helemaal vrij staan en die faalt niet een op een met de keeper. 0-2 valt snel en gemakkelijk. Volgens Tom riekt het naar
buitenspel, maar de vlag blijft omlaag. Na een paar kansen die wel afgevlagd worden weet Nikolai uit een moeilijke hoek
opnieuw te scoren. Vervolgens reageert Myron snel en meedogenloos als de keeper blundert met de bal. Cas pakt ook zijn
doelpunt mee na goed vrijgelopen te zijn. We zien vanaf de overdekte tribune fraaie combinaties van Purmerland en een
machteloos KSV. Achterin werken Robin en Ziyad als bladblazers de ballen weg.
De tweede helft wordt gestart met een te lichte bal. Het waarom blijft onduidelijk maar ondanks protest blijft het zo. Maakt niet
uit, ook met deze bal weten Milan en Lars wel raad: naar de spitsen ermee! Jammer van een mooie lob van Joel, die op het
dak van het doel belandt, maar een voorzet van Taner maakt 0-7. Jay scoort uit een penalty nadat Cas van achteren
aangetikt wordt. Strafschop was terecht, maar dat de speler ook nog geel krijgt is sneu. De scheids helpt ons zelfs nog met
een voorzet doordat hij een bal op zijn voet krijgt. Met 0-11 was het een makkelijke overwinning, die door Tom (bijna) goed
voorspeld was.
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Medemblik MO17-1 – SC Purmerland MO17-1 : 4-3
e
En op 18 november leden wij onze 1 nederlaag. Hoe kwam dat zo? Het lag in ieder geval niet aan onze start. Die was
e
e
traditiegetrouw goed. In de 2 minuut was het al raak. Op een diepe bal leek Mirka in 1 instantie kansloos, maar toch
geloofde zij er in en wist zij de laatste vrouw de bal af te snoepen. Onderkant lat sloeg de bal binnen en hadden wij de
gedroomde voorsprong te pakken. Hierna ontspon zich een duel dat zich veelal op onze helft afspeelde. Medemblik gooide
het op de fysieke toer, vol inzet en verbetenheid werden de duels aangegaan. Zij zaten ons fel op de huid en dat beviel niet
iedereen even goed. Het is een feit dat dit onderdeel ook tot het voetbal behoort. Hierin zullen wij ons moeten verbeteren,
e
want met mooi voetbal kom je er niet altijd. Zo bleek maar weer. In de 24 minuut kwamen zij langszij. Vanuit een vrije
trap werd de bal diepgegeven en randje buitenspel kreeg de spits de vrije doorgang. Koel liet zij Bobbi kansloos en stond het
1-1. Dit gaf Medemblik moed en de druk werd groter en groter. Hun spel werd grotendeels bepaald door de midden-midden
en de spits. Twee vaardige voetbalsters die niet standaard in dit team thuishoren. Waarschijnlijk was er na hun nederlaag
tegen Blokkers even gewinkeld in de MO19. Ook die dingen gebeuren Onze problemen werden nog groter toen de spits,
met 2 goede kapbewegingen, zichzelf de vrije doorgang verschafte en opnieuw wist toe te slaan. Ruststand 2-1 voor
Medemblik. Onze sleutel tot succes moest komen uit het aangaan van de fysieke strijd. Medemblik aanpakken met hun eigen
wapen en van daaruit voetballend het verschil zien te maken. Dat gebeurde ook. Nu voelde Medemblik zich opgejaagd. De
e
e
beloning kwam al in de 5 minuut toen Mirka er op inzet weer doorheen was. In 1 instantie stuitte zij nog op de keep, maar in
de rebound was het raak, 2-2. En nu doorgaan. Wij zaten een kwartier lang in een goede flow en beloonden ons hiervoor in
e
de 20 minuut. Een corner van Mirka kwam bij Romee. Haar inzet werd van richting veranderd en liet de keep daarmee
kansloos. Opnieuw kwamen wij op voorsprong 3-2. Medemblik leek van slag, maar een diepe peer kwam weer bij die
dekselse spits terecht en weer was zij ons te slim af en bracht zij haar team weer langszij. 3-3. De volgende 5 minuten
bleken beslissend. De spits vond het nodig om met een daverende pegel ook nog nummer 4 te maken. En als vervolgens,
praktisch vanaf de aftrap, Chemene hard door haar enkel heengaat en geblesseerd het veld verlaat ebt het geloof op een
goed resultaat weg. Medemblik bleef op de counter gevaarlijk en dwong Bobbi een paar maal tot handelend optreden. En de
klok tikte de tijd weg. In de laatste minuten wisten wij er nog een slotoffensief uit te persen en nam de druk op Medemblik
meer en meer toe. De ene na de andere corner leverde een aantal hachelijke situaties op, maar geen doelpunten. Tot in de
allerlaatste seconden. In mijn glazen bol had ik gezien dat Romee haar totaal vandaag met 2 treffers zou aanvullen. Dat
leek inderdaad te gaan gebeuren, maar op miraculeuze wijze vloog de bal er niet in en was de nederlaag een feit.
e
Een teleurstelling, maar dat hoort er ook bij. Wat wij van de 2 helft geleerd hebben is dat wij de mouwen soms moeten, maar
gelukkig ook kunnen, opstropen. Inderdaad wij waren echte strijders! Menig ledemaat droeg hier de sporen van. ‘Woman of
the Match’ deze keer was Mirka. Van Chemene is inmiddels wat meer bekend en zo het er nu uitziet zal zij de komende
weken uitgeschakeld zijn. Heel sneu. Wij hebben deze week om, letterlijk, onze wonden te likken en zaterdag weer top te zijn
voor de kraker tegen de Blokkers. Een spannende pot en iets om naar uit te zien.
Albert de Braaf.

SC Purmerland MO17-1 - Blokkers MO17-1 : 0-4
Wat een leerzame dag was het vandaag. Wij werden overduidelijk op onze verbeterpunten gewezen door een sportieve
tegenstander. Voor mij zijn de Blokkers titelkandidaat nummer 1. Een homogeen team zonder echte zwakke punten. Wij
kregen het idee dat zij overal 1 vrouwtje meer hadden. Inderdaad, juist positiespel en goed drukken zetten maakten het ons
e
de hele wedstrijd onmogelijk ons eigen spelletje te spelen. Toch duurde het tot 2 minuten voor rust voordat zij het 1 gaatje
wisten te vinden. Wij hadden onze speelwijze iets aangepast en hielden Sophie als stofzuiger achter de 3-mansdefensie.
Als extra slot op de deur hebben wij onze tijgerin, Bobbi, op doel die alles tegenhield wat ook maar enigszins te stoppen viel.
Aan haar dan ook de terechte eer om zich tot ‘Woman of the Match’ te kronen. Hierdoor bleef het nog lang een wedstrijd,
waarin wij op een enkel moment na aanvallend totaal machteloos bleken. Haast zonder een overtreding te maken, hield
de Blokkers ons ver van het doel. Een kwartier na rust verdubbelde de Blokkers de score. Kort hierna pegelde Mirka op de
paal. Dit was het enige concrete moment dat wij wat terug leken te doen, maar helaas. Bij ons was Esther uit de MO17-2 te
gast. Aangezien zij direct na ons weer in haar eigen team aan kon treden, ging zij in de wissel. Esther kan, als voorstopper,
terugzien op een heel geslaagd debuut. Zij heeft snelheid en duelkracht, met nog wat meer rust aan de bal kan hier wat
moois uit groeien. Achterin gingen wij 1-op-1 verder in de hoop met wat meer druk naar voren het de Blokkers nog lastig te
kunnen maken. Het boeltje compact houden, linies kort op elkaar en zien wat ons dat oplevert. Wij speelden inderdaad wat
meer op de helft van de tegenpartij zonder dat zij daar klamme billen van gekregen zullen hebben. Sterker nog; telkens
over onze rechterkant was de rappe spits erdoor. Het is dat Bobbi nog veel tegenhield anders had de uiteindelijke score van
4-0 nog veel hoger uit kunnen vallen. Nee al met al speelden wij een kansloze wedstrijd tegen een team dat in alle facetten
verder is dan dat wij dat zijn. Het is dan ook zeker geen schande te noemen dat zij de puntjes mee naar huis wisten te
nemen. De winst vandaag voor ons is dat wij hebben ervaren dat wanneer je als team blijft vechten voor wat je waard bent
zelfs de Blokkers hun best moet doen om ons eronder te krijgen. Wij, Edwin en ik hebben genoeg elementen gezien waarop
wij kunnen trainen om jullie het volgende stapje in de ontwikkeling te kunnen laten zetten. En daar gaan wij dinsdag aan
beginnen.
Hopelijk weer met Roos die helaas af moest haken omdat zij ‘haar knie verdraait heeft, noemt zij het maar’.
e
Komende zaterdag gaan wij DWOW voor de 2 keer aan onze zegekar binden. Ik heb er vertrouwen in.
Albert de Braaf.
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SC Purmerland JO14-1 - Kolping Boys JO14-3 3-5 (3-3) GESTAAKT
Na een heftige week (iedereen weet waarom) was de wedstrijd van vandaag vooral een testcase om te kijken of de draad
langzamerhand weer opgepakt kan worden. Het eerste kwartier was even schrikken, de doelpunten vlogen er als zoete
broodjes in.....0-3!
Van een achterstand raken de spelers echt niet meer in de war en ondanks dat het dit keer niet via oogstrelend voetbal ging
weet Purmerland zich op karakter prachtig terug in de wedstrijd te knokken...3-3!
Waar er toch enige vrees was ontstaan voor een monsterscore verdient Purmerland in deze fase een dikke pluim.
De Kolping Boys zijn even de draad kwijt en sommige spelers maken dit op verbale wijze voor de eerste keer op een
vervelende en verkeerde manier kenbaar. De tweede helft is nog geen minuut oud of de bal ligt weer aan de verkeerde kant
in het netje.
Waar het vaak genieten is laten veel spelers het vandaag toch een beetje afweten. Zowel aanvallend als verdedigend
ontbreekt het duidelijk aan scherpte maar dat is verklaarbaar, het komt vast snel weer helemaal goed!
Na wat stuntelen volgt tegentreffer nummer vijf en is het enorm bijzonder dat juist het commentaar bij Kolping Boys
toeneemt,er is voor hen namelijk geen vuiltje aan de lucht. Omdat de grensrechter een paar opmerkingen maakt tegen
spelers van Purmerland en zich niet laat corrigeren besluit de scheidsrechter de coach aan te spreken. Ook de coach blijkt
een “verhit” type en staat niet open voor enige vorm van kritiek maar het is iedereen duidelijk dat er inmiddels een grens is
bereikt en het een laatste waarschuwing betreft voor een aantal personen. Dit wordt door de spelers van Kolping Boys goed
opgepakt, de mondjes blijven verder keurig dicht maar het is dan toch weer de grensrechter die zich negatief weet te
onderscheiden door ineens midden in de wedstrijd het veld in te rennen. Er wordt getracht hem hierop aan te spreken, een
bal moet immers eerst het veld uit, maar dit is onmogelijk. Er volgt weer een discussie waarna hem uiteindelijk wordt
verzocht het veld te verlaten.
Dit gaat op een dusdanig wijze dat besloten wordt de wedstrijd te staken, dit om het verder niet te laten escaleren.
Een sterker Kolping Boys had vandaag recht op de punten maar benadeeld zichzelf enorm. Het mag zich achter de oren
krabben waarom het bij een riante voorsprong maar bleef zaniken over futiliteiten. Het was verder wellicht beter geweest van
grensrechter te wisselen, iemand die wat meer benaderbaar is en vooral over enige zelfreflectie beschikt...enorm jammer.

OFC JO14-1 - SC Purmerland JO14-1 : 1-6 (1-3)
Vandaag lekker een wedstrijd om de hoek maar wel tegen een team wat in theorie nog kampioen kan worden.
Voor aanvang geeft de scheidsrechter onze spelers duidelijk instructies. De trainers hadden dit zelf iets vriendelijker
aangepakt maar zo’n houding is waarschijnlijk uit schade en schade ontstaan, even afwachten hoe dat gaat uitpakken.
De scheidsrechter fluit echter een uitstekende en vooral eerlijke wedstrijd.....wat een verademing.
Er staat bij OFC vandaag een uitstekende keeper op doel maar het is toch Purmerland, via een prachtige assist van Cas,
dat op voorsprong komt. Dit seizoen vallen veel tegendoelpunten uit vrije trappen,ondanks duidelijke afspraken kunnen we
helaas ook dit keer weer van een vrijwel onmogelijke afstand een tegendoelpunt noteren. Enkele minuten later mag Myron
alleen op de keeper af en wordt pootje gehaakt. Een rode kaart blijft uit maar Jay schiet de strafschop prima binnen.
Er komen nog een aantal kansen maar de doelman van OFC is in vorm. Gedurende de hele wedstrijd staat het vooral
verdedigend uitstekend met Bas,Vincent,Lars,Robin en Ziyad in wisselende samenstelling.
Met de inzet zit het ook goed, Joel de kleinste speler in het team staat tussen een aantal reuzen ballen weg te koppen uit het
eigen strafschopgebied. Vincent moet zich met twee bloedende knieën laten wisselen na het zoveelste stevige duel.
Als er dan een bal niet goed verwerkt kan worden staat Erik positioneel prima om in te grijpen. Op het middenveld proberen
Noek,Taner en Jay keer op keer onze aanvallers te lanceren die vandaag opvallend veel buitenspel staan door slim
verdedigen van OFC.
In de tweede helft is het Nikolai die met twee prachtige assists Myron en Cas in de gelegenheid stelt om de score verder uit
te breiden. Tenslotte speelt hij zelf de hoofdrol bij het laatste en tevens mooiste doelpunt van de wedstrijd,dit op aangeven
van Bas. Ook het verkeerd ingooien wordt met 78-2 overtuigend gewonnen door Purmerland.
Leuke wedstrijd mannen!
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