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SC Purmerland JO14-1 - Purmersteijn JO14-3 : 1-0
Streekderby eindelijk in ons voordeel beslist!
Purmersteijn ontpopte zich als een echte angstgegner, maar die ban is vandaag door keihard werken doorbroken.
Purmerland is vanaf het begin al gevaarlijk, met o.a. een goede voorzet van Jay. Beide teams gaan er fel tegenaan en
fysieke confrontaties worden niet geschuwd, maar het gaat er wel fair aan toe. We creëren de nodige kansen, in tegenstelling
tot Purmersteijn die nog niet gevaarlijk is geweest. Totdat een spits van Purmersteijn drie van onze verdedigers en Eric weet
te passeren, is het Milan die nog net de bal kan wegwerken. Een zeer sterk verdedigende Robin laat zien dat hij kan
aanvallen als hij de ruimte krijgt om met bal en al op te stomen en ook nog Nicolai weet te bereiken. Het schot dat daarop
volgt kan de keeper maar net aan wegstompen. Vlak voor rust krijgt Purmersteijn zijn eerste corner en vanaf de kant neemt
de spanning toe: we hebben al vaker doelpunten tegen gekregen vanuit die dode spelmomenten. Ook nu staat onze
verdediging gelukkig weer op scherp.
De tweede helft is net zo spannend als de eerste helft, althans vanaf de kant bezien. Een opmerkelijk moment in de wedstrijd
is het afgekeurde doelpunt van Nicolai. Gedekt door 2 man neemt hij de bal aan, passeert deze 2 verdedigers en scoort!
Toeschouwers en trainers vieren het doelpunt al, maar de grensrechter heeft gevlagd voor buitenspel en het blijft 0-0. Even
later zit het ons toch nog mee als een verdediger hands maakt. Onze penalty specialist Jay zet de JO14-1 op een
voorsprong. We zijn de bovenliggende partij met schoten van Taner, Bas en Cas, maar zoals vaker is scoren voor ons best
lastig. Ook een schot van Myron gaat net voor langs. 1-0 voorsprong is best weinig en we moeten vechten voor iedere bal en
dat doen we ook. Zelfs onze grensrechter Anen vlagt op het scherpst van de snede en de buitenspel val wordt goed
toegepast. Vandaag is het vooral onze verdediging Lars, Ziyad, Joel, Milan en niet te vergeten Robin, die ons de overwinning
hebben bezorgd. Met zo’n vechtlust kunnen we volgende week goed voor de dag komen op het internationale toernooi!

Pupil van de Week
Datum 26 Maart 2017
SC Purmerland 1 – Knollendam 1

Jaynuel, hoe oud ben je? 8 jaar
Op welke school zit je? Parelhof akkerdijk
In welk team zit je? Jo10-2
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Ramon de Ridder (hulp trainers: bas en Jeffrey)
Waar sta je in het veld? Spits
Waar ben je goed in met voetbal? Scoren en overspelen en pass geven en keepen
Wat vind je het leukst aan voetbal? Natuurlijk om te winnen maar als we maar leuk voetballen vind ik belangrijker
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Leuke mensen op de club en altijd gezellig. Leuke voetbalclub
Wat wil je bereiken met voetbal? Prof voetballer worden
Van welke profclub ben je fan? Real Madrid en ajax
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 –Knollendam 1? 3_1
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf?
Dat ik altijd blij word als ik moet voetballen en hoop nog vele jaren bij Purmerland te kunnen voetballen
Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze week de PUPIL VAN DE WEEK!!
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Marken MO17-1 – SC Purmerland MO17-1 : 2-3
Dit was een heerlijk potje intensief voetbal waar je later nog wel eens aan terugdenkt. Een wedstrijd waarvoor gold ”aan de
meet worden de prijzen verdeeld”. Marken grossiert dit seizoen in doelpuntrijke uitslagen. Zij scoren veel maar krijgen er ook
een boel tegen. Dit laatste was mogelijk de reden dat zij in een 4-4-2-opstelling aan de aftrap stonden. Zonder echte spits
maar met 2 snelle speelsters op de flanken hielden zij veel man achter de bal. Het was een drukte van jewelste voor de 16
meter. Het initiatief werd aan ons gelaten. Daardoor speelde het spel zich grotendeels op hun helft af met af en toe een
snelle uitbraak van Marken. Het bleef oppassen geblazen. Jammer dat wij In de openingsfase de mogelijkheden niet wisten
te benutten. Schoten van Djoni, Robin en Nika gingen naast of over of werden een prooi van de keep. Kwam dat door de
e
liche E-tjesbal? Ook met een nieuwe betere bal bleef het beeld hetzelfde. In de 10 minuut teisterde een pegel van Mirka de
onderkant van de lat. Weer geen doelpunt. Vervolgens was het Demi die het 3 maal van afstand probeerde, maar helaas.
e
e
Maar dan, in de 31 minuut vonden wij eindelijk het 1 gaatje. En hoe! Linksback Liede troefde haar tegenstander af en ging
meteen erop en erover. Zij stoomde op, richting strafschopgebied en binnen schootsafstand loste zij een schuiver die de
e
keep te machtig was. Bij de 1 paal schoof de bal binnen en stonden wij op een terechte 1-0 voorsprong. Nu proberen er
e
e
voor rust nog een 2 bij te prikken. In de 40 minuut leek dit te lukken. Wederom was het Demi die de keep testte. Haar inzet
werd echter tot corner verwerkt. Uit deze corner draaide Mirka opnieuw de bal op de lat en bleef het bij een magere 1-0.
e
In de 2 helft was er sprake van wat meer evenwicht. Marken kroop wat uit de schulp en werd hiervoor na een kwartiertje
spelen beloond. Een corner kwam midden voor het doel bij een volkomen ongedekt staande speelster terecht. Een koud
kunstje om de gelijkmaker binnen te tikken. Hier zagen wij er verdedigend niet scherp uit. Wij konden weer van voor af aan
opnieuw beginnen. Het tikje was snel verwerkt, want amper 4 minuten later kwamen wij weer op voorsprong. Nika leek te
gaan scoren, maar kwam in een scrimmage terecht. Plots sprong de bal voor de voeten van Mirka. Haar uitschuifbeen met
schoenmaat 49 maakte het mogelijk dat zij net haar grote teen tegen de bal kon krijgen en nummertje 2 op het bord zette.
Nog 20 minuten de billen droog zien te houden en wij zijn weer 3 punten rijker. Maar dat lukte ons niet. De wedstrijd liep al
aardig richting einde toen Marken er over rechts doorheen was. Een scherpe counter besloten met een goede pass en dito
e
afronding. In de 35 minuut kwamen zij opnieuw langszij en dreigde er puntverlies voor ons. De laatste krachten werden
aangesproken. Minuut 38 liep en wij kregen in het middenveld een vrije trap te nemen. Wij weten dat Lisa een goede trap
heeft, maar dit overtrof ook onze verwachtingen. Op prachtige wijze werd de toch niet kleine keep kansloos gelaten. Een
paar metertjes voor de goal staan werd haar fataal. Zij probeerde achteruitlopend het naderend onheil te bezweren, maar
vergeefs. Een heerlijke 3-2 overwinning was de terechte beloning.
Komende zaterdag zijn wij vrij. 7 april wacht ons thuis de Zouaven. Ik ben op vakantie en ga ervan uit dat dit de volgende 3
punten niet in de weg zal staan. Hierdoor blijven wij lekker bovenin mee draaien. Deze week gewoon weer trainen met een
naar ik hoop complete groep. Bobbi, Mylou, Maxi en Demi zijn jullie weer fit?
Albert de Braaf.
“De laatste”!
We zijn met 34 liefhebbers op de laatste klaverjasavond in het voetbalseizoen. Een koppel te kort om aan 9 tafeltjes invulling
te kunnen geven. Yolanda & Dennis van den Akker gebeld, welke samen alsnog acte de présence geven (klasse). Waardoor
door de organisatie met “de laatste” gestart kan worden. Al snel blijkt op deze avond ook weer de gezelligheid de hoogste
troef te zijn! Verder, is op het afgedekte biljart een uitgebreid en zeer verzorgd prijzenpakket zichtbaar, zowel voor de
tombola als het klaverjassen. De ontvangst met koffie plus, het stukje kaas & worst, met de snack, later op de avond, maakt
het avondje vertier met elkaar meer dan compleet. Het enige wat achterblijft en niet met z’n tijd is meegegaan, is het
inschrijfgeld van slechts € 3,50! Waarin de prijs kwaliteit verhouding, volkomen zoek is! De organisatie verdiend dan ook
minstens een presentie van 20 tafeltjes.
Organisatie, namens alle klaverjassers, dank voor (wederom) een geslaagde klaverjasavond.
De prijswinnaars van “de laatste” zijn:
Bij gebrek aan info, worden de prijswinnaars alleen bij voornaam genoemd.
1.

Ans & Eva

5310

2.

Petra & Peter

5289

3.

Simon & Edwin

5033

4.

Marion & Irma

4972

5.

Bep & Greet

4796

6.

Nel & Ruud

4678

7.

Paul & Jan

4672

8.

Martin & Daan

4631

Poedelprijs:
Marsen:

Agnes & Gerda
Marion & Irma
Nel & Ruud
Mary & Wil

3554
4
4
4

Uw verslaggever ter plaatse,
Jan Kokmeijer.
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Ter nagedachtenis aan Ad Segers overleden op 1 april 2018.
Weer is er een steunpilaar en initiatiefnemer ons ontvallen, Ad jongen wat was je moe toen Rinus en Jaap verleden week
woensdag nog in het V U op bezoek waren. Het leek wel als of het klaar was met alle werkzaamheden van de laatste
maanden en je leven maar je toch gelukkig nog hebt kunnen zien dat het goed is geweest wat er allemaal gedaan is en dat
geeft misschien rust, nu mag je rusten na een ongelijke strijd .
Wat is het leven hard als je nog zoveel ambities hebt en er zo radicaal een eind aan komt. Geboren in Purmerland het dorp
waar je zo groots van hebt gehouden en alle verenigingen die er zijn in zo’n kleine gemeenschap maar waar jij groot in kon
zijn . Het maakt niet uit of het nu bij S.C. Purmerland is, de Jagersvereniging, Dorpsraad, Brandweer waar je onlangs nog
geridderd bent, de Ilper IJsclub of de Biljardvereniging Ad is overal voor in met goede voorstellen en in het omgaan met
medemensen, het was een kanjer.
Persoonlijk ken ik de familie en heb wel eens geopperd dat als de familie Segers er niet is ….. het maakt niet uit met welke
werkzaamheden er zijn, zij gaan voorop in de strijd. Het werken zit hen in het bloed en heeft Ad van huis uit mee gekregen
toen het nog niet zo makkelijk ging als nu en er op de kleintjes gelet moest worden. Niets is Ad teveel en we zijn blij dat je
bijna 50 jaar bij onze voetbalclub aanwezig bent geweest en al 31 jaar als penningmeester bij de Ilper IJsclub wat altijd met
zorg gedaan is en elk jaar weer op orde was zowel in de boeken als op het ijs met de toertochten. Van de andere
verenigingen weten we niet zoveel maar nemen we aan dat het daar ook zo is geweest …Ad kennende !
Handig in de vele werkzaamheden die er zijn gedaan kan je Ad altijd bellen en of het nu om een geiser gaat die stuk is of een
leiding die gesoldeerd moet worden in de kantine of lampen van broer Piet, Ad komt meteen. De laswerkzaamheden bij de
ijsclub: Ad is er, het opknappen van het materieel: Ad is erbij. Wat we wel eens hoorden van broer Simon hoe het er aan
toegaat met schapen en koeien scheren wat zwaar werk is niets is te veel Ad is een doener en niet te lang praten maar
doen! Zuinig zijn met alles past ook bij Ad vooral als het om materiaal gaat en Ad kan het zelf fixen en dat heeft de
verenigingen heel wat bespaart , een zuinige penningmeester waardig .
Makkelijk is Ad want als je met een paar prut laarzen aan met hem mee gaat en zegt kan dat wel …. is het van stap in zeur
niet, de auto ziet er niet uit maar dat geeft niet als alles maar voor elkaar komt en de boel weer draait.
We zijn bij de ijsclub in de loop der jaren wel eens voorbarig geweest om het ijs op te gaan en zakken er midden in het veld
doorheen midden in de sloot met de sneeuw schuiver, de mannen weten nog op de kant te komen en land over zand naar
huis. Ad neemt meteen het voortouw stapt in de auto en rijd naar huis en je weet niet wat er allemaal in zijn schuur is maar
de boel moet dezelfde dag nog geborgen worden , met touw en blok en diverse planken en leden van de club lukt het , en of
zijn laarzen nou vol met water staan in de rietwal het deert hem niet en de boel wordt op de kant gehaald gerepareerd en is
weer operationeel voor als de vorst wel doorzet.
We zijn een goed lid kwijt en dat komt hard aan bij de mensen die Ad kennen maar ook als sociaal mens is het Ad die altijd
klaar staat voor de medemens en dat siert hem, goed gemutst in de omgang. Sober als hij voor zich zelf is en we hebben Ad
maar weinig in zijn nette pak gezien en zal hij zich altijd wel lekkerder gevoeld hebben in zijn werkkleren want dat was zijn
passie en dat blijkt wel als je al 3 huizen op het dorp naar je eigen zin maakt . Het is erg jammer dat Ad , Monique en Demi
geen tijd meer hebben gekregen om hier nog samen te wonen. Een mooi huis en voor de toekomst gebouwd maar voor Ad is
dat niet meer uitgekomen.
Ad heeft nu bloemen maar voor hem zelf weten we dat is zonde geld want zoals hij zelf wel eens zei, voor dat geld kan je
beter een rollade kopen want die kan je nog opeten als er ergens bloemen voor moeten komen bij de ijsclub .
Het elftal van de bestuur leden van de ijsclub is niet meer compleet en dat is de harde realiteit , de elan en het laatste vuur in
Ad is gedoofd , het vuur waar Ad zo vaak tegen gevochten heeft maar dit niet kon winnen .
Ad bedankt voor alles we zullen je nooit vergeten en we wensen Monique , Demi en de familie veel sterkte dit verlies te
dragen.
Namens SC Purmerland en de Ilper IJsclub,
Jaap van Tinteren .
Volendam JO14-3 - SC Purmerland JO14-1 : 1-6
Een uitwedstrijd vandaag en het is prachtig mooi voetbalweer. We zijn het voetbalterrein nog amper opgelopen of de geur
van gebakken vis komt je al tegemoet. Je moet er van houden, maar we zijn in Volendam.
Myron opent de score op aangeven van Nikolai, maar een tweede treffer blijft lang uit.
We weten nog niet hoe de eindstand in onze competitie zal uitpakken, maar na de vele doelpogingen van vandaag kunnen
we wel stellen dat we in ieder geval kampioen kansen creëren zijn. Het verzilveren van die kansen, dat is wat anders, maar
we hebben ongelofelijk veel mogelijkheden gehad om te scoren. Het zijnet, het dak, voor langs, we hebben het allemaal
voorbij zien komen vanaf de zijlijn. Gelukkig worden de weinige aanvallen van Volendam snel geneutraliseerd door Robin en
Lars achterin. Het middenveld met Taner, Milan en Jay weten de ballen goed bij de 3 spitsen te krijgen. Toch gaan we met
maar 1 doelpunt voorsprong aan de limonade.
We verdubbelen de voorsprong dankzij Cas die goed doorloopt met de bal naar de achterlijn en dan weet terug te leggen op
Myron. Toch scoort Volendam nog de aansluitingstreffer, eerst weet Robin nog te redden vlak voor de lijn, maar Volendam
benut een van zijn weinige kansen. Bij deze stand weer even een spannend moment als ze op ideale afstand een vrije trap
krijgen. Gelukkig kiest de Volendammer voor een laag geschoten bal. Aan de andere kant valt de 1-3 na een goede actie van
Nikolai. Snel daarna scoort Noek de 1-4 met een mooie lob over de keeper heen, nadat Joel de bal veroverd heeft na goed
jagen. En als de 1-5 valt is de wedstrijd zeker binnen. In de slotfase scoort Bas nog een mooi doelpunt, na een hoge voorzet
schiet hij al springend de bal tegen de touwen. Het was vandaag een sportieve wedstrijd, de ouders hebben van de wedstrijd
en het mooie weer genoten en de drie punten zijn weer binnen.
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Pupil van de Week
Datum 8 april 2018
SC Purmerland 1 – De Wherevogels 1

Danilo, hoe oud ben je? 9 jaar
Op welke school zit je? Kawama
In welk team zit je? JO10-3
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Rimco en Paulo
Waar sta je in het veld? Verdediging/middenveld
Waar ben je goed in met voetbal? In hard schieten.
Wat vind je het leukst aan voetbal? Dat je veel plezier kan hebben.
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Het is een goede club met veel vrienden.
Wat wil je bereiken met voetbal? Ik wil later prof voetballer worden.
Van welke profclub ben je fan? FC Barcelona
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 – De Wherevogels 1? 3-1
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf? Nee

Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze week de PUPIL VAN DE WEEK!!

Pupil van de Week
Datum 15 april 2018
SC Purmerland 1 – Sporting Krommenie 1

Evan, hoe oud ben je? Ik ben 9 jaar
Op welke school zit je? Op de Oeboentoe
In welk team zit je? J10-4
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Kees Manders & Ome Rinus & Ronald Brik
Waar sta je in het veld? In de verdediging
Waar ben je goed in met voetbal? Ballen afpakken, dribbelen
Wat vind je het leukst aan voetbal? De leuke groep vriendjes die ik heb en samen sporten en de wedstrijden vind ik
leuk
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Het logo !
Wat wil je bereiken met voetbal? Ik wil profvoetballer worden
Van welke profclub ben je fan? Ajax, Real Madrid & FC Barcelona
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 – Sporting Krommenie 1: 4-1
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf? Ik heb een leuke papa, mama en broer en zusje
Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze week de PUPIL VAN DE WEEK!!
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SC Purmerland MO17-1 - De Zouaven / Oosthuizen – SC Purmerland MO17-1
Na een weekje op vakantie te zijn geweest heb ik uit de overlevering vernomen dat dat onze volgende 3 punten niet in de
weg heeft gestaan. De Zouaven werden in een wat tamme wedstrijd met 2-0 opzij gezet. Zonder Edwin en ondergetekende
werd Han bereid gevonden de honneurs waar te nemen. De fluit was in handen van Marcel. Zo kwam hij ook weer aan wat
kilometers. Voor Lisa kwam deze wedstrijd te vroeg na een aanrijding met haar scooter. Op krukken heeft zij het spektakel
gade geslagen. Gelukkig gaat het inmiddels weer goed met haar. De doelpuntenmakers waren Romee, uit een fraaie vrije
trap en Mirka, na een goed lopende aanval, via een intikker. Hier bleef het bij. De 0 achter was weer een traktatie waard.
Mooi dat Edwin hiervoor weer op tijd aanwezig was.
e

En dan de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Oosthuizen. In de 2 minuut was de kans op een nieuwe traktatie al uit
beeld verdwenen. Zij bleken veel feller aan de aftrap te zijn verschenen dan dat wij dat waren. Binnen 30 seconden
ontsnapten wij al aan een wel heel vroege achterstand. Een minuut later was het wel raak en moesten wij in de
achtervolging. Een tandje bijschakelen en ons vast bijten in de duels. Na deze wake-up-call meldden wij ons ook aanwezig
en namen wij geleidelijk aan het heft in handen. Na 16 minuten was het weer gelijk. De manier waarop wij aan deze goal
kwamen, stemde mij vrolijk. Een mooie combinatie van Demi naar Djoni eindigde via Romee keurig in de loop van Mirka.
Dwars door het centrum stond zij plotsklaps alleen voor de keep en tekende zij de 1-1 aan. Nu was het initiatief aan ons. Ons
betere voetbal werd beantwoord met Noord-Hollands kick-and-rushspel. Een simpele maar effectieve manier, want op de
e
counter kwamen zij weer op voorsprong. Een inzet werd in 1 instantie nog door Bobbi gekeerd, maar in de herkansing was
een aanvalsters er eerder bij en kon zij vrij intikken. De 2-1 was meteen ook de ruststand.
e
Oosthuizen had in de wedstrijden tot nu toe al 20 doelpunten tegen gekregen, dus onze kansen zouden in de 2 helft zeker
e
nog komen. In de 8 minuut waren wij dicht bij de gelijkmaker. Een schot van Nika werd gelost door de keep en tot tweemaal
toe leek Romee te kunnen afronden, maar verdween de bal uiteindelijk naast. Achteraf was dit de beste gelegenheid. Wij
begonnen steeds meer te vervallen in het vechtvoetbal van Oosthuizen. Aan inzet geen gebrek, maar goed voetbal konden
wij niet meer ten toon spreiden. Combinerend kwamen wij er niet meer doorheen. De aanvoerdster/laatste vrouw bleek in
topvorm te verkeren en liep alles dicht. Wij deden echt wel ons best, maar de moed der wanhoop nam toe en toe. Achterin
kropen wij 2 maal door het oog van de naald en hield Bobbi ons in de wedstrijd. Zonder dat wij nog tot grote kansen kwamen
e
werd er uiteindelijk afgefloten en stonden wij voor de 2 maal deze competitie met lege handen. Verliezen kan altijd een keer,
maar wennen doet het nooit. Jammer, wij hebben ons best gedaan, maar vandaag was dat helaas niet genoeg.
Met het oog op de komende tegenstander, Allways Forward, zullen wij er zaterdag nog een schepje bovenop moeten doen.
Fel vanaf de aftrap en ons instellen op een tegenstander die het fysieke spel niet schuwt.
Albert de Braaf.
SC Purmerland JO14-1 - Kadoelen JO14-1 : 3-5
Vandaag tegen de nummer één op de ranglijst: Kadoelen. Bij de start van de wedstrijd is nog niet te zien wie de
bovenliggende partij is. De strijd gaat over en weer. Het ene moment een corner van Purmerland, en het andere moment is
de bal bij ons doel en plukt Eric de bal uit de lucht. Meestal zijn wij de ploeg van de counters, maar nu is het Kadoelen die
daar gebruik van maakt. Ziyad en Robin weten echter met hun snelheid veel ballen te onderscheppen. Purmerland is de
ploeg die de score opent met een lob over de kleine keeper heen. Even later is het alweer gelijk als Kadoelen wel effectief
countert. We creëren zoals gebruikelijk meer dan voldoende kansen, maar het is Kadoelen die uit de draai 1-2 maakt. Met
veel inzet komen we weer op gelijke hoogte. Helaas voor Purmerland valt de 2-3 veel te makkelijk. Een spits van Kadoelen
walst zo door de verdediging heen en scoort. Het wordt nog erger als een speler van Kadoelen vlak voor rust een penalty
krijgt als hij aan zijn shirt wordt getrokken. Na de rust gaan we koortsachtig op zoek naar de aansluit treffer. Die komt er als
Milan een pass geeft waar Nikolai wel wat mee kan. Nu erop en erover zou je zeggen, maar daar denkt Kadoelen anders
over, eerst nog een schot op de lat, maar bij een corner worden ze geholpen door een ongelukkig eigen doelpunt.
Purmerland heeft nu haast en dan lukt een goede aanval ook niet meer. De tijd dringt inmiddels en het ziet er slecht uit. We
proberen nog wat, maar het is te gehaast en te laat. Kansen genoeg weer gezien, zeker in de beginfase, maar het gaat erom
dat je minstens één doelpunt meer maakt dan je tegenstander, dan kan je pas winnen. Met dank aan de vrouwelijke
scheidsrechter die een prima wedstrijd gefloten heeft.
Purmerend JO14-2 - SC Purmerland JO14-1 : 4-1
Het is niet gebruikelijk dat een verslag over de scheidsrechter begint. Sterker nog, als een scheidsrechter niet genoemd
wordt en onopvallend zijn werk doet, dan heeft hij goed gefloten.
Dat was vandaag zeker niet het geval, we speelden deze keer tegen twaalf man. Even een opsomming en dan door naar de
wedstrijd: legio overtredingen van Purmerend onbestraft, meerdere keren hands, zelfs in de zestien, Cas onderuit gehaald in
de zestien dat hadden al 2 penalty's moeten zijn. Natrappen: onbestraft. Lars aan zijn shirt getrokken en krijgt tegen. Hoeveel
moet een shirt meerekken voor je wel een vrije trap krijgt?
Het eerste doelpunt van Purmerend valt dan ook uit een onterecht verkregen vrije trap. En dat terwijl ons eerste doelpunt
wordt afgekeurd. Een kopbal van Jay gaat over de lijn maar geen doelpunt. Dan is het Cas die een cleane goal scoort waar
niets op valt af te dingen. Met een gelijkspel gaan we de rust in. We zijn de betere partij, maar het uit zich niet in doelpunten.
Noek dolt op rechts verscheidene tegenstanders, Taner is balvast op het middenveld. Purmerend scoort nadat de bal achter
is geweest en het is dat Rene als vlagger voet bij stuk houdt dat hij wordt afgekeurd. Veel helpt het niet, want ondanks ons
sterke spel scoren ze een lucky goal. Weer een achterstand, maar onze jongens vechten er nog zeker voor. Veel acties van
ons worden echter doodgefloten en zo kan Purmerend zo maar de 3-1 en 4-1 scoren. Het team heeft uitstekend gestreden
en mooie acties laten zien, maar dit was weer zo’n wedstrijd die niet te winnen viel....
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