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Always Forward MO17-1 – SC Purmerland MO17-1 : 2-3
Oh, wat was het heet, oh oh, wat moesten wij hard werken en oh oh oh, wat waren wij blij met de 3 punten!!! En wat was het
een rare wedstrijd trouwens. Amper 1 minuut gespeeld en al met 2-0 voorstaan Is ons nog nooit gebeurd. Dit terwijl A.F.
bovendien de minst gepasseerde achterhoede (5 tegengoals) had. Wij schoten inderdaad als een komeet uit de startblokken.
Vanaf de aftrap vond Mirka met een fijn steekpassje Nika. Even liet zij zien waartoe zij in staat is en slalomde zij soepeltjes
langs 3 verdedigsters en legde hem mooi in het mandje. Een lekkere start, maar het kan nog gekker. Aftrap van A.F., de
directe balverovering, meegeven aan de weggestartte Mirka en de overtreding. Op zo’n 20 meter van de goal is het Mirka
zelf die achter de bal plaats neemt en hem ongenadig hard en hoog in het doel ranselt, de onwaarschijnlijke 2-0 staat dan op
e
het bord. Wat is hier aan de hand? Dat hebben wij onszelf gedurende de hele 1 helft ook afgevraagd en daarbij vergaten wij
te blijven voetballen. A.F. had zich nog lang niet bij een nederlaag neergelegd en nam resoluut het heft in handen. De inzet
was immers de 2e plaats in de competitie, dus de moeite waard om voor te strijden. En dat deden ze. De beloning kwam al
snel. Een prachtige pegel van 1 van de 2 donkere parels liet Bobbi kansloos. Tijd om tactisch in te grijpen en Demi een linie
naar achteren te halen om het aanvallend gevaar van A.F. te beteugelen. Dat wij zelf hiermee nauwelijks meer dreigend voor
e
de goal verschenen moesten wij maar voor lief nemen. Toch konden wij niet voorkomen dat A.F. in de 19 minuut langszij
kwam en wij weer van voor af aan konden beginnen. A.F. zat in de goede flow en wij moesten volstaan met tegenhouden en
vertrouwen op onze verdedigende kwaliteiten. Zoals gezegd, het was heet en dat gold ook voor A.F. Zij zouden toch echt niet
in staat kunnen zijn om 2 x 40 minuten voluit, met de vlam in de pijp, door te gaan. Wij moesten tot aan de rust zien te
e
overleven en in de 2 helft weer voor eigen kansen gaan. Vanaf de aftrap deden wij heel aardig mee en hadden wij zelfs het
beste van het spel. En zie, lang balbezit met een opbouw over links eindigde op rechts bij Nika. Gaat zij voor eigen kansen?
Nee, het tikje breed op de ongedekte Romee was een betere oplossing. Vanaf haar favoriete afstand, randje
e
strafschopgebied, gaf zij de bal een wel heel fraaie curve mee. Prachtig krulde hij in de winkelhaak binnen. In de 4 minuut
was de 3-2 voorsprong daar! Dit moesten wij vast zien te houden. A.F. had toch een tikkie gekregen. Twee minuten later
werd een schot van Romee door de keep tot corner verwerkt. Hieruit kopte Romee op het dak van het doel en bleef het bij
een benauwde 3-2. A.F. begon zich weer te herstellen en smeet de laatste krachten in de strijd. Opnieuw werd het een
slijtageslag waarin wij gelukkig mee wisten te gaan. Duels volop, maar ook onverzettelijkheid. Dit gaan wij niet meer
weggeven. Door iedereen werd keihard gewerkt. En in het spel van A.F. begon het geloof in een goede afloop af te nemen.
Temeer daar Bobbi besloten had dat 2 tegentreffers vandaag meer dan genoeg waren. Ik geef dit keer geen naam van
iemand die Ik ‘Woman of the Match’ vind, maar in plaats daarvan vond ik vandaag iedereen onderdeel van het ‘Team of the
Match’. Met name in de 2e helft hebben wij aangetoond dat wij fysiek voetbal ook aankunnen en dat was hard nodig om de 3
e
punten, en daarmee de 2 plaats, binnen te halen. Gefeliciteerd!
En nu kunnen wij 2 weken uitrusten. Dan, op 12 mei, wacht ons thuis Twisk. Een laagvlieger en daarmee een garantie voor
de volgende 3 punten? Wij gaan het zien.
Albert de Braaf.
SC Purmerland JO14-1 - ZOB JO14-2 : 1-1
Vandaag thuis tegen ZOB, die ook in de middenmoot staat, dus de teams zijn aan elkaar gewaagd. Omdat de geplande
scheids het laat afweten, neemt Mirko maar de fluit ter hand. Met Ryan als coach aan de kant is er toch voldoende
aansturing. ZOB is beter in de opbouw, wij proberen het vooral via de counter. Lang gaat het op en neer, zonder al te veel
kansen aan beide kanten, als een counter net nog door de keeper met een hand gekeerd wordt. Even later dan toch 1-0
dankzij een nieuwe counter. Wel is de hele voorraad ballen de struiken of de sloot ingeknald, zodat we zelfs zonder ballen
komen te zitten. In de rust worden alle verdwenen ballen dan ook weer teruggehaald. Ismael regelt de ballen in de struiken
en Rene weet met de hoepel de ballen uit de sloot te hengelen.
Na de rust zien we veel balverlies op het middenveld, vooral na de uittrappen. En net als ZOB met tien man staat omdat er
een speler uitgestuurd is vanwege praten is het ZOB die de gelijkmaker scoort. Wij komen aanvallend niet verder dan wat
afstandsschoten, maar ZOB creëert nog de nodige kansen, oa via een paar corners. Een laatste actie van ZOB gaat nog net
langs. Met een eindstand van 1-1 komen we dus nog goed weg.
KFC JO14-3 – SC Purmerland JO14-1 : 2-6
Het snelste doelpunt van het seizoen komt op naam van Jay, die binnen de 50 seconden al scoort. Blijkbaar ligt het echte
gras ons team wel. Het lijkt een makkelijke middag te worden als de bal dankzij een voorzet van Milan met een hakje van
Joel eenvoudig ingeschoten kan worden door Nikolai. 0-3 alweer dankzij Jay, nu met een mooie kopbal. Vervolgens weet
Taner een gaatje te vinden in de druk bezette zestien en scoort 0-4. We worden aan de zijlijn getrakteerd op snel en
aantrekkelijk voetbal. De combinaties lopen snel en soepel, en de volle ruimte van het veld wordt benut. 0-5 is alweer een
fraaie om te zien, uit een vrije trap kopt Nikolai de bal in de touwen. Tot aan de rust heeft KFC niets in te brengen, pas na
een half uur spelen wagen ze een eerste poging op ons doel. De verdediging met Lars, Robin en Ziyad houden de boel
potdicht.
In de tweede helft verschijnen echter niet een, maar twee totaal verschillende teams op het veld. Het lijkt alsof de rollen zijn
omgedraaid, kansen creëeren lukt ons nauwelijks, en KFC scoort met een afstandsschot 1-5. KFC houdt het initiatief met
ballen op de paal en kruising. Myron probeert het op afstand, maar de keeper kan er met zijn vingertoppen er een hoekschop
van maken. Even later weer KFC die scoort, helaas voor hun een eigen doelpunt. Het leek eenrichtingsverkeer, maar KFC
vecht terug en maakt 2-6, wat tevens de eindstand is. Samenvattend waren we de eerste helft dominant en pakten gelukkig
al een 0-5 voorsprong, want in de tweede helft zijn alle doelpunten op naam van KFC gekomen.
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SC Purmerland MO17-1 - AFC'34 MO17-1 : 1-4
Tussen alle examenperikelen door konden de meiden vandaag even een frisse wind door de hersenpan laten waaien. De
stemming vooraf duidde echter niet geheel op de juiste focus. Lekker giechelig, een beetje ongeconcentreerd.
e
En dat is gevaarlijk tegen het onvoorspelbare AFC’34. Toch bleef dat in de 1 helft onbestraft. Gedurende de eerste 35!
minuten wisten zij zich geen enkele uitgespeelde mogelijkheid te verschaffen. Wij, op onze beurt, hadden ook de grootste
problemen om de keep op waarde te testen. AFC’34 speelde in een soort Van Gaal opstelling, 5-3-2. Achterin stond als extra
slot op de deur een snelle, maar zeer beperkte, meid, die het wegperen van elke bal, die voor haar voeten kwam, tot kunst
had verheven. Voorin stond wel een goede speelster. Nummer 9, snel en technisch vaardig. Op haar was het spel
grotendeels afgestemd. Hierbij werd het middenveld vaak overgeslagen. En dat was op het in erbarmelijke staat verkerende
B-veld zeker geen verkeerde keuze. Wij proberen verzorgd combinatiespel te spelen en dat is op dit gras haast ondoenlijk.
Dus vaak sneuvelde ons goedbedoelde aanvalsspel al in vroegtijdig stadium. De kansen die wij ons wisten te verkrijgen
ontstonden dan ook veelal uit dode spelmomenten. Vrije trappen en corners. Het kon haast niet anders dan dat de ruststand
e
een bleke 0-0 te zien gaf.Niet erg, want wij hadden nog een hele 2 helft te spelen. Laat AFC’34 dat nou ook gedacht
hebben. Net zoals wij, 2 weken geleden, tegen Always Forward, als een komeet uit de startblokken schoten, deden zij dit
e
vandaag eventjes dunnetjes over. Binnen 3 minuten keken wij tegen een 0-2 achterstand aan. In de 2 minuut belandde een
vrije trap bij ons op de lat. Op curieuze wijze verdween de bal via de rug van Bobbi over de doellijn. Als wij vanaf de aftrap
direct balverlies lijden roepen wij het onheil over onszelf af. Nummer 9 wordt aangespeeld en na een knappe solistische actie
e
rond zij prachtig in de korte bovenhoek af. Heel snel in de 2 helft staat de wedstrijd volkomen op zijn kop. Dit vroeg om een
e
reactie onzerzijds. En die kwam er al in de 5 minuut. Weer uit een dood spelmoment, een corner, werd de bal door Lisa
ingebracht. Via frommelderommel wist Nika de keep te passeren en deden wij meteen weer volop mee. Ruim een kwartier
e
lang leek het nog helemaal goed te gaan komen, maar in de 22 minuut viel dan toch de bijl voor ons. Wederom uit een
corner werd het in 2e instantie 3-1. Kort hierna belandde een bal bij ons op de lat. Lat-je-tik is een favoriet spelletje bij ons.
Mirka en Lisa dachten ‘wat zij kunnen, kunnen wij ook’, dus nog 2 maal de lat. Hiermee hadden wij ons kruit wel verschoten
en kon AFC’34, na gerommel in de achterhoede, ook nog nummertje 4 erin prikken. Eindstand 1-4.
e
Wat leert deze nederlaag ons? Nou het volgende: willen wij onze 2 plaats veilig stellen dan moeten wij uit de 2 resterende
wedstrijden toch echt 6 punten zien te halen. Allereerst komende zaterdag uit tegen directe concurrent Medemblik. En dat
zal nog een hele opgave gaan worden. Purmerend is niet meer te achterhalen en mag zich Inmiddels kampioen noemen. Wij
kunnen nog steeds ‘the best of the rest’ worden en dat vind ik nog steeds iets om vol voor te strijden. Tot zaterdag.
Albert de Braaf.
Pupil van de Week 27 mei 2018-05-25
SC Purmerland 1 – Ilpendam 1
Dylan, hoe oud ben je?
Ik ben 10 Jaar oud.
Op welke school zit je?
De O.B.S. de Fuik in Den Ilp
In welk team zit je?
JO-11/2
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)?
Arie, Cochel, coaches: Edwin en Wietse
Waar sta je in het veld?
Rechts Buiten
Waar ben je goed in met voetbal?
Goede voorzet geven
Wat vind je het leukst aan voetbal?
De wedstrijden spelen
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland?
Gezzelige club, en er voetballen veel vriendjes van mij.
Wat wil je bereiken met voetbal?
Dat ik veel leer en een goede voetballer wordt.
Van welke profclub ben je fan?
AJAX
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 –Ilpendam 1
2-1
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf?
Dat ik het leuk vind dat ik pupil van de week ben.
Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze week de PUPIL VAN DE WEEK!!
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Selectie : Positief einde van turbulent seizoen
Het seizoen 2017-2018, is niet het seizoen geworden wat wij als bestuur voor ogen hadden. Dat dit voetbalseizoen een
turbulent seizoen is geweest, mogen duidelijk zijn. Met het voortijdige ontslag van hoofdtrainer Enrico Schouten, de hiervoor
aangestelde vervanger Ab Persijn en de aanstelling van onze nieuwe hoofdtrainer Nikolai Schreuder voor seizoen 20182019, is dit een intensieve en uitdagende fase geweest voor ons als club.
Met name de inzet van Ab Persijn, Fred Out, Martin Eijben, Gerard Rijkers en Sander Kokmeijer is iets waar wij als club,
deze heren enorm dankbaar voor mogen zijn. Ondanks de tegenslagen, zowel de teleurstellende resultaten als diverse
blessures van spelers, wisten zij telkens weer de rug te rechten en iedereen weer met de neuzen dezelfde kant op te krijgen,
complimenten. Ondanks een aantal goeie wedstrijden, was het zelfvertrouwen zo gekelderd, dat er uiteindelijk toch nog
e
verloren werd in deze wedstrijden. Dat de motor uiteindelijk te laat is gaan draaien, blijkt wel uit de resultaten. Zowel het 1
e
e
als het 2 elftal wisten in de laatste wedstrijden steeds beter te spelen en punten te pakken. Waarin het 1 in de twee mooie
derby`s tegen SDOB en Ilpendam vier punten wist te halen. Een mooie pleister op de wonden. Gelukkig een positief einde en
een waardig afscheid voor trainers, leiders en spelers die na dit seizoen afscheid nemen van de club.
Zo hebben wij onder andere afscheid genomen van trainer Fred Out (nieuwe uitdaging), Jerry Cooper (stopt), Daniel Buijs
(stopt), Richard de Balbiaan (Oosthuizen) en Stan Bakker (Ilpendam). Mannen die veel voor de club hebben betekend,
zeggen het voetbal (voorlopig) vaarwel of vertrekken naar een andere club. Afgelopen zondag, zijn zij in het zonnetje gezet.
Ook via deze weg, willen wij deze heren bedanken voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze mooie club
e
Purmerland. De deur staat altijd voor jullie open! Degradatie naar de 5 klasse was al enige tijd geaccepteerd, maar door de
overwinning tegen SDOB, de mooie wedstrijd tegen Ilpendam en het mooie afscheid van bovengenoemde heren, is ons
seizoen toch nog positief en met een glimlach afgesloten. Er zullen weinig clubs zijn, die ondanks degradatie, zo`n gezellige
zondagmiddag hebben gehad als wij afgelopen zondag. Mooi weer, veel toeschouwers, leuke tegenstander, een zanger en
een lekker biertje. Het zegt iets over ons als club Purmerland, iets waar wij trots op mogen zijn. Om opnieuw te beginnen, is
het soms goed om een stapje terug te doen, om vervolgens weer voorruit te kunnen. Het stapje terug is geaccepteerd en is
ondertussen gemaakt, de stappen voorruit zijn ook reeds ingezet. Deze stap voorruit werd medio april ingezet, met de
aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Nikolai Schreuder. Met de tegenvallende resultaten en het stoppen van een aantal
spelers, was onze grootste uitdaging om de huidige groep te behouden en de selectie voor volgend seizoen te verstrekken
met een aantal nieuwe spelers. Met trots en overtuiging kunnen wij mededelen, dat wij hier met vlag en wimpel in zijn
geslaagd. Grote complimenten gaan hierbij uit naar de seniorencommissie en Nikolai. Met name onze nieuwe hoofdtrainer
Nikolai, heeft hier veel tijd en energie ingestoken. Zowel door gesprekken te voeren met spelers uit de huidige selectie als
met versterkingen. De selectie is ruimschoots compleet voor 2018-2019, de diverse mutaties zullen na 15 juni definitief
bekend gemaakt gaan worden. Gezien het enthousiasme en de gedrevenheid van de technische staf en de staat en
kwaliteiten van onze nieuwe selectie, belooft 2018-2019 een mooi voetbaljaar te worden.
Via deze weg willen wij als bestuur de vertrekkende spelers en trainers nogmaals bedanken voor alles wat zij betekend
hebben voor Purmerland. Voor een ieder, geniet van jullie welverdiende vakantie en tot in het nieuwe seizoen.
Het hoofdbestuur
Medemblik MO17-1 – SC Purmerland MO17-1 : 0-9
Onder tropische omstandigheden troffen wij vandaag een onvolledig Medemblik. Slechts een tiental meiden durfde de
e
confrontatie met ons aan te gaan. Inzet was de, na kampioen Purmerend, 2 plaats. Met de nederlaag in de
najaarscompetitie nog vers in het achterhoofd, na een nare wedstrijd overigens, hadden wij voor onszelf het gevoel wat recht
te moeten zetten. Dit Medemblik mistte een aantal toen bepalende speelsters. Hetgeen wij niet erg konden vinden. Wij
trapten af in een soort 4-4-2 opstelling en daarin was op ons middenveld een belangrijke rol voor Romee en Nika weggelegd.
e
Vanaf minuut 1 bepaalden wij het spel en probeerde Medemblik het op de counter. In de 3 minuut waren wij al dicht bij de
e
e
openingstreffer toen Mirka hard de paal raakte. Toch duurde het tot de 23 minuut voordat wij eindelijk het 1 gaatje wisten te
e
vinden. In 2 instantie was het Nika die de openingstreffer voor haar rekening nam. Toch was dit nog geen geruststellende
voorsprong want Medemblik wist er een aantal keer geniepig tussendoor te glippen. Onzorgvuldigheid in de afwerking
voorkwam de gelijkmaker. Met nog 10 minuten te gaan kon een speelster van Medemblik, wegens maagkrampen, niet meer
verder en bleven er nog 9 over. Hierdoor kregen wij steeds meer ruimte om lekker te gaan tikken. De kansen regen zich dan
ook aaneen. Maar wat wij ook probeerden, de bal wilde erop de meest onwaarschijnlijke manieren, niet invliegen. Edwin en
ik stonden onze schoenen erbij op te vreten. De ruststand was een benauwde 1-0.
e
In de 2 helft zouden wij wat minder de diepe bal gaan spelen, maar het meer via de steekpass op de lopende speelsters
gaan proberen. En dit werkte wonderwel. Na een listig overstapje van Djoni kreeg Romee, op de pass van Lisa, de vrije
doorgang 0-2. Twee minuutjes later stond Lisa weer aan de basis van een mooie aanval, waarin Romee Mirka vond, 0-3.
Weer 2 minuten later maakte Lisa haar hattrick in assists compleet door opnieuw Mirka te bereiken, 0-4. Het arme negental
van Medemblik kon het in deze warmte allang niet meer belopen en wij kregen steeds meer vrij spel. De mooiste aanval
e
leverde onze 5 op. Vanaf Bobbi, via Sophie en Demi, kwam de bal bij Nika. Het lekkere passje op Mirka en het afleggen op
e
Romee betekende haar 2 . Dat een aangeefster ook een afmaakster kan zijn bewees Lisa. Dit keer werd zij door Mirka
bediend en rondde zij koel af, 0-6. En nog was de koek niet op. Het hoogtepunt moest nog komen. Minuut 27 liep.
De aanvalsopbouw over links. Een 1-2tje verschafte Lieve Liede de ruimte op het middenveld, vanaf een kleine 20 meter
haalde zij verwoestend hard uit. De bal, die nooit meer leek te willen dalen, vloog hoog en onbereikbaar voor de keep, de
verre hoek in. Hier wilden wij wel even uitgebreid voor applaudisseren. Prachtig. Inmiddels stond Maxi in de spits. Bij een
corner leek zij haar momentje te pakken. De bal vloog net over haar kopgrage hoofd en kwam in de voeten van Romee, dus
e
haar 3 bracht de stand op 0-8. Het toetje werd na een passje van Maxi door Nika verzorgd. Ook met een lekkere strakke
e
pegel liet zij de keep voor de 9 keer vissen. Prompt hierna vond de scheids het wel genoeg. Conclusie; uiteindelijk
onverwacht eenvoudig haalden wij hier vandaag de 3 punten binnen. Als later blijkt dat Always Forward tegen Oosthuizen
e
niet verder is gekomen dan een gelijkspelletje is de definitieve 2 plaats een feit. Wij zijn vooronze achtervolgers niet meer te
achterhalen. En dat vind ik een felicitatie waard. Aanstaande dinsdagavond staat de inhaalwedstrijd tegen Twisk nog op het
programma en daarna is de competitie gedaan en gaan wij zachtjes aan beginnen met de voorbereiding op weer een nieuw
seizoen. Dit keer als MO-19.Spannend, maar ook leuk.
Albert de Braaf.
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Zaanlandia JO14-2 – SC Purmerland JO14-1 : 5-0
Met nog 26 graden op de thermometer gaan we deze woensdagavond op voor de laatste competitie wedstrijd van het
seizoen. Gelukkig staat er een beetje wind, zodat het draaglijk is. Hoewel we tegen de verwachte kampioen moeten spelen is
daar in het begin van de wedstrijd niets van te merken. We creëren volop kansen en Zaanlandia kan niets anders dan
verdedigen. Helaas lukt scoren ons (alweer) niet. Na een snelle ingooi verschijnt Zaanlandia dan voor het eerst bij ons doel
met een schot op de paal. In het wegwerken wordt de bal in handen van Eric getikt, en de scheids ziet daar een indirecte
vrije trap in. En even later dus een onterechte 1-0 voor Zaanlandia. Snel daarna zelfs 2-0 en daar krijgen ze veel
zelfvertrouwen van. Na de rust is de wedstrijd nog zeker niet gespeeld. Weer creëerden wij veel uitgelezen kansen, maar
scoren ho maar. Met overtredingen proberen ze ons uit het spel te halen. Milan heeft Ramos junior tegen zich staan, want z'n
arm wordt bijna uit de kom getrokken. Tegelijk lopen ze uit met nog meer doelpunten. Met 5-0 op het scorebord is het klaar.
Het seizoen zit erop. Sommige jongens gaan wat anders doen, of naar andere clubs. Voor de rest van het team is het
afwachten wat de indeling gaat worden. Rest me nog om de trainers te bedanken namens de spelers en de ouders voor hun
inzet en het leuke voetbaljaar wat we samen gehad hebben.
Positief einde van turbulent seizoen
Het seizoen 2017-2018, is niet het seizoen geworden wat wij als bestuur voor ogen hadden. Dat dit voetbalseizoen een
turbulent seizoen is geweest, mogen duidelijk zijn. Met het voortijdige ontslag van hoofdtrainer Enrico Schouten, de hiervoor
aangestelde vervanger Ab Persijn en de aanstelling van onze nieuwe hoofdtrainer Nikolai Schreuder voor seizoen 20182019, is dit een intensieve en uitdagende fase geweest voor ons als club. Met name de inzet van Ab Persijn, Fred Out,
Martin Eijben, Gerard Rijkers en Sander Kokmeijer is iets waar wij als club, deze heren enorm dankbaar voor mogen zijn.
Ondanks de tegenslagen, zowel de teleurstellende resultaten als diverse blessures van spelers, wisten zij telkens weer de
rug te rechten en iedereen weer met de neuzen dezelfde kant op te krijgen, complimenten. Ondanks een aantal goeie
wedstrijden, was het zelfvertrouwen zo gekelderd, dat er uiteindelijk toch nog verloren werd in deze wedstrijden. Dat de
e
e
motor uiteindelijk te laat is gaan draaien, blijkt wel uit de resultaten. Zowel het 1 als het 2 elftal wisten in de laatste
e
wedstrijden steeds beter te spelen en punten te pakken. Waarin het 1 in de twee mooie derby`s tegen SDOB en Ilpendam
vier punten wist te halen. Een mooie pleister op de wonden. Gelukkig een positief einde en een waardig afscheid voor
trainers, leiders en spelers die na dit seizoen afscheid nemen van de club. Zo hebben wij onder andere afscheid genomen
van trainer Fred Out (nieuwe uitdaging), Jerry Cooper (stopt), Daniel Buijs (stopt), Richard de Balbiaan (Oosthuizen) en Stan
Bakker (Ilpendam). Mannen die veel voor de club hebben betekend, zeggen het voetbal (voorlopig) vaarwel of vertrekken
naar een andere club. Afgelopen zondag, zijn zij in het zonnetje gezet. Ook via deze weg, willen wij deze heren bedanken
voor hun jarenlange inzet en betrokkenheid bij onze mooie club Purmerland. De deur staat altijd voor jullie open!
e
Degradatie naar de 5 klasse was al enige tijd geaccepteerd, maar door de overwinning tegen SDOB, de mooie wedstrijd
tegen Ilpendam en het mooie afscheid van bovengenoemde heren, is ons seizoen toch nog positief en met een glimlach
afgesloten. Er zullen weinig clubs zijn, die ondanks degradatie, zo`n gezellige zondagmiddag hebben gehad als wij afgelopen
zondag. Mooi weer, veel toeschouwers, leuke tegenstander, een zanger en een lekker biertje. Het zegt iets over ons als club
Purmerland, iets waar wij trots op mogen zijn. Om opnieuw te beginnen, is het soms goed om een stapje terug te doen, om
vervolgens weer voorruit te kunnen. Het stapje terug is geaccepteerd en is ondertussen gemaakt, de stappen voorruit zijn
ook reeds ingezet. Deze stap voorruit werd medio april ingezet, met de aanstelling van nieuwe hoofdtrainer Nikolai
Schreuder. Met de tegenvallende resultaten en het stoppen van een aantal spelers, was onze grootste uitdaging om de
huidige groep te behouden en de selectie voor volgend seizoen te verstrekken met een aantal nieuwe spelers. Met trots en
overtuiging kunnen wij mededelen, dat wij hier met vlag en wimpel in zijn geslaagd. Grote complimenten gaan hierbij uit naar
de seniorencommissie en Nikolai. Met name onze nieuwe hoofdtrainer Nikolai, heeft hier veel tijd en energie ingestoken.
Zowel door gesprekken te voeren met spelers uit de huidige selectie als met versterkingen. De selectie is ruimschoots
compleet voor 2018-2019, de diverse mutaties zullen na 15 juni definitief bekend gemaakt gaan worden. Gezien het
enthousiasme en de gedrevenheid van de technische staf en de staat en kwaliteiten van onze nieuwe selectie, belooft 20182019 een mooi voetbaljaar te worden.
Via deze weg willen wij als bestuur de vertrekkende spelers en trainers nogmaals bedanken voor alles wat zij betekend
hebben voor Purmerland. Voor een ieder, geniet van jullie welverdiende vakantie en tot in het nieuwe seizoen.
Het hoofdbestuur
Hans Schoonheim terug op “oude nest”
Nadat vaste assistent-trainer Fred Out had aangegeven toe te zijn aan iets nieuws, iets wat wij Fred na alles wat hij heeft
gedaan voor Purmerland, van harte gunnen, zijn wij als club opzoek gegaan naar een nieuwe assistent-trainer / trainer voor
het 2e elftal. Hierbij lieten wij direct de naam Hans Schoonheim vallen. Hans is zeker geen onbekende voor de club. Hans is
jarenlang keeper geweest in het 1e van Purmerland, twee jaar trainer van het 2e en uiteindelijk drie jaar hoofdtrainer van het
1e elftal. De laatste drie seizoenen is Hans hoofdtrainer geweest bij SSV. Wetende dat Hans voor aankomend seizoen nog
beschikbaar zou zijn, is er direct contact opgenomen.
Na een goed gesprek, waarin in onze nieuwe hoofdtrainer (Nikolai) en wij als club onze visie voor komend seizoen
besproken hadden, was Hans direct enthousiast. Door de jonge, vernieuwde en in potentie sterke selectie voor volgend
seizoen, zien wij en ziet Hans voldoende uitdagingen en avonturen waarin Hans een belangrijke rol kan spelen.
Met Nikolai als nieuwe hoofdtrainer, Hans als assistent, Adri Francken als keeperstrainer en Gerard en Martin als leiders,
mogen wij met trots zeggen “De cirkel is rond”.
Op naar een mooi en sportief 2018-2019
De Seniorencommissie
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