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SC Purmerland MO19-1 - Medemblik MO10-1 : 4-1
Hallo meiden daar zijn wij weer. Op verzoek van Demi beginnen wij meteen maar met de stukjes. Allereerst het antwoord op
de vraag wie” wij” zijn. Nou een hoop bekende gezichten. Robin en Gia zijn hun geluk bij WBSV gaan beproeven en daarbij
wensen wij ze het allerbeste toe. Voor het overige is de MO17 van afgelopen seizoen compleet doorgeschoven naar MO19.
Gelukkig weer met Chemene die terug is van haar enkelblessure en meteen al liet zien het voetballen niet verleerd te zijn.
Nieuw is Naomi. Afkomstig van Wherevogels. Ik durf nu al te beweren dat zij voor ons een geweldige aanwinst is. Wij hebben
e
naast Demi een 2 krachtbron op het middenveld erbij. En samen met haar vormt zij een geweldig setje. Voorts beschikken
wij nog over een mystery guest en schuiven deze week 2 oudgedienden, Fleur en Lotte bij de groep aan. Hiermee hebben
wij een volwassen selectie van 16 gretige meiden die het vaste voornemen hebben er een leuk en sportief succesvol seizoen
van te maken. Aan Edwin en mij de taak om deze dadendrang in goede banen te leiden. En dan nu de wedstrijd.
De aftrap werd zondag, heel vroeg, om 9.30 uur verricht. Aan de andere kant van de middenlijn stond een oude bekende,
Medemblik. Dit keer compleet zouden zij de oorwassing van vorig seizoen, 9.0, proberen te revancheren. Helaas voor hun
bleek al snel dat dit een kansloze missie was. Traditiegetrouw schoten wij als een komeet uit de startblokken. Alsof wij niet 3
maanden stil hadden gestaan, werden wij meteen getrakteerd op leuk combinatievoetbal. Binnen 8 minuten stond er al 2-0
op het nieuwe scorebord. De eerste kwam tot stand na een dieptepass van Liede. Mirka geloofde erin en troefde de laatste
vrouw, die het voetballend probeerde op te lossen af, 1-0. Twee minuutjes later lag nummer 2 er al in. Vanuit het middenveld
was het een daverende pegel van Naomi die de keep kansloos liet. Hartelijk welkom Naomi. Hierna viel de score even stil.
Toch bleven wij alleraardigst spelen. Wij hadden er duidelijk zin in. Mirka stuitte op de keep, Chemene vuurde over en het
e
wachten was op de 38 minuut. Lisa, vorig seizoen winnaar van de assistbokaal, gaf een puntgave voorzet op Nika.
Binnenkant voet, technisch hoogstandje, volleerde zij nummer 3 binnen. Dit was tevens de ruststand.
e
e
Zouden wij de 2 helft weer in staat blijken het tempo en spelniveau van de 1 helft te halen? Wij begonnen weer goed.
Wederom in de 6e minuut was het raak en wederom op aangeven van Liede was het ditmaal Killer Maxi die slim voor haar
tegenstander kroop en handig haar voetje tegen de bal zette 4-0. Wedstrijd beslist. Het gas ging er bij ons een beetje vanaf.
Het verjaardagfeestje van Mylou, de temperatuur en conditie deden zich gelden. Er was nog 1 doel om voor te strijden; het
nulletje achter. Helaas wist Medemblik met een zondagsschot, hoog in de verre hoek, hier een streep door te zetten.
Toch werd in deze wedstrijd al snel duidelijk dat het verdedigend bij ons wel goed zit. Sophie, ondanks een enkelblessure, is
weer scherp als vanouds. Bobbi keepte heel rustig en dat zij ook een lekker balletje kan trappen bleek uit haar uitverdedigen
en dat is toch het begin van de aanvalsopbouw. De twee backs, Liede en Lotte speelden een heel solide wedstrijd, waarin in
Liede met 2 assists meteen aan kop in het klassement staat.
Al-met-al speelden wij een lekkere pot voetbal. Bovendien zegt mijn gevoel dat wij nog veel beter kunnen. De groei is er nog
lang niet uit. Een mooi perspectief. Ik ben benieuwd wat wij komende zondag op de mat weten te leggen. Tegenstander
DESS is met 4-2 ten onder gegaan tegen Oosthuizen. Wij gaan het zien.
Albert de Braaf.
FC Purmerend MO15-2 - SC Purmerland MO15-1 : 0-1 (0-0)
De tweede wedstrijd van het seizoen voor de meiden van Purmerland en gelijk een beladen wedstrijd.
Nadat de eerste wedstrijd van het seizoen WSV met 3-1 om de oren had gekregen was vandaag de MO15-2 van FC
Purmerend aan de beurt om te ervaren wat voor een fantastisch team SC Purmerland op het veld heeft staan.
Met een ingetogen houding en zonder opgeheven hoofd liepen onze meiden het veld op en begonnen ze gelaten aan de
wedstrijd.
Al vroeg in de wedstrijd bleek dat de FC de beschikking had over invalsters die met kop en schouders boven de andere
speelsters uitstaken. Echter door de solistische instelling van de FC kon ons collectief voorkomen dat er geen doelpunt aan
onze zijde viel. Halverwege de eerste helft viel Jenna geblesseerd uit en stonden onze meiden met 10 in het veld. De rust
was daar en dat gaf de burger moet, want we waren halverwege en een punt lijkt binnen handbereik.
Na rust zien we Jenna weer in het veld en staan onze meiden als team te voetballen.
Een gevaarlijke uitbraak op rechts zorgt ervoor dat Laura de 0-1 in de touwen kan schieten.
De meiden zijn door het dolle heen en moeten dan nog een kwartiertje de 0 achterin houden.
Met nog een kleine 10 minuten te gaan moest de spits van FC het veld verlaten met een blessure en waren de rollen
omgekeerd. Onze meiden stonden met 11 en de FC moest alle zeilen bijzetten met slechts 10 meiden in het veld.
Het eindsignaal klinkt daar en de meiden waren zo blij alsof ze kampioen waren geworden.
Meiden van de MO-15, lekker blijven trainen en jullie kunnen meer dan jullie denken. Blijf als team presteren en dan gaan
jullie mooie wedstrijden tegemoet dit seizoen.
Dat ik alleen Jenna en Laura heb genoemd wil niet zeggen dat de andere meiden minder hebben gespeeld. Jullie hebben
allemaal stuk voor stuk jullie stinkende best gedaan, mijn complimenten!
Een trotse vader!
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Zaterdag 15 september 2018 is het zo ver, dan start de landelijke verkoop van loten voor
de Grote Clubactie! Dit is een hele mooie gelegenheid om de clubkas van onze
vereniging extra te spekken: 80% van de opbrengst van de loten gaat namelijk direct naar
de vereniging.
Bestedingsdoel:
Graag willen wij de kantine-inrichting vernieuwen.
Vorig jaar is er met de Grote Clubactie al een boel geld verzameld dat al gereserveerd
staat voor dit doel. Een nieuwe inrichting is best kostbaar en daarom hebben wij jullie hulp
weer hard nodig.
Wat wordt er van jullie verwacht?
Ga met de loten langs de deuren of neem ze mee naar verjaardagen, opa’s, oma’s en andere familieleden de hoofdprijs is €
100.000,-. Verkoop zo veel mogelijk loten, want 80% van de opbrengst is voor onze club en des te meer loten worden
verkocht, des meer kans op mooie prijzen. Want wat zit er voor de teams zelf in het vat, vraag je je af? Daarover vertellen we
je later meer.
Superloten
Wij hopen dat er per team minimaal 1 Superlot wordt gekocht. Een superlot is een soort mini-sponsoring van € 150,- door
een bedrijf of een team. Elk bedrijf of team dat een superlot koopt, krijgt een vermelding op onze facebookpagina en 50
loten. De hoofdprijs is € 100.000,- De ondernemer kan de loten bijvoorbeeld uitdelen aan zijn personeel.
De club krijgt 80% van de opbrengst – dat schiet lekker op!
Kun je een superlot verkopen, vraag je leider dan om de gouden envelop.
Binnenkort worden de lotenboekjes door de leiders uitgereikt!
Lees meer op!
www.clubactie.nl
DESS MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 3-4
Wat een sensationele wedstrijd speelden wij vandaag!!. En wat voor een ongelooflijke Houdini-act lieten wij zien!! Wie,
Houdini?, hoor ik Jullie denken. Wat is dat nou weer? Dat zal ik proberen uit te leggen. Houdini was een soort Hans Klok,
een illusionist uit de vorige eeuw. Zijn meest spannende act was dat hij zich met kettingen om liet boeien en in een groot
aquarium liet gooien. Iedereen kon door de glazen wand zijn geworstel zien om zich te bevrijden, terwijl zijn zuurstof
langzaam begon op te raken. Op het moment dat men dacht dat hij het loodje zou leggen, vielen de kettingen plots van zijn
lijf en kwam hij proestend en hijgend boven water. Een ovationeel applaus klaterde over hem heen! Nou zoiets lieten wij
e
e
vandaag ook zien. In de 13 minuut van de 2 helft kwamen wij met 3-0 achter en leken wij dood en begraven. Niemand die
meer een cent gaf voor onze kansen. Hoe hebben wij het dan toch nog voor elkaar kunnen krijgen om zegevierend van het
veld te stappen? Nou dat ging ongeveer als volgt.
Voor de aftrap was al duidelijk dat Noord-Hollandse poldermeiden gemiddeld minimaal 1 koppie groter en enige kilo’s
zwaarder zijn dan wij dat zijn. Dit leek op voorhand een fysiek duel te worden dat op een eveneens ruim bemeten veld van
maximale afmetingen gespeeld zou gaan worden. Toch namen wij meteen het initiatief in handen en probeerden wij via een
e
goede opbouw van achteruit de gaatjes te vinden. Een energiek DESS probeerde dit op inzet te compenseren. De hele 1
helft slaagden zij daar uitstekend in. Sterker nog, door een misverstand achterin kwamen zij zelfs op een 1-0 voorsprong.
e
En deden zij dat in de 23 minuut nog eens dunnetjes over 2-0. Het scorebord en het spelbeeld pasten totaal niet bij elkaar.
e
De hele 1 helft kregen zij niet 1 corner, heeft Bobbi geen enkele redding kunnen verrichten en was het balbezit 70-30% in
ons voordeel. Natuurlijk lag het ook aan onszelf. Schoten van Naomi, Mirka en Nika gingen naast en over. Uit een corner
e
kopte Romee naast en leek Chemene te scoren, maar ging de bal miraculeus voorlangs. Nee, het moest dan maar in e 2
helft gebeuren.
Ondanks de negatieve tussenstand bestond nog steeds het gevoel dat 1 goaltje van ons wonderen kon verrichten. Wij
begonnen weer met een schot van Demi dat naast ging en een listig hakje van Romee dat vaart miste. De beslissing leek in
e
de 13 minuut te zijn gevallen. Even daarvoor werd een overtreding op Maxi ‘beloond’ met een inworp van DESS. Uit de
daaropvolgende voorzet werd gescoord en door ons heftig geprotesteerd. De bal werd vanaf een halve meter over de
achterlijn voorgegeven en gelukkig terecht afgekeurd. Toch was de concentratie even weg en wist DESS met een hoog
e
afstandsschot meteen te profiteren 3-0. Wedstrijd gespeeld! Nee, toch niet. In de 16 minuut stuurde Naomi Nika in de
diepte. Vrij voor de keep rondde zij koel af 3-1. De eretreffer was binnen, maar smaakte naar meer. Binnen 2 minuten wist
Lisa op identieke wijze nummertje 2 in het netje te leggen. En nu begon de paniek bij DESS toe te slaan en roken wij op onze
beurt bloed. Die grote, sterke meiden bleken toch maar zeer beperkte voetbalsters te zijn en kregen problemen met de
e
conditie. De gaatjes begonnen te vallen. En dan is Nika op haar scherpst. Haar 2 kwam op aangeven van Lisa en bracht
e
ons in de 24 minuut weer langszij. 3-3. Nooit meer verwacht, maar nog was onze honger niet gestild. Volgens het principe
van “erop en erover” werd DESS geen seconde rust gegund. Zou Mylou hem dan maken? Nee helaas, vrij voor de keep
koos zij voor het midden. Chemene dan misschien, nee weer niet, haar actie eindigde in een harde botsing met de keep.
e
Maar dan toch, 34 minuut, het terugleggen van Romee op Mirka. Vanaf een vrolijke pakweg 20 meter verdween de bal hoog
en onhoudbaar in het doel. Het onwaarschijnlijke was dan toch gebeurd. De heel terechte beloning was daar, van 3-0 naar 34 In 18 minuten. Ongelooflijk! Het arme DESS was gebroken en ging wanhopig op zoek naar de gelijkmaker. Tevergeefs, de
overwinning was aan ons.
Meiden, wat ik nu schrijf geldt voor jullie allemaal. Wat jullie aan karakter hebben getoond, in een wedstrijd waarin alles tegen
leek te zitten, is zeldzaam. De les van vandaag is dat als wij het geloof in eigen kunnen blijven houden wij tot heel mooie
e
dingen in staat zijn. Als beloning kunnen wij zondag als 1 in de bekerpoule eindigen. In de wedstrijd tegen Oosthuizen
hebben wij aan een gelijkspel genoeg. Maar daar gokken wij niet op. Wij gaan vol voor de winst.
Albert de Braaf.
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HSV Sport 1889 JO16-2 – SC Purmerland JO16-1 : 2-2 (1-2)
Het seizoen is inmiddels drie weken oud maar het is de JO16 uiteindelijk (met de nodige moeite) toch gelukt om dit seizoen
een aantal ouders aan zich te binden. Er is dit seizoen sprake van een teammanager, er is een coach en er zijn twee
veldtrainers gevonden voor de trainingen op de maandag. Hopelijk zal het niet lang meer duren voordat er voor trainingen op
de donderdag ook een oplossing wordt gevonden. Het seizoen kan dus van start met vandaag een bekerwedstrijd in het
zonnige Zwaag op het programma. Na aankomst op het sportcomplex valt het oog meteen op een flyer waar er dringend
spelers worden gezocht voor de JO16-2 van HSV, welke spelers doen er dan vandaag mee? Diverse spelers van HSV
hebben ook geen tenue waardoor de wedstrijd twintig minuten later pas kan starten. Met twaalf spelers aan de kant van de
JO16 wordt er uiteindelijk afgetrapt, Maurits, Joël en Taner moeten door blessures of ziekte verstek laten gaan.
De start van de wedstrijd is prima, er is veel balbezit en veel persoonlijke duels worden gewonnen. Na tien minuten is het
even schrikken omdat Sam ongelukkig op zijn rug valt en roerloos blijft liggen. De spelers van HSV blijven echter
doorspelen, dit na duidelijke instructies van de coach. Een ander opvallende situatie is de grensrechter van HSV, bij gebrek
aan belangstelling van de aanwezige ouders heeft een speler uit het team deze taak maar op zich genomen. Deze speler is
echter niet op de hoogte van de (gewijzigde) buitenspelregels en weet spelers van Purmerland zelfs op eigen helft af te
vlaggen. De scheidsrechter gaat hier een aantal keer in mee maar gaat dit uiteindelijk steeds meer op zijn eigen inzicht
beoordelen en fluit een uitstekende partij. Na eens half uur weet Purmerland kort achter elkaar met twee mooie combinaties
op voorsprong te komen maar straft HSV een foutje kort voor de rust genadeloos af met een prachtig doelpunt.
De tweede helft start grimmig en fysiek, er zijn kort na elkaar een paar flinke overtredingen en vervelende opmerkingen maar
de spelers laten zich niet uit de tent lokken. Aan de zijlijn volgt ook een discussie met de inmiddels verhitte coach van HSV
die weer instructies geeft aan spelers om door te spelen nadat een speler met gestrekt been keeper Damian vol in het
gezicht raakt. De conditie begint halverwege de tweede helft bij een aantal spelers duidelijk een rol te spelen, het speeltempo
ligt hoog en HSV heeft zichtbaar meer “lucht” in het team. Positioneel staat het hierdoor een aantal keer niet goed en kort
voor tijd valt dan toch nog de gelijkmaker. Qua voetbal alsmede conditioneel zijn er nog de nodige stappen te maken. Met de
inzet zit het echter wel snor, er is door de spelers van de JO16 vandaag heel hard gewerkt.
Verder heeft de JO16 zich niet laten provoceren en is het blijven voetballen en verdient dit een dikke pluim.
Oosthuizen MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 1-2
e
Het seizoen is nog jong, maar toch hebben wij het 1 succesje al te pakken. Traditiegetrouw begint de nieuwe jaargang met
een poule waarin na 3 wedstrijden de winnaar verder mag in de knock-out fase van de beker. Met de volle buit in handen zijn
e
wij dat geworden. Daarvoor moest vandaag tegen Oosthuizen minimaal gelijk gespeeld worden. Zij hadden de 1 2
wedstrijden immers ook gewonnen. Zou dit weer zo’n thriller worden als vorig weekend tegen DESS? Nou niet echt. Binnen
e
40 seconden had Nika, haar 4 alweer, op aangeven van Romee er in liggen. Een droomstart dus. Helaas wisten wij niet
meteen door te drukken en de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Nika stuitte op de keep en uit een corner van Lisa kopte
Romee over. Hierna moest Bobbi handelend optreden toen Oosthuizen er via de counter razendsnel uitkwam. Hoe komt het
e
toch dat zij altijd van die rappe aanvallers lijken te hebben? In de 31 minuut kwam voor mij het hoogtepunt van deze dag.
Een ragfijne dubbele een-twee tussen Maxi en Chemene werd door de laatste koeltjes afgemaakt.Op prachtige wijze kwam
de 0-2 tot stand. Hiermee bewees Chemene dat haar vorm per wedstrijd stijgende is. Waar gaat dit eindigen?
Jammer dat Maxi op aangeven van Romee, zelf ook niet een goaltje mee kon pikken. Vrij, midden voor de goal probeerde zij
Zlatan Ibrahimovic te imiteren. Haar atletische karatetrap werd door moeder Astrid zeer gewaardeerd. Ruststand 2-0 dus.
e
De 2 helft werd door ons zeer slordig begonnen. De concentratie was compleet verdwenen, dit terwijl de buit toch echt nog
e
niet binnen was. In de 1 minuut leek het tot 2 maal toe compleet verkeerd te gaan. Maar Bobbi en de lat brachten redding.
Daar ontsnapten wij even. Hierna pakten wij de draad gelukkig weer op. Het spel voltrok zich grotendeels op de helft van
e
Oosthuizen en de kansjes konden dus niet uitblijven. Uit een corner van Lisa peerde Maxi over. In de 15 minuut eindigde
een opstomende actie van linksback Mirka! met een schot voorlangs. Vlak nadat Lotte met een technisch perfecte volley het
doel onder vuur genomen had, viel de treffer aan de andere kant. Weifelend optreden centraal achterin was genoeg om er
weer een wedstrijd van te maken 1-2. Oosthuizen had nog een kwartier om de spanning volledig terug te brengen. Toch
staan in mijn boekje vooral kansen voor ons genoteerd. Chemene die er 2 maal door was, maar de keep trof. Nika over en
Romee hard voorlangs en dus bleef het maar bij een benauwde 1-2. Inmiddels liep de laatste minuut en mocht Oosthuizen
nog een corner nemen. Vanuit een huts-kluts situatie leek de treffer gemaakt, maar gelukkig bracht het lange been van Mirka
e
redding en werd er direct hierna afgefloten. De derde winst op rij was binnen en daarmee de 1 plaats in de poule. Leuk!!
Edwin, die dacht dat hij nog op de Volendammer kermis stond te tappen, vond dit een terechtetraktatie waard. Lekker.
En dan komende zondag. De aftrap voor de competitie. Opnieuw spelen wij uit. Dit keer gaan wij naar Avenhorn, waar Kwiek
’78 ons trappelend staat op te wachten. Door de bekerwedstrijden zijn Edwin en ik een hoop wijzer geworden. Hopelijk gaan
wij gewoon verder met wat wij tot nu toe doen; winnen. Ik heb er vertrouwen in.
Albert de Braaf.
Kwadijk JO16-1 - SC Purmerland JO16-1 : 3-1 (2-1)
Ondanks de slechte weersvoorspellingen kan de JO16 vandaag zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen onder
uitstekende omstandigheden starten. Op een prima grasveld met heerlijk weer wordt er om 10:30 uur afgetrapt en neemt de
JO16 meteen brutaal het initiatief zonder nog echt gevaarlijk te worden.
Op een wat gelukkig wijze weet de JO16 na een kwartier spelen op een verdiende voorsprong te komen als een verdediger
van Kwadijk de bal in zijn eigen doel werkt. Het staat echter binnen een minuut alweer gelijk als een aantal spelers even niet
staan op te letten, een tweede tegentreffer volgt ook snel waardoor de JO16 met een achterstand gaat rusten.
In de tweede helft staan er in de beginfase twee gelijkwaardige teams op het veld waar grote kansen uitblijven.
Via een afstandsschot weet Kwadijk echter de voorsprong te vergroten.
Hierna begint er een fase waar de JO16 prima staat te voetballen en echt veel sterker is. Er zijn een paar mooi combinaties
en aanvallen en tot drie keer toe duikt er een speler alleen op voor de keeper maar ontbreekt het aan scherpte.
Een valse start helaas maar met genoeg pluspunten, zeker in de tweede helft!
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Pupil van de Week Indy Schreuder
Datum Zondag 30 september
SC Purmerland 1 – HYS 1
Indy, hoe oud ben je? Ik ben 8 jaar
Op welke school zit je? Kawama (de kraal)
In welk team zit je? mo11
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Nico, Mirco en Sonja
Waar sta je in het veld? Recht/links midden of spits
Waar ben je goed in met voetbal? De bal afpakken en overspelen
Wat vind je het leukst aan voetbal? Dat je samen met elkaar een team bent
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Dat mijn vriendinnen in mijn team
spelen
Wat wil je bereiken met voetbal? Dat ik meer dan 50 goals kan maken
Van welke profclub ben je fan? AJAX
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 – HYS 1 Het wordt 1-1
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!!

Kwiek'78 MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 2-4
En toen was het herfst. De aftrap voor weer een nieuwe competitie werd gedaan onder een gestaag vallende regen. Een
regendie de sporen van de wedstrijd voor ons op het omgeploegde veld had achtergelaten. Het zag er bedrieglijk goed uit
maar was in werkelijkheid loodzwaar om op te spelen. Een reden genoeg voor de niet fitte Bobbi om af te zeggen. Omdat
Fleur eveneens geblesseerd is, moesten wij op zoek naar een nieuwe keep. Gelukkig hebben wij Liede in het team. Bij deze
Liede nogmaals bedankt. Omdat Lisa ook af moest haken, werd het al-met-al een beetje improviseren. Mogelijk dat dat de
reden was waarom ons spel er slordig, gehaast en onzorgvuldig uit zag. De kracht van Kwiek ligt in de aanval en de zwakte
duidelijk in de verdediging. Zo kwamen wij zonder goed te spelen toch makkelijk aan de 2-0 voorsprong. Verkeerd
e
e
uitverdedigen, in de 17 minuut, leverde Romee haar 1 treffer op. Bij de bekerwedstrijden heeft zij haar kruit droog
gehouden, maar nu meld onze topscorer van vorig seizoen zich weer aan het front. Lekker. Jammer dat vader Edwin er niet
bij aanwezig was. Geveld door een opspelende hernia was het leeg naast mij in de dug-out. Nadat de actieve Djoni 2 maal
dichtbij een treffer was, werd het door opnieuw verkeerd uitverdedigen toch 2-0. Dat Nika dit hele seizoen al scherp is,
bewees zij nu ook weer. Vanuit het middenveld legde zij de bal loepzuiver In het verlaten doel. Het laatste kwartier voor
e
rust verzuimden wij de score verder uit de bouwen. Wij speelden inderdaad slordig. Een duidelijk verbeterpuntje voor de 2
helft. Wij begonnen wat scherper en leken al snel op 3-0 te komen toen Chemene erdoor was. Helaas kwam zij op haar
e
linkerbeen uit en is zij toch echt heel erg rechts, dus bleef de treffer uit. Die viel toch in de 6 minuut. Op aangeven van
e
Romee noteerde Nika haar 2 van de middag. 3-0. Buit binnen? Nou nee, ons echte gerommel begon nu. Een kwartier
lang stond ik te kijken naar een spelbeeld dat ons onwaardig was. Werkelijk alles ging verkeerd. Het was zelfs zo dat ik
begon terug te denken naar 2 weken geleden. De wedstrijd tegen DESS. Toen wij een 3-0 achterstand binnen een poep
en een scheet wisten om te buigen naar een 4-3 voorsprong. Dit leek ons nu, omgekeerd, te gebeuren. Kwiek kwam binnen
10 minuten op 3-2 en ons spel werd minder en minder. Terwijl de gelijkmaker dichterbij leek dan een grotere voorsprong was
e
de verlossing in de 26 minuut toch daar. Eindelijk een goede opbouw en een prachtige splijtende pass van Carmen op
Djoni. Zij soleerde soepel langs haar tegenstander en belandde bijna op de achterlijn. Vanuit een moeilijke hoek vond zij toch
e
e
het gaatje en maakte zij haar 1 en onze 4 . Het voelde als een bevrijding en plots gingen wij weer lekker spelen. Nu was er
wel druk en wonnen wij wel de duels. Naomi en Demi kregen het middenveld in handen en als dat lukt dicteer je het spel en
komen de kansen als vanzelf. Jammer dat wij dat niet verder in de stand tot uitdrukking konden brengen. Terwijl de regen
e
onophoudelijk door bleef vallen, werd er bij een 4-2 stand in ons voordeel afgefloten. De 1 3 zwaarbevochten punten waren
binnen. Een felicitatie waard. Dat gold ook voor Carmen en Lotte. Beiden waren jarig geweest en deelden hun traktaties uit.
Dat ging er bij de door en door nat geregende meiden wel in. Als ruil kreeg Lotte de spelerstas mee. Daar kon zij de tanden
op stuk bijten, wat een bende! En dan volgende week. Een goede bekende, wederom Oosthuizen. Dit keer thuis op het bveld. Ik ben benieuwd hoe dat er na vandaag uit ziet.
Albert de Braaf.
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AVG
Zoals uw weet is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
De AVG houdt in dat verenigingen moeten opschrijven hoe zij omgaan met persoonsgegevens van hun leden en
vrijwilligers. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, waaronder dus voetbalclubs, krijgen meer verplichtingen om op
een juiste manier om te gaan met deze gegevens.
SC Purmerland neemt de privacy van haar leden uiteraard zeer serieus en wij zijn dan ook al enige tijd bezig geweest om zo
goed mogelijk aan de nieuwe wetgeving te voldoen.
Bij SC Purmerland werken veel vrijwilligers, maar de groep van vrijwilligers die in directe zin met veel data werken, zoals het
leden- en sponsorbestand, maar ook met de evenementen zoals een voetbalkamp, is beduidend kleiner.
SC Purmerland probeert dit zo zorgvuldig mogelijk te doen. Daarom hebben wij een privacy policy opgesteld. En in een
verwerkingsregister brengen we daarnaast in kaart welke data we verwerken, wie waar bij kan en hoe lang informatie
bewaard blijft.
Soms is het erg lastig om aan de ingewikkelde wetgeving te voldoen. Bijvoorbeeld omdat het door de KNVB verplicht te
gebruiken programma Sportlink er nog niet op is ingericht om bepaalde data na verloop van tijd automatisch te verwijderen.
Hoe houd je immers van al je leden bij wie wel en niet op de foto wil voor PR-doeleinden?
Aan de hand van de door de KNVB beschikbare tool hebben wij echter dit proces doorlopen en hebben de maatregelen
genomen die nodig zijn om aan de wet te voldoen.
Het bestuur

Contributie inning
Begin oktober zal het bedrag voor de contributie en het kledingplan (Eur 2 per lid per maand) via een automatische incasso
worden geïnd.
De contributie is verhoogd conform prijsindex CBS en ziet er als volgt uit:
Senioren
JO19&18

€
€

188
155

JO17&16
JO15&14

€
€

145
137

JO13&12
JO11&10

€
€

125
115

JO9&8
Kabouters

€
€

107
62

Zaalvoetbal

€

155

Niet spelend lid
Donateur

€
€

85
44

Rekenvoorbeeld: voor 1 spelend lid in de JO13, bijvoorbeeld, betekent dit dat volgende week een bedrag van Eur 145 wordt
afgeschreven (Eur 125 contributie + Eur 20 (10 maanden Eur 2) kledinggeld).
Indien het voor u financieel niet haalbaar is dat dit bedrag in één keer wordt afgeschreven, verzoeken wij u via e-mail contact
op te nemen met onze penningmeester: hamadizaghdoudi@me.com.
Geen vrijwilligers, geen club! Theo Bosschieter vrijwilliger 2018
Traditioneel vond afgelopen zaterdag het vrijwilligersfeest plaats. We hadden 68 aanmeldingen. Zo’n kleine 60 waren er
uiteindelijk, niet slecht voor zo’n klein regio cluppie. Scheidsrechter, schoonmaker, leider, trainer, bestuursdienst,
barmedewerker, we hebben jullie ongelovelijk hard nodig!
De vrijwilliger van het jaar, altijd een puzzle. Unaniem kozen we voor Theo Bosschieter: Theo is een Purmerlander in hart en
nieren. Hij is niet alleen onze consult, hij doet veel meer. Dit jaar een nogal warme zomer, dus veel werk voor veld2. Onze
Theo was er dag en nacht om het veld op orde te krijgen. Theo grote klasse voor jouw inspanningen: jij bent onze vrijwilliger
van 2018! Proficiat
Voor iedereen een natje en een droogje. De bbq was verzorgd door Rob Wortel, was weer van grootse klasse! Gezellig de
voetbal aan en iedereen genoot.
Volgend jaar wee hoor!
Met vriendelijke groet,
Maarten Ligthart
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SC Pumerland MO19-1 - Oosthuizen MO19-1 : 7-1
Wat een onrustige voorbereiding hadden wij deze week. Blessures van Carmen en Lisa. Fleur die ook nog niet fit was. Rots
in de branding, Sophie, die deze week Snuf en Snuitje speelde.
Daar bovenop nog Djoni en Naomi, die donderdag op de scooter op weg naar de training, door een auto , vol in de flank
getroffen werden en de avond eindigden in het ziekenhuis van Hoorn. En als klap op de vuurpijl Romee, die zondagmorgen
wegens een geheimzinnige ziekte, genaamd Ilpendammerkermis, moest afzeggen. En tot slot Mirka, die vanwege een
fotoshoot met haar paard, jaja,, ook later zou aansluiten. Hoe moesten wij in hemelsnaam de wedstrijd tegen een op
revanche belust Oosthuizen tot een goed eind zien te brengen?
Gelukkig kunnen wij nog putten uit de MO17. Frank had 2 meiden bereid gevonden op een vroege zondagmorgen nogmaals
het voetbaltenue aan te trekken. Esther voor het verdedigende werk en Minke als creatieve aanvulling op het middenveld.
Gelukkig was ons slot op de deur, Sophie, ook weer wedstrijdfit. En oh wonder, als een Lazarus uit de dood herrezen,
konden wij ook nog over Naomi beschikken. En dat scheelt een flinke slok op de borrel. Heerlijk!
Al-met-al waren wij er helemaal klaar voor. Met Carmen en Lisa, als toeschouwers, in de dug-out trapten wij af. Oosthuizen
heeft een ploeg die vooral gevaarlijk Is vanuit de omschakeling (mooi voetbaljargon). Met andere woorden, wij vallen aan en
zij counteren. Dat was ook het spelbeeld. Wij speelden veelal op hun helft en zij braken er via de 2 razendsnelle
buitenspeelsters uit. Sophie, als vrije laatste verdedigster, pikte alles wat er doorheen glipte, feilloos op en bezorgde de weer
e
in het doel staande Bobbi, een heel rustige 1 helft. En wij op onze beurt, wat deden wij zelf in aanvallende zin? Nou vraag
dat maar aan Lotte. Zij loopt al pakweg ruim 10 jaar op de Nederlandse voetbalvelden rond te stappen en zal alle kilometers
bij elkaar opgeteld al minimaal 1 keer de aarde rond gelopen zijn. Al deze energie heeft welgeteld tot 1 doelpunt geleid. En
e
nu? In de 1 helft presteerde zij het om een onvervalste hattrick op haar naam te zetten. Ongelooflijk!!
e
e
In de 14 minuut was het uit een vrije trap van Liede dat zij bij de 2 paal opdook en doel trof. Dit gaf de burger zoveel moed
dat zij 8 minuten later een solo met een schuiver in de verre hoek beëindigde, 2-0. En nog was haar koek niet op.
Uit een voorzet van Maxi, kreeg zij een knietje tegen de bal en hobbelde het leder vervolgens over de doellijn. Trilogie
voltooid! Jammer dat haar ouders deze uitbarsting van scoringsdrift grotendeels hebben gemist. Met een 3-0 tussenstand
zochten wij de kleedkamer op. Tijd voor een limo.
Esther, die zich uitstekend staande heeft gehouden, moest werken en dat gaf ons de gelegenheid om Minke in te brengen.
e
Jammer dat onze 1 20 minuten weer zo’n fase lieten zien, dat wij het helemaal kwijt leken te zijn. Veel te gemakzuchtig
gaven wij het initiatief uit handen en maakte Oosthuizen daar gretig gebruik van. Na eerst de paal geraakt te hebben was het
e
in de 12 minuut raak, 3-1. Vervolgens hebben wij nog 10 minuten zitten kijken naar een tegenstander die zijn kansen rook
e
en ook kreeg. Volkomen onnodig, maar toch gebeurde het. Tot de 30 minuut. Een pass van Mirka op Minke was de
e
inleiding. Met een fraai steekpassje vond zij Chemene, die heel rustig onze 4 binnenschoof. Het breekpunt voor Oosthuizen.
In het restant van de wedstrijd liet het team zien wat het in zich heeft. Ons beest, Demi, boorde een tank met wat extra
energie aan en liep te buffelen dat het een lieve lust was. Naomi bewees waarom zij voor ons zo belangrijk is en Minke kon
hier prachtig van profiteren. Haar plekje als schaduwspits past haar precies. Gezegend met een goede trap, rust en overzicht
had zij een grote inbreng in ons spel. Via haar werd Chemene aangespeeld die de pass op Nika gaf en dat betekende de 51. Nika? Hoor ik jullie denken. Deed die ook mee? Jazeker, tot op dit moment waren haar gedachten meer bij haar eigen
bedje geweest. Na een verhuizing en verbouwing had zij eindelijk weer op haar eigen kussen geslapen en dat lag lekker!!
e
Met onze 6 , wederom op aangeven van Minke, bleek zij weer helemaal wakker te zijn. Het slotakkoord was voor Chemene.
e
Zij vond dat zij haar misser in de 1 helft nog niet helemaal had rechtgezet en deed haar nummer 2 in het zakje. Wederom
op aangeven van Minke. Eindstand 7-1.
Conclusie, de maand september hebben wij zonder puntverlies weten af te sluiten. Wij liggen dus goed op schema. Zeker als
wij komende zondag de lastige uitwedstrijd, tegen RKEDO, winnend weten af te sluiten. Dan zijn wij de enige ploeg nog met
de volle buit in handen. En dat zou heel leuk zijn, toch?
Albert de Braaf.
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