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Opgericht 7 juli 1933

59e jaargang

Dinsdag 6 november 2018

Nummer 02

Pupil van de Week
Datum 14 oktober 2018
SC Purmerland 1 – Arsenal ASV 1
Thomas, hoe oud ben je?

9 jaar

Op welke school zit je?

De Kawama

In welk team zit je?

Jo-10

Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Arthur en Rafet
Waar sta je in het veld?

Midden

Waar ben je goed in met voetbal?

Hard rennen en scoren

Wat vind je het leukst aan voetbal? Scoren!
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland?
Dat ik met mijn vrienden ben en voetbalkamp
Wat wil je bereiken met voetbal? Prof worden
Van welke profclub ben je fan?

Ajax

Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 - ?

2-1

Wil je nog iets meer vertellen over jezelf?
Ik vind het leuk dat ik pupil van de week ben

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

SC Purmerland MO15 - Het andere Oranje NO15-4 : 1-0 (0-0)
Op de vrijdagavond had Hans de Koning met zijn wijdbroeken de eerste overwinning binnen geharkt in het palingdorp. Dit
schokeffect is van korte duur geweest want de MO15-4 uit het palingdorp ging vandaag met lege handen naar huis.
De MO15 van Purmerland was nog niet compleet, want Sanne was een weekendje weg en Sanna is nog niet volledig
hersteld. Mogelijk dat beide dames aankomend weekend wel weer van de partij zijn. Zonder wissels, maar wel met meer dan
100 % inzet gingen de meiden al tikkend richting het doel van de wijdbroeken. De wijdbroeken daarentegen waren niet zo
gevaarlijk voorin en moesten het vooral hebben van hun aanvoerster die negatief de aandacht trok. Met katten gemauw en
andere dieren geluiden probeerde ze iedereen te entertainen, maar onze meiden trokken zich daar niets van aan en
speelden lekker door. Op elke linie stond het lekker en echt gevaarlijk is het niet voor het doel van Roos geweest.
Tot het moment in de tweede helft dat Jenna een vrije trap mocht nemen op ongeveer 25 meter van het doel. Iedereen
gespannen afwachtend of ze met een hard schot de keepster kon verrassen. Helaas ging het schot net naast. De MO15 ging
vrolijk door met aanvallen richting het enthousiaste publiek voor de kantine. Een afgeslagen bal komt voor Jenna haar voeten
en ze twijfelt geen moment wanneer ze ziet dat het doel leeg is. Met een harde knal schiet ze de bal in de touwen en staat
het 1-0. Met nog een kleine 10 minuten te spelen zit iedereen met de billen bij elkaar, maar dan klinkt het laatste fluitsignaal
en zijn de meiden door het dolle heen. Gewonnen!!
Meiden, lekker gevoetbald en ga zo door!
Een trotse vader!
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Wie koopt een superlot van SC Purmerland?
SC Purmerland doet mee met de Grote Club Actie. De jeugdleden zijn al fanatiek langs de deur aan het gaan om loten te
verkopen. Van elk verkocht lot krijgt de club 80%. De opbrengst van de Grote Club Actie wordt gebruikt om de kantineinrichting van SC Purmerland te vernieuwen.
Dit jaar zijn er ook superloten.
Wat is een Superlot?
Het Superlot vertegenwoordigt 50 reguliere loten. Het heeft een verkoopwaarde van €150,00 (50 x €3 per lot), waarvan 80%
rechtstreeks naar de vereniging gaat. Voor de Superloten is er een speciale, aparte trekking. Ieder verkocht Superlot geeft
kans op de superprijs: Het Grote Clubfeest (t.w.v. €5.000,00) voor de vereniging! Maar voor de koper (team of sponsor) zelf
is het Superlot ook interessant: hij ontvangt 50 reguliere loten waarmee hij zijn winkans op prijzen van de Grote Clubactieloterij aanzienlijk vergroot! Er zijn weer fantastische prijzen te winnen, met als hoofdprijs een bedrag van € 100.000,00.

Ideaal voor bedrijven en sponsoren!
Superloten (€150,00) zijn ideaal om te verkopen aan sponsoren en bedrijven die betrokken zijn bij onze vereniging. Elk
bedrijf dat een superlot koopt, willen wij bedanken door dit op onze facebookpagina en website te vermelden.Ben of ken jij
een bedrijf of sponsor dat een superlot wil kopen? Stuur een e-mailbericht naar secrscp@gmail.com en we nemen snel
contact op!

Het eerste superlot aan een bedrijf is verkocht!
SC Purmerland bedankt het bedrijf kenuwvluchtweg voor het kopen van een superlot.
Kenuwvluchtweg is gevestigd in Purmerend en is sinds 2010 de specialist voor uw ontruimingsplan,
ontruimingsplattegronden (vluchtwegplattegronden) en pictogrammen.
Kijk voor meer informatie op: www.kenuwvluchtweg.nl

De Grote Club Actie loopt nog steeds.
Wilt u of uw bedrijf ook een superlot kopen, stuur dan een e-mail aan: secrscp@gmail.com dan regelen wij de rest.
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RKEDO MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 3-2
Het was al weer een tijd geleden, eind april om precies te zijn, dat wij voor het laatst een nederlaag moesten slikken. Maar
vandaag was het dan zover. Zo vroeg in het seizoen was er al sprake van een heuse topper. Beide ploegen hadden zelfs
nog geen puntje laten liggen. Wie zou dat na vandaag nog kunnen zeggen?
Marcel, de vaste vlaggenist, was ziek en dus afwezig. Maar daar stond tegenover dat mijn trouwe wederhelft, Edwin, met
mobiele dug-out, zich wel weer langs de lijn genesteld had en als een God in Frankrijk de wedstrijd kon volgen.
In de openingsfase werd al snel duidelijk dat wij aan dit RKEDO de handen meer dan vol zouden hebben. Een lekker fel
ploegje dat ons over het hele veld kort op de huid zat. Zij waren dan ook degene die als eerste voor de gevaarlijke momenten
zorgden. Een schot naast en over waren de wapenfeiten. Het was dan ook heel vervelend dat zij door ons zelf in een zetel
geholpen werden. De snelle spits wist ons uitverdedigen te blokken en via de kluts verdween de bal over de doellijn. Vanaf
e
de 12 minuut moesten wij dus in de achtervolging. Wij deden echt wel ons best maar kregen ze niet in onze greep. Bij
vlagen combineerden wij aardig, maar echt uitgespeelde kansen wisten wij niet te scheppen. Sterker nog, een doeltreffende
combinatie door het centrum betekende in de laatste seconden voor rust de 2-0 achterstand.
e
Er lag voor ons in de 2 helft een helse klus te klaren. Nou geven wij onszelf niet zo snel gewonnen, maar dat het tegen dit
RKEDO heel moeilijk zou worden, was wel duidelijk. Snel scoren en meteen proberen door te drukken luidde de opdracht. En
e
zie, de 2 minuut was nog niet voorbij of hij lag er al in. Nika speelde Chemene aan die Romee in de loop bediende. Met een
magistraal stiftje verdween de bal over de verraste keep in het doel. Zo kennen wij Romee weer; niet teveel denken, gewoon
doen! 2-1, wij deden weer volop mee. Nu deel 2 van het plan; het doordrukken. En dat lukte niet. Even was RKEDO
aangeslagen, maar zij wisten zich snel weer te herstellen. Het spel golfde heen en weer, waarbij het meeste gevaar toch van
e
de ploeg uit Avenhorn kwam. Een voorzet kwam bij ons bij de 2 paal terecht, waarbij Maxi de bal leek weg te gaan koppen.
Echter een geraffineerd duwtje in de rug maakte haar kansloos waardoor haar tegenstandster ongehinderd kon profiteren. 31. Helaas beschikken wij niet over een V.A.R. en beslist alleen de scheids. Deze man op leeftijd was niet bepaald gezegend
met een grote actieradius en dacht alles vanuit de middencirkel te kunnen beoordelen. Niet dus. Het leek voor ons een
kansloze missie te worden. Nog een kwartiertje op de klok en 2 doelpunten achter. Met het wonder van DESS vers in het
achterhoofd werden de laatste krachten gemobiliseerd. Nog eenmaal zetten wij aan. Vanuit de draai vuurde Mirka hard op de
e
keep. Even later, 41 minuut, legde de week fitte Lisa, de bal op de weggestarte Mirka. Zij had goed naar Romee gekeken
dus werd de keep opnieuw met een boogballetje gepasseerd. 3-2. Nog 4 minuten + blessuretijd, ook minstens 4 minuten.
Helaas bleken die laatste compleet verdampt te zijn en kwam er een vroegtijdig eind aan deze wedstrijd. De nederlaag
was een feit en in alle eerlijkheid ook niet geheel onterecht. Maar ook hier leren wij van.
En dat gaan wij zondag laten zien. Thuis op het kunstgras tegen HFC gaan wij een concurrent afschudden en 3 puntjes aan
ons totaal toevoegen.
Albert de Braaf.
Sponsorovereenkomst ING verlengd
Onlangs is de sponsorovereenkomst tussen ING en SC Purmerland met 3 jaar verlengd.
Met instemming van de commissie die het scorebord tijdens het 75-jarig jubileum aan SC Purmerland heeft geschonken, is
het scorebord ING oranje gemaakt door onze andere sponsor TMS Design.
Afgelopen zondag waren Marcia Soons Besselink en Erwin Wals van ING bij SC Purmerland. Onze voorzitter Maarten
Ligthart heeft hen ontvangen en samen de wedstrijd van SCP1 tegen Arsenal gekeken.
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SC Purmerland MO19-1 - HFC MO19-1 : 5-3
Op deze vroege zondagmorgen was het moment daar om eindelijk eens de teamfoto te maken. Onder welhaast zomerse
omstandigheden werd er door de meiden op professionele wijze geposeerd. Keurig 2 rijen, de voorste op stoeltjes met keep
e
Bobbi in het midden en daarvoor 3 ballen. Op de 2 rij de grotere dames, geflankeerd door een trotse Edwin en
ondergetekende. Het is een fraai plaatje geworden.
En dan de wedstrijd. Wij hadden vandaag hoog bezoek. De Koninklijke HFC was te gast op ons bescheiden complex. Alle
sporen van de klaverjasavond waren uitgewist, de paden geveegd, het veld aangeharkt, de vlagen wapperden vrolijk en de
koffie was warm. Kortom wij waren er helemaal klaar voor. En dat bleek ook al snel. Binnen 12 minuten leek de wedstrijd een
e
gelopen koers. Nadat Mylou Mirka bediend had, schot ging naast, was het Mylou zelf die haar 1 leek te scoren. Haar poging
werd ternauwernood door de keep gekeerd. Hierna was het Lisa die Mirka in stelling bracht. Helaas kreeg ze de bal net niet
e
e
lekker mee. En er stonden pas 7 minuten op de klok. In de 10 minuut viel de 1 treffer. Een mooi opgezette aanval,
e
steekpass van Demi op Lisa, haar scherpe voorzet werd bij de 2 paal keurig door Romee binnengelopen. Hiermee ging zij
verder met waar zij zaterdag gebleven was, scoren! De 1-0 werd 2 minuten later al 2-0, toen Mirka vanaf randje
strafschopgebied de rechter bovenhoek vond. Dit ging onverwacht makkelijk tegen het nog ongeslagen HFC. Hierna vlakte
ons spel wat af. Wij hielden wel de controle, maar de scherpte voorin was even weg. Toch leek Djoni na een slalom op weg
e
e
naar de 3 . Zij deed alles goed, maar helaas verdween de bal op wonderlijke wijze niet over de achterlijn. In de 40 minuut
scoorde HFC. Zij kregen een vrije trap mee. Demi werd bestraft wegens hands, maar volgens haar kwam de bal toch echt op
haar ……! Even was de concentratie weg en prompt profiteerde HFC hiervan. Een leermomentje. Gelukkig kwam ons herstel
snel. Vlak voor rust was het opnieuw Demi die dit keer Djoni diep stuurde. Keurig wist zij Mirka aan te spelen die de marge
weer op 2 bracht, ruststand 3-1.
e
In de 1 2 minuten na rust hadden wij aan alle onzekerheid met een beetje meer geluk al een einde kunnen maken. Op
aangeven van Lisa piepte Romee en tussendoor. Rustig kijken, lekker in het hoekje schuiven. Niets aan het handje, maar
wat nu? De bal kuste de binnenkant van de linkerpaal, liep keurig over de doellijn en verdween via de rechterpaal weer het
veld in. Ongelooflijk. 30 seconden later stond Romee weer vrij voor de keep, maar die reageerde knap op haar inzet. Het
antwoord van HFC kwam direct vanuit een onderschepping in onze opbouw. In plaats van 4 of 5-1 was het plotsklaps 3-2! En
dat is toch iets heel anders. Zeker als HFC onze lat weet te raken, is het duidelijk dat dit nog steeds niet gedaan is. In de 12e
minuut schepten wij onszelf weer wat meer lucht als Chemene op aangeven van Nika nummertje 4 op het bord zet. Dit
mogen wij nooit meer weggeven. Maar zie, een kwartier voor tijd komt dat dekselse HFC weer in de wedstrijd. Binnenkant
paal rolt de bal bij ons binnen. 4-3. Opnieuw wisten wij ons op te richten en was het ditmaal Mylou, ja ja, die Nika Is staat
e
stelde onze 5 in het mandje te leggen. Zou dit dan voldoende zijn voor de overwinning? Ja, zeker als Bobbi zich als een
tijger voor de voeten Van de doorgebroken spits stort. Geen treffer en daarmee werd de 5-3 zege veiliggesteld. Wij houden
wel van lekker spannend. Het publiek Is de grote winnaar, maar toch mag het van mijbest wat eerder beslist worden. Beter
voor mijn bloeddruk.
En nu, op naar komende zondag. Een bekerrondje tegen Zouaven staat op het programma. Altijd leuk. Thuis om 10.00 uur
en dat na het verjaardagfeestje van Bobbi. Ik ben benieuwd.
Albert de Braaf.
Heb je een idee om een financiële bijdrage van de Club van 50 aan te vragen?
De Club van 50 bestaat uit mensen die Sportclub Purmerland een warm hart toedragen en de club met een jaarlijks bijdrage
financieel ondersteunen.
Jaarlijks kan iedereen een aanvraag indienen bij de Club van 50 voor het realiseren van een doel.
Uit alle aanvragen zal 1 doel gekozen worden. Gewoon simpel op basis van de meeste stemmen gelden!
Aanvragen waarbij de financieringsbehoefte hoger is dan het vermogen van de Club van 50 worden niet in behandeling
genomen. Aanvragen met een financiering hoger dan EUR 2.500,00 worden dit jaar niet in behandeling genomen.
Aanvragen kunnen worden ingediend door een e-mail te sturen naar clubvan50.scp@gmail.com met daarin opgenomen het
doel van de aanvraag en de financieringsbehoefte. De leden van de Club van 50 zullen dan hun stem uitbrengen.
Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?
Tot 15 november kunnen de aanvragen worden ingediend. De leden van de Club van 50 zullen de aanvragen per mail
ontvangen en daaruit zal dan 1 doel gekozen worden.
Alle inzenders krijgen een bericht met de uitslag welk doel een financiële bijdrage ontvangt.
Wilt u ook lid worden van de Club van 50?
U kunt lid worden door het invullen van het inschrijfformulier en dit te mailen aan clubvan50.scp@gmail.com.
Het inschrijfformulier is op de website van SC Purmerland aanwezig.
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Oefenwedstrijden Purmerland 1
Doordat het aantal teams in de competitie van Purmerland 1 (5e klasse C) uit 10 teams bestaat, is er nu een periode van drie
vrije speel weekeinden. Om toch wedstrijdritme te behouden, zijn er een aantal oefenwedstrijden ingepland.
De oefencampagne van ons vlaggenschip ziet er als volgt uit:
-

Dinsdagavond 23 oktober om 20.15 uur Purmerland 1 – ST. Adelbert 1 (thuis bij Purmerland)
Dinsdagavond 30 oktober om 20.15 uur Purmerland 1 – SDOB 1 (thuis bij Purmerland)
Dinsdagavond 6 november om 20.15 uur Purmerland 1 – PSZ 1 (thuis bij Purmerland)

Op zondag 11 november hervatten wij de competitie weer, thuis tegen SC Badhoevendorp.
Ook bij de oefenwedstrijden hopen wij op jullie support!
Keukenhuysch

Een nieuw bord langs het veld van Keukenhuysch,
De showroom is gevestigd aan de Ambacht 4 in Oostzaan waarin
zowel klassieke als moderne keukens te zien zijn, maar dit bedrijf
richt zich ook op Individueel Design: Uw ideeën, uw wensen
gecombineerd met hun ervaring, resulterend in een persoonlijk
keukenontwerp.
Combineer dit met de uitstekende en vriendelijke service en u vindt
er zeker uw droomkeuken.

SC Purmerland MO19-1 - Zouaven MO19-1 : 6-4 (beker)
The morning after het feest van Bobbi zaten wij alweer om kwart over 9 in de kantine van Purmerland. Sommigen moesten
zich de slaap nog uit de ogen wrijven, anderen konden gul gegeeuw niet onderdrukken. Wat zou dat voor effect op ons spel
e
hebben? Op de agenda stond de 1 ronde na de poulefase voor de beker. Hoe hier tegenaan te kijken? Voor de een is het
niet meer dan een leuke oefenwedstrijd, voor de ander een serieuze test om te zien hoe ver wij kunnen komen. In ieder geval
is het een wedstrijd en die speel je toch vooral om te willen winnen. Zo ook vandaag.
Tegenstander Zouaven is een veel scorende ploeg, die er gelukkig ook altijd wel een aantal tegen krijgt. Een doelpuntrijk
e
duel lijkt zich dus aan te kondigen. Toch duurde het tot aan de 34 minuut voordat Edwin de 0-0 van het bord kon halen.
e
e
Helaas was het Zouaven dat in 3 instantie als 1 wist te scoren. Tot dat moment waren wij de ploeg die de meeste
e
aanspraak op een doelpuntje mochten maken. Met name Lisa en Romee waren nadrukkelijk aanwezig. In de 5 minuut zette
Lisa voor en kwam Romee 1 teennageltje te kort en 10 minuten later moest de keep een schot van Lisa lossen en wist
Romee de bal in de herkansing net niet tussen de palen te krijgen. Schoten van Naomi en Mirka verdwenen naast en over.
Af en toe werden wij zelfs getrakteerd op artistieke, creatieve hoogstandjes. Een speelde zich recht voor onze neus af. Een
technisch perfect uitgevoerd hakje van Lisa achter het standbeen langs leverde een vloeiende aanval op welke door Djoni
net niet met een treffer bekroond werd. Verdedigend hadden wij goed in het snotje dat Zouaven het vooral van de snelle
counter moest hebben. Op zijn Noord-Hollands dus. Maxi en Liede wonnen de duels veelal en haalden daarmee de angel uit
e
hun spel. Tot die 34 minuut. Gelukkig waren wij niet aangeslagen en wisten wij voor rust de stand alweer gelijk te trekken.
Een snelle aanval over de as. Mirka tikt door op Romee, die aan een lange rush begint en toch nog heel koeltjes weet binnen
te schuiven, 1-1 en rust.
e
Het doelpuntenfestijn zou in de 2 helft pas echt beginnen en werd door ons geopend. Minuut 8, een vrije trap van Nika
belandt op het hoofd van Romee. En dat is ‘slecht nieuws’ voor een keep,. Zo ook nu, met een sierlijk boogje verdwijnt de bal
e
e
in het doel. 17 minuut, weer op aangeven van Nika is het Romee die haar en ons nummertje 3 in het netje legt. Haar 1
hattrick van dit seizoen. Mijn beroemde glazen bol vertelt mij dat het niet haar laatste zal zijn. Want daar heeft ‘die kleine
kabouter’ een patent op. Dat van ‘die kleine kabouter’ zijn Han’s woorden hoor, Romee. Eerst meent Zouaven nog onze paal
te moeten treffen, maar daarna gingen wij weer vrolijk verder. De 4-1 kwam na een mooie aanval van Nika naar Chemene bij
Djoni. Zij legde al haar venijn in een lekkere streep die de keep te machtig was. Als Lisa, van afstand, de keep ook nog weet
te verrassen lijkt met de 5-1 tussenstand een monsterscore in de maak. Toch was dit niet helemaal, of zelfs helemaal niet,
zo. Het spelbeeld veranderde zodanig dat Bobbi onze beste speelster werd. Keer op keer wist Zouaven door onze
verdedigende stellingen te glippen en bezorgde ze haar overuren. 5-1 werd 5-2 en zelfs 5-3! En dat met nog 10 minuten op
e
e
de klok. De verlossing kwam in de 40 minuut toen Chemene Mirka bij de 1 paal wist aan te spelen. Met een echt
spitsengoaltje werd het 6-3. Toch had Zouaven het laatste woord. De goed fluitende Mike keek al op de klok toen zij nummer
4 er nog in wisten te prikken en daarmee de eindstand op 6-4 bepaalden. Zo eindigde een sportieve wedstrijd opnieuw in een
overwinning voor ons, hetgeen inhoudt dat wij nog een bekerrondje gaan spelen. Wanneer en tegen wie? Dat gaat vanzelf
wel blijken. Wat wij wel weten is dat wij zondag AFC Amsterdam treffen. De volgende 3 punten lijken in de maak.
Albert de Braaf.
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AFC MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 0-7
Waren wij in de vorige competitiewedstrijd tegen de Koninklijke HFC de gastheer, nu was het omgekeerde het geval. Wij
mochten op audiëntie verschijnen bij de Amsterdamse evenknie, te weten AFC. Wij werden ontvangen door 2 gastheren, die
ons in accentloos Amsterdams hartelijk welkom heetten. Zij maakten ons wegwijs en vervolgens kon de zoektocht naar de
kleedkamer beginnen. Uiteindelijk kwamen wij bij een 4-tal kliko’s terecht, waarvan nummer 23 onze kleedkamer bleek te
zijn. Deze uitstraling had heel wat minder grandeur en paste beter bij het beeld dat de catacomben ons al had opgeleverd.
Hier is sprake van vergane glorie. Het wachten lijkt op het moment dat er een goddelijk bod op het complex wordt gedaan,
waarna daarop weer een aantal kantoorkolossen kunnen verrijzen. Het ging vandaag tussen het team met de meeste goals
tegen, AFC, tegen het team met de meeste doelpunten voor en dat zijn wij. Dus lekker opportuun gingen wij in een 3-4-3
opstelling de strijd aan. Vanaf de aftrap volop druk en spelen op de helft van AFC. Dat ruimtes dan kleiner worden is het
gevolg. Vandaar dat wij veel oefenen op allerlei vormen van positiespelletjes. De vraag was of het ons ging lukken dat in de
e
wedstrijd te laten zien. Hierin zijn wij bij vlagen zeker geslaagd. Het bal werd in de 9 minuut door ons geopend. Uit een
e
ingooi van Djoni kwam Nika op de achterlijn uit en werd haar haarscherpe voorzet een prooi voor Chemene. Bij en via de 2
paal verdween de bal in het netje. Hierna vielen wij zo’n 20 minuutjes stil. Wij hielden wel het initiatief en speelden veelal op
de helft van AFC. Wij kwamen ook wel tot doelpogingen, maar het was maar goed dat er een ballenvanger achter het doel
stond. Ik denk dat wij anders het landelijk nieuws hadden gehaald, vanwege de projectielen die er op de ring Zuid waren
e
beland. Het beeld veranderde toen Chemene Mirka in de 35 minuut wist aan te spelen. De simpele 2-0 werd 2 minuutjes
later gevolgd door een prachtige 3-0. Een half geblokt schot van Romee stuiterde vol effect richting achterlijn. Vanuit haast
onmogelijke hoek wist Chemene toch nog doel te treffen. Prachtig!! In de voorlaatste minuut was het Demi die op aangeven
e
van Romee hard en hoog de keep voor de 4 maal kansloos liet. Hierna zochten wij ons onderkomen op voor de limo en het
stichtelijke praatje.
e
e
Doel voor de 2 helft was in score de 1 helft te overtreffen en daarbij vooral het nulletje achter vast te houden. Had AFC het
e
idee nog iets uit te kunnen richten, dan waren zij daar al in de 1 minuut van verlost. Nika bediende dit keer Romee feilloos
en heel nuchter werd de bal binnen geschoven, 5-0. Het volgende hoogtepunt kwam toen wij een corner op links mochten
nemen. Mirka achter de bal. Schuin windje mee draaide de bal direct het doel in, of zat het voetje van Mylou of dat van een
verdediger er nog tegen aan? Wij zetten het doelpunt maar op naam van Mirka. Voor Mylou telt de schrale troost dat zij
vandaag haar beste wedstrijd in Purmerlandse dienst speelde. Nadat Chemene ditmaal Nika in staat stelde om de 7-0 te
e
maken, viel onze scoringsdrift stil en wisten wij onze 1 helft niet te overtreffen. De enige die dicht bij nog een treffer kwam
was Lisa. Helaas belandde haar vrije trap, via de keep op de lat. Wat echter wel lukte was voor het eerst dit seizoen het
nulletje achter te houden. Dat doen wij met z’n allen, maar toch wil ik de complimenten geven aan Maxi, Liede, Bobbi en
natuurlijk ons slot op de deur Sophie. Het was vandaag zelfs zo dat AFC in 2 keer 45 minuten geen enkele uitgespeelde
kans wist te creëren. Deze leuke wedstrijd kreeg nog een fraai vervolg, toen bleek dat Ajax (sorry Bobbi) Feyenoord kansloos
terug naar Rotterdam gestuurd had. Wat een topdag!
Als wij vooruitkijken naar komende zondag dan denk Ik dat wij weer zo’n wedstrijd gaan spelen. Dat zou leuk zijn want dan
krijgen jullie een dubbele traktatie. Edwin en ik zijn al aan het sparen.
Albert de Braaf.

Onze baas van de schoonmaak ploeg is 84 jaar geworden en dit werd maandag jl na het uit volle borst te zingen van lang zal
Ab leven gevierd met een enorm stuk appeltaart en lekker bakkie koffie van Simon . Ab we hopen dat je er nog vele jaren bij
mag zijn , namens de hele ploeg op de foto.
Jaap v Tinteren .
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SC Purmerland MO19-1 - Fortuna W. MO19-1 : 6-0
Wat valt er nou van deze wedstrijd te zeggen? Op papier staat een vrolijke 6-0 overwinning genoteerd, nulletje achter en 3
punten in de knip. Een traktatie waard. Daar is toch niets mis mee? Toch zit er ook een andere kant aan het verhaal.
Tijdens de warming-up zag ik op de andere speelhelft slechts 9 Fortunezen staan. Even later kwam scheids Dennis melden
dat dat inderdaad klopte en stelde hij de vraag ‘hoe nu verder te gaan?’ 9 tegen 9, of 2 van ons bij hun mee laten spelen?
Goed bedoeld, maar niet echt lekker. Besloten werd om met 11 tegen 9 te starten en te kijken hoe dit zou verlopen.
Zoals te verwachten viel werd het een stormloop op het doel van Fortuna. Als er binnen 5 minuten al 4-0 op het scorebord
had gestaan dan had dit het spelbeeld geen geweld aangedaan. Tweemaal Nika, 1 maal Mirka en 1 maal Maxi wisten de
score niet te openen. Wat was hier nu aan de hand? Wij hebben de meest scorende voorhoede, maar wisten dit maar niet in
de stand tot uitdrukking te brengen. Toegegeven, De 9 van Fortuna vochten voor wat ze waard waren, maar toch regen de
kansen zich aaneen. In het doel bij Fortuna stond een zwarte panter, een atletische meid die op de meest onwaarschijnlijke
e
e
wijze ballen wist te keren en ons tot wanhoop wist te drijven. Toch moest zij in de 17 minuut voor de 1 maal capituleren. De
ban werd door een pass van Maxi op Nika gebroken, 1-0. Nu meteen doodrukken. Dat lukte ons niet. Het veldspel en
e
veldbezetting was best goed. Wij tikten er vrolijk op los en stuurde Fortuna van het kastje naar de muur. In de 27 minuut
telde ik een aanval met 14 maal balbezit, mooie 1-2 tweetjes en een steekpass die eindigde bij Lisa. Haar knal vloog over.
e
En het bleef maar 1-0 en de rust begon al te naderen. Minuut 40, Romee, toch wedstrijdfit, vond bij de 2 paal Chemene
die haar inmiddels traditionele treffer meepikte en hiermee in het klassement van ‘topscorer’ aardig begint op te rukken.
Direct hierna was het Chemene die de assist op Mirka voor de 3-0 ruststand gaf. Ook in dit klassement draait zij goed mee.
e
e
Wat in de 1 helft niet lukte moest dan maar in de 2 helft gebeuren. De 9 van Fortuna zouden toch een keer moe worden.
Het spel breed en het tempo hoog moesten het gaan doen. Als wij vanaf de aftrap een dot van een kans niet weten te
benutten, blijkt er niets veranderd te zijn. De zwarte panter pakte alles wat er te pakken viel. Hoeveel benen had zij, hoe
lang waren haar armen en hoe groot haar handschoenen? Haar anatomie bleek toch die van een doorsnee mens te zijn.
Niets mis mee. Voor mij groeide zij uit tot held van deze wedstrijd. Maar ook zij kon niet verhinderen dat wij tussen het
missen doen ook driemaal wisten te scoren. Op aangeven van Mirka pikte Romee haar graantje mee. In de laatste 5 minuten
was Djoni trefzeker, 4-0. Dit was de eerste en enige keer dat de keep iets liet glippen. En het slotakkoord kwam na een
e
e
mooie pass van Naomi en leverde Chemene haar 2 en onze 6 op. Uiteindelijk een leuke score, maar toch gaan de
complimenten vooral uit naar Fortuna Tot aan de laatste snik bleven zij op sportieve wijze strijden, grotendeels op de been
gehouden door een geweldige keep. Wij op onze beurt bleven gedisciplineerd spelen en bezorgden Bobbi een vrije ochtend.
De 0 achter bleef onbedreigd op het bord staan en leverde mij en Edwin een lege achterzak op. Daar staat tegenover dat de
aanblik van een compleet team, genietend van de fristi’s, warme chocomel met slagroomtoeter of AA-tjes, ons ook een veel
waard is en ons een hoop plezier oplevert. Komende zondag wordt het een heel andere wedstrijd. Directe concurrent
Assendelft staat ons op te wachten. Dit is een mooie gelegenheid om te laten zien dat wij het scoren echt niet verleerd zijn
en gewoon weer met de 3 punten thuis komen.
Albert de Braaf.
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