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Opgericht 7 juli 1933

59e jaargang

Dinsdag 22 januari 2019

Pupil van de Week: Jip de Graaf
Datum 25 november 2018
SC Purmerland 1 – Nautilus AFC 1
Jip, hoe oud ben je? 10 jaar
Op welke school zit je? Koempoelan
In welk team zit je? Jo11/3
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Marcel de graaf
Waar sta je in het veld? Mid mid
Waar ben je goed in met voetbal? Hard schieten
Wat vind je het leukst aan voetbal? Spelen met mijn vrienden
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Dat mijn vrienden daar
ook spelen
Wat wil je bereiken met voetbal? Verbetering van conditie
Van welke profclub ben je fan? Geen
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 – Nautilus AFC
1? 5-2
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf? Ik zit al sinds de f-jes op
purmerland.
De eerste drie jaar was ik keeper, nu twee jaar middenvelder
Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze
week de PUPIL VAN DE WEEK!!
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Assendelft MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 3-1
Voorlopig lijken wij na vandaag, in de race om het kampioenschap, te hebben afgehaakt. In een wedstrijd, die op details
beslist werd, trokken wij aan het kortste eind. Hier was sprake van een duidelijk gevalletje van ‘scorebordjournalistiek’. Huh,
hoe bedoel je? Nou, dat de uitslag het spelbeeld geweld aan doet. Voetballend waren wij zeker niet de mindere, sterker nog,
ik heb een aantal keer staan smullen van de vloeiende aanvalsopbouw en de daaruit voortkomende kansen. De onderdelen
waarop wij de wedstrijd hebben verloren lagen enerzijds in het niet benutten van de mogelijkheden en anderzijds het tot 2
maal toe in de schoot werpen van de gelegenheid aan Assendelft om uit het niets wel toe te slaan. Vanaf de aftrap was al
snel duidelijk dat dit een zwaar potje zou worden. Assendelft gooide meteen al veel energie in de strijd, waar wij het
e
voetballend probeerden op te lossen. Toch waren de kansen voor ons. In de 5 minuut vuurt Romee op de keep, die de bal
moet lossen. Precies voor de voeten van Mirka. Hemeltje vrij voor de goal blijkt haar linkerbeen niet haar rechter te zijn en
e
verdwijnt de bal naast. In de 17 minuut verschijnt een mooie aanval. Via Mirka, naar de buitenkant, het fijne passje van
Chemene in de loop van Romee en de vrije doorgang richting keep. Niet dat de keep het geweten zal hebben, maar via haar
e
ketste de bal naast. In de 32 minuut zie ik een werkelijk prachtig opgezette aanval. Via Nika naar Romee. Romee vindt
Mirka, die vervolgens Romee weer aan speelt. Overal kwam Assendelft net een voetje te kort. Het passje van Romee eindigt
bij Djoni, die helaas de paal treft. Nog steeds 0-0 en Assendelft dat zich nog geen enkele kans en zelfs geen enkele
e
mogelijkheid wist te creëren. Tot de 36 minuut. Met windje mee verdwijnt een zondagsschot hoog achter Fleur in het net. 10. Wij leken snel te reageren, maar ook Nika trof niet meer dan de keep. Zo gingen wij met een vervelende, onterechte,
achterstand richting kleedkamer. Het goede nieuws was dat wij 45 minuten met wind mee voor de boeg hadden. Nog volop
gelegenheid om de zaken recht te zetten. Wij openden voortvarend met een schot van Demi dat een prooi werd voor de
goede keep. Helaas dus geen kadootje voor haar jarige moeder ( verdomd lekker appelgebak overigens) Het duel kreeg
steeds meer een fysiek karakter. Een onderdeel dat Assendelft beter ligt dan ons. Toch lieten wij ons niet willoos
e
onderschoffelen. Het wachten was op de 16 minuut. Weer zo’n vloeiende aanval. De 1-2 van Romee en Nika zette
eerstgenoemde vrij voor de, deze keer wel kansloze, keep en bracht ons weer langszij 1-1. Gerechtigheid! Romee haar
uitbarsting van vreugde en energie deed mij voelen alsof ik door een op hol geslagen neushoorn overhoop gelopen werd.
Bedankt Romee. De volgende 5 minuten bleken beslissend. Bij de eerste keer dat Assendelft weer op onze helft verscheen,
eindigde binnendoor uitverdedigen in een onbedoelde voorzet voor Assendelft. Opnieuw hoog troffen zij doel en waren wij
weer terug bij af. Als enige minuten later een te korte terugspeelbal in een kluts tussen een aanvaller en Fleur eindigt, zal je
net zien dat de bal tergend langzaam bij ons binnenhuppelt en er plotsklaps een 3-1 achterstand op het bord staat. De
resterende 20 minuten gaven volop inzet en strijd te zien, maar geen goed voetbal meer. Kansen vielen er ook niet meer te
noteren. Achterin bij Assendelft heerste een ‘ginger’ over haar territorium en ruimde alles wat er dreigend begon uit te zien.
Zo liep de wedstrijd naar zijn eind. Het laatste vermeldenswaardige feit kwam op naam van Maxi die de keep met een
lekkere schuiver nog 1 maal testte. Het veranderde niets meer aan de stand. De nederlaag was een feit. En nu? Het blijkt
dat het leven gewoon verder gaat. Wij kijken alweer vooruit naar de komende weken. De glazen bol ziet 3 wedstrijden die
ons ‘gewoon’ 9 punten gaan opleveren. Een fijn vooruitzicht. Allereerst gaan wij zondag DSOV aan de zegekar binden.
Lekker!
Albert de Braaf.
SC Purmerland MO19-1 - DSOV MO19-1 : 5-0
Op een frisse, maar zonnige, zondagmorgen floot scheids Peter, onder begeleiding van een straffe oosterwind, stipt om
12.00 uur af. Op de andere speelhelft stond DSOV ons op te wachten. Een ploeg die bivakkeert in de onderste regionen. Op
voorhand leken de 3 punten al een zekerheidje. Doel voor vandaag was om allereerst goed te gaan voetballen. Mooi
positiespel, de juiste veldbezetting, en lekker combineren, dan komen de kansen vanzelf. En komen de kansen dan volgen
de doelpunten automatisch. Dat is de meest succesvolle volgorde. Maar ja, dat benutten van de kansen is de laatste weken
niet ons sterkste onderdeel gebleken. Hoe zou dat vandaag gaan? Zonder Liede en Bobbi, maar met Fleur werd de strijd
e
aangegaan. Wij hadden de 1 10 minuten nodig om het kwaliteitsverschil in het spelbeeld tot uitdrukking te brengen, maar
toen begon het te lopen. En wat kan voetballen er dan leuk uit zien! Heel vlotjes liep het balletje van voet naar voet. Een
gedegen opbouw vanuit de keep, goed aanbieden, door- en opendraaien, kantelen, op de juiste plekken druk zetten. Het zat
e
er allemaal in. Nadat de eerste goede mogelijkheden nog geen doelpunten hadden opgeleverd, was het in de 17 minuut wel
raak. Op aangeven van Lisa maakte Nika haar en onze eerste van de dag. Een voorbode voor nog veel meer moois. Nika
had vandaag een zwervende rol als vrije spits. Voor het vuile werk werd zij in de rug gedekt door Demi. Die op haar beurt
e
Naomi achter zich wist. Tussen die 2 ontstond een mooie wisselwerking, die het 2 doelpunt opleverde. Naomi zette de
aanval op. Nu fungeerde Nika als aangever op de vervolgens opgestoomde Naomi die keurig afwerkte en de 2-0 op het bord
e
e
zette. Chemene had nog 2 dotjes voor het inschieten maar stuitte op de keep. In de 41 minuut vonden wij voor de 3 maal
e
het doel. Weer was het de actieve Nika die dit keer Romee, met de welwillende medewerking van de keep, haar 1 van de
dag liet aantekenen. Ruststand 3-0. Het was weer voor een warme chocomel met slagroom. Dus als wij nou achterin het
nulletje weten te houden, ja dan… Nog 45 minuten de concentratie vasthouden in een wedstrijd die allang niet meer om
winst of verlies draait, is ook een hele opdracht. Ik moet zeggen dat wij verdedigend niets hebben weggegeven. Een groot
compliment voor Maxi, Sophie en Fleur, maar ook voor gelegenheidsbacks Lotte en Lisa. Fleur heeft welgeteld 1 redding
hoeven te verrichten en het was maar goed dat zij zich warm had aangekleed. Wisten wij aanvallend nog iets te produceren?
e
Zeker wel. In de 4 minuut gaf een verre uittrap van Fleur Romee de vrije doorgang. Helaas tilde zij haar inzet over de keep,
e
e
maar ook over het doel. Wij waren het 1 half uur heel genadig voor DSOV en haalden niet het spelniveau van de 1 helft.
e
Tot de 32 minuut. Weer was het Nika die ons op gang bracht en Romee strak inspeelde. Intuïtief wist zij uit de draai met een
lekker schot de 4-0 te maken. Het mooie aan deze actie was dat zij zich, door zich goed aan te bieden, net dat metertje
ruimte had weten te verschaffen. Inderdaad proactief handelen. Het laatste kwartier swingden wij weer over het veld. Logisch
dat er nog een treffer zou volgen. Dit keer was het Djoni die Nika de beloning gaf voor haar ijzersterke wedstrijd. Bij 5-0
vonden wij het wel welletjes. Snel op naar de welverdiende warme chocomel met slagroom. De komende 2 weken spelen wij
2 keer uit tegen 2 middenmoters. Als de focus en instelling goed zijn, zijn wij dan 6 punten rijker. Allereerst moet Zwanenburg
ons volgende slachtoffer worden. Wij gaan het zien.
Albert de Braaf.
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Zwanenburg MO19-1 - SC Purmerland MO19-1 : 0-5
Ik loop al ruim 50 jaar op en langs de voetbalvelden, maar nog nooit speelde ik tegen Zwanenburg. Niet dat het erop stond,
maar anders had ik dit ook van mijn bucket list kunnen schrappen. Zwanenburg is de zij-instromer van onze competitie. Pas
3 wedstrijden gespeeld en daarin 4 punten behaald, met 6 doelpunten voor en ook 6 tegen. Kortom het profiel van een
middenmoter. Volgens hun leidster spelen zij niet het beste voetbal, maar leveren zij wel volop strijd, van begin tot eind. Wij
waren gewaarschuwd. Vanaf de aftrap kregen wij het beeld te zien zoals dat de afgelopen wedstrijden vaak het geval
was.De tegenstander wordt direct onder druk gezet. Het spel speelt zich dan ook voor 80 a 90% op de helft van de opponent
af en onze Bobbi kan vervolgens met een gerust hart een snipperdag opnemen. Dit zijn helaas ook wedstrijden waarin wij
niet geprikkeld worden tot grootse daden doordat de tegenstander ons daartoe dwingt. Nee, de prikkel moet vanuit onszelf
komen. De wil om via goed voetbal uiteindelijk doelpunten te scoren, daar gaat het dan om. Het goede voetbal heb ik
vandaag volop gezien. Er werd getikt dat het een lieve lust was. Zwanenburg stond erbij en keek ernaar. Tot het 16-metere
gebied. Vanaf daar ging het tot de 21 minuut steeds mis. Net dat voetje te kort, net naast of net over en anders had de keep
hem net nog wel. Inderdaad heel veel net-nietjes. Tel daarbij op dat wij ook gewoon pech hadden. Zoals bijvoorbeeld in de
e
15 minuut, toen Romee eerst de binnenkant van de linkerpaal en vervolgens binnen 30 seconden Lisa de binnenkant van de
e
rechterpaal weet te raken. Op trainen doen wij weleens latje-tik, maar paaltje-tik zou ook wat zijn. Tot in die 21 minuut
e
Naomi dacht ‘en nu is het genoeg!’. Ongeveer zoals afgelopen week schoof zij nu met buitenkant rechts de bal bij de 2 paal
naar binnen, 0-1. Het volgende doelpunt was een beetje bijzonder. Een scherpe voorzet van Lisa leek door Romee ingetikt te
worden, maar was weer een net-nietje. De doorgeschoten bal verraste een verdedigster volkomen en op schlemielige wijze
verdween het leder achter de eigen keep. De assist wordt achter de naam van Lisa genoteerd. Voor rust zagen wij nog een
leuke solo van Nika, die 2 man liet staan, eindigen in een redding van de goede doelwachter. Hierna was het snel richting
warme kleedkamer. Deze wedstrijd leende zich goed om een soort van ‘totaalvoetbal’ proberen te spelen. Een type spel met
onder andere veel positiewisselingen, opkomende backs en terugzakkende middenvelders, kortom met een hoge dynamiek
e
vol verrassingen. Dit zou nodig zijn om het massaal verdedigende Zwanenburg uiteen te spelen. In de 7 minuut lukte dat
voor het eerst. Weer Nika die, na een solo over de achterlijn, de keep In de korte hoek wist te verrassen, Lekker goaltje, 0-3.
In het daarop volgende kwartier zagen wij inderdaad leuk gevarieerd aanvalsspel, vanuit een opbouw van achteruit, waarbij
de flanken goed benut werden. Liede en Maxi stoomden regelmatig op en Lotte en Mylou waren offensief ook ongekend
e
actief. Dit alles zonder dat het een chaos werd. Heel mooi.Kansen volgden elkaar in rap tempo op. In de 21 minuut leidde
dat tot de 4-0. Nika ditmaal als aangeefster bracht Mirka in stelling. Snoeihard vloog de bal binnen. Een fijne pass van Lisa
was het presenteerblaadje waarop Chemene de kans kreeg. Via de keep eindigde haar inzet op de lat. In de laatste minuten
zouden wij nog 1 maal het net vinden. Uit een corner van Lisa wist Romee keurig met binnenkant voet binnen te tikken, 0-5.
De bekroning zou een treffer voor Maxi geweest zijn. Al 2 keer eerder was zij dichtbij. In de laatste minuut leek het dan toch
te gaan gebeuren. Helaas vloog haar vrolijke pegel net over. Het bleef bij 5-0. De najaarscompetitie loopt al aardig richting
winterstop. Zondag spelen wij voor de laatste keer een uitwedstrijd. Weer een middenmoter, DIOS, en weer 3 punten voor
ons. Het wordt eentonig. Dit keer wel met een tegentreffer, Sophie. Mijn financieel bankroet dreigt. Afgesproken?
Albert de Braaf.

Pupil van de Week: Finn Loots
Datum 9 december 2018 SC Purmerland 1 – Heemstede hfc 1
Finn, hoe oud ben je? 9 jaar.
Op welke school zit je? De Kawama.
In welk team zit je? Ik speel in JO11-4.
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Op maandag Hans en Ronald. Op woensdag Bart en mijn vader.
Waar sta je in het veld? Spits of linksvoor.
Waar ben je goed in met voetbal? Schieten op doel (met links en rechts). En ik ben snel.
Wat vind je het leukst aan voetbal? Doelpunten maken en het samenspelen met mijn teamgenoten.
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Dat er heel veel vrienden voetballen.
Wat wil je bereiken met voetbal? Ik wil bij Juventus spelen.
Van welke profclub ben je fan? Juventus.
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 – Heemstede hfc 1? 2-0
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf? Wat tof dat ik pupil van de week ben. Ik heb al elf doelpunten gescoord en
wil er nog veel meer maken!

Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze week de PUPIL VAN DE WEEK!!
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DIOS MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 0-4
Zo makkelijk als de uitslag doet vermoeden is het vandaag totaal niet gegaan. De vorige wedstrijden konden wij lekker ons
eigen spelletje spelen zonder dat het ons heel moeilijk gemaakt werd. Nu werden wij door een fel DIOS gedwongen om de
fysieke strijd vol aan te gaan. In de opstelling moesten wij wat improviseren omdat wij achterin Maxi en voorin Nika misten.
Verdedigend nam Lotte het over en aanvallend speelden wij zonder echte spits, maar was er een zwervende rol voor Romee
weggelegd. Vanaf de aftrap was duidelijk dat DIOS vroeg druk wilde zetten. Een rustige opbouw vanuit Bobbi werd zeker in
e
de beginfase moeilijk gemaakt. Dat dit krachten verslindend is, bleek al snel. Gedurende de 1 helft konden wij hier steeds
makkelijker onder vandaan voetballen. Als dan ook nog blijkt dat wij de slag op het middenveld weten te winnen dan wordt
het toch weer een wedstrijd waarin het initiatief aan ons komt te liggen, wij het meeste balbezit hebben en het spel zich
e
grotendeels op de helft van DIOS afspeelt. Rondom de 10 minuut klopten wij voor het eerst op de deur. DIOS werd
vastgezet en een aantal halve kansen was het gevolg. Djoni, Romee, Naomi, Demi en Chemene, zij allen wisten de trekker
e
net niet over te halen. In de 19 minuut viel dan toch de 0-1, of niet? Bij een vrije trap van Lisa stond Romee niet hinderlijk
buitenspel. De bal kwam bij Mirka die hem keurig breed op Romee legde, die hierbij niet buitenspel stond. Toch werd het
doelpunt afgekeurd en bleef het bij 0-0. Het is en blijft een lastig en verwarrend geval dat wel of niet buitenspel.Kort hierna
viel Lotte geblesseerd uit en Djoni in. Hiermee waren wij meteen door de wisselmogelijkheden heen. Mirka werd rechtsback
en Djoni linkerspits. Als de bedrijvige Romee nog een keer de keep treft en naast vuurt blijft het billenknijpen. DIOS probeert
vooral via 2 donkere parels op de counter toe te slaan. Op 1 bal na, die tussen Sophie en Bobbi in viel (redding Bobbi),
hebben zij geen enkel wapenfeit kunnen noteren. Het zat inderdaad verdedigend bij ons wel goed in elkaar. Met een o-o
stand gingen wij aan de limo. In de rust informeerde Maxi hoe het stond. Ik antwoordde dat het in een moeilijke wedstrijd nog
steeds 0-0 was. Zij had de pasklare oplossing voor handen “gewoon snel scoren!!”. Inderdaad moeilijker is het niet. En zie, in
e
de 5 minuut kregen wij op een lekkere positie, net buiten de 16, een vrije trap te nemen. De keep metselde een imposante
muur en ging daar vervolgens achter staan. De linkerkant lag geheel open. Hieraan heeft Lisa meer dan genoeg. Perfect
plofte de bal binnen en was de ban gebroken, 0-1. Hoe zou DIOS reageren? Hielden zij met de aanvoerder achterin een
e
extra slot op de deur? Ja nog wel. In de 29 minuut leek Demi de 0-2 gemaakt te hebben, maar werd het doelpunt opnieuw
afgekeurd. Dit keer vanwege een vermeende overtreding. Ik zag het niet, maar het zal wel. Het spelbeeld veranderde niet
echt. Wij bleven de bovenliggende partij. Er werd hard gewerkt en wij schuwden de duels niet. Het ruitje, Naomi, Lisa,
Demi en Mylou hield de controle en wist steeds beter combinerend de weg richting vijandelijk doel te vinden. De tijd
verstreek, het bleef maar 0-1 en de coach dacht een kwartier voor tijd toch nog iets te kunnen forceren door de laatste vrouw
naar voren te dirigeren. Hierop zaten wij te wachten. Het is namelijk niet ieder team gegeven om achterin 1-op-1 te kunnen
e
spelen. Dat bleek maar weer eens. Binnen een poep en scheet hadden wij 3 maal toegeslagen. In de 39 minuut
onderschepte Demi de bal, snel werd Chemene aangespeeld en leek zij te gaan scoren, maar de keep wist half redding te
brengen. De goed mee gelopen Djoni wist het laatste zetje te geven, 0-2. Twee minuten later was het weer raak. Een fraai
driehoekje van Demi naar Lisa bracht opnieuw Chemene in vrije positie. Nu was zij zelf wel succesvol, 0-3. En nog was de
koek niet op. Voorlaatste minuut een corner op rechts. Lisa legt hem lekker neer op het kopgrage hoofd van Romee. Als een
streep vloog de bal binnen. Het slotakkoord was een mooie eindstand van 0-4. En weer mocht ik de complimenten van een
coach van de tegenstander in ontvangst nemen voor ons ‘leuke spel’. Nou, die complimenten zijn dus feitelijk voor jullie
bestemd, bij deze. Komende zondag, op supersunday, spelen wij alweer de laatste competitiewedstrijd. Tegenstander
Limmen is, als zij dinsdag de inhaalwedstrijd tegen RKEDO weten te winnen, al kampioen. Aan ons om hun het eerste
puntverlies toe te dienen. Wij hebben daarvoor vandaag een goede warming-up winnend weten af te sluiten. Ik reken op
jullie.
Albert de Braaf.

Trainingskamp selectie 2019
Zaterdag 12 en zondag 13 januari zijn wij met de selectie op trainingskamp geweest in Groningen. Na een goed en stevig
e
ontbijt op de club, vertrokken wij om 11.30 uur richting Groningen. Hier stond een oefenwedstrijd gepland tegen een lokale 3
klasser uit het dorpje Zeijen, S.V.Z (Sportvereniging Zeijen). Na een korte training en een goede warming-up, werd er op een
regenachtig en een niet al te best veld afgetrapt.
Ondanks het veld, werd er aan Purmerland zijde een prima eerste helft op de mat gelegd. Dit goede spel werd voor rust
beloond met een 1-3 voorsprong, door doelpunten van Stijn, Sabbé en Lars. De tweede helft een iets beter SVZ, maar na de
1-4 van Stijn, leek er geen vuiltje meer aan de lucht. Uiteindelijk wisten de gastheren nog twee keer te scoren, waardoor de
wedstrijd in 3-4 eindigde. Een prima wedstrijd en daarmee een goed sportief begin van 2019.
Na de wedstrijd zijn wij richting het hotel gegaan in Groningen. Hier werden de kapsels in model gebracht en dansschoenen
aangedaan om ons vervolgens klaar te stomen voor een gezellig avondje Groningen. Na uitgebreid gegeten te hebben bij
restaurant Humphreys, zijn wij met elkaar de strijd aangegaan op de bowlingbaan. Snel was duidelijk, dat sommige spelers
beter zijn met een voetbal, dan met een bowlingbal. Of de rijkelijk vloeiende drank hier nou de oorzaak van was, laten wij in
het midden, gezellig was het wel.
Na het bowlen zijn wij met z`n allen het nachtleven van Groningen ingedoken. Tot in de late uurtjes werd er met z`n allen
gefeest. Uiteindelijk heeft (bijna) iedereen in zijn eigen hotelbed geslapen. Na een korte nacht, hebben wij gezamenlijk nog
genoten van een lekker ontbijt en de smeuïge verhalen van een ieders avontuur om vervolgens weer huiswaarts te keren.
Er mag gesproken worden van een zeer geslaagd en gezellig weekend. Dank gaat hierbij uit naar het bestuur, welke dit
weekend mede mogelijk heeft gemaakt. Grote dank gaat uit naar Daan Sabbé, die dit hele weekend tot in de puntjes
georganiseerd heeft, chapeau!
Op naar een succesvol tweede seizoenshelft!
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SC Purmerland MO19-1 - Westfrisia/Dindua MO19-1 : 8-1 (beker)
e
Als afsluiting van de 1 seizoenshelft speelden wij op een frisse dinsdagavond een lichtwedstrijd tegen een Enkhuizens
e
fusieteam van Westfrisia met Dindua. Inmiddels zijn wij in de 2 knock-outronde voor de beker beland. Afgelopen zaterdag
waren wij in de gelegenheid het team voor de competitiewedstrijd tegen De Rijp te zien acteren. Zuinigjes gezegd zagen
e
Edwin en ik wel mogelijkheden om ook de 3 ronde te halen. Dat moest vanavond blijken. En dit nog steeds zonder onze
topscorer, Nika, die wel in de dug-out genesteld zat. Vraagtekens Maxi, Lotte en Naomi, met moeder, waren door het
medisch team wedstrijdfit verklaard. Stipt om 19.30 uur werd de aftrap verricht en kon Westfrisia binnen 28 minuten dit
onderdeel nog 5 maal oefenen. Wij schoten als een komeet uit de startblokken en overklasten Westfrisia volledig. Binnen de
e
e
minuut had Romee, eerst vol de keep getroffen, maar in 2 instantie ook het doel gevonden. De 1 kans meteen raak, dat
hebben wij afgelopen weken wel eens anders gezien. Als de over rechts doorgebroken Mirka Lisa lekker strak bedient, is
e
e
het in de 3 minuut opnieuw raak. In de 16 minuut zag ik een aanval zoals ik ze graag zie. Snelle strakke passing op de
bewegende speler. Een tegenstander die overal een voetje te kort komt en uiteindelijk de kans die de goal oplevert. Via Lisa
naar Mirka, het breed leggen op Romee en de 3-0 zit in de tas. En nog waren wij niet klaar. Nu was het Mirka die 2 maal doel
wist te treffen. Eerst op aangeven van Naomi en vervolgens Romee bracht ze de stand op 5-0. Met nog 1 uur te spelen vraag
je je af waar dit gaat eindigen? Wij kwamen in een fase terecht waarin de turbo er bij ons vanaf ging. Westfrisia legde een
bewonderenswaardige instelling op de mat en bleef met volle inzet strijden voor een beter resultaat. Voorin liepen een paar
meiden die echt wel in staat waren om een doelpuntje te prikken. Lotte, Sophie en Liede konden vol aan de bak om het
e
nulletje veilig te stellen. Bobbi keek het aan en zag dat het goed was. In de 38 minuut konden wij opnieuw een treffer in het
e
boekje noteren. Uit een corner van Mirka maakte Demi, via een fraaie volley, haar 1 van de avond. De 6-0 was tevens de
e
e
ruststand. Jammer voor het talrijke publiek, dat de kou trotseerde, was dat wij in de 2 helft het niveau van de 1 helft bij
lange na niet wisten te evenaren. Wij gingen teveel mee in het spelletje van Westfrisia. Volop inzet, veel duels, onrustig aan
de bal en onzorgvuldig in de passing. Logisch dat zij de hatelijke 0 van het bord konden poetsen. Precies op het moment dat
e
Edwin aan kwam lopen. Hartelijk welkom. Dit leek onze wake-up call te zijn. Halverwege de 2 helft gingen wij weer verder
e
e
met waar wij in de 1 helft gebleven waren, namelijk scoren. Chemene verzorgde de assist waaruit Demi haar 2 van de
e
avond maakte. Precies vanaf de positie zoals wij voor de wedstrijd op het bord lieten zien. Leuk! Als Chemene in de 36
minuut Lotte fraai aanspeelt, staat het al 8-1 en komt de 10 in zicht. Maar dan wordt een speelster van Westfrisia onwel en
begint ze te hyperventileren. Lichte paniek bij Westfrisia en een goede reden voor de scheids om de wedstrijd voortijdig te
beëindigen. Het bleef bij 8-1, hetgeen inhoudt dat wij nog een extra rondje bekeren. Altijd leuk. En nu is het winterstop, maar
niet voor ons. Wij hebben een lekker fanatiek ploegje dat gewoon door wil blijven trainen. Deze smeekbede is niet aan
dovemansoren gericht, dus gaan wij vrolijk door en zien wij elkaar donderdag om 19.00 uur.
Albert de Braaf.

Schoonmaakavond een groot succes!

Woensdag 16 januari was er een schoonmaakavond bij SCP.
Wat houdt een schoonmaakavond in?
Het gehele complex wordt van top tot teen schoongemaakt door ouders of leden van alle teams.
Dit seizoen zijn wij gestart met een nieuwe opzet. 2 schoonmaakavonden,16 januari en 26 juni 2019 , elk team
zowel senioren als jeugd zorgt voor minimaal 1 afgevaardigde.
Het was een groot succes, schoonmaken met 18 mensen onder begeleiding van ome Rinus, een van onze
vaste medewerker van de schoonmaakploeg van de maandag. De meiden-teams waren goed vertegenwoordigd
met 10 vaders of moeders. Super!
Ome Rinus heeft iedereen ingedeeld omdat er genoeg mensen waren konden de kleedkamers, bestuurskamer,
keuken, bar, toiletten en zelfs het voetbalspel schoongemaakt worden.
Wij willen iedereen bedanken die ervoor gezorgd heeft dat onze club weer een schone club is!
BEDANKT!
De volgende schoonmaakavond is 26 Juni om 19.00 uur. Zet deze datum in de agenda!
De kantine commissie
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Huldigingen tijdens nieuwjaarsreceptie!
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van SC Purmerland op 5 januari zijn diverse leden en teams gehuldigd.
Onze huidige MO17-1 werd als MO17-2 kampioen van de voorjaarscompetitie seizoen 2017-2018.
Datzelfde geldt voor de huidige JO13-2, die als JO12-2 kampioen werden.
Pieter Bosschieter ontving een SC Purmerland speld omdat hij maar liefst 40 jaar lid is.
Renzo van Rijn ontving een SC Purmerland speld omdat hij al 25 jaar lid is.
Tijdens zijn Nieuwjaarsspeech stond voorzitter Maarten Ligthart ook nog even stil bij het feit dat tijdens de ALV eind
november afscheid is genomen van Ingrid Eijben als bestuurslid.

SC Purmerland MO19-1 - Limmen MO19-1 : 1-0
Met een trots gevoel konden wij vandaag een punt achter de najaarscompetitie zetten. Als staartje hadden wij de eerder
afgekeurde wedstrijd tegen de gedoodverfde kampioen Limmen te goed. Zij zijn dit seizoen nog ongeslagen en wisten elke
wedstrijd minimaal 1 keer te scoren en kregen daarbij slechts 6 tegendoelpunten te slikken. Wij kunnen mooie rapportcijfers
overleggen, maar Limmen is daarin toch nog net iets beter. Dus er lag een grote uitdaging op ons te wachten.
De voortekenen waren goed. Afgelopen donderdag werd er, onder winterse omstandigheden, hartverwarmend scherp
getraind. Zouden wij dit vandaag in de wedstrijd ook kunnen opbrengen? Jazeker. Vanaf de aftrap was het Purmerland dat
het spel dicteerde. Fel in de duels kwam Limmen niet aan spelen toe en werd zij direct onder druk gezet. Ons
overrompelende begin verraste hun volledig en leverde ons al snel wat kansjes op. Een scherpe inzet van Lisa werd
e
ternauwernood weggewerkt, uit de rebound trof Romee een verdedigster. In de 8 minuut kregen wij, net buiten de 16, een
vrije trap te nemen. Een mooie positie voor Lisa. De inzet verdween hoog in de hoek en liet de toch niet kleine keep
volkomen kansloos. 1-0. Een heerlijke vroege voorsprong gaf ons nog meer moed. De turbo ging erop. Limmen wist op geen
enkele wijze Bobbi te verontrusten. Voor ons geldt dat het overwicht wat kansjes en gelegenheden opleverde, maar meer
ook niet. Het was te zien dat zij nauwelijks tegendoelpunten te incasseren krijgen. Maar zolang wij de controle weten te
houden, is er niet zo veel aan de hand. Langs de kant begonnen de emoties bij de coaches van Limmen wel degelijk op te
e
lopen. Op fanatieke wijze spoorden zij hun ploeg aan en naarmate de 1 helft naar zijn eind liep, verschenen zij 2 maal
e
dreigend bij ons in het strafschopgebied. Dit bleek een waarschuwing voor de 2 helft te zijn.
Na de thee hadden wij nog 45 warme minuten voor ons liggen. Vanaf de aftrap legde Limmen ons het vuur na aan de
schenen. De teksten die de coaches van Limmen hun meiden hadden ingefluisterd laten zich wel raden. Zij wilden perse
ongeslagen blijven en hadden daar minstens 1 doelpunt voor nodig. En daar gingen zij op overtuigende wijze naar op zoek.
Nu waren wij degene die onder druk gezet werden. Wij kwamen nauwelijks meer van de eigen helft af. En dat was ons dit
seizoen nog niet eerder gebeurd. Zouden wij de billen droog weten te houden? Ja, met kreunen en steunen zijn wij daarin
geslaagd. Wat hebben Edwin en ik genoten van jullie. Op wilskracht en teaminstelling hebben wij Limmen voor het eerst op
de 0 weten te houden. Meestal gaan de verslagjes over hoe wij aan de doelpunten zijn gekomen en de tegenstander met
een nederlaag terug naar huis hebben gestuurd. Dit keer waren wij vooral succesvol door wat wij verdedigend wisten te
presteren. De achterhoede stond als een huis. Een groot compliment voor Lotte, Sophie en Liede. Daarvoor bikkelden Naomi
en Demi dat het een lieve lust was. En daarachter hebben wij de in absolute topvorm verkerende Bobbi staan. Buiten het
veld een lieve, zachtaardige, zelfs wat bedeesde jongedame, maar in het veld een killer voor elke aanvaller. Dat zij 1-op-1
e
nauwelijks te passeren is, bewees zij in de 2 helft 2 maal op overtuigende wijze. Absolute klasse! Als de rest van het team
dan ook nog bereid is de mouwen hoog op te stropen en het vuur uit de sloffen te lopen, kan het gebeuren dat Limmen
e
de hatelijke 0 niet van het bord weet te poetsen en voor de 1 maal dit seizoen ten onder gaat. Hiermee zijn wij met 1 puntje
e,
achter, als 2 in de competitie geëindigd. Een fraai resultaat.
e

Wij kunnen ons gaan opmaken voor de voorjaarscompetitie. De 1 ronde wordt komend weekend al gespeeld, maar daarin
zijn wij vrij. Wij mogen op 3 februari weer. En dan hebben wij ook nog de beker, tegen Buitenveldert, te goed. Met de
instelling van vandaag kunnen wij zomaar voor een stunt van Jewelste zorgen.
Albert de Braaf.
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