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SC Purmerland MO19-1 - Zouaven MO19-1 : 6-2
Om 11.00 uur trapten wij af voor het begin van de voorjaarscompetitie. Een nieuwe indeling waarin wij onszelf terugvinden
tezamen met de bovenste helft van onze en een bovenste helft van een andere najaarscompetitie. Totaal 10 wedstrijden
tegen tegenstanders waar het kaf zich van het koren heeft gescheiden. Wij kunnen de borst natmaken. Normaal gesproken
zijn de makkelijke winstpotjes nu voorbij en kunnen wij echt elke wedstrijd vol aan de bak. Te beginnen tegen een goede
bekende, Zouaven. Vorig seizoen en dit jaar voor de beker werd het na 2 attractieve, doelpuntrijke wedstrijden ook 2 maal 64 in ons voordeel. Dus mochten wij een op revanche beluste tegenstander verwachten.
En dat bleek ook. Na 15 minuten stond er, nadat Han de strijd met het scorebord had gewonnen, 0-2 op datzelfde bord. Een
ontnuchterend begin. En dat was schijnbaar ook nodig na het feest van zaterdagavond. Alcohol is een goede brandstof,
maar voor een aantal van ons kwam een begintijd van 11.00 uur duidelijk te vroeg. Sterker nog, als scheids Frank een
e
drankcontrole had gehouden, waren er een paar tegen de lamp gelopen. Gelukkig wisten wij kort na de 2-0, in de 17 minuut,
de aansluitingstreffer te produceren. Wij weten dat er met Lisa haar traptechniek niets mis is, maar een corner in 1 keer
binnen draaien doet ook zij niet elke dag. De 1-2 gaf de burger moed. Nadat Demi, uit een corner, rakelings over kopte, was
e
het in de 27 minuut opnieuw raak. Op aangeven van Mylou brak Mirka door en stoomde zij alleen op de keep af. De 2-2 was
het signaal voor ons om het gas nog wat verder open te draaien. 5 minuten later kwamen wij al op voorsprong toen Lisa de
bal lekker achter de laatste linie legde en Nika en Mirka met zijn tweetjes alleen voor de keep kwamen te staan. Maar dan
….. een probleem doet zich voor. Wie schiet er nou? Mirka, Nika of toch Mirka?? Het was Nika die na goed onderling overleg
dacht ‘laat ik het maar doen’. 3-2. Hiermee zette zij de feestmuts op nadat zij 2 maanden, ziekte van Pfeiffer, afwezig is
e
geweest. In de 36 minuut wisten wij opnieuw het doel te vinden. En wederom was het Lisa die uit een vrije trap het net vond.
Zo hadden wij in amper 20 minuten een 2-0 achterstand in een 4-2 voorsprong weten om te buigen. Dat Mirka vlak voor rust,
vrij voor de keep, vrolijk naast schoof mocht de pret niet drukken.
In de rust besloten wij achterin niet meer 1-op-1 te spelen. Demi op de voorstoppersplaats en Sophie als vrije laatste meid.
Minder risico. Zouaven beschikt immers over een razend gevaarlijke voorhoede, met veel snelheid , maar ook fysieke kracht
en slagvaardigheid. Het is aan Bobbi te danken dat zij, met 2 maal ijzersterk optreden bij een doorgebroken aanvaller, ons in
e
de wedstrijd hield. Zag ik hierbij haar vader, trots glunderend, met de vlag in de hand langs de lijn staan? De 2 helft zouden
e
wij dus meer controlerend proberen te gaan spelen. Toch glipte Zouaven er in de 1 minuut al daarheen. De eerste 30
minuten golfde het spelbeeld op en neer. Doelrijpe kansen bleven uit. Voor onze gemoedsrust zou het wel heel prettig zijn
e
als wij nog minstens 1 maal het vijandelijk doel wisten te vinden. Dat zou de wedstrijd beslissen. Eindelijk in de 38 minuut
was het dan zover. Chemene werd knap door Romee aangespeeld en bekroonde dit met de lekkere 5-2. Wedstrijd gespeeld.
Als toetje scoorde Romee, op aangeven van Lotte, in de voorlaatste minuut ook zelf en stond er een onverwacht goddelijke
6-2 als einduitslag op het bord.
Bobbi, als Feyenoordfan wist ons, als Ajaxfans, op pijnlijke wijze te herinneren aan een soortgelijke uitslag. Dat dat na
vandaag, Excelsior, weer heel anders is, zal ons komende zondag toch ook niet overkomen, hoop ik. Wij gaan gewoon de 3
punten uit Oosthuizen terug mee naar huis nemen, toch?
Albert de Braaf.

Schrobmachine.
De schijnwerpers gericht op Autobedrijf Bertus Beets.
Onze schrobmachines hebben een onderhoudsbeurt gehad van de Fa Cleanfix en wat blijkt de machines zijn goed en
technisch in orde. Alleen bij de grote machine zijn de accu’s op . Dit zijn 2 grote accu’s van 100 Ah en dus dure jongens en
Cleanfix kan ons niet tegemoet komen ook niet na diverse telefoontjes.
Wat nu? Want dat is een flinke kostenpost (!) voor de vereniging en op maandag j.l. hebben we het er over aan de koffietafel
met de hele schoonmaakploeg. Simon Segers die klant is bij Bertus belt meteen naar de garage en geeft door wat betreft de
maten van de accu’s . Nog geen 2 uur later wordt er teruggebeld dat ze besteld worden en de sponsor is ... AUTO BEDRIJF
BERTUS BEETS.... die de oudste sponsor van onze vereniging is..
De accu’s er uit gehaald en Simon op pad naar de garage van Bertus maar de maten kloppen niet en er worden meteen
andere besteld die wel passen. De volgende dag gemonteerd en de machine werkt weer als van ouds en vandaag is de
machine weer vol in bedrijf naar tevredenheid.
Alle support gaat bij deze uit naar BERTUS BEETS..... en denk daar ook eens aan als u van plan bent een auto te kopen of
klant te worden of een onderhoud beurt van uw auto .
Hartelijk dank namens SC. Purmerland en de schoonmaakploeg....J v T .
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Oosthuizen MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 0-1
Onze roem lijkt ons wel vooruit te snellen. Net zoals wij kijken naar wat tegenstanders dit seizoen gepresteerd hebben, doen
die tegenstanders dat omgekeerd bij ons ook. En dan blijkt al snel dat wij een inmiddels imposante reeks overwinningen
aaneen aan het rijgen zijn. Vaak ook nog gepaard met vorstelijke uitslagen. In de MO19 zijn teams steeds beter in staat om
tactische plannetjes, uitgebroed door slimme coaches, in het veld ten uitvoer te brengen. Zo merkten wij dat ook vandaag.
Oosthuizen had dit seizoen al 2 maal het onderspit tegen ons gedolven en dacht dat een derde maal wat al te overdreven
zou zijn. Dus troffen wij een ploeg die zwaar leunend op de verdediging de aloude Noord-Hollandse speelstijl hanteerde,
gokkend op de snelheid van de 2 meiden voorin. Aan ons de taak om het massieve blok van 8 verdedigsters uiteen te
spelen. Vanwege wat personele problemen, hadden wij de hulp ingeroepen van Britte. Zij is feitelijk nog een MO15 maar
speelt in de MO17 en is fysiek gezien gewoon een MO19. Aan haar de taak om samen met Mirka de gevallen gaatjes op de
e
rechterflank op te vullen. En hoe wonderlijk kan voetbal lopen. In de 8 minuut mag Lisa weer 1 van haar gevaarlijke corners
voor de goal slingeren en wie rent daar tegen de bal aan? Juist, jullie weten het al, Britte!!
Een heel fijn debuut. Niet alleen voor haar, maar ook voor ons. Oosthuizen kon meteen de verdedigende tactiek overboord
gooien, maar deeddat niet. Waarschijnlijk beducht op een afstraffing bleven zij volharden in de verdedigende strijdwijze.
Het initiatief bleef aan ons en leverde wat kansjes en mogelijkheden op. Ik noteerde een pegel van Naomi en een kopbal van
e
Demi die naast ging. Even later, 27 minuut, was Demi opnieuw dichtbij een treffer toen zij de bal tegen de onderkant van de
e
lat kopte. Daar ontsnapte Oosthuizen. Het laatste wapenfeit uit de 1 helft kwam voort uit een vloeiende 1-2 tussen Nika en
Romee. De streep vloog voorlangs.
e
De 2 helft gaf aanvankelijk een ander spelbeeld te zien. Oosthuizen vocht nu meer voor eigen kansen en begon zowaar wat
te pressen. Normaal kunnen wij hier wel mee omgaan en via de snelle tegenaanval tot scoren komen. Maar nu niet. Te
e
gehaast en onzorgvuldig spel speelde Oosthuizen in de kaart. Tot de 26 minuut bleef het billenknijpen en leek de
gelijkmaker in de lucht te hangen. Toch moet ik ons een compliment geven hoe wij de laatste tijd staan te verdedigen. Heel
geconcentreerd en volwassen wordt er niets weggeven. Sprintduels worden bijna altijd winnend afgesloten en lukt dat niet,
dan is er altijd nog een Bobbi. Van de stresskip van weleer is niets meer over. Heel koeltjes overziet zij haar territorium en
e
e
speelde zij opnieuw een foutloze wedstrijd. Tussen de 26 en 33 minuut hadden wij aan alle onzekerheid een einde kunnen
maken. Op aangeven van Liede was Demi erdoor en strandde zij op de keep. Twee minuten later was het Nika die de keep
op haar weg vond en tot slot had Chemene de vrije doorgang maar eindigde de bal naast. Zelf niet scoren is haast een
uitnodiging aan Oosthuizen om dat wel te doen en dat is nou net niet de bedoeling. En dan is het heel jammer dat Djoni de
scheids iets toefluistert wat deze niet weet te waarderen, waardoor wij de laatste 5 minuten met 10 meiden vol moeten zien
te maken. Gelukkig is dat ons zonder kleerscheuren gelukt. Een moeizame maar terechte overwinning maakt ons weer 3
puntjes rijker.
En nu gaat de competitie tot 10 maart in de koelkast. Ons rest nog wel een bekerwedstrijd tegen Buitenveldert. Deze staat
voorlopig ingedeeld op zaterdag 2 maart, mits wij een volwaardig team op de been kunnen brengen. Wij gaan het zien.
Albert de Braaf.
Verlenging hoofdtrainer

SC Purmerland heeft de optie gelicht in het contract van haar
hoofdtrainer Nikolai Schreuder. In zijn eerste jaar als hoofdtrainer
heeft Schreuder een dermate goede indruk gemaakt, dat de trainer
en club zelfs in gesprek zijn over een meerjarige verbintenis.
Schreuder: “de club heeft haar zaken zowel organisatorisch als
financieel goed op orde en heeft het beleid om ieder jaar in
kwalitatieve zin door te groeien, wat mij aanspreekt en ook strookt
met mijn persoonlijke ambitie”.
Ligthart (voorzitter SC Purmerland): “Nikolai heeft al onze
verwachtingen tot op heden ruimschoots waargemaakt. Een
uitstekend vakman, die op een gedegen en gestructureerde wijze zijn
visie goed op de spelers kan overbrengen. Maar hij is bovenal ook
een echt ‘mensen-mens’. De wijze waarop hij zich als hoofdtrainer
zowel binnen als buiten de club manifesteert is een verademing.”
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Bedankje
Bij deze wil ik het bestuur en de schoonmaakploeg van S.C Purmerland bedanken voor de bloemen en de leuke attentie op
maandag die ik mocht ontvangen na mijn verblijf in het ziekenhuis . Het gaat weer beter en we gaan er weer voor .
Jaap van Tinteren .

Pupil van de Week: Ian Griep
Datum 17 maart 2019 SC Purmerland 1 – Nieuw Sloten sv 1
Ian, hoe oud ben je? Ik ben vandaag 9 maart 9 jaar geworden
Op welke school zit je? Kawama Groep 5
In welk team zit je? Jong 11-5
Wie is/zijn je trainer(s)/coach(es)? Rafet en Arthur
Waar sta je in het veld? Aanvallende middenvelder
Waar ben je goed in met voetbal? Passes geven
Wat vind je het leukst aan voetbal? Goals scoren en winnen
Wat vind je het leukst bij SC Purmerland? Ik vind het een leuke club waar
ze lekkere snoepzakjes verkopen.
Wat wil je bereiken met voetbal? Ik wil later in het eerste elftal van
Purmerland voetballen
Van welke profclub ben je fan? Ajax
Wat wordt zondag de uitslag bij SC Purmerland 1 – Nieuw Sloten sv 2-1
Wil je nog iets meer vertellen over jezelf? Mijn hobby’s zijn naast voetbal,
gamen en tv kijken.
Wij wensen je veel plezier deze week, want JIJ bent deze week de PUPIL VAN DE WEEK!!
SC Purmerland MO19-1 - VVS'46 MO19-1 : 1-2
Na 7 opeenvolgende wedstrijden de volle buit binnen te hebben gehaald, gingen wij vandaag volkomen onverwacht ten
onder. Hoe kon dat nou gebeuren? Lag het aan het miezerige weer? Was het het vroege tijdstip? Of kwam het door
onderschatting? Misschien van alles wel een beetje. Feit is dat wij na 19 minuten tegen een 2-0 achterstand aankeken.
e
Sterker nog, de 1 lag er al in voordat ik mij in de droge dug-out had kunnen nestelen. Binnen 30 seconden was het al prijs
voor VVS. Aan hun enthousiasme af te meten was de verrassing voor hun net zo groot als die voor ons was. Toch hadden
e
wij in de 16 minuut al weer langszij kunnen en moeten komen toen Chemene in het strafschopgebied hemeltje vrij voor de
keep verscheen. Met rechts vloog de bal voorlangs, terwijl een simpele Intikker met links toch het meest voor de hand lag.
Kort hierna kon de spits van VVS te makkelijk 3 van onze meiden in de luren leggen en afronden. 0-2. Wij waren duidelijk
niet op ons scherpst en moesten In de achtervolging. En dat deden wij ook. VVS werd geleidelijk de duimschroeven meer en
meer aangedraaid. Een pegel van Mirka werd via de keep tot corner verwerkt. Een slalom van Demi was eveneens een prooi
voor haar. Een gemeen puntertje van Romee ging naast en een corner van Lisa werd jammerlijk naast gekopt.
e
Het moest dan maar in de 2 helft gebeuren. Vanaf de aftrap was er sprake van een complete belegering van VVS. En net
als tegen Oosthuizen moesten wij opboksen tegen een massaal verdedigend team. Alle krachten werden gemobiliseerd om
de kleine, maar pittige, keep te assisteren. Bij corners presteerden zij het om met 11 meiden in het strafschopgebied te
staan. Het is een manier, maar niet de mijne. Er was geen doorkomen aan. Volgens de heren van de statistieken hadden wij
80% balbezit en heeft Bobbi zich alleen maar bezig hoeven te houden met terugspeelballetjes. Ondertussen liep de tijd maar
door. Minuut 17, Mirka rommelt zich over de achterlijn een weg naar het doel en stuit weer op de keep. De bal rolt via haar
e
tegen de paal en over de achterlijn, de buit is slechts een corner die niets oplevert. De 19 minuut dan maar, de volgende
gelegenheid voor Mirka. Randje strafschopgebied een vrije schietkans. De poeier strand weer op de razendsnel uitgelopen
keep, die, totaal niet bang, zich in de baan van het schot stort. Mocht het al niet duidelijk zijn dan werd het het wel. Dit zou
een heel moeilijk verhaal gaan worden. VVS vocht voor elke meter en had daarbij het geluk aan haar zij. Verdedigend
hadden wij VVS volledig in de tang en slaagden zij er amper in op onze helft te verschijnen. Dat zat wel goed. Aanvallend
konden wij niets anders dan de druk zo hoog mogelijk houden en maar hopen dat de bal ooit eens goed zou vallen.
e
In de 23 minuut was het zover. Vlak daarvoor was zij al dichtbij, maar ditmaal lukte het haar echt. Goed doorgaan van Maxi
e
bracht de 1-2 op het bord. De inzet verdween via binnenkant 2 paal eindelijk achter de keep. Het doelpunt dat er al
wedstrijden lang aan zat te komen kon zij nu op haar conto bijschrijven. Voor haar loon naar werken. Maar zouden wij
onszelf als team ook weten te belonen voor het harde werken? Wij hadden nog ruim 20 minuten. Toch zijn wij er niet in
geslaagd om zelfs maar een gelijkspelletje uit het vuur te slepen. Wij kregen maar liefst nog 7 corners te nemen, helaas
leverde geen daarvan iets op. Het was en bleef 1-2. Hetgeen meteen betekende dat Bobbi voor het eerst dit seizoen zonder
puntjes naar huis ging. Meiden, af en toe zit er eens zo’n wedstrijd tussen. Het is niet ‘gewoon’ elke potje ‘zo maar’ te innen.
Les van vandaag is dat wij elke wedstrijd opnieuw vanaf de aftrap messcherp moeten beginnen. Wij hebben dit seizoen een
aantal keren een vroege achterstand ongedaan weten te maken, maar helaas is ons datvandaag niet gelukt.
Het goede nieuws is dat wij komende zondag de draad weer oppikken en Dynamo eraan moet geloven.
Albert de Braaf.
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13 april 2019
bij
S.C.Purmerland
Dan is het weer zo ver Koppel klaverjassen
Aanvang :
Plaats:
Inschrijving:

20.00 uur, kantine open om 19.30 uur
Kantine van S.C.Purmerland
€ 3,50 (incl. 1 kopje koffie)

Overleden Janna Langenberg Root
Afgelopen maandag kregen we het bericht dat op 89 jarige leeftijd Janna Langenberg, weduwe van Jan Langenberg onder
de oud leden welbekend, is overleden .
Jan en Janna zijn jaren lang betrokken geweest bij SC Purmerland, Jan met de buitendienst en lijnen trekken elke week op 2
velden, met echte kalk. En het bijhouden van ons clubgebouw en in de elftal commissie. Janna met de schoonmaakploeg in
de kantine, elke week alles schoon maken achter de bar van het glaswerk enz. en in de kantine. Elk weekend waren zij langs
de lijn te vinden met het voetballen van hun kinderen Cor en Johan en later bij de kleinkinderen van Klaas en Alie.
Bij deze zijn we dit alles nog niet vergeten wat zij als vrijwilligers voor onze club betekend hebben en gaan onze gedachten
uit naar de kinderen en klein kinderen.
Dat zij mag rusten in vrede en namens SC Purmerland, J v Tinteren

SC Purmerland MO19-1 - Limmen MO19-1 : 0-2
Vandaag was het een wedstrijd die uiteindelijk op details beslist werd. En ook een wedstrijd waarin zich nauwelijks kansen
voordeden, maar toch kregen wij er 2 tegen en wisten wij voor het eerst dit seizoen niet te scoren. Opmerkelijk, maar niet
helemaal Limmen is gewoon een goede tegenstander. Een hecht collectief, zonder echte zwakke punten en vooral een
sterke verdediging. Maar die hebben wij ook. Vandaar dat de kansen schaars waren. Beide aanvallen lagen bij de
e
e
verdedigingen aan de ketting. Toch hadden wij in het 1 kwartier zomaar op voorsprong kunnen komen. In de 3 minuut leek
Chemene er tussendoor te glippen. Haar inzet kwam in de kluts bij Nika, die vervolgens over schoot. Twee minuten later was
e
het uit een corner dat wederom Chemene leek in te koppen, maar helaas. En in de 14 minuut, opnieuw uit een corner van
Lisa, ontstond een ouderwetse scrimmage. Twee, drie, vier keer werd de inzet geblokt en uiteindelijk kon Limmen de bal
ruimen. Hierna kwam het duel meer In evenwicht te liggen. Langzaamaan werden de duels fysieker en fysieker. Dit blijft voor
een aantal van ons een moeilijk onderdeel. Het kon ook niet uitblijven dat Limmen de overhand begon te krijgen. Wij werden
fel op de huid gezeten en slaagden er niet meer in om langdurig balbezit te houden. Wij moesten in de achteruit. Het goede
e
nieuws is dat het Limmen nauwelijks kansen opleverde. Tot de 42 minuut. Limmen zet een aanval over onze rechterkant op
en opent naar links. Niet tijdig kantelen gaf net de ruimte aan de binnenkant. Een fraaie pegel eindigt hoog achter de
kansloze Bobbi in het doel. Ruststand 0-1.
e
e
In de 2 helft zouden wij op onze beurt fel de duels aangaan en proberen om ons weer in de wedstrijd te vechten. In de 47
minuut leek dit al wat op te gaan leveren. Een mooie aanval over de linkerkant werd met een dito voorzet voltooid. Volkomen
e
vrij voor het doel was het Nika die met binnenkant voet binnen volleerde of …., nee toch niet. Het bleef 0-1. De 59 minuut
dan maar. Even buiten het strafschopgebied, op een lekkere plek voor Lisa, kregen wij een vrije trap te nemen. Eerder dit
seizoen leverde een identieke situatie tegen Limmen ons de 1-0 zege op, dus wie weet herhaalt de geschiedenis zich weer.
De aanloop van Lisa, het schot is onderweg, maar er is ook sprake van te vroeg inlopen van Limmen. Vlak voordat de bal het
net raakt, klinkt het fluitsignaal. Doelpunt afgekeurd. De vrije trap moet opnieuw genomen worden en in de herkansing vliegt
de bal op jammerlijke wijze over. Hiermee werd Limmen feitelijk beloond voor het begaan van een overtreding en stond het
nog steeds 0-1. Toch roken wij onze kansen. Nu hadden wij de overhand en werd er op hartverwarmende wijze gestreden en
wonnen wij wel de meeste duels. Maar zoals aan het begin al verteld, die verdediging van Limmen is gewoon goed en geeft
niets weg. De laatste 10 minuten probeerden wij nog Iets te forceren met Mirka als extra aanvaller. Helaas werd dit in de
laatste minuut ‘beloond’ met een counter. Bobbi leek de bal te keren, maar tergend langzaam hobbelde die via de binnenkant
van de paal binnen. 0-2.
Wij zitten even in een fase dat niets ons meezit en hebben nu tweemaal op rij verloren. Dat is even wennen. Toch heb ik met
deze nederlaag meer vrede dan die tegen VVS. Wij begonnen vandaag wel scherp, zijn eervol ten onder gegaan en hoeven
onszelf niets te verwijten. Gewoon zondag Always Forward aan de zegekar binden en dan gaan wij gewoon weer vrolijk
verder.
Albert de Braaf.
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