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Always Forward MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 2-4
Na 2 nederlagen op rij zou het wel heel prettig zijn om vandaag weer de 3 puntjes mee naar Purmerland te kunnen nemen.
Getuige de uitslag zijn wij daarin geslaagd, maar wat niet uit die uitslag blijkt, is hoe moeilijk dit uiteindelijk tot stand is
gekomen. Dat wij heel leuk kunnen voetballen daar is Iedereen het wel over eens. Het pijnpunt zit in de grilligheid waarmee
wij tot scoren komen. De ene wedstrijd vliegen de doelpunten onze tegenstanders aan alle kanten om de oren en de andere
keer zijn de mooiste kansen niet aan ons besteed. Deze wedstrijd was er 1 die duidelijk in de laatste categorie viel. Dit terwijl
e
wij in de 2 minuut al de score wisten te openen. Uit een gevaarlijk indraaiende corner van Lisa wist Demi met een borstbal
(sterk punt) het net te vinden. De vlotte voorsprong was daar en nu meteen doordrukken. En dat lukte maar niet.
e
Alle kansen beschrijven is haast ondoenlijk. Nadat wij er 4 om zeep hadden geholpen, was daar ineens A.F. dat uit de 1
mogelijkheid meteen onze paal trof. Wij moesten dus nog opletten ook! Het goede nieuws was dat wij ze continue onder druk
wisten te houden. Met windje tegen slaagde A.F. er nauwelijks in over de middenlijn te komen. Achterin werden er door ons
pittige duels uitgevochten. Maxi had zich helemaal in haar tegenstander vastgebeten. Leuk om te zien dat zij in het fysieke
e
onderdeel van voetbal steeds beter haar mannetje weet te staan. A.F. kreeg in de 1 helft geen enkele mogelijk meer, terwijl
wij er nog vrolijk 5 om zeep hielpen. Zo kon het gebeuren dat wij met een benauwde 1-0 dekleedkamer ingingen, met de
e
wetenschap dat wij de 2 helft windje tegen zouden hebben.
Vanaf de aftrap was het spelbeeld weer hetzelfde. Wij hadden de overhand. A.F. werd vroeg aangepakt en de kansen bleven
e
komen. In de 12 minuut was het dan eindelijk zover. Het doelpunt ontstond na een prachtige opbouw over de as van het
veld. Bobbi speelt Sophie aan, meteen wordt Naomi gevonden die een gevoelvolle dieptepass op Chemene geeft. Heel
rustig schoof zij het balletje binnen. De terechte 2-0 voelde als een bevrijding en leek meteen het signaal voor ons om de
teugels wat te laten vieren. Weg was het druk zetten, de duels gingen verloren en het initiatief kwam in handen van A.F. en
dat is slecht nieuws. Het komende half uur waren wij het helemaal kwijt. De druk op ons doel nam toe. De uittrappen van
Bobbi leverden meteen de tegenaanval op en dus ook de kansen. Nadat zij er 2 gemist hadden was het uit een voorzet bij de
e
e
2 paal wel raak. In de 26 minuut maakten zij de aansluitingstreffer. Dit was nog geen wake-up- call voor ons was A.F. bleef
de overhand houden. 4 minuten later liet Bobbi haar tijgerachtige kwaliteiten zien door 2 inzetten van dichtbij te blokken,
e
e
waarna de 3 via de lat over ging. In de 36 minuut viel de gelijkmaker dan toch. Uit een scrimmage na een corner was het
een meid van A.F. die het beslissende zetje wist te geven, waardoor wij weer terug bij af waren. Nog 9 minuten resten ons
om alsnog de winnende te maken. Na wat omzettingen openden wij de jacht. Prompt kregen wij het initiatief weer in handen
e
en begonnen wij met een geweldige oplegger te missen. Dat kostte ons bijna een bidon! Maar toch, de 40 minuut, een
ingooi. Romee wordt aangespeeld en vanaf de linkerkant draait zij naar binnen en scoort zij via een fraaie krul met rechts in
de verre hoek. 2-3. Dit gaf A.F. toch een tikkie. Zeker als Mirka 3 minuten later revanche op haarzelf haalt door op aangeven
e
van Nika de 4 binnen te schuiven. Strijd gestreden, puntjes in de pocket. Dat Mirka daarna nog via de keep slechts de paal
weet te raken, kon de vreugde niet meer bederven.
Komende zondag gaan wij HFC laten zien dat het, helaas voor hun, zo’n dag is dat wij weer aan het doelsaldo gaan werken
en onszelf met weer 3 punten belonen. Ik heb er zin in.
Albert de Braaf.
SV Kadoelen MO15-2 – SC Purmerland MO15-1 : 3-0 (3-0)
De meiden van Purmerland mochten op een tijdstip aanvangen die doorgaans doorgebracht wordt met een tablet of
smartphone in de hand. Het zou ook kunnen dat deze of gene nog niet eens ontwaakt is op dit tijdstip!
Enfin, om 08.30 uur klonk het fluitsignaal voor de aftrap en al snel bleek dat de linksbuiten van Kadoelen de gevaarlijkste
speelster van het veld was. Met een paar handige versnellingen schoot ze 3 keer raak waarbij 1 doelpunt zelfs met de
buitenkant schoen tegen het net ging. Na wat omzettingen achterin werd er anders gedekt en was Kadoelen niet meer te
vinden bij het doel van Purmerland. In het restant van de eerste helft weinig kansen voor onze meiden en zo werd de
kleedkamer opgezocht met een 3-0 achterstand.
De meiden van Purmerland maakten de volle 15 minuten rust vol en lieten de gastvrouwen wachten op hun komst. Dit zou je
kunnen omschrijven als de stilte voor de storm, want de tweede helft was een totaal ander beeld op het veld. Onze
Leeuwinnen waren volop in de aanval waarbij ik minstens 5 doelkansen heb geteld binnen het 16 meter gebied. Allemaal
'oej' en 'zonde' te horen langs de lijn bij de gemiste kansen. Achterin heeft de defensie geen kansen meer weggegeven aan
Kadoelen zodat de prima leidende scheidsrechter na 70 minuten het laatste fluitsignaal liet horen.
Meiden van Purmerland, het wordt met de week leuker om naar jullie te kijken. Zowel individueel als collectief zijn jullie aan
het groeien en dat geeft hoop voor de rest van het seizoen!
Volgende week om 10.00 uur thuis tegen DRC. DRC staat net zoals Purmerland in de middenmoot, dus dat beloofd een
mooie wedstrijd te worden.
De voorverkoop voor de volgende wedstrijd is reeds gestart en ik begreep dat er nog slechts enkele kaarten beschikbaar zijn,
dus vertel aan je ouders, opa's, oma's en vrienden om zaterdag om 10.00 uur bij Purmerland langs het 1e veld te staan voor
het volgende spektakel van de MO15-1.
Een trotse vader!
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HFC MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 2-6
“Op een vergadering in de openlucht constitueerden wij ons tot de Haarlemse Football Club”. Dat zou zich dan op 15
september 1879 hebben afgespeeld, waarna in 1959 het predicaat “koninklijk” aan de naam toegevoegd mocht worden.
Welke vereniging kan dat zeggen? Purmerland in elk geval niet. Toch ‘mochten’ wij vandaag op een zonovergoten complex
tegen deze koninklijken aantreden. Gezien hun eerdere uitslagen zouden wij waarschijnlijk op een hoop treffers getrakteerd
gaan worden. Niet erg, zo lang wij er maar meer maken dan dat wij tegen krijgen. Het doelpuntenfestijn werd door ons in de
e
e
3 minuut al geopend. Op aangeven van Nika wist Romee met een vies puntentje de 1 treffer op het bord te zetten. HFC
antwoordde met het geleidelijk in handen nemen van het initiatief. Lekker fel op de bal en in de duels moesten wij ons hierop
proberen in te stellen. De weerstand bleek onverwacht groot. Al snel werd duidelijk dat de beste speelsters van hun op het
e
middenveld en voorin rondliepen. Technisch vaardig en gezegend met veel snelheid. Dat bleek al in de 7 minuut door een
foutje in onze opbouw en zij vanuit de snelle omschakeling Bobbi kansloos lieten 1-1. Hierna ging het spel over en weer en
waren zij zeker niet de mindere. Hoe konden wij het verschil maken? Nou, bijvoorbeeld over onze rechterkant. Op eigen helft
begon Maxi aan een rush waar geen einde aan leek te komen. Twee HFC’ers werden als lastige vliegen door haar
afgeslagen en daarna bleek zij de energie nog over te hebben om de actie met een vorstelijke pegel te bekronen. Keepertje
kon vissen, 1-2. Hiermee is Maxi toegetreden tot de orde der “Powergirls”, hartelijk welkom. Dit was tevens de ruststand.
Dat de strijd nog niet gestreden was, was wel duidelijk. Onze kansen lagen in het vroeg druk zetten en via de steekpass door
e
het centrum toe trachten te slaan. Wederom in de 3 minuut was het raak en precies zoals wij wilden. Naomi speelt Demi aan
e
en de loopactie van Romee werd beloond met haar 2 , 1-3. Haar tegenstander was waarschijnlijk even afgeleid door een
Lieveheersbeestje. Nu hadden en hielden wij wel de overhand. Het wachten was op de treffers die dit in de score zouden
e
uitdrukken. En die kwamen op identieke wijze tot stand. Zowel in de 20 als 26 minuut was het Mirka die eerst op aangeven
van Nika en daarna Romee weer door het centrum de vrije doortocht kreeg en kon afdrukken, 1-5 inmiddels en de strijd leek
gestreden. Maar net zoals eerder dit seizoen legdeHFC zich hier niet bij neer. Na een overtreding op het middenveld
e
mochten zij door. Nadat zij in 1 instantie onze lat raakten, was het in de herkansing wel raak, 2-5. Het signaal voor Lisa,
Maxi, Sophie en Liede om het koppie erbij te houden en HFC niet de illusie te gunnen dat zij hier nog wat konden halen. Dat
lukte. Het middenveld was in handen van Naomi en Demi. Jammer dat zij een inzet via de keep naast zag gaan. In de laatste
minuten wisten wij de stand een nog wat vriendelijker aanzien te geven. Weer op aangeven van de actieve Romee was het
dit keer Chemene die de 2-6 eindstand verzorgde. De 3 punten gingen mee terug naar Purmerland.
De moeder van Mylou heeft opnamen gemaakt van de wedstrijd. Leuk om deze woorden met beelden vergezeld te zien.
Komende zondag wordt een potje waarin wij top moeten zijn en revanche kunnen halen op de 3-1 nederlaag eerder dit
e
seizoen. Lukt dat dan liggen wij op koers voor de 2 plaats. En dat zou mooi zijn.
Albert de Braaf.
SC Purmerland MO19-1 - Assendelft MO19-1 : 5-1
Sinds afgelopen najaar loop ik met een open wondje rond te stappen. Dat heb ik op een mooie nazomerdag, afgelopen
oktober, opgelopen in Assendelft. Op precies te zijn bij een wedstrijd tegen de plaatselijke voetbaldames. In die wedstrijd
e
gingen wij op jammerlijke wijze met 3-1 ten onder. Een nederlaag die ons uiteindelijk ook de 1 plaats gekost heeft. Dat wij
onszelf toen ernstig te kort deden, was de oorzaak van dat geestelijke wondje. Vandaag was de gelegenheid om onze
revanche te halen en dat hebben wij op ondubbelzinnige wijze gedaan. Nu loop ik met een werkelijk prachtige pleister op dat
wondje, dat nu wel heel snel zal genezen, vermoed ik. Hoe is dat nou precies zo gelopen vandaag? Nou als volgt ongeveer.
Vanaf het allereerste fluitsignaal van Dennis zagen wij een gemotiveerd Purmerland dat zo snel als mogelijk de dadendrang
e
in doelpunten wilde omzetten. Dat lukte al in de 4 minuut, via een geduchter wordend wapen van ons. Namelijk de steeds
gevaarlijker wordende corner van Lisa. Met feilloze precisie wist zij de bal op het koppie van Chemene te leggen, die
e
e
misschien wel haar 1 kopdoelpunt in haar carrière maakte. 1-0. Assendelft reageerde door ook uit een corner In de 10
minuut onze paal te raken. In de daaropvolgende 10 minuten speelden wij uitstekend voetbal. Dit was een fase dat
Assendelft er totaal niet aan te pas kwam. Nadat Romee, vies puntertje, en Demi, streep voorlangs, het doel net niet wisten
te vinden, was, van afstand, Nika wel succesvol, Via de handen van de keep werd het 2-0. Nu moest Assendelft echt uit de
schulp kruipen en dat deden zij ook. Uit weer een corner ging de bal in een scrimmage via de botoxlippen van Bobbi en de
e
lat over. Ontsnapten wij hier al aan een treffer dan kwam die in de 29 minuut alsnog. Met een leep lobje werd Bobbi
e
verschalkt. 2-1. In de 35 minuut hadden wij ronduit geluk toen een inzet van de ene via de andere paal weer het veld
inrolde. Met de hakken over de sloot vonden wij onszelf met een benauwde 2-1 voorsprong terug in de kleedkamer.
e
Ons goede voornemen voor de 2 helft was om, vol gas, Assendelft vanaf de aftrap vast te zetten op hun eigen helft. Wij
hadden nu de wind mee. Toch duurde het heel lang dat wij ons overwicht In de stand tot uiting wisten te brengen. Dat was
niet verrassend gezien het spelbeeld. Wij heersten op het middenveld en bepaalden daar het spelbeeld. De gekwetste
Naomi en de energieke Demi verkeerden in absolute topvorm. De blerbek bij Assendelft werd het zwijgen opgelegd. Dat gold
e
niet voor de zijlijn, die werd steeds luidruchtiger. Wij beslisten deze pot in de 27 minuut. Een dubbele 1-2, over de as
(kortste weg naar het doel) tussen Demi en Mirka werd door de laatste met een listig schuivertje in de hoek bekroond. 3-1.
Dit knakte Assendelft en gaf ons de gelegenheid om het publiek te tonen dat voetbal er heel leuk uit kan zien. Bijvoorbeeld
als Demi met een streep vanaf het middenveld haar projectiel ziet binnenslaan. 4-1. Het bewijs dat zij niet alleen haar
spelregelbewijs heeft gehaald, maar ook als dynamische middenvelder is geslaagd. De kroon op dit duel werd na een mooie
e
aanval van Romee, naar Chemene, door Nika gezet. Met haar 2 leverde zij het bewijs dat zij na haar ziekte weer helemaal
terug is aan het front. En als laatste compliment kan ik niet aan onze verdediging voorbij gaan. Achterin 1-op-1 tegen
een voorhoede als die van Assendelft lijkt vragen om problemen. Getuige de eindstand was dit dus niet zo. Heel knap hoe wij
dit wisten te organiseren, waardoor wij ons zo geliefde spelletje konden spelen Met een prachtige 5-1 zege als resultaat.
e
Wij gaan tot dinsdag de 23 in de ruststand en dan moet Dynamo eraan geloven. Weer 3 punten, lekker!
Albert de Braaf.
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Sponsoravond groot succes
Onlangs vond de eerste sponsoravond plaats bij SC Purmerland.
Alle sponsors van SC Purmerland waren uitgenodigd voor deze informele avond. Voorzitter Maarten Ligthart heette de
sponsoren welkom en vertelde kort iets over onze mooie club.
Namens onze hoofdsponsor ING vertelde Erwin Wals waarom ING het voetbal graag sponsort en complimenteerde Erwin
SC Purmerland als club met 'een heel mooi totaalplaatje'. Sfeer, financiën en organisatie zijn dik in orde en dat maakt dat
ING zich graag als sponsor verbindt.
Vervolgens was het woord aan gastspreker Yoeri van den Busken, die onlangs na drie decennia stopte als fulltime
voetbalverslaggever van onder andere de Telegraaf en Voetbal International. In een 'interview style' gesprek, waarin Erwin
Wals zichzelf als interviewer nadrukkelijk in de kijker speelde als mogelijke stand-in van Humberto Tan bij VTBL, nam Yoeri
ons middels leuke anekdotes en mooie verhalen mee naar 'de andere kant van het succes', het gelijknamige boek van Yoeri
van den Busken.
Uit de vragen die door het publiek aan Yoeri werden gesteld, kunnen we concluderen dat het een boeiende en leuke avond
was. Onder het genot van een hapje en een drankje kletsten alle aanwezigen nog wat na en werd hardop gefilosofeerd over
het programma voor de volgende sponsorbijeenkomst van SC Purmerland!
Dynamo MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 0-4
En op zomaar een dinsdag vinden wij onszelf terug in een zomeravondwedstrijd tegen S.C. Dynamo. Een veel scorende
middenmoter die het ons weleens lastig zou kunnen maken. Zaak om scherp te beginnen en de score snel te openen, liefst
met mooi voetbal. Ons goede voornemen stuitte of forse tegenstand. Dynamo toonde volop inzet en pakte ons op energie
verslindende wijze aan. Niet dat het met goed voetbal te maken had, maar het was toch lastig om te bestrijden. Lukraak
naar voren peren, er achteraan sprinten en maar zien waar het toe leidt. Meer was het niet. Dan zijn wij inmiddels toch heel
e
wat verder. In de 11 minuut wisten wij dat ook in de stand tot uitdrukking te brengen. Uit een corner van Mirka kopt Demi via
de arm van een verdedigster In het doel. Helaas had de scheids al voor de handsbal gefloten en kregen wij alsnog een
penalty te nemen. Demi had daar wel zin in en liet de keep volkomen kansloos, 0-1. Hierna verzeilden wij weer in een fase
dat wij de wedstrijd vroegtijdig hadden kunnen beslissen, maar de kansen niet wisten te benutten. Dynamo werd door ons in
de wedstrijd gehouden en kon het nog opbrengen om op opportunistische wijze hun geluk te blijven zoeken. Tweemaal
kwamen zij nog akelig dichtbij de gelijkmaker, maar gelukkig is Bobbi nog steeds Bobbi en voor ons een zekerheitje.
e
De laatste minuten van de 1 helft waren al aangebroken toen Nika zich nadrukkelijk in de strijd mengde. Allereerst trof zij de
handen van de keep na een mooie solo en dito schot. Daarna gaf zij de messcherpe assist op Romee die de 2-0 betekende.
Die pass kwam na een voorbeeldige aanvalsopbouw over onze linkerkant, waarbij Liede (sterke pot) en Lisa ook hun
aandeel leverden. De 0-2 was een terechte ruststand.
e
Als wij in de 3 minuut na rust opnieuw trefzeker blijken, is deze pot al beslist. Ook dit was weer een fraaie treffer. De
gevoelvolle pass van Lisa viel precies in de loop van Mirka. De aanname was perfect en de afronding voor Mirkiaanse
begrippen heel koel. Door de stokken van de keep rustig binnen schuiven kan dus toch. Dit was voor Dynamo de doodsteek,
de accu liep leeg en wij kregen vrij spel. Er werd vrolijk getikt en het publiek kreeg een aantal vloeiende aanvallen
voorgeschoteld. Net zo knap is het verdedigende werk dat wij leverden. Misschien is het meer iets voor de ‘kenners’, maar
e
de wisselwerking tussenNaomi, Liede, Djoni en Sophie is prachtig om te zien. Dynamo was in deze 2 helft aanvallend
volkomen machteloos. Minuut 17, het was al weer een tijdje geleden, maar daar was het weer. De pegel op de paal, dader
e
Mirka. Halverwege de 2 helft was daar plotsklaps Chemene die een pass onderschepte, er als de wiedeweerga vandoor
ging en heerlijk binnen punterde, 0-4. Voor Ed en mij het signaal om te wisselen. Op het bankje zaten nu maar liefst 3
sterkhouders, Naomi, Demi en Liede. Toch bleef ons veldspel verzorgd. Lotte en Mylou draaiden probleemloos mee en dat is
goed nieuws. Bij 0-4 bleef het, dus weer 3 punten erbij en het nulletje achter. Gezien het late tijdstip houden jullie het rondje
nog te goed. De volgende wedstrijd is thuis tegen DESS op 12 mei. Misschien wordt het wel een dubbel rondje. Dat zou leuk
zijn. Ik ga alvast sparen.
Albert de Braaf.
Meisjes MO11 Purmerland goed vertegenwoordigd in schoolvoetbal finale Purmerend.
Maar liefst vijf spelers van de MO11 stonden afgelopen woensdag in de finale van het schoolvoetbal voor groep 7/8.
De o.b.s. de Oeboentoe (met Abby, Sophie, Sharona, Kyana en Zoe) won de finale overtuigend met 2-0 en mogen zich gaan
opmaken voor de regio-finales.
Van harte gefeliciteerd meiden!

Verbouwing kantine vertraagd
De afgelopen maanden is druk gewerkt aan het treffen van de voorbereidingen voor de uitvoering van de grote verbouwing
van onze kantine. Op dit moment lijkt de realisatie voor aanvang van het nieuwe seizoen niet haalbaar, omdat onze
subsidieverstrekkers aanvullende informatie hebben gevraagd en we daardoor nog geen uitsluitsel hebben. Niettemin
hebben we er vertrouwen in dat we dit dan voor de winterstop voltooien. Bij verdere ontwikkelingen houden wij jullie uiteraard
op de hoogte.
Namens het bestuur,
Maarten Ligthart
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Ab Westerveld.
Ab Westerveld is afgelopen woensdag opgenomen in het Waterland ziekenhuis met hartklachten. Ab had nog maar een
hartslag van 38 en was erg benauwd. Volgende week gaat Ab naar Hoorn en krijgt een pacemaker. Daarna gaat hij weer
terug naar Purmerend ter observatie en mag dan weer naar huis. Ab zou het fijn vinden om bezoek te krijgen van de
voetbalclub want familie heeft hij niet en wie op bezoek wil: het is van 14.00 u tot 20.00 uur.
Ab ligt op de afdeling A2 kamer 22 en donderdag 25 april gaat hij voor 1 dag naar Hoorn voor een pacemaker en als alles
goed is mag Ab vrijdag naar huis .
Update 1: Ab is afgelopen donderdag naar het ziekenhuis in Hoorn geweest en heeft een pacemaker gekregen en dat is
goed gegaan. Ab dacht dat hij vrijdag naar huis kon maar het lopen gaat nog niet goed en zijn arm zit in een mitella. Hierdoor
kan hij niet alleen thuis zijn en blijft Ab nog ter observatie in het Waterland Ziekenhuis. Indien nodig gaat hij naar de
Novawere. Zijn er mensen die Ab willen bezoeken van de vereniging dan vind hij dat fijn en we wensen Ab een spoedig
herstel toe.
Update 2: Ab Westerveld is vanmorgen ( dinsdag ) om 11.00 u weer ontslagen uit het ziekenhuis. Het gaat goed maar Ab
moet nog wel kalm aan doen dus beperkt bezoek of anders eerst even bellen.
Jaap v Tinteren .
Materiaal Opslag.
Het oude "hokkie" tussen het eerste en het tweede veld van Ome Ab, is al enige tijd toe aan vervanging. Om iets ouds weg
te gooien, moet je wel eerst iets nieuws hebben.
Dit nieuwe hebben wij gevonden in een 12 meter lange zeecontainer. De container wordt gesponsord door kind van de club
Michael ter Haak. Michael, eigenaar van container bedrijf CBOX, is naast clubsponsor, tassensponsor van de selectie en
sponsor van het 3e elftal. Nu ook sponsor van het nieuwe materiaalhok van Ome Ab. Uiteraard profiteert de gehele club van
deze zeecontainer. Michael, bij deze nogmaals bedankt namens de gehele club.
Daarnaast is onze trouwe schoonmaakploeg begonnen met het slopen van het oude "hokkie". Volgende week zal van Vuure
het grondwerk gereed maken (stelconplaten, uitvlakken etc.). De staat klaar om geleverd te worden, levering van de nieuwe
container staat op de planning voor maandag 13 mei.
Ook via deze weg, 1000 maal dank voor de schoonmaakploeg en Loon- en Grondverzetbedrijf Van Vuure.
Uiteraard komen er nog wat mooie foto's van het eindresultaat.
Ps: interesse in huur of aankoop van zeecontainers, neem een kijkje op www.cboxcontainers.nl.

'T Beste Delicatessen
Als je je zaak “ ’t Beste Delicatessen” noemt, leg je de lat hoog en heb je wel wat waar te maken: maar dat lukt ze uitstekend:
een gezellige en smaakvolle entourage waar het goed vertoeven is met een heerlijk kopje koffie of smakelijke gerechten en
wijnen en waar tevens heerlijke delicatessen verkrijgbaar zijn. Maar je kan er eveneens een zeer geslaagd feest geven.
Daarbij ook een wijnhandel, dat maakt het helemaal compleet. Wij verwelkomen onze nieuwe bordsponsor en bevelen ’t
Beste Delicatessen van harte aan: loop maar eens binnen en ervaar het zelf: u wordt gastvrij ontvangen.
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Vrienden- & Vriendinnen dag een groot succes.
Bijna 100 jongens en meiden bezoeken de eerste Vrienden- & Vriendinnen dag bij SC Purmerland!
Woensdag 8 mei organiseerde SC Purmerland voor het eerst een Vrienden- & Vriendinnen dag met als doel om zo veel
mogelijk vriend(inn)en van onze jeugdleden kennis te laten maken met de leukste sportclub van Noord Holland. Met maar
liefst 97 deelnemers en hun ouder(s) werd het een dag om nooit te vergeten.
Ome Rinus Cruijff, sinds jaar en dag verbonden aan SC Purmerland, zag er op toe dat de kabouters (5 & 6 jaar) een leuke
middag hadden met de 9 (voetbal)oefeningen. Acht andere jeugdleiders begeleidden de andere 8 teams in de leeftijd van 7
tot 13 jaar bij de veldoefeningen zoals 'Kaats & afronden' en 'de Snelheidsmeter' op het veld en bij de oefeningen zoals 'de
Omhaal' in onze zaal. Na afloop was er voor alle kinderen in onze kantine een heerlijk patatje met drinken en een leuk
aandenken aan deze super leuke dag.
Het bestuur bedankt alle maar liefst 21 vrijwilligers van SC Purmerland die dit mogelijk hebben gemaakt, met een bijzonder
dankwoord aan drijvende krachten Dimitri en John!
SC Purmerland MO19-1 - DESS MO19-1 : 4-2
e
Soms schieten wij als kometen uit de startblokken, maar soms beginnen wij ook zoals vandaag. De 1 steekwoorden die ik
noteerde waren ‘slap, sloom en slungelig’. Het allitereert fraai, maar het bedoelt ook te zeggen dat wij in het begin niet ons
e
beste beentje voor hadden. In de 13 minuut redde Bobbi nog op een gevaarlijk schot, maar 5 minuten later was het wel
raak voor DESS. Hard en hoog werd zij kansloos gelaten. Zoals wel meer was dit voor ons het signaal om een tandje bij te
schakelen. En dat lukte niet direct. Pas in de laatste 10 minuten kregen wij ze in onze greep en begonnen de kansen zich
aan te dienen. Met name Nika kreeg er zin in. Ik noteerde een solo op de achterlijn en een pegel na een assist van Naomi,
e
redding keep. Tussendoor vloog een vrije trap van Lisa rakelings langs de kruising. Toch, vlak voor rust, 42 minuut, was het
wel raak. Na een goede aanval over onze rechterkant volgde de perfecte voorzet van Romee. Strak, met binnenkant links,
volleerde Nika binnen en gingen wij toch nog met 1-1 de rust in.
e
Het was duidelijk dat wij vandaag ons beste spel nog moesten spelen. Gelukkig deden wij dat ook. Onze 1 20 minuten liet
ons ware gezicht zien. Nu waren wij wel fel in de duels en speelden wij dominant op hun helft. Het combinatiespel lukte weer
e
en wij sneden als een heet mes door de boter. In de 1 minuut was het al spektakel. Opnieuw na een solo van Nika. De
corner leverde een ouderwetse scrimmage op. 3, 4, 5 keer werden de inzetten geblokt en was het uitstel van executie. In de
e
6 minuut vloog een streep van Naomi nog over, maar 1 minuutje later was het dan toch raak. Een lekker steekballetje van
e
Sophie, ja ja, bereikte Nika, die in volle vlucht, de keep voor de 2 maal, weer met links, kansloos liet, 2-1. Hiermee hield het
nog niet op. Het mooiste moest nog komen. Wij hebben nog een meid die tweebenig is, namelijk Lisa. Het is heerlijk kappen
e
en draaien als de linker weet wat de rechter doet. Dan kan zomaar onze 3 ontstaan. Met een fraaie boog verdween de bal
e
achter de verraste keep bij de 2 paal in het doel, de terechte 3-1 stond op het bord. Heel leuk dat de meiden ook nog een
toetje op het menu hadden staan. Na een opstomende actie van Lotte kregen wij aan de rechterkant een corner te nemen.
Lisa slingert de bal voor en Demi geloofde erin. Hard werd de bal op de pantoffel genomen en vloog het projectiel op
overtuigende wijze binnen. Voor Demi de beloning voor 1 van haar beste wedstrijden in Purmerlandse dienst. Zo stond het
e
na een kwartier in de 2 helft ineens 4-1 en was de wedstrijd gedaan. Dat vonden de meiden zelf ook en haalden zij het gas
e
eraf. Dit gaf DESS de gelegenheid te tonen dat zij niet voor niets in Purmerland waren verschenen. In de 25 minuut werd
e
e
een schot in 1 instantie door Bobbi gekeerd, maar ketste de weggebokste bal voor de voeten van de 2 spits en werd het
zomaar 4-2. Als kort hierna Chemene geel gepresenteerd krijgt moeten wij 10 minuten met 10 man verder. Zou het nog
spannend gaan worden? Nou nee, wij bewezen in de volgende fase dat er nog veel rek in dit team zit. Want zelfs in ondertal
kwam DESS er niet meer aan te pas. Met name in de laatste 5 minuten, weer compleet, hadden wij zomaar nog 2 of 3 keer
kunnen scoren. Mirka alleen op de keep, maar ook Chemene had revanche op haarzelf kunnen nemen. Helaas gebeurde dit
niet en bleef het bij 4-2.
Na de wedstrijd konden wij onze ereschuld Inlossen en trakteren op een rondje. Tezamen met een versnapering van oma
Bobbi ging dat er wel in. Als klap op de vuurpijl kregen wij ook nog een fotorapportage gepresenteerd door moeder Mylou.
Wat een fantastische aanhang hebben wij toch eigenlijk. Dit wetende moet het toch geen onmogelijke opgave blijken te zijn
om voor komend seizoen 2 verse fruitige voelbalgekke meiden te vinden, die de selectie weer tot volle oorlogssterkte kunnen
aanvullen? Wij gaan zoeken, doen jullie dat ook? Alvast bedankt.
Albert de Braaf.
Vrijwilliger mishandeld: onbevoegden op ons clubterrein (Purmeland, 11 mei 2019)
Al enige tijd zijn groepen jongeren (leeftijd 16-20 jaar) op onze velden aanwezig. Zij komen met brommers aan en gaan
voetballen op het veld. Deze jongeren zijn, voor zover ons bekend is, geen leden van onze club. Voor de goede orde: het
gebeurt buiten de reguliere trainingsmomenten om. Onze vrijwilligers zijn regelmatig op de club en vragen vriendelijk of de
jongeren het terrein willen verlaten; het is immers niet toegestaan dat onbevoegden ons clubterrein betreden. Dit is een
strafrechtelijke overtreding.
Op het moment dat dit gebeurt, krijgen onze vrijwilligers een grote mond en worden ook bedreigd. Dit heeft er toe geleid dat
vrijwilligers zich onveilig voelen en daarmee afhaken. Kortom een zorgelijke ontwikkeling.
Gistermiddag is een van onze trouwe vrijwilligers mishandeld door een groep jongeren. Vreselijk voor de persoon. Rond drie
uur in de middag was er weer eens een groep jongeren op onze velden en heeft dit geleid tot geweld. Een lang verhaal kort:
onze vrijwilliger is lichamelijk mishandeld of kort gezegd: in elkaar geslagen. Er is inmiddels aangifte gedaan. Vandaag heeft
het bestuur contact gehad met onze vrijwilliger en het gaat gelukkig alweer wat beter.
Het bestuur is erg geschrokken en neemt de zaak hoog op; er zal (opnieuw) contact worden opgenomen met de gemeente
en wij zullen vragen om intensivering van de handhaving.
Tot slot: Wij willen alle leden vragen alert te zijn en direct te bellen met de Politie indien zij een dergelijke situatie
waarnemen.
Het bestuur
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Materiaal Container. (13 mei 2019)
Voor de opslag van het materiaal hebben we vanmorgen een prachtige container geplaatst. De auto waar hij mee vervoerd is
kon maar net met de lengte door de poort komen, maar hij staat en we zijn er erg blij mee. De container is 12 m lang en we
zijn nog op zoek naar een paar stalen kasten om het gereedschap op te bergen.
Wie O wie heeft nog een paar stalen kasten staan die er van af wil ?
Wij willen Michael ter Haak van C BOX en Sander bedanken namens de club, het is geweldig .
JvT.
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Nacompetitie SC Purmerland 1
Na de goede wedstrijd van gister, waarin de “nieuwe” generatie zich uitstekend heeft laten zien, is een plaats in de
e
nacompetitie voor promotie naar de 4 klasse veilig gesteld. De exacte invulling van deze nacompetitie is nog wel afhankelijk
van aanstaande wedstrijd tegen ASV Arsenal. Op dit moment delen wij de nummer twee positie samen met Arsenal, echter
hebben wij een beter doelsaldo van +1. Een gelijkspel is volgende week dus voldoende om als tweede te eindigen op de
eindranglijst. Bij een verliespartij eindigen wij als derde op de eindranglijst. Plek twee biedt echter drie mogelijkheden tot
promotie. Daar waar plek drie, twee mogelijkheden biedt tot promotie. Iedere mogelijkheid bestaat uit één wedstrijd, als deze
e
wordt gewonnen promoveer je direct naar de 4 klasse. Onderstaand zijn de verschillende scenario`s kort samengevat.
Plek 2 op eindranglijst:
• Mogelijkheid 1 : Zondag 2 juni
• Mogelijkheid 2 : Maandag 10 juni
• Mogelijkheid 3 : Zondag 16 juni
Plek 3 op eindranglijst:
• Mogelijkheid 1 : Maandag 10 juni
• Mogelijkheid 2 : Zondag 16 juni
De tegenstanders komen uit de vierde klasse E en F. In deze competities zijn de nacompetitie plaatsen ook nog niet
definitief, ook dit zal aanstaande zondag duidelijk worden. Mogelijk tegenstanders zijn:
e
4 Klasse E
• Kwiek 78
• De Valken
• Apollo 68
e
4 Klasse F
• VV De Dreef
• Schalkwijk
• Sporting Almere
Daar waar FC Volendam de bijnaam heeft “De Heen en Weer”, is deze bijnaam ook toepasselijk bij Purmerland. Na de
degradatie van vorig seizoen, is er nu weer een mogelijkheid tot promotie. Verdere info over de nacompetitie volgt.
De steun van onze supporters kunnen wij goed gebruiken in de aanstaande nacompetitie race!
*UPDATE** PURMERLAND 1 GEPROMOVEERD NAAR DE 4e KLASSE!!
Na het plaatsen van bovenstaand bericht, ontvingen we een mail van de KNVB waarin zij aangeven dat de teams die zich
hebben geplaatst voor de nacompetitie zondag vierde/vijfde klasse in het district West 1 volgend seizoen automatisch 4e
klasse spelen!
RK EDO MO19-1 – SC Purmerland MO19-1 : 2-2
Vandaag was een uitgelezen gelegenheid om te kijken hoe wij ons dit seizoen ten opzichte van onze concurrenten hebben
ontwikkeld. Na eerder al Assendelft met 5-1 naar huis te hebben gespeeld, was nu RKEDO de opponent. In de uitslagen zijn
zij onze evenknie, hebben zij evenveel punten en is het doelsaldo ook nagenoeg om te even. In de najaar competitie gingen
wij met 3-2 ten onder, dus dit was de kans op revanche. Vanaf de aftrap was het verschil in spelopvatting duidelijk te zien. De
e
1 10 minuten lieten wij RKEDO van het kastje naar de muur lopen. Zij stonden erbij en keken ernaar. Totdat een peer in de
diepte tussen Sophie en Bobbi in terecht kwam. De rappe spits rondde dit bekwaam af. Dit was een duidelijk gevalletje van
‘een doelpunt uit het niets’. De achterstand veranderde niets aan het spelbeeld. Het verzorgde combinatie- en positiespel
kwam bij ons vandaan. Het opportunistische sturm-und-drang-gedoe van RKEDO. Toch kun je het daar maar moeilijk mee
hebben. Gelukkig bleven wij onszelf de kansjes scheppen. Geen echte grote mogelijkheden, want RKEDO had verdedigend
e
de zaakjes aardig op orde. Toch vond Romee de vuisten van de keep en was het kort hierna In de 23 minuut wel raak. Nika
speelde 2 tegenstanders uit, passte op Mirka, die vervolgens Chemene zoekt, de halve onderschepping doet de bal bij de
ingelopen Maxi belanden, die rustig binnenkant voet binnenschuift. 1-1. Het laatste wapenfeit van de eerste helft kwam op
naam van Demi, die de keep met een lepe boogbal probeerde te verrassen.
Rust en nog steeds hielden de 2 partijen elkaar in evenwicht. De tweede helft moest het verschil gaan maken. Opnieuw
begonnen wij ijzersterk. RKEDO kwam er totaal niet aan te pas. Moedeloosheid sloop de ploeg binnen. Helemaal toen, voor
mij, het hoogtepunt van dit hele seizoen zich afspeelde. Een aanval door Bobbi opgezet. Het aanbieden van Liede, het
inspelen van Lisa, doordraaien en het meegeven aan Nika. Toen begon het echt magische gedeelte van deze aanval. Nog
op een ongevaarlijke positie gaf zij gas voor een slalom die niet meer leek te eindigen (Ibrahimovic tegen NAC, voor de
ouderen onder ons). 3, 4 speelsters werden het bos in gestuurd en toen, voor de keep, had Nika nog steeds het overzicht om
resoluut af te ronden en ons op een heel terechte 2-1 voorsprong te zetten. Prachtig!. In deze hele aanval zat alles, goed
e
teamspel en grote Individuele klasse. Vanaf de 9 minuut hadden wij ze eindelijk in de touwen hangen. En nu controle
e
houden, wedstrijd uitspelen en as-het-effe-kan-ja-dan nog een 3 erin prikken. Heel jammer dat dat niet lukte, sterker nog,
e
In de 24 minuut kwam dat dekselse RKEDO weer langszij. Opnieuw moesten wij de accu opladen voor het slotoffensief.
Het werd nu een open wedstrijd, waarin RKEDO ook de kansen kreeg. Bobbi, weer in een 1-op-1’tje als overwinnaar,
hield ons in de wedstrijd. Wij op onze beurt waren bij 2 corners met kopkansen voor Mirka en Naomi dichtbij.Een flitsende
aanval van Romee, naar Mirka op Nika werd met een streep die overvloog besloten. Zo bleven beide partijen voor de volle
winst strijden, maar stond er na 90 minuten een gelijke stand op het bord, 2-2. Ik denk dat zij hiermee meer blij waren dan
wij. Heel jammer dat wij onszelf, voor het goede spel in tweederde van deze pot niet hebben beloond met 3 punten.
Het goede nieuws is dat wij ten opzichte van hun dit seizoen meer progressie hebben geboekt. Wij ontwikkelen onszelf als
speelsters, maar ook als team nog steeds. En lijken daarmee rijp te zijn voor het opstapje naar de dames. Maar voor het
zover is, hebben wij nog 1 tegenstander om mee af te rekenen. Zondag wacht ons KSV. Voor de laatste maal heb ik de
glazen bol geraadpleegd en gezien dat dat ons weer 3 puntjes oplevert. Lekker!
Albert de Braaf.
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Promotie Feestje SC Purmerland 1
Zoals iedereen ondertussen heeft meegekregen, is ons vlaggenschip gepromoveerd naar de 4e klasse.
Dit moet gevierd worden. Aanstaande zondag speelt Purmerland haar laatste wedstrijd van dit seizoen, uit tegen ASV
Arsenal. Om er een complete dag van te maken, heeft de club een touring bus georganiseerd voor spelers, staf en
supporters. In de bus kunnen 50 personen, we zitten nu op een circa 45 personen! Kortom een vol bussie Purmerlanders.
Er zijn ook diverse Purmerlanders die ons eerste elftal nareizen met de auto.
Mocht je ook nog mee willen met de bus? Laat dit dan z.s.m weten aan Sander Kokmeijer, Daan Sabbe of Arie van Holsteijn.
Voor een ieder wel bekend.
Er is voor deze dag een geheel programma in elkaar gedraaid. Deze ziet er als volgt uit.
- 10.30 uur ontbijt op de club voor alle spelers en staf.
- 11.30 verzamelen voor iedereen die met de bus meegaat.
- 11.45 vertrek met de bus naar ASV Arsenal.
- 14.00 uur wedstrijd ASV Arsenal - Purmerland.
- Na de wedstrijd is een kleine huldiging op het veld. Aansluitend blijven wij met ALLE spelers, trainers, leiders,
bestuursleden, supporters, vaders, moeders, vrouwen, kinderen, opa's en oma's nog even gezellig hangen bij Arsenal.
- 18.00 uur terug met de bus naar Purmerland.
- 18.30 uur aankomst op Purmerland.
Aangekomen bij Purmerland zal er voor een ieder het e.e.a te eten zijn. Dit is dus voor iedereen (spelers, staf, supporters,
ouders etc.) Uiteraard gaan we hier het promotie feestje voortzetten met een goede borrel, een muziekje en een klein dansje.
Dit zal tot circa 21.00 / 21.30 uur duren. Daarna kunnen de mensen die er klaar mee zijn, voldaan naar huis.... of we gaan
nog Amsterdam in of de Koemarkt op!!
Zit je niet in de bus, kom dan op eigen vervoer naar ASV Arsenal. Kun je niet bij de wedstrijd zijn, zorg dan dat je om 18.30
op de club bent om met iedereen het promotie feestje te vieren!
TOT ZONDAG!

Promotie moet je vieren!
Zondag 26 mei stond in het teken van het vieren van de reeds behaalde promotie naar de 4e klasse.
Een gezamenlijk ontbijt op de club, een bus om de selectie met supporters te vervoeren naar Amsterdam voor de laatste
competitiewedstrijd, een publiekswissel voor Justin Goos die na 15 jaar selectie afscheid nam, bloemen en champagne voor
hoofdtrainer Nikolai Schreuder die het team in zijn eerste jaar weer naar de 4e klasse bracht én een mooi feest na afloop in
de kantine van SC Purmerland.
Een groot dankwoord aan de organisatie van deze dag, de kantinecommissie die er weer stond op deze late zondag, Rob
Wortel voor het heerlijke buffet en iedereen die er was om de promotie samen te vieren.
Een fantastische dag voor SC Purmerland!
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SC Purmerland MO19-1 - KSV MO19-1 : 1-1
Als ik op deze vroege zondagmorgen naar de kleedkamer loop, om mijn wervende betoog voor de wedstrijd van vandaag te
houden, word ik verwelkomt door een buiten al luid en duidelijk hoorbare 13=stemmige samenzang. De kwaliteit is van een
niveau dat een gemiddelde Eurovisie-songfestivalinzending ver achter zich laat. Loepzuiver, op een enkele schrille uithaal na
(Mirka?), worden de hits probleemloos meegezongen. Ik lijk op deze zondagmorgen wel in een kerk, bij een optreden van
een gospelkoor beland te zijn, in plaats van in een kleedkamer waar de selectie in opperste staat van voorbereiding met de
wedstrijd bezig is. Het klinkt heel gezellig. Zo aan het eind van het seizoen zit de stemming er nog helemaal in. En dat is
goed nieuws, toch?
Vanaf onze aftrap staan wij 10 seconden later al met 1-0 achter. En dat tegen KSV dat zo moeizaam tot
scoren komt. Het doelpunt was dan ook grotendeels aan onszelf te wijten. Wij waren duidelijk nog niet bij de les. Nou hoeven
wij daardoor niet direct in paniek te raken. Dit team heeft als specialiteit de eigenschap ontwikkeld om pas te gaan voetballen
als het achter is gekomen. Dit was al de 9e keer en meestal weten wij het toch nog recht te breien. Hiervoor hadden wij
maar liefst 89 minuten de tijd. De flitsende start gaf KSV een boost. Zij hadden wel zin in de mouwen op te stropen en de
benen op turbo stand te zetten. Wij moesten ook opschakelen. Van de vooraf gedachte makkelijke winstpartij bleek niet veel
over. Wij hadden de grootste moeite om ons eigen spel te spelen. Het werd ook pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de afwezige
Naomi voor dit team is. Onze opbouw was slordig, gehaast en paniekerig. Veel klutsballen, die natuurlijk allemaal verkeerd
vallen. KSV kon vanwege de vroege voorsprong, in een 4-4-2- opstelling, lekker achterover hangen. Zij hielden de ruimtes
e
klein en door ons onzorgvuldige spel was er nauwelijks doorkomen aan. De hele 1 helft heb ik 2 mogelijkheden voor Mirka
in mijn boekje mogen noteren. Beide malen kwam de keep als overwinnaar tevoorschijn. Dus vonden wij onszelf in de rust
met een vooraf niet gedachte 1-0 achterstand terug in de kleedkamer.
Een kwartiertje de tijd voor bezinning. KSV konden wij niets verwijten. Aan de scheidsrechter lag het ook niet. Nee, de
e
e
oorzaak was echt bij onszelf te zoeken. De 2 helft begon zoals de 1 eindigde. Moeizaam voetbal. Duidelijk een ploeg die
met zichzelf en niet zozeer de tegenpartij worstelt. Maar toch geleidelijk aan werd het verschil duidelijker tussen een team dat
op inzet de zaak probeert te redden en een team dat het voetballend probeert op te lossen. KSV kreeg steeds meer moeite
e
e
om het te belopen en de gaatjes begonnen te vallen. In de 20 minuut was het opnieuw Mirka die op de keep stuitte. De 28
minuut dan maar. De gelijkmaker leek geboren, maar helaas liep Chemene de bal tegen de paal. Maar dan toch, eindelijk, in
e
de 38 minuut gaf Carmen de gouden steekbal keurig in de loop van Mirka die dit keer, tussen de benen van de keep, wel
doel trof, 1-1. Zou het dan toch nog? Met een kleine 10 minuten op de klok was er nog tijd. Maar verder dan een aantal
corners en halve kansjes kwamen wij niet. Zo eindigde onze laatste wedstrijd van het seizoen als het nachtkaarsje. Het ging
zachtjes uit. Graag hadden wij Irma en Edwin hun feestweekend nog wat meer willen opleuken door een vreugdevolle
klaterende uitslag te scoren, maar helaas. Dat neemt niet weg dan wij een heel leuk seizoen hebben gedraaid. Een seizoen
e
waarin wij in de 1 klasse hebben bewezen met de besten mee te kunnen draaien.
Wat dat waard blijkt te zijn zal ons volgend seizoen duidelijk worden als wij onze opwachting bij de Dames gaan maken. Het
liefst nog met 1 of 2 versterkingen. Zoeken jullie ook nog?
Zo, en nu is het tijd voor een tosti, die gaat er wel in. Demi, zeg maar tegen je moeder dat het niet tot 1 maal beperkt hoeft te
blijven. Ik ben gek op tradities. Bedankt.
Albert de Braaf.
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