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Voorbereiding, Competitie- en bekerindeling bekend Purmerland 1
e

Na een afwezigheid van één seizoen, is ons vlaggenschip dit jaar weer terug in de 4 klasse. De voorbereiding op dit nieuwe
seizoen gaat donderdag 8 augustus beginnen. Met een aantal versterkingen, doorkomende jeugd en een minimaal aantal
vetrekkende spelers, heeft de gehele selectie een positieve impuls gekregen.
Met deze vernieuwde en aangevulde selectie zullen wij aankomend seizoen ten strijden komen in een interessante en zeer
leuke competitie indeling. De bekerindeling is een zware poule, maar dit zijn goede voorbereidingswedstrijden voor een
goede competitiestart. Daarnaast worden er in de voorbereiding een flink aantal oefenwedstrijden en toernooien gespeeld.
Onderstaande de complete overzichten van het voorbereidingsschema en de competitie- en bekerindeling. Uiteraard gaan
wij uit van een overvolle support tijdens deze wedstrijden.
Voorbereidingswedstrijden:
• Donderdag 08 augustus : Start eerste training
• Donderdag 15 augustus om 20.00 uur : Oefenwedstrijd Always Forward – Purmerland
• Zondag 18 augustus om 14.00 uur : Oefenwedstrijd Sporting Krommenie– Purmerland
• Dinsdag 20 augustus om 20.00 uur : Oefenwedstrijd Purmerland - DZS
• Donderdag 22 augustus om 19.15 uur : Toernooi bij Blauw Wit Wormerveer 1e wedstrijd
• Zaterdag 24 augustus om 17.00 uur : Toernooi bij Blauw Wit Wormerveer 2e wedstrijd
• Donderdag 29 augustus om 20.15 uur : Oefenwedstrijd Purmerland – WSV30
• Zondag 01 september om 14.30 uur : 1e Bekerwedstrijd Zaandijk - Purmerland
• Dinsdag 03 september om 20.15 uur : Oefenwedstrijd Purmerland – Meteoor zaterdag
• Donderdag 05 september om 20.15 uur : Oefenwedstrijd Purmerland – ASV de Dijk zaterdag
• Zondag 8 september om 14.30 uur : 2e bekerwedstrijd Purmerland – VVA/Spartaan
• Donderdag 12 september om 20.15 uur : Oefenwedstrijd Badhoevendorp – Purmerland
• Zondag 15 september om 14.00 uur : 3e bekerwedstrijd Saenden - Purmerland
• Dinsdag 17 september : Oefenwedstrijd Sloterdijk 1 – Purmerland
• Zondag 22 september : Eerste competitie wedstrijd
Bekerindeling:
• Purmerland
• Zaandijk
• Saenden
• VVA/Spartaan
Competitieindeling:
1. Alcmaria Victrix
2. Alkmaarsche Boys
3. Apollo 68
4. Dynamo
5. Graftdijk
6. De Metoor
7. Purmerland
8. Sporting S
9. SSV
10. Victoria O
11. De Wherevogels
12. Zeevogels

Werkzaamheden nieuw seizoen
Er wordt al weer hard gewerkt voor het nieuwe seizoen; water en elektra worden aangesloten, wat weer veel graafwerk geeft
om alles weer goed te laten verlopen. Het is jammer dat er zoveel vernield wordt op ons terrein, zelfs het hekwerk wordt stuk
gemaakt . Toch gaan we maar gewoon door en hopen weer op een mooi seizoen. Er is al weer veel gedaan door Martin en
Simon Segers , Ron de Fouw onze elektra en waterleiding monteur, Ab en Jaap .
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Robin Keijser nieuwe trainer 2 elftal
Met trots kunnen wij mededelen dat Robin Keijser onze nieuwe trainer van ons tweede elftal is geworden. Robin was de
afgelopen jaren actief als hoofdtrainer bij de Zaterdag 1 van Kwadijk. Voor zijn hoofdtrainerschap bij Kwadijk is Robin
jarenlang betrokken geweest bij Kwadijk als jeugdtrainer, trainer en assistent. Vanwege te weinig spelers voor komend
seizoen, lag er geen perspectief meer voor een eerste elftal binnen Kwadijk. Uiteindelijk is Robin verder gaan kijken en
hebben de wegen van Robin en Purmerland zich gekruist. Na een tweetal gesprekken waren wij er vrij snel uit met Robin,
waarna Robin officieel voor komend seizoen de trainer van ons tweede elftal is en daarmee het verlengstuk van Nikolai is
geworden. Een toevoeging aan ons technisch hart, waar wij enorm blij mee zijn. Op naar een mooi voetbalseizoen!
De Seniorencommissie
Verloop werkzaamheden .
Het werk van onze installateur Ron de Fouw is in samenwerking met timmerman Martin Segers en de vrijwilligers afgerond in
onze nieuwe container. Alle lichtmasten schijnen weer op het veld en ook is het water opnieuw aangesloten om de lijnen te
trekken. Het was een heel werk om alles weer netjes onder de grond te krijgen vanwege de vele rommel dat in de grond zit .
Met veel hand graafwerk en om de kosten zo laag mogelijk te houden ligt alles er netjes in en kunnen we weer jaren vooruit .
Het achterste gedeelte van de container wordt het nieuwe onderkomen van Ab, van het voorste gedeelte dat voor training
materiaal gebruikt wordt en ballen pomp. Hierbij een verzoek om alles zo netjes mogelijk te houden door leiders en trainers .
Het laatste timmerwerk zal afgerond worden door Martin die nu met een welverdiende vakantie is en bij deze willen we
nogmaals Michael ter Haak bedanken voor het schenken en plaatsen van de container en zijn we hier erg blij mee .
Namens de vrijwilligers Ab Westerveld , Age de Groot , Rinus Cruyff , Jan Kokmeyer , Dick de Wit , Simon Segers , Jan
Geugjes Martin Segers en Jaap van Tinteren
Het kan weer beginnen …
Ondanks dat het 2e veld er niet zo goed uitziet hebben we vrijdag jl. het veld opnieuw uitgemeten, lijnen getrokken,en de
doelnetten opgehangen. Het was een flinke warme klus in de zon op het veld maar het is weer gelukt ! We hopen dat alles
weer goed verloopt in het nieuwe seizoen en dat we zuinig zijn op onze oefendoelen, waarvan er weer 2 nieuw gekocht zijn.
Ook is het hekwerk nagekeken en er is een nieuwe ballen vanger geplaatst en degene die langs de sloot staan gericht en
verstevigd. De nieuwe reclame borden zijn opgehangen en het ziet er weer verzorgd uit op het maaiwerk na. Bij deze willen
we nogmaals vragen om de oefendoelen op de tegels te plaatsen en niet in het gras.
Wij wensen alle elftallen veel speel plezier namens Jan Kokmeyer , Rinus Cruyff , Ab Westerveld , Simon Oly en Jaap v
Tinteren. ⚽
Karssen Accountant Belastingadviseur
Een reclamebord bij aanvang van het nieuwe seizoen van Karssen Accountant Belastingadviseur, met haar kantoor in het
dorp zelf, op Purmerland 50. Eén aanspreekpunt voor al uw financiële en fiscale vragen over uw onderneming en privé
aangelegenheden.
Het persoonlijke contact met de opdrachtgever staat voorop, met daarbij een zorgvuldige en deskundige uitvoering van de
dienstverlening.
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Monnickendam VR1- SC Purmerland VR1: 0-4
Ja,ja, de eerste wedstrijd van het seizoen, zonder ons in Limburg zittende coach Albert reisden wij met 13 gretige meiden af
naar Monnickendam. Na een kort maar krachtige speech van Edwin en een warming-up begonnen wij aan onze eerste
wedstrijd als dames 1. Wij speelde verzorgt voetbal en bleven goed overtikken. Na 14 minuten is ons eerste doelpunt als
dames 1 een feit. Na goed storen van Mirka wordt er een fout gemaakt achterin bij Monnickendam en kan Maxime profiteren
de
en de bal in de hoek schuiven 0-1. In de 17 minuut maakt Monnickendam bijna de gelijkmaker. Na 36 minuten spelen was
het weer de beurt aan ons, uit een vrije trap op eigen helft geeft Liede de bal op de lopende Carmen de laatst noemende
maakt een solo actie en scoort de 0-2. De laatste minuut van de eerste helft breekt aan en krijgen wij nog een kans via
Maxime, maar helaas de bal gaat naast. De scheidsrechter fluit af voor de rust. In de rust waren wij het eens dat wij 0-3
moesten maken en dat de wedstrijd dan beslist zou zijn. Na 8 minuten te hebben gespeeld gaf Romee een puntertje op
Mirka die 1 op 1 komt met de keeper en de bal koel bloedig in de hoek schiet 0-3. De scheidsrechter besloot een drink pauze
nemen. In minuut 75 komt Nika het veld in en 3 minuten later maakt zij een solo door het midden en maakt de 0-4. Na nog
wat spannende momenten van Monnickendam weten wij toch de 0 achter te houden en hebben wij het rondje wel verdiend.
In onze ogen benoemen wij Carmen tot women of the match. Meiden voor de eerste wedstrijd na de vakantie hebben wij
goed gespeeld en zijn de eerste drie punten binnen. Wij gaan deze week lekker trainen en gaan zien wat wij volgende week
kunnen doen tegen de Rijp.
SC Purmerland VR1 - De Rijp VR1 : 1-4
Na het leuke verslag van Romee van afgelopen week Is het nu aan mij de eer om de verrichtingen van de ‘vrouwen’ vandaag
te mogen verslaan. Ja, wij heten officieel vrouwen, maar zijn waarschijnlijk het jongste team in de competitie. Een samen
e
stelsel van vrouwen, MO19 en zelfs MO17. Toch weerhield ons dat er niet van vorige week Monnickendam, een 4 klasser,
aan de zegekar te binden. Iets dat wij vandaag weer moesten zien te presteren en wel tegen De Rijp dat het arme Ilpendam
met een 16-1 nederlaag terug naar huis stuurde.
Getuige de uitslag boven dit stukje leek het voor ons een kansloze missie. Toch is niets minder waar. Wij waren grote delen
van deze wedstrijd gelijkwaardig, zo niet zelfs beter. Het verschil ontstond vooral omdat wij verdedigend een bijzonder
ongelukkige wedstrijd speelden. De doelpunten werden De Rijp wel heel gulhartig geschonken. Het kan gebeuren dat er een
keer zo’n wedstrijd tussen zit. Het is geen reden tot paniek en gelukkig gebeurde het in een bekerwedstrijd.
Wedstrijden die wij dit jaar zien als nuttige oefenwedstrijden, die wij kunnen gebruiken om goed voorbereid de competitie te
e
starten. Een 1 constatering is wel dat vrouwenvoetbal net een beetje sneller gaat, foutjes eerder afgestraft worden en ons
combinatiespel zorgvuldiger zal moeten zijn. De De Rijp keepers kregen meer te doen dan onze Bobbi, maar hoefden slechts
1 maal te capituleren. De kracht om de (halve) kansjes overtuigend af te ronden ontbrak ons net. Met het verbeteren van de
conditie zal dit onderdeel zich ook snel verbeteren. Met onze instelling is niets mis. Tot en met het laatste fluitsignaal werd er
met volle inzet gestreden voor een beter resultaat. Zelfs herintreder Lianne liet zich de kaas niet van het brood eten. Met wat
meer zelfvertrouwen komt het helemaal goed met haar.
Opvallend was ook dat onze groepsoudste, Carmen duidelijk liet zien al eerder in de vrouwen gespeeld te hebben. Zij is een
lichtend voorbeeld voor de rest. Vorige week al ‘woman of the match’ was zij dat vandaag voor mij opnieuw. Zij was het ook
die voor ons, na een gave assist van Naomi, het doel wist te vinden. Een terechte beloning voor een, ondanks een
opspelende blessure, sterke wedstrijd. Klasse!
Voor aanvang van dit seizoen had ik niet echt een gevoel hoe wij ons, als vrouwen, staande zouden houden. Dat gevoel
e
begin ik nu wel te krijgen. Ik denk dat wij ons in de 5 klasse al snel als 1 van de kanshebbers voor een hoge klassering
zullen melden. Misschien eindigen Edwin en ik aan het einde van het seizoen wel in de sloot, wie zal het zeggen?
Wil het zover komen dan heet het instrument om dat voor elkaar te krijgen ‘training”. Het is van het grootste belang, om in
jullie toch al drukke levens, hiervoor de nodige tijd te reserveren. Belangrijk ook voor het groepsgevoel.
Voor de competitie begint hebben wij eerst nog een potje tegen Ilpendam af te werken. Een mooie gelegenheid om 3 puntjes
binnen te halen en weer met het nulletje achter te houden. Ik heb er vertrouwen in.
Albert de Braaf.

TRAINERS en LEIDERS van Senioren en Jeugd van SC Purmerland .
Bij deze een herhaling en het verzoek om de losse OEFENDOELEN na de trainingen en/of wedstrijden van het veld te halen
omdat het 2e veld elke week gemaaid wordt en de maaiers de doelen niet van het veld halen en er dus gewoon OMHEEN
maaien zodat er dan gras blijft staan en dit niet fijn is om te voetballen .
Het zou fijn zijn als de doelen neergezet worden op het tegelplein dat hiervoor gemaakt is. Dus ook niet op het gras tussen
de 2 velden want ook dat wordt GEMAAID .
De onderhoud ploeg doet dit NIET meer en rekent op uw medewerking want dit moet toch mogelijk zijn.
B v d , de onderhoud ploeg . ⚽
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Keukenspuiten1dag.nl
De naam zegt het al, geen nieuwe keuken, maar het overspuiten van de bestaande. Als je nog tevreden bent met je
bestaande keuken, maar alleen wel een nieuwe uitstraling zou willen, dan is dit een geweldige methode. En veel goedkoper
dan een nieuwe keuken kopen.
Maar de plaatsing van dit bord en daarmee de sponsoring voor SC Purmerland wordt door eigenaar Ronald de Visser vooral
ook gedaan als dank aan Dennis en Yolanda van den Akker voor hun geweldige steun aan hem tijdens een moeilijke
periode.

SC Purmerland VR1 - Ilpendam VR1 : 11-2
Vandaag stond de bekerwedstrijd, tevens laatste wedstrijd In de voorbereiding, op het programma. Aan de andere kant van
de middenlijn wachtte, in onherkenbare kleuren, toch echt Ilpendam ons op. Veel bekenden over en weer gaf dit potje een
e
extra lading mee. Het 2 veld, gras, zou het strijdperk zijn. Dat is best lekker om op te spelen, maar als je na de wedstrijd de
koppen moet tellen, uit vrees dat een aantal in het veel te hoge gras verdwaald blijk te zijn, wordt het toch anders. Het kwam
het baltempo in ieder geval niet ten goede. Edwin en ik hebben een slapeloze zaterdagnacht gehad om tot een goede
startopstelling te komen. Wij misten Naomi en Carmen, 2 van onze sterkhouders en daar bovenop zou Sophie later
aansluiten. Vandaar dat ons begin onwennig en rommelig oogde. Ook werd al snel duidelijk dat er een groot
e
e
kwaliteitsverschil tussen beide ploegen zat. Wij zijn voetballend veel verder. In de 9 minuut viel dan ook de 1 treffer al. Op
e
aangeven van Lianne wist Nika voor de 1 maal doeltreffend uit te halen. Terwijl het wachten was op een grotere voorsprong
viel plots aan de andere kant de gelijkmaker. Lang kon Ilpendam niet aan een sensatie ruiken, want 2 minuten later
was het, uit een corner van Lisa, dat Romee het laatste zetje gaf, 2-1. Ilpendam gaf zich nog niet gewonnen en gooide
e
e
wat verse krachten in de strijd. Het was dan ook wachten tot de 30 minuut dat goed doorzetten van Lianne haar 1 treffer
opleverde. Dat zou niet haar laatste blijken te zijn. Voor rust kwamen wij nog op 4-1 door opnieuw Romee, die door Mirka op
e
maat bediend werd. Deze 1 helft gaf mij een dubbel gevoel. Enerzijds een riante voorsprong, anderzijds niet goed
gevoetbald. Er ging nog teveel verkeerd. Een chaotische opbouw, onlogische keuzes, te snel te veel diep willen spelen en
e
het niet benutten van de kansen. Kortom voor de 2 helft verbeterpuntjes genoeg.
e
Iemand die zich de kritiek schijnbaar aangetrokken had was Nika. Want plots, 5 minuut, daar was zij weer. Via een solo
werden 3 Ilpendamsen het hoge gras in gestuurd en was daar de fraaie 5-1. Zo willen wij het zien. Blijkbaar hierdoor
e
geïnspireerd ramde Mirka, 3 minuten later, op aangeven van Nika kiezelhard de 6 binnen. Uit een vrije trap slaagde
e
Ilpendam erin hun 2 op het bord te zetten. Dat mocht de pret niet drukken want 1 minuut later was de voorassist van Romee
e
beslissend. Mirka stuitte nog op de keep, maar in de herkansing was het Lianne, die met een leep boogballetje, haar 2 en
e
onze 7 in de boeken zette. Hiermee heeft Lianne zich nadrukkelijk aan het front gemeld en leeft bij mij de stellige overtuiging
dat wij nog veel plezier aan haar gaan beleven. Nu brak er een fase aan die wij gerust de” Nika en Romee-show” mogen
noemen. Tot 3 maal toe kwamen wij op identieke wijze aan scoren toe. Steeds stond de actieve Romee aan de basis. De
loopactie van Nika wordt beloond met een pass op maat En dan is er geen houden meer aan. Treffer 3, 4 en 5 van Nika
werden een feit. PSV heeft Donyell Malen, die 5 maalweet te scoren, maar wij hebben Nika Jagtman! Met de 10-2 waren wij
nog niet klaar. Maxi vond het nodig om, op aangeven van Lisa, Ilpendam nog harder met de neus op de feiten te drukken,
e
haar 11-2 betekende de eindstand. Uiteindelijk een mooie uitslag. Grotendeels het gevolg van een betere 2 helft.
Ja en dan de ‘Woman op the Match’. Carmen zat het vandaag, geblesseerd, vanuit de dug-out te bekijken en zag de
mogelijkheid op een hattrick vervlogen. Maar wie dan wel? Er komen, voor mij, 3 meiden om verschillende redenen in
aanmerking. Allereerst Lianne voor haar sterke comeback. Romee voor haar actieve rol als doelpuntenmaker en vooral als
‘vrouw van de assist’. En tot slot Nika die vandaag weer eens liet zien, als het koppie goed staat, wat zij allemaal in haar
mars heeft. Jullie mogen kiezen.
De voorbereiding zit erop en ik denk dat wij klaar zijn voor de competitiestart. Zondag te beginnen tegen WV HEDW in
mijn mooie Amsterdam.
Albert de Braaf.
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WV HEDW VR2 – SC Purmerland VR 1 : 0-24
Nee, jullie lezen het goed, de uitslag is geen typefout.
Ik denk over een redelijk fotografisch geheugen te beschikken. Normaal gesproken kan ik na de wedstrijd dan ook de op mijn
netvlies gegrift staande hoogtepunten zo weer tevoorschijn toveren. Maar de capaciteit van dat netvlies blijkt vandaag
ontoereikend te zijn. Het is ondoenlijk om alle geslaagde acties te beschrijven. Sorry Maxi, ik ben ook maar een mens. Toch
ga ik het in stenotaal proberen.
e
4 minuut, Mirka,, via paal 0-1. Combinatie Naomi, Mirka naar Nika 0-2. Twee minuten later van Liede naar Mirka, natuurlijk
e
via de paal en de keep, 3-0 in de 13 minuut. 17 minuut, voorzet Demi, binnenschuivertje Mirka. Corner Lisa, via een
e
verdediger In het eigen doel, 0-5. 22 minuut, mooie combinatie van Romee en Lisa, 0-6, 1 minuut later gevolgd door een
snelle aanval van Naomi naar Romee, 7-0 inmiddels. Tijd voor een drinkpauze of was het een drankpauze, Lotte? Snel
e
e
e
verder met de 2 helft van de 1 helft. Mirka heropende met een daverende pegel het bal. In de 32 minuut, weer zo’n mooie
e
vloeiende aanval. Mirka, Maxi en tot slot Romee bij de 1 paal, 0-9 en 1 minuut later wist zij nogmaals het doel te vinden voor
e
onze 10 . Normaal gesproken al een getal wat zelden gehaald wordt, maar vandaag zaten wij hiermee nog steeds in de
opwarmronde. Ongelooflijk. De positief aanwezige Liede vindt Nika, 0-11. Hierna volgde voor eenieder die dit team een warm
hart toe draagt een hoogtepuntje. Het was niet alleen de streep van Demi op de paal, maar vooral de herkansing die door
e
Mylou tot treffer gepromoveerd werd. Voor haar loon naar hard werken, 0-12. 39 minuut, ragfijne combinatie Nika, Lisa en
weer Nika. Vanaf de aftrap gevolgd door een rush van Demi, een gevoelvolle voorzet en de rustige volley, binnenkant voet,
van Mirka. 0-14. Twee minuten later, opnieuw uit een voorzet van Demi, werd nummertje 15 op het bord gezet door Nika. Het
slotakkoord was,na een lange solo, voor Demi zelf 0-16. Rust.
Demi kon met een gerust gevoel onder de douche duiken en okselfris haar feestje gaan vieren, terwijl Edwin in euforische
e
staat zijn bus het landschap door ging sturen. Wij zouden met 11 meiden verder gaan voor nog een hele 2 helft, maar waar
konden wij in hemelsnaam onze uitdaging in vinden? Nou,spelen in een heel andere opstelling, bijvoorbeeld. Lotte kon als
keep gaan genieten van het zonnetje en nagenieten van haar verjaardagsfeest en Bobbi werd rechtshalf. Voor de rest gold;
achterhoede werd voorhoede en omgekeerd. Het nulletje achter houden en op naar de 20 was de opdracht. In het begin was
e
het even zoeken. Tot de 8 minuut. Maxi bedient Sophie, ja ja, 0-17. Liede vond het wel leuk om uit een solo met een hoog
e
schot haar 1 te maken en onze 18. De 20 kwam Inderdaad al in het zicht. Zeker als wij na een foute terugspeelbal een vrije
trap in het strafschopgebied mogen nemen. Het terugleggen van Liede op Bobbi en BOEM! Ook zij weet te scoren. Wie zou
e
de 20 maken? Eindelijk, na heel veel net nietjes, was het, gelukkig voor moeder Astrid, uit een voorzet van Lisa dat Maxi de
treffer waar zij zo naar opzoek was, mocht noteren. 0-20. En nog was de koek niet op. De uitdaging was nu om elke
speelster minstens 1 maal te hebben laten scoren. Dus op zoek naar Naomi. Uit een scherpe corner van Lisa was het
opnieuw een speelster van WV HEDW die de eigen keep passeerde. Volgende kans was te mooi voor Liede om af te leggen.
e
De bal vloog uit de voorzet van Maxi binnen voor nummer 22. In de 39 minuut werd Naomi diep gestuurd en onderuit
gehaald. Penalty! De kans en inderdaad ook voor haar de score Hiermee deed het unieke feit zich voor dat elke speelster,
behalve keep Lotte het vijandelijke doel heeft weten te vinden. Zeldzaam! Ook dit is een teamprestatie. Het toetje werd, net
als afgelopen week, weer door Maxi verzorgd. 24-0, een onwaarschijnlijke uitslag. De enige die dit tandenknarsend zat aan
te kijken was Carmen. Wat had zij graag haar steentje willen bijdragen. Gelukkig had zij ook haar aandeel in de positieve
sfeer door de traktaties voor haar verjaardag rond te delen. De bekroning van een bijzondere middag.
En dan komende zondag. Het zou zo maar kunnen dat wij dan opnieuw keihard gaan uithalen. Arm Zaandijk.
Albert de Braaf.
SC Purmerland VR 1 - Zaandijk VR 2 : 8-0
e
Als wij een blik werpen op de stand na 2 competitierondjes dan vinden wij onszelf terug op de 1 plaats. Met 6 punten en een
doelsaldo van 32 voor en 0 tegen. Vorstelijk, maar Bobbi zal hier anders over denken. Zij traint zich wekelijks het schompus
om een nog betere keeper te worden, maar heeft de laatste weken helemaal niets te doen gehad. Geen enkel schot op doel
kreeg zij te verwerken. Terugspeel balletjes, dat is het zo’n beetje. Niet bepaald inspirerend, maar wel goed voor de rondjes.
Zo ook vandaag. Het is te hopen dat wij deze jaargang nog wat pittiger potjes mogen spelen. Misschien komende week
tegen KFC. Zaandijk kon het ons ieder geval niet moeilijk maken. Wij hadden meer problemen met de weergoden. Regen en
een strakke zijwind deden het spel zich grotendeels op 1 kant afspelen. Hiermee maakten wij het het verdedigende Zaandijk
makkelijk door onze speelruimte klein te maken. Als de passing dan niet nauwkeurig is, krijg je het spelbeeld zoals het zich
e
liet zien. Onrustig en onzorgvuldig. Na wat inleidende schermutselingen was het in de 7 minuut toch al raak. Mirka was er
over links doorheen en haar splijtende crosspass bereikte de goed meegelopen Lianne die beheerst binnen tikte. 1-0. Tien
minuten later was het uit een corner van Mirka dat Maxi ineens de bal voor haar voeten kreeg en nummer 2 op het bord
stond. Zaandijk leek nu al geslagen en een dikke overwinning zat er aan te komen. Na 26 minuten was het Lianne die na een
solo verrassend inschoot. Verrassend ook voor ons. De bal leek achter het doel te belanden, maar zat er toch echt in, 3-0
dus. Als wij, na een corner van Mirka, via opnieuw Maxi een kwartier voor rust op 4-0 komen, begin je al aan de dubbele
e
e
cijfers te denken. Maar helaas, het scoren kwam stil te liggen. Een fase die tot de 27 ! minuut in de 2 helft duurde. Bijna 3
kwartier lang slaagden wij er niet in het kwaliteitsverschil in de stand tot uitdrukking te brengen. Lisa was nog het dichtst bij
met een bal, die via de keep, op de paal belandde. Maar dan toch, eindelijk was het Mirka, die na een knappe pass, van
Naomi, de ban brak en voor de 5-0 zorgde. Een doelpunt dat binnen de minuut door nummer 6 gevolgd werd. Misschien wel
de mooiste van de middag. Weer Mirka die dit keer Demi weet te vinden en haar heerlijke schot, vol gif, dat de keep
volslagen kansloos liet. Zo willen wij het graag zien. Die keep trouwens was letterlijk een flinke sta-in-de-weg. Zij heeft heel
wat doelpuntjes weten te voorkomen en was veruit de beste aan Zaandijkse zijde. Nadat Mirka en Naomi op haar
sneuvelden was het Lisa, ook met een fraaie pegel, die haar opnieuw kansloos liet en voor nummertje 7 tekende. Als dan
ook nog Romee, op aangeven van Lisa, met weer zo’n vies puntertje (specialiteit van het huis) en via de binnenkant van de
paal voor 8-0 zorgt, is de ruime overwinning een feit. Zoals al eerder vermeld, hoop ik dat wij komende zondag, In KFC, een
pittiger tegenstander zullen treffen. Als wij de 5 seconden regel net zo uitvoeren als vandaag zal het weer helemaal goed
komen.
Albert de Braaf.
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