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KFC VR3 – SC Purmerland VR1 : 0-2
Vandaag stond het altijd onvoorspelbare KFC op het programma. Een overwinning zou ons mede aan kop houden. Inmiddels
is wel duidelijk dat onze grootste concurrent uit Limmen komt. Het zal ook een keer niet zo zijn. Waarschijnlijk dat dat team
een oude bekende van ons is en ik voorspel nu dan ook al dat wij 2 hete potjes tegen ze zullen gaan spelen. Maar goed, dat
is van later zorg, eerst KFC eronder zien te houden. Met in de dug-out alleen een zieke Mylou en op het veld een aantal snuf
en snuitjes werd er onder een gestaag vallend regentje afgetrapt. Al snel kregen wij weer het vertrouwde spelbeeld
voorgeschoteld. Slechts 1 team dat probeert te voetballen en het andere team dat niet verder komt dan verdedigen. Op zich
niet erg, maar als dat verdedigen blind de bal wegperen inhoudt, wordt je daar toch een beetje moedeloos van. Immers voor
een leuke wedstrijd heb je toch 2 teams nodig. De zaak maar snel afmaken zou je dan zeggen. Dat leek aardig te gaan
e
lukken. In de 5 minuut stoomt Liede over de linkerkant op en geeft met links! een voorzet waar Romee wel heil in zag. Slim
wist zij net voor de verdedigster te komen en met buitenkant voet de keep te verrassen. Een echt spitsengoaltje en al vlot 0e
1. KFC reageerde door veel speelsters achter de bal te houden en er amper meer uit te komen. Voor de rest van de 1 helft
bleef mijn notitieboekje angstig leeg. Naomi verscheen alleen voor de keep maar schoof met buitenkant rechts naast. De
wedstrijd kwam ook maar niet echt op gang. Talloze keren lag het spel stil voor blessure behandelingen, waarbij de
scheidsrechter/coach alle tijd nam. Met dit weer niet echt lekker. Als 10 minuten voor rust KFC een wissel pleegt en de
dame binnen 10 seconden akelig door haar knie gaat, is dat het teken om voor de rust te fluiten. De speelster werd
afgevoerd en wij begonnen aan de wandeling naar de kleedkamer. Na een minuut of 20 nam ik maar eens een kijkje
e
bij de buren om te zien of zij nog wakker waren. Gelukkig was dat zo en kon de 2 helft beginnen. Nu met windje mee werd
KFC helemaal teruggedrukt tot in het eigen strafschopgebied en bleek de belegering compleet. Weer was het Naomi die er in
e
de 4 minuut door heen was, maar ja…. een beetje last van de zenuwen speelde haar wederom parten. Als Nika ook op de
keep stuit en Liede in de herkansing naast schiet, blijft het nog steeds bij een benauwde 0-1. Wat KFC ook in de kaart
speelde was het feit dat wij de gaatjes door het centrum bleven zoeken. Het territorium van een kordate dame, die het
e
allemaal wel door had en steeds op de juiste plek stond. Maar eindelijk viel dan toch onze 2 . Eigenlijk vanaf een positie, die
niet eens echt kansrijk te noemen viel, vuurde Mirka onverwacht, vanuit de heup, vol op het doel. Dit was de goede keep
toch te veel. Wij hadden nog een kwartier om op mijn glazenboluitslag uit te komen. Dus vol gas. Nika treft na een slalomsolo
de lat en de doorgebroken Maxi de keep. Als onze schoten naast en over vliegen is het duidelijk dat 2-0 de zuinige uitslag
is waar wij het vandaag mee moeten doen.
e
Maar zoals altijd zijn er ook positieve dingen uit zo’n wedstrijd te halen. Verdedigend geven wij heel weinig weg. Voor de 3
maal op rij het nulletje achter. Lotte, Sophie en Liede hebben het allemaal keurig onder controle, hierbij in de rug gedekt door
Bobbi. De rustige opbouw vanachter uit, kan maar gaat ook steeds beter en lijkt al net op echt voetbal. Nu vanuit het
middenveld leren om de juiste keuzes te maken en niet te snel voortdurend door het midden de oplossing proberen te
vinden. Geduldiger het balletje laten rondgaan, werkt dan beter. Dat zal ook nodig zijn om zondag Geuzen-Middenmeer
eronder te houden. Een tegenstander die ik hoger aansla dan de ploegen die wij tot nu toe gehad hebben.
Ik zal vanuit Donker Afrika op de hoogte proberen te blijven hoe jullie dat gelukt is.
Dus bij deze, veel succes gewenst.
Albert de Braaf.
SC Purmerland VR1 - GeuzenMiddenmeer VR2 : 4-1
Vandaag stond alweer de vierde competitiewedstrijd op het programma. Na een leuke avond in Aad was iedereen om
11:15uur aanwezig. Met een nog zieke Maxime en kijken hoe het gaat met Carmen haar been, was iedereen fit met
misschien toch stiekem een paar katertjes. Onze coach Appie zit lekker in Oeganda met iets van een lekke band Appie?
Nu weer over de wedstrijd. GeuzenMiddenmeer is een midden motor en we wisten niet wat wij konden verwachten alleen dat
de dames al om 11:00uur aanwezig waren en flink aan het warm lopen waren. De taak die wij meekregen van coach Edwin
de
was in de eerste 15 minuten al op 1-0 te komen. Nou ja en zie in de 5 minuut een doorbraak van Carmen ze liet meteen
de
zien dat ze er weer was met een assist op doelpuntenmaker Nika 1-0. In de 13 minuut een steekbal van Romee op de
lopende Carmen gaat zij nu wel voor eigen succes? Nee weer niet zij geeft netjes de bal breed op de meelopende Mirka 2-0.
ste
In de 31 minuut schiet Mirka de bal met een harde pegel op doel maar de keeper tikt de bal over en krijgen wij een corner.
De corner wordt genomen door Lisa met een mooie krulbal kwam de bal voor de keeper en kopte Romee de 3-0 binnen. In
de rust werd gezegd dat de 1 op 1 situaties voorin over de grond langs de keeper in het doel moesten. In de tweede helft
ste
hebben wij wel 5 kansen 1 op 1 gehad die keihard overgingen. In de 65 minuut kregen wij de 3-1 om de oren en waren wij
de weg kwijt. Ballen in voeten van de tegenstander, ballen door de lucht en tegen ons zelf en het lange gras voetballen. In de
ste
75 minuut werd het wel nog 4-1 door een solo actie van Nika. Ook de vierde competitiewedstrijd hebben wij winnend
afgesloten. Dinsdag gaan wij weer trainen. Volgend weekend spelen wij niet vanwege vakantie.

Toneelvereniging TOP uit Purmerland start kaartverkoop
Op 22, 23 en 30 november brengt Toneelverening TOP de klucht
Mijn zoon is gek, maar veelbelovend
ten tonele.
In de kantine van SC Purmerland. Aanvang 20.00 uur.
De kaartverkoop start op dinsdag 5 november 2019.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij:
Ans Oly, Purmerland 62A
Gerda Kokmeijer, tel. 020-4825413 of gerdakokmeijer@gmail.com
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Container gereed.
Door de inzet van vele vrijwilligers en sponsor Ter Haak is de container klaar voor gebruik, het eerste gedeelte (5m) is voor
het oefenmateriaal pionnen, ballen, oefendoelen enz. en is zo ingedeeld dat de leiders c/q trainers daar de lichten aan
kunnen doen en de ballen oppompen. Het tweede gedeelte (7m) is gescheiden door een wand met deur kozijn en gemaakt
door onze timmerman Martin Segers, wat keurig is gedaan. Deze achterruimte is voor het onderhoud en opslag van ons
materiaal en de buizen voor het beregenen van het 2e veld. Er is een bureau geplaatst met laden en een stalen kast
verzorgd door Dick de Wit om het gereedschap op te bergen, nu kan Ab beginnen met zijn spullen over te brengen die nodig
zijn voor het onderhoud en de krijt wagen van Simon Oly, die elke vrijdag de lijnen trekt en de mollen vangt op en langs het
2e veld. Het is een hele aanwinst voor onze vereniging en we vragen alle leiders, trainers en spelers hier goed mee om te
gaan, de lichten uit te doen en de container af te sluiten na de laatste training(en) en na de wedstrijden de corner vlaggen op
te bergen dan kunnen we weer jaren vooruit, bij voorbaat dank .........
Namens de onderhoud ploeg, Jaap v Tinteren .
LICHT LATEN BRANDEN
Vanmorgen, 24 Oktober om 6.00 uur, , branden het licht nog op het 1ste veld. Dit is zeer vervelend voor de omwonende en
kost de vereniging onnodig geld. Dit is nu de 2de keer in 1 maand tijd. Ook was de poort niet afgesloten.
Laten we er met elkaar opletten dat dit niet meer gaat gebeuren.
Het Hoofdbestuur
SC Purmerland VR1 - WSV VR3 : 9-1
Na het vertrek van Limmen uit onze competitie Is er een nieuwe situatie ontstaan waarmee wij plots een riant uitzicht op een
kampioenschap hebben gekregen. Tevens was dit de aanleiding om dinsdag op de training te overleggen hoe hiermee om te
e
gaan. Er waren stemmen die zeiden ook naar de 4 klasse te willen en anderen vonden daarentegen dat, met dit superjonge
e
e
team, een 1 jaartje 5 klasse een betere optie was. Uiteindelijk is voor dit laatste gekozen, maar wel onder voorwaarden.
e
Wij zien dit 1 jaar nadrukkelijk als leerjaar. De gelegenheid om onszelf op allerlei details nog te verbeteren. Zowel
individueel als collectief, immers voetbal blijft een teamprestatie. Kortom dit seizoen zijn wij Meiden met een Missie. En die
missie is met goed voetbal alle wedstrijden willen winnen en dit met zo veel mogelijk het nulletje achter te houden. Als
e
beloning vinden wij dan vanzelf aan het einde van dit seizoen de gedroomde promotie naar de 4 klasse.
e
De 1 tegenstander die wij eronder moesten zien te houden was WSV’30. Op papier een stug ploegje dat slechts 4
tegendoelpunten heeft hoeven incasseren. Wederom op het grasveld hadden wij een stroef begin. Het was duidelijk even
wennen. Alleen trainen op kunstgras en een wedstrijd spelen op natuurgras vergt dan enige aanpassing. WSV ging hier
beter mee om en nam terecht na 5 minuten brutaal de leiding. Oeps, dat is even schrikken. Gelukkig vonden wij 2 minuten
e
later al het enige juiste antwoord. Lisa speelt Romee aan, de kap en het schot in de verre hoek, 1-1. In de 10 minuut leken
wij al op voorsprong te komen toen Nika er doorheen was en vanuit onmogelijke hoek de verre paal trof. Wellicht was
e
terugleggen een betere optie. Het kon niet uitblijven dat wij in de 12 minuut echt op voorsprong kwamen. WSV probeerde
van achteruit op te bouwen. Echter, het is niet ieder team gegeven om dit ook goed te doen. De vroege onderschepping van
Mirka leidde tot de assist op Romee en de 2-1. Als 8 minuten later Mirka opnieuw Romee weet te vinden is de hattrick een
feit. 3 minuten later is het opnieuw raak als de keep een hoge voorzet lost en de bal panklaar voor Mirka neerlegt, 4-1 en
e
wedstrijd al beslist. Nu gaat het alleen nog om goed te blijven voetballen en te werken aan het doelsaldo. De 1 die een duit
e
in het zakje deed, was Nika op aangeven van Romee. De mooiste aanval deed zich in de 43 minuut voor. Het balletje ging
soepel van voet naar voet. Op links vond Liede uiteindelijk Nika die keurig breed op Maxi legde waardoor de intikker de 6-1
e
opleverde. WSV stond erbij en keek ernaar. Zo willen wij ons voetbal zien. Als toetje op de 1 helft beloonden wij onszelf
door vanaf de aftrap van WSV de bal te onderscheppen. Romee stuurt Mirka diep en de ruststand van 7-1 is een feit.
e
e
En dan de 2 helft. De dubbele cijfers zou leuk zijn. In de 1 5 minuten had dit al zover kunnen zijn, maar wij waren wel heel
aardig voor WSV. Lisa raakt de onderkant van de lat en Demi en Maxi hadden wel heel veel medelijden met het arme
e
WSV. Het was wachten tot de 19 minuut. Een leep passje van Nika gaf Lisa de vrije doortocht en heel veel tijd om te
bedenken wat te doen en daarmee heel veel stress of dat wel goed zou gaan. Maar zie, koeltjes werd het hoekje gevonden.
e
e
Als een getergde Mirka met een streep in de 33 minuut onze 9 op het bord zet, hebben wij nog ruim een kwartier om de 10
vol te maken. Misschien dat voetballende keep Bobbi het zou doen. In kansrijke positie kwam zij uit voor haar linkerbeen
e
en werd haar inzet een prooi voor de keep. Dan maar na 3 identieke acties van Nika. Wat zij in de 1 helft goed deed (goal
Maxi), probeerde zij nu zelf te verzilveren. Het is ook een moeilijke keuze met het doel zo dichtbij. Helaas bleven wij op de
9 steken. Maar dat mocht de pret niet drukken. Na 5 rondjes hebben wij nog steeds de volle buit En hiermee liggen de
Meiden met een Missie goed op koers.
Komende week, AMVJ, mag geen probleem zijn. Het is dan wel te hopen dat wij gezien het tijdstip, 14.30 uur, een volledig
team op de been kunnen brengen. Een herstel van Naomi zou heel welkom zijn, maar dat is iets dat zich niet laat dwingen.
Albert de Braaf.
Nogmaals de oproep om de vlaggen er af te halen en de cornervlaggen van het 2 e veld en de achterste 2 van het 1e veld in
de container te plaatsen
B v d de schoonmakers .
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Ron Vendrig Architect
Een nieuw reclamebord van Ron Vendrig Architecten, maar niet alleen een bord, ook zijn zij de shirtsponsor van het
seniorenelftal geworden waarin Ron zelf mee speelt. Gaat u bouwen of verbouwen, dan is een goed ontwerp de basis voor
een mooi resultaat, je kan het maar één keer goed doen. Ron Vendrig Architect kan u daarbij uitstekend van dienst zijn.

Materiaal Opslag.
Heren Bestuursdienst, Trainers, Leiders en Spelers .
Sinds kort hebben we een prachtige opslagruimte voor het training materiaal , pionnen , ballen , cornervlaggen e n z in de
mooie verlichte container . Het is alleen jammer dat er in deze ruimte NIETS staat want we vinden het makkelijker om de
boel maar buiten te laten liggen of in het gangetje bij de kleed lokalen te deponeren of waar het maar uitkomt .
Dit is gewoon gemakzucht en onzorgvuldig omgaan met het materiaal en dit geeft weer meer werk voor de schoonmakers
die elke week alles moeten verplaatsen om de boel schoon te houden in de gang en bestuurskamer .
Laten we het volgende met elkaar afspreken en er allemaal op letten dat in het vervolg de pionnen , ballen e n z en de
cornervlaggen van het 2e veld ( 4 stuks en de 2 verste cornervlaggen van het 1 e veld 2 stuks ) na de wedstrijden in de
container opgeborgen worden want deze worden op vrijdag al neergezet door onze belijning man Simon Oly die elke vrijdag
het 2e veld speelklaar maakt indien nodig en dan weer naar de kantine moet lopen om de vlaggen op te halen . De 2 eerste
cornervlaggen bij de kantine kunnen wel in de bestuurskamer gezet worden dan is de afstand minimaal en werkt het voor
iedereen prettiger .
We moeten er echt met ons allen aan denken dat dit gebeurd en dat we ook checken na afloop van de training of wedstrijden
de lichten van het veld en de kleedkamers UIT zijn . Als we dit afspreken werkt het voor iedereen een stuk makkelijker ,
houden we het materiaal bij elkaar en besparen we elektra wat nodig is in deze tijd .
Bij voorbaat dank namens het schoonmaak team Ab , Jan K , Dirk , Rinus , Age , Simon , Jan G en Jaap .

KNVB 130 jaar.
In het kader van 130-jaar KNVB heeft de voetbalbond voor alle amateurverenigingen in Nederland een speciaal Oranjeshirt
laten maken. Elke vereniging krijgt zo’n oranjeshirt in ruil voor een shirt in de clubkleuren van de vereniging.
Onze club was nu aan de beurt. Namens KNVB rayon voorzitter Rob van Twuijver, werd dit unieke exemplaar aan onze club
uitgereikt!
Veel dank Rob, hopelijk krijgt onze club een mooi plekje in Zeist!
Namens het bestuur,
Maarten Ligthart
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AMVJ VR-3 – SC Purmerland VR-1 : 0-13
Dat voetballen op een mooi kort gemaaid, vlak, lekker nat, stuk diepgroen natuurgras best prettig kan zijn, hebben wij
e
vandaag gemerkt. Hoewel wij dit in de 1 helft tegen het zwakke AMVJ nog niet echt in de stand tot uitdrukking wisten te
e
e
brengen. Dat kwam pas in de 2 helft en hoe. Maar goed, eerst de 1 helft. Misschien dat ons onrustige begin lag aan de
onrustige voorbereiding. Sophie ontbrak en dragende speelsters, als Carmen en Naomi, leken geblesseerd. Ik zeg ‘leken’,
gelukkig bleek Naomi toch wedstrijdfit en inzetbaar te zijn. Dat scheelt een slok op een borrel. Met Mirka centraal achterin en
Maxi op de spitspositie moest het gaan lukken. Toch begonnen wij wat moeizaam. AMVJ kan niet beter dan het zogenaamde
hots-knots-begoniavoetbal spelen. Aan ons om ons hierin niet mee te laten slepen. Moeilijk, maar niet onmogelijk, zo zou in
e
de 2 helft blijken. Naast mij in de dug-out zat Carmen, mijn notaris die keurig de stand, de assists en de doelpuntenmakers
e
bij zou houden. Zo noteerden wij in de 11 minuut het openingsdoelpunt. Uit een lukrake hoge peer stuiterde de bal
ongelukkig voor de keep en gelukkig voor de attente Lianne, die koppend wist te scoren, 0-1. Hierna was het een kwartiertje
kijken naar heel veel net-nietjes Ballen over en naast, slordige aannames en verkeerde keuzes hielden AMVJ nog overeind.
e
Totdat Romee de actieve Nika in stelling bracht en dit de 0-2 betekende. Dat Naomi fit was bewees zij in de 34 minuut met
de gave assist op wederom Nika die resoluut de bal in de korte hoek binnen ramde., 0-3. Zo’n 5 minuten later kreeg Maxi de
bal uit een huts-klutssituatie voor de voeten en was het zomaar 0-4, dit begon er een beetje op te lijken. Zeker als AMVJ zo
vriendelijk isom in de voorlaatste minuut overtuigend in eigen doel te koppen. Al-met-al staat er dan toch 0-5 met rust op het
e
scorebord. Voor aanvang van de 2 helft liep ik gelijk met de scheids het veld op. Zijn opmerking ‘dat wij wel erg goed
voetballen, beantwoordde ik met dat ik ze zojuist in de rust vertelde dat ik het maar zeer matig vond en hoopte dat wij ons in
e
de 2 helft van onze betere kant zouden laten zien. Waarop hij zei dat hijdat niet hoopte. Helaas was zijn hoop ijdel, zo zou
e
blijken. De 2 helft heb ik toch tamelijk staan te genieten van het vertoonde spel. Niet dat elke kans ook een doelpunt werd,
maar het ging vooral om de manier waarop wij de kansen wisten te scheppen. Een goede veldbezetting, strakke passing en
volop beweging. Bij balverlies werd er direct druk gezet, met gevolg dat wij weer razendsnel in balbezit kwamen en ons
spelletje konden spelen. Keep Lotte heeft gemerkt wat dit inhoudt en zal gevoeld hebben wat Bobbi meemaakt. Welgeteld 4
terugspeelbelletjes, dat was alles. Weer uit een corner van Lisa speelde Liede Romee aan en stond de logische 0-6 op de
e
teller. De opmaat voor misschien wel de beste helft die wij dit seizoen gespeeld hebben. In de 9 minuut was het opnieuw
Romee, van afstand en vanuit de draai, die op fraaie wijze doel trof. De allermooiste volgde 4 minuten later. Rondspelen
achterin, de opbouw via Romee naar Lianne, een passeeractie buiten om, het achterlijntje halen en de gave voorzet op Nika,
die in 1 keer knap binnen volleerde. Een voetbaltechnisch hoogtepuntje. Nika,, als aangever, bracht Lisa in de positie waaruit
e
zij met een strakke pegel de 9 wist te maken. Op naar de 10, altijd leuk. Wie zou hem maken? De actie van Lianne brengt
Demi in stelling. Het schot was de arme keep te machtig en tergend langzaam rolt het balletje binnen. Hiermee was onze
honger nog lang niet gestild. Over onze linkerkant, Liede, Lisa en Nika, liep het vandaag als een tierelier. Logisch dat daar
e
e
e
ook de 11 vandaan kwam. Aangeefster Lisa voor Romee haar 3 . De 12 was, uit een corner van Nika, weer een eigen
doelpunt. Toch zouden wij nog 1 keer zelf weten te scoren. Weer uit een corner, ditmaal genomen door Bobbi, was het
Liede, die zichzelf beloonde voor een sterke wedstrijd. Deze treffer zegt ook veel. Bobbi als voetbalster is zeker geen
verzwakking en Liede als doelpuntenmaker is het gevolg van, als verdedigster, ook meer en meer aanvallend denken.
Hetgeen alleen kan door een goede wisselwerking met Lisa en Nika, m.a.w. sterk teamspel. Eindstand 0-13 is leuk, maar
e
veel meer blij was ik met het vertoonde spel in de 2 helft. Als wij deze vorm tot en met 8 december vast kunnen houden en
dan nog steeds ongeslagen zijn, ja dan ga Ik zachtjes dromen van ….. Komende weekend zijn wij vrij en moeten wij ons via
de trainingen in vorm zien te houden.
Albert de Braaf.
e
P.s. De scheids moest helaas constateren dat wij nog beter konden dan wij in de 1 helft hadden laten zien.
Teunisse Makelaars
Wij stellen u een nieuwe sponsor voor, met een nieuw reclamebord op ons veld: Teunisse Makelaars: de ervaren NVMmakelaars van Teunisse maken elke dag de inmiddels meer dan 35-jarige reputatie waar: helder, nuchter en professioneel
woningen kopen, verkopen en taxeren. Voor zowel starters, doorstromers als senioren zijn zij in Purmerend en
omstreken direct en succesvol inzetbaar, dus ook voor u!
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Sloterdijk VR1 – SC Purmerland VR1 : 3-5
“Ja kom maar meiden ik verwacht 3 punten. Sorry dat ik er niet bij ben, maar die kinderen wachten ook op mij. Doe het heel
goed, zorg dat jullie snel scoren en pak ze in. Ik hoop op 3 punten, succes!” Dit is de letterlijke tekst bij het filmpje dat onze
multi-taskende, coachende buschauffeur in zwarte Zwarte Piet uitdossing in de groepsapp liet plaatsen. Een hart onder de
riem voor het team dat vandaag haar proeve van bekwaamheid moest afleggen. Want wat vooraf te denken van de slag
tussen 2 ploegen die bij elkaar opgeteld de doelcijfers van 118 voor en slechts 4 tegen kunnen overleggen?
Leggen de verdedigers de aanvallers aan banden of worden wij getrakteerd op een doelpuntenfestijn? Gelukkig was het
e
meer van dat laatste. Want van een 0-0 wordt zelden iemand vrolijk. Sloterdijk is de 1 echte test om duidelijkheid te krijgen
e
in hoe ver wij nu werkelijk in de ontwikkeling staan op weg naar een goede 4 klasser. Het doel voor komend seizoen.
e
Getuige de 1 5 minuten zijn wij al heel ver. Als een komeet vlogen wij uit de startblokken. Als wij binnen die 5 minuten al 4x
doel getroffen hadden, overdrijf ik niets. Tweemaal Mirka en 1 maal Maxi waren heel dichtbij. Bij de volgende gelegenheid
was het wel raak, en hoe! Sterk doorgaan van Maxi over rechts levert de perfecte voorzet op voor de attentie Nika. Slim was
zij voor haar bewaakster gekropen en rondde zij koeltjes af, 0-1 en de door Edwin zo gewenste snelle voorsprong was
binnen. Het volgende kwartier bleven wij de bovenliggende partij, maar slaagde Sloterdijk er langzaamaan in grip op ons spel
te krijgen. Zij zijn gemiddeld duidelijk ouder dan dat wij dat zijn en daarmee ook meer ervaren en geroutineerder. Zij lieten
e
zich niet snel gek maken. In de 20 minuut kwamen zij langszij. Uit een weggewerkte corner werd de bal vol op de pantoffel
genomen en vloog het projectiel onhoudbaar binnen. 1-1 en even waren wij het kwijt, want 2 minuten later al kwamen zij
brutaal op 2-1 en leek dit voor ons de verkeerde kant op te gaan. Gelukkig blijken wij lekker mentaal weerbaar te zijn en
lieten wij ons niet willoos onderschoffelen. Sterker nog, uit een heerlijke pass van Liede was Mirka erdoor en bleef zij 1-op-1
ijzig kalm en schoof zij het balletje keurig binnen 2-2. Nu lag het momentum weer aan onze kant. Zeker als wij 2 minuten
e
later opnieuw op voorsprong komen. Ditmaal was het Maxi, die met haar 2 assist Romee in stelling brengt. Van afstand
draaide zij de bal voor de kansloze keep naar binnen en stond het 3-2 in ons voordeel. En dat pas na een half uur spelen.
Sloterdijk heeft de beschikking over 16 rijpere dames en wisselde er vrolijk op los. Vervelend voor ons is dat 1 daarvan een
heel rappe spits blijkt te zijn. Via een mooie solistische actie weet zij Sloterdijk opnieuw langszij te brengen en zijn wij weer
e
terug bij af, 3-3. Het was wel duidelijk dat hier 2 gelijkwaardige teams tegenover elkaar stonden. Wat zou in de 2 helft de
doorslag geven? Hun routine of ons jeugdig enthousiasme? Vanaf de aftrap was het Sloterdijk dat het heft in handen nam.
Wij moesten in de achteruit. Een mooie gelegenheid voor de verdedigsters om te laten zien dat zij onder druk ook solide zijn.
Naomi en Sophie hielden het centrum dicht en op de flanken speelden Maxi, in haar dubbelrol, en met name Liede een
absolute glansrol. Tel daarbij op dat daarachter ons tijgertje Bobbi nog staat en dan weet je het wel. Inderdaad er is geen
doorkomen aan. Bobbi greep de gelegenheid aan om haar talenten uitgebreid te showen. Ik noteerde 2 maal een 1-op-1 en
een fraaie zweefduik, waarbij zij nooit meer leek te landen. Prachtig! Ontmoedigend voor Sloterdijk dat dacht door te
drukken, maar daar maar niet in slaagde. De volgende tik die zij kregen kwam uit een vrije trap van Naomi. De diepe bal
kwam keurig in de loop van Nika. Ook zij bleef, onder druk, heel koel en legde de bal naast de paal binnen, 3-4! De eerste
e
barstjes in het vertrouwen van Sloterdijk werden zichtbaar. De genadeklap kwam in de 27 minuut toen wij wederom over
e
rechts doorbraken. Ongeveer zoals in de 1 helft met Maxi was het dit keer Lianne die de perfecte voorzet op Nika gaf. Haar
hattrick werd via een zeker lichaamsdeel een feit. 3-5 en wedstrijd beslist. Nu moesten wij de resterende 20 minuten geen
gekke dingen meer doen en Sloterdijk geen enkel aanknopingspunt voor een slotoffensief geven. Dit lukte ons op heel
volwassen wijze. De spelopbouw bleef rustig en gedegen en daar waar mogelijk combineerden wij er vrolijk op los. Sloterdijk
kwam op geen enkele wijze meer in de wedstrijd. En dat is een groot compliment waard. Iets dat wij na de wedstrijd van hun
coach dan ook kregen. Volgens haar is onze volgende uitdaging, De Rijp, kansloos als wij spelen zoals wij vandaag deden.
En daar houden wij ons dan maar aan vast. Maar eerst nog 2 maal lekker trainen en de vermoeidheid uit het lijf lopen. Want
wat moesten wij ons best hiervoor doen. De voldoening achteraf wordt er des te groter door. Dit zijn de wedstrijden, die er in
dit leerjaar, toe doen. Nogmaals gefeliciteerd.
Albert de Braaf.
Verplichte Bardiensten op de zondag!
Seizoen 2019-2020
Beste Heren/Dames,
Alle teams die op zondag spelen zijn ingedeeld . Er is geprobeerd zoveel mogelijk rekening gehouden met de wedstrijden
die gespeeld worden.
Het kan voorkomen dat de wedstrijd verschoven is! Probeer dan zelf even onderling te ruilen met een ander team. Geef dit
wel door aan de Kantinecommissie ( Kantinecommissie.scp@gmail.com)
Elk team die ingedeeld staat voor de bardienst dient 2 spelers of ouders af te vaardigen.
Klik hier voor het barschema wanneer jou team is ingedeeld!
Dit schema is tm december 2019. Na de winterstop zal er een nieuw schema aanwezig zijn.
Huishoudelijke regels bardienst
• Er is altijd een vaste barman aanwezig die de leiding heeft en waar nodig het een en ander uit kan leggen
• De leider/trainer zorgt dat er 2 man/vrouw aanwezig zijn tijden de dienst voor hun team
• Indien de wedstrijd van het team dat bardienst heeft is afgekeurd gaat de bardienst wel gewoon door
• Zorg dat je op tijd bent
• Er wordt geprobeerd elk team even vaak aan de beurt te laten komen
• Het kan zijn dat wedstrijden geschoven moeten worden omdat er een team bardienst moet draaien, graag u begrip
hiervoor. Probeer zelf te ruilen!
• Graag de namen van de mensen die de dienst gaan draaien even laten weten zodat wij weten wie er komen
• Bij afkeuring of uitstel van de wedstrijd van het elftal wat bardienst heeft gaat de bardienst WEL gewoon door, er
word op gerekend
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De Rijp VR2 – SC Purmerland VR1 : 1-0
De ene wedstrijd is de andere niet. Daar kwamen wij vandaag wel achter. Verleden week speelden wij een hele leuke
wedstrijd tegen een topper, die zelf ook bereid was te voetballen. Nu troffen wij een tegenstander die zich vooral ingesteld
had op ons het spelen zo moeilijk mogelijk te maken. In de opbouw werd ons geen strobreed in de weg gelegd totdat wij de
middenlijn overstaken en het storen begon. De Rijp is een zeer middelmatig team, zonder echte uitblinkers maar als
collectief bereid om hard te werken en zich te schikken in deze speelstijl. Niet echt constructief, maar helaas wel effectief.
Want het moge duidelijk wezen dat wij hier niet goed raad mee wisten. Het is ook lastig om rond hun strafschopgebied in een
woud van vijandelijke benen keer op keer verstrikt te raken en de bal vervolgens vaak lukraak naar voren weggepeerd te
zien worden. Onze achterhoede heeft vele sprintduels mogen uitvechten met hun voorwaardsen. Zij bleven lopen zonder dat
dat voor ons enig gevaar opleverde. Nee, op deze manier zouden zij niet tot scoren komen. Maar zouden wij dat dan wel? Al
vroeg in de wedstrijd bekroop mij het gevoel dat dit wel eens op een bloedeloze 0-0 zou kunnen eindigen. Aanvallend waren
wij op onze beurt eigenlijk ook machteloos en zal hun keep aan dit duel geen klamme billen hebben overgehouden. Ons
e
aanvalsspel strandde vaak voortijdig en de 2 bal was te vaak voor De Rijp waardoor wij ze niet onder druk konden houden.
e
En vervolgens konden wij weer opnieuw beginnen. In de hele 1 helft heeft geen van beide keepers 1 echte redding hoeven
verrichten. Als er niet zo veel op het spel had gestaan dan was dit eigenlijk een doodsaaie wedstrijd geweest. Het talrijke
e
publiek kwam niet echt aan haar trekken. Misschien dat de 2 helft wat meer spektakel zou opleveren. Het leek er inderdaad
op dat De Rijp de verdedigende stellingen probeerde te verlaten. Een aantal corners was het gevolg. Zij hebben lengte
e
e
genoeg in de ploeg. Een inzet verdween rakelings langs ons doel. In de 55 minuut was dit de 1 kans die ik noteerde.
Zouden wij hierop een passend antwoord kunnen geven? Schotjes van Mirka en Nika. Niet echt verontrustend voor De Rijp.
Nee, de wedstrijd bleef op slot zitten. De Rijp schoot nogmaals over en voorlangs, maar de brilstand bleef op het bord staan.
En zachtjes aan gingen wij richting slotfase. Wat ik verleden week van Sloterdijk begreep, was dat zij een soortgelijke pot
tegen hun speelden en in de dying seconds toch met 1-0 ten onder gingen. Dit moest ons niet gebeuren. Maar helaas,
minuut 84, weer een corner voor De Rijp. Half weggewerkt komt de bal in de kluts en als de inzet via een been en onderkant
lat in ons doel verdwijnt heeft De Rijp zijn doelpunt en de 3 punten toch weer binnen. Want hoewel er nog 6 minuten op de
klok stonden, waren wij niet bij machte om hier nog iets aan te veranderen. Zo groot was hun vreugde, dat zij al een
voorschot op het kampioenschap vierden. Dit is ons toch nog iets te vroeg. Immers, wij hebben het thuisduel nog voor de
boeg. Met andere woorden er is nog niets beslist. Wat wel de conclusie na vandaag is, is dat wij ons dan weer moeten
instellen op een tegenstander die echt niet anders zal gaan voetballen dan dat zij vandaag gedaan hebben. Heel vervelend,
e
maar wel toegestaan. In de groepsapp was de 1 teleurstelling al weer snel verwerkt en klonk er krijgslustige taal. Zo wil ik
het horen. Wij hebben ruim 3 maanden om ons te wapenen tegen hun spel. Voor komende zondag geldt dat Ilpendam het
slachtoffer wordt van onze dadendrang. Arme meiden!
Albert de Braaf.
SC Purmerland VR1 - Ilpendam VR1 : 7-0
Na de zeperd van afgelopen weekend tegen De Rijp was vandaag de gelegenheid de draad weer op te pakken. Ilpendam
zou het slachtoffer moeten worden van onze dadendrang. Voor de beker hadden wij ze al op een dikke nederlaag
getrakteerd, maar sindsdien zijn hun uitslagen beduidend verbeterd. Zo hebben zij bijvoorbeeld 1 keer meer gescoord dan
hetzelfde De Rijp dat toch echt fier bovenaan staat. Dus toch een beetje oppassen, temeer daar hun ervaren coach,
naamgenoot Edwin, vooraf wist te melden een tactisch concept te hebben uitgedacht waaraan wij de handen meer dan vol
zouden hebben. Zij speelden inderdaad vanuit de geparkeerde bus, zoals dat inmiddels is gaan heten. Of te wel, voor de
ouderen onder ons, met de kont in eigen goal. Aan ons de taak om zo snel mogelijk de gaatjes te vinden. Na wat inleidende
e
schermutselingen was het in de 10 minuut al raak. Dit leek meteen het hoogtepunt van de wedstrijd te zullen zijn. Nika
begon aan de linkerkant aan 1 van haar karakteristieke solo’s.Puur op intuitie slalomde zij, soepeltjes vanuit de heupen,
langs 2, 3 Ilpendammer tuimelaartjes. De vorstelijke pegel verdween hard en hoog in de korte hoek, 1-0. Hierna speelden wij
e
de rest van de 1 helft heerlijk frank en vrij hartverwarmend voetbal. Gevarieerd aanvalsspel, met snelle combinaties en
e
positiewisselingen, waar Ilpendam totaal geen vat op kreeg. Als een heet mes sneden wij door de boter. Zo ook in de 28
minuut toen Nika, als aangeefster, met een splijtende pass, Lisa wegstuurde. In een sprint, op volle snelheid, liet zij de
tegenstandster haar hielen zien en rondde zij beheerst af. 2-0. Twee minuutjes later weer zo’n snelle combinatie. Eenmalig
e
balcontact, Naomi naar Nika die Mirka hemeltjevrij voor de keep zette, dus 3-0 op het bord. In de 35 minuut hadden wij
langdurig balbezit dat eindigde in een flits-flitscombinatie met een schot van Nika op het kruis. En dan bedoel ik dit keer niet
het mijne, zoals op de training wel eens is gebeurd, maar op het doel van Ilpendam. Dit bleek slechts uitstel van executie,
want 2 minuten later was het wel raak. De pass van Lisa eindigt met een daverende knaller van Mirka in 4-0. Om met een
goed gevoel de kleedkamer In te gaan hadden wij nog een toetje achter de hand. Een-tweetjes zijn altijd leuk, Romee-Lisae
Romee en 5-0. In bovenste beste stemming gingen wij aan de limo. Voor aanvang van de 2 helft was de vraag of wij dit
niveau vast zouden weten te houden. Altijd moeilijk. Tijdens de rust komt het besef dat het al lang niet meer om winst of
e
verlies gaat. De adrenaline ebt wat weg en als de tegenstander dan ook niet uitdaagt, kan een 2 helft worden zoals die
werd. Wij hielden de volledige controle, gaven achterin nauwelijks iets weg, maar misten de aanvallende scherpte en
nauwkeurigheid. Waar Ilpendam al die doelpunten vandaan heeft gehaald, is mij trouwens een groot raadsel. Hun
gevaarlijkste aanvaller bleek Djoni te zijn en die kennen wij wel. Nee wij kregen achterin alle gelegenheid om lekker te tikken
en rustig op te bouwen. Toch wisten wij nog 2x het net te vinden. Allereerst uit een kort genomen corner van Nika en Lisa.
e
De keep moest het schot lossen en Demi was er als de kippen bij om nummertje 6 te laten noteren. In de 34 minuut
schreven wij het laatste wapenfeit in de boeken. Weer zo’n mooie aanval over Mylou, Naomi en de assist van Lisa op Nika.
Zoals zij het bal opende sloot zij het ook. Een schot, randje strafschopgebied, was de keep te machtig. Eindstand 7-0 en op
naar het welverdiende rondje, want weer een keer het nulletje gehouden. Altijd leuk. Het enige minpuntje van vandaag was
de blessure van Mylou. De komende dagen moet duidelijk worden wat zij precies aan haar valpartij heeft overgehouden. En
dan is het a weer bijna winterstop. Zondag de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar. Het is voorbij gevlogen. Uitgeest staat
ons op te wachten, voor een naar mijn schatting, lastige wedstrijd. Zij zullen aanvallend duidelijk de mindere blijken te zijn,
e
maar zijn verdedigend heel lastig te kloppen. Met andere woorden, als wij zondag de vorm van de 1 helft laten zien, komt
het helemaal goed. En dan kunnen wij met een voldaan gevoel de winterstop in.
Albert de Braaf.
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De MO13 is na 8-0 overwinning bij Kadoelen kampioen geworden in de najaarscompetitie.
Van de 11 wedstrijden werden er 10 gewonnen en wisten de meiden maar liefst 58 doelpunten te maken.

Verschoven data schoonmaakactie
SCPurmerland
“Een schone club is een gezellige club!”
Wegens een avondwedstrijd op 15 januari is de schoonmaakvod verschoven naar

Woensdag 29 januari van 19.00-21.00 uur
Hoe meer mensen er zijn hoe sneller alles klaar is .
Wat wij wel van u verwachten is dat u u eigen emmer meeneemt. Voor koffie, thee en fris wordt gezorgd!
Hopelijk zien wij u !
Het kantine Team.
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