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Nieuwjaarwedstrijd , receptie en huldigingen .
Met goed weer wordt er een wedstrijd gespeeld op het eerste veld tussen Purmerland 1 en oud Purmerland o l v Theo
Bosschieter en de wedstrijd verloopt sportief, het huidige eerste wint met 6-4 .
De tweede wedstrijd is op het tweede veld dat ingekort is tussen de s.c. Bosschieter en co tegen s.c. Siem Rep en co
(veteranen en oud spelers ) en hier wordt de uitslag 6-1; malligheid natuurlijk maar het is lekker om weer even bezig te zijn
en het verhoogd de stemming onder elkaar al zullen er velen spierpijn hebben .
Om 5 uur begint de receptie en Maarten Ligthart onze interim voorzitter heet allen welkom en wenst een ieder een goed
Nieuwjaar toe. Ook is de burgemeester Dennis Straat en wethouder Richard Quakernaat aanwezig. Het is jammer dat de
oude bestuursleden er niet zijn die afscheid hebben genomen, Hamadi Zagdoudie en Paul Arts die we graag wilden
bedanken voor hun en bewezen diensten voor de club in al die jaren. Maarten begint de toespraak met een terugblik op
2019 en dat we er financieel goed voorstaan en dit jaar de verbouwing van start gaat. Er wordt ook even stil gestaan bij de
mededeling dat Jan Ruiter is overleden en Maartje Rep die ons ontvallen zijn. Vervolgens wordt gezegd dat we nu bewaking
camera’s langs het veld hebben omdat er een vrijwilliger aangevallen is door iemand die niets op ons terrein heeft te zoeken
misschien helpen de opnamen hierbij . Er worden vrijwilligers gevraagd om achter de bar te helpen en scheidsrechters voor
de wedstrijden en zoeken we een voorzitter en secretaris. Een penningmeester is aanwezig en dit is Janette Karsten en zij
wordt onder applaus voorgesteld . Er is een actie op touw gezet om geld in te zamelen voor een ouder die een ernstige
aandoening heeft en wordt er een inzamelingbak op de bar geplaatst. Als laatste vraagt Maarten een applaus voor de
barmedewerkers die voor ons klaar staan .
Er zijn twee meisjesteams kampioen geworden en allen krijgen een bal uitgereikt en worden er foto’s gemaakt en ook een
jongensteam dat goed gepresteerd heeft en zij krijgen een blad bier aangeboden. Hierna gaan we verder met het huldigen
van de jubilarissen waarna het nog lang gezellig is onder een leuke D J – Zanger Patrick Bouquet en toosten we op het
nieuwe jaar .
Jan Groen 50 jaar lid van SC Purmerland vanaf 1 – 7 – 1969 .
Jan is in zijn jeugd bij Purmerland gaan voetballen en toen waren er nog geen F pupillen. De ouders van Jan zijn ook zeer
betrokken bij de club en vader Jan wordt jeugdleider en voetbalt zelf nog in de veteranen en waar moeder Groen jaren actief
geweest is bij de jeugd afdeling als secretaris in de tijd met Age de Groot als voorzitter. Zo is Jan ook in de voetsporen van
zijn vader die ook heel veel werk heeft verzet als aannemer bij de realisatie van ons huidige clubgebouw dat al weer 45 jaar
geleden geopend werd . Jan is nog steeds actief binnen het bestuur met de functie van algemene zaken en ook met het
regelen van evenementen zoals het sixen toernooi , vrijwilliger dag , oktoberfeest enz . En zoals vele andere dingen die bij
een vereniging aan de orde zijn en misschien hebben Jan en Yolanda het wel mee gekregen van hun ouders want ook
Yolanda doet heel veel voor de vereniging en bij de kantine commissie . We hopen dat broer en zus dit nog jaren kunnen
doorzetten want daar draait de vereniging op met deze vrijwilligers .
Jaap van Tinteren 50 jaar lid van SC Purmerland vanaf 1-7-1068 .
Een mooie toespraak van Rinus Cruyff over het voetballen en alle werkzaamheden die gedaan worden bij Purmerland , de
Ilper IJsclub enz worden zeer op prijs gesteld al is Jaap al 51 jaar lid maar kon door omstandigheden vorig jaar niet aanwezig
zijn dus daarom als verrassing is dit op deze nieuwjaarsreceptie gedaan en na de versierselen in dank afgenomen .
Henry de Geus 50 jaar lid van SC Purmerland vanaf 1-4 -1969 .
Henry heeft in zijn jeugd en in het begin van de senioren tijd in het derde elftal gespeeld maar door de vele werkzaamheden
op de boerderij heeft hij later niet meer zoveel tijd gehad omdat er altijd gewerkt moest worden . Toch is Henry de club altijd
trouw gebleven en is vaak nog op zondag met de wedstrijden van het eerste aanwezig bij de club . Henry wij waarderen het
zeer dat je de club altijd trouw gebleven bent en ook heeft gesteund in deze 50 jaar . Doordat Henry wat later komt vanwege
zijn werkzaamheden wordt hij toch in het zonnetje gezet en wordt de spelt voor 50 jaar en de bloemen door Harry Kok
uitgereikt met een muzikale agrarische hulde van de muziek .
Jan Kokmeyer 40 jaar lid van SC Purmerland vanaf 1-7-1979 .
Jan kwam in 1979 van I.V.V. naar Purmerland en daar waren we zeer content mee omdat Jan een goede middenvelder is
geweest en heel moeilijk van de bal te zetten door zijn brede postuur en een pass in de benen die altijd aankwam . Jan is
een speler die altijd wilde winnen en dat straalde hij ook uit ook met het zaalvoetballen in de kleine ruimte was Jan een
goede speler . Op 25 april 1982 promoveert Purmerland met Jan naar de eerste klasse en wordt er een muzikale hulde
gespeeld door de Eendracht met schoonvader Jan Ruiter .
Naast het voetballen en na zijn periode als speler heeft Jan veel voor de club betekend , zo heeft Jan samen met Gerda het
clubblad samen gesteld in de jaren 1987 en 1988 een hele opgaaf met het kopiëren van het clubblad met veel verslagen wat
elke week terug komt . Jan is ook jeugdleider geweest van de C 1 junioren toen zijn zonen Dennis en Sander bij Purmerland
voetbalden in 1998 . Of dit nog niet genoeg is heeft Jan ook nog de voorzitter hamer ter hand genomen toen Jan de Wit de
hamer neerlag en is van 1991 tot 1994 voorzitter geweest .
Naast al deze werkzaamheden is Jan ook nog scheidsrechter in de weekenden en maakt al weer een paar jaar deel uit van
de schoonmaakploeg op maandag , zoals we zien is Jan erg betrokken bij de club samen met Gerda die bij het toneel is en
spreken we de wens uit dat Jan en Gerda dit nog jaren en in goede gezondheid kunnen doen .
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Marco Vet 40 jaar lid van SC Purmerland vanaf 1-9-1979 .
Als zoon van Siem Vet, die jaren keeper is geweest bij Purmerland, gaat Marco in de voetsporen van zijn vader verder en
begint met Piet Segers als leider in de pupillen ook als keeper en dit is een goede keus want Marco had het al snel
aangeleerd en is niet bang en zelf ben ik blij geweest dat Marco in het doel staat want we zijn ook kampioen geworden met
de D pupillen bij S.V. de Rijp met een leuk elftal. Ook naar aanloop van de senioren blijkt Marco een goede keeper en wordt
klaar gestoomd voor het eerste elftal alleen heeft dit door omstandigheden niet zo lang mogen zijn. Marco is ook nog actief
geweest bij de jeugd en is de vereniging altijd, als geboren in Purmerland, de club trouw gebleven.
Sander Kokmeyer 25 jaar lid vanaf 1-6-1994 van SC Purmerland .
Sander gestart in de F pupillen lijkt in vele opzichten op vader Jan, als voetballer door de jeugd heen gegaan en in het eerste
elftal een rots in de branding al vele jaren als laatste man en leiding gevende in het veld . Het is alleen jammer dat blessures
Sander de laatste tijd aan de kant houden maar daarbij heeft Sander ook nog vele werkzaamheden bij de club en is niet
alleen aanvoerder van het eerste maar ook als spreekbuis voor het elftal naar de trainer toe en het regelen van zaken in de
senioren afdeling als ondersteuning van het bestuur . Ook is Sander nog actief bij de bouwcommissie met de verbouw van
onze kantine en het realiseren van de nieuwe kleedlokalen in de sporthal . Zoals we zien een echte vereniging man die het
niet schuwde om iets op te pakken en het tot een goed einde te brengen. Sander op naar de 40 jaar want we waarderen het
zeer .
Traditie getrouw worden de versierselen uitgereikt aan allen in de vorm van een speld en de bloemen en wordt het op een
gepast moment door het overlijden van Jan Ruiter later gedaan voor Jan en Sander die niet aanwezig zijn.
Namens het Bestuur , J van Tinteren .
Ter herinnering aan Jan Ruiter namens SC. Purmerland .
Het is…. zoals het is …. staat er boven aan de rouwkaart maar Jan is niet meer en hij is de man die zoveel kennis van de
club heeft dat als we wat wilden weten over vroeger hij een geheugen heeft waar je U tegen zegt . Al woont Jan in
Amsterdam Kadoelen zijn hart ligt in Den Ilp en Purmerland bij de fanfare de Eendracht en de voetbalclub . Af en toe zocht ik
Jan wel eens op en maken we een praatje wat erg op prijs wordt gesteld en wordt er terug geblikt op verleden tijd . 2 januari
dacht ik Jan te vragen om op zaterdag even mee te gaan naar de kantine waar schoonzoon Jan en kleinzoon Sander
gehuldigd worden voor 40 en 25 jaar lid hoe mooi kan het zijn , na aanbellen komt Jan in de deur en krijg je te horen dat zijn
schoonvader overleden is . Dan is het wel even schrikken en denk je had ik nou maar eerder naar hem toe gegaan maar zo
is het leven …. Het is ….zoals het is …78 jaar lid van ons cluppie .
Het oudste lid van onze vereniging is van ons heen gegaan , Jan is lid geworden van Purmerland toen de naam nog P .V . V
. was ( Purmerlandse Voetbal Vereniging ) zijn aanmelddatum is 1 oktober 1942 en op 16 jarige leeftijd . Daarvoor wordt er
door Jan ook al gevoetbald vertelde hij wel eens in de adspiranten zoals dat toen genoemd wordt maar dit was maar af en
toe omdat er dan nog geen competitie is voor de jeugd .
Jan heeft alle voetbalvelden mee gemaakt eerst achter de Familie Pauw die een stuk land beschikbaar stellen met de
oprichting in 1933 ( dan is Jan 7 jaar ) maar voetbalt nog niet en er wordt verkleed in een kippenhok dat daar vlakbij staat en
wassen is nog niet aan de orde . Daarna is er een veld gemaakt in 1939 naast de kaasfabriek dat zo krap is dat er een
aanloop van een kleine twee meter genomen kan worden om een corner te nemen . In 1953 wordt het nieuwe terrein aan de
rijweg in gebruik genomen en in 1958 speelt Jan in Purmerland 1 en moet het elftal 4 weken wachten omdat er meer
wedstrijden zijn gespeeld dan de anderen maar wordt Jan wel kampioen en volgt er een groot feest in cafe Ooms .Jan is een
liefhebber van het spel en heeft na zijn periode bij het eerste nog lang bij de veteranen gespeeld met o. a Dirk Thijssen , Piet
Westerveld en Siem Rep . Elke week is Jan aanwezig als het eerste thuis speelt en ook naar uitwedstrijden gaat hij vaak
mee als Jan Kokmeyer in het eerste speelt en later ook op zaterdag bij de jeugd wedstrijden van Dennis en Sander een
trouwe supporter langs de lijn , en met slecht weer met een bakkie koffie achter het raam in de kantine als Sander in het
eerste elftal speelt . Jan Ruiter , Jan Kokmeyer en kleinzoon Sander hebben alle drie de clubkleuren van Purmerland1 hoog
gehouden en dat is geweldig .
Uit het gedicht dat ik kreeg toen ik mijn laatste wedstrijd speelde met een leuk elftal citeer ik twee regels van Jan want ook
rijmen kon hij als de beste , en ook is het zo dat Jan goed kijk op het spelletje had en zijn cluppie zo graag zag winnen en
het is heel simpel en waar in de amateur sport voor de mensen bij een club met een dorps karakter het luid als volgt ……..
Voor de supporters is er maar een belangrijk ding dat telt ,
dat is een goal gescoord door iemand van de eigen ploeg .
en zo deden jullie waar het publiek om vroeg !
In de actieve jaren heeft Jan als vrijwilliger elke week jarenlang onderhoudswerk gedaan in het dorpshuis de Wije Ilp , de
thuisbasis van de muziek waar Jan ontzettend veel heeft gespeeld en geoefend . Ook kan hij genieten van een rondje fietsen
in de Twiske polder en de natuur er omheen als je hem wel eens tegen komt wanneer hij naar Jan en Gerda in Den Ilp gaat .
Ook de toneeluitvoering elk jaar van T.O.P. waar Gerda in meespeelt slaat Jan niet over en ook die in Den Ilp bij de
toneelclub de… Herleving…. en vooral niet te vergeten zijn liefde voor de muziek waar hij 60 jaar lid is geweest…… de
Eendracht !
Het geeft een goed gevoel dat we Jan Ruiter gekend hebben bedankt voor alle support bij SC Purmerland namens het
bestuur en alle leden , rust in vrede en wij wensen de familie veel sterkte dit verlies te dragen …..Het is….. zoals het is …….
J .v . T .
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Ter herinnering aan Maartje Kok Stroo Erelid van SC. Purmerland .
Op 6 januari krijgen we het bericht dat op 90 jarige leeftijd plotseling is overleden Maartje Kok Stroo voor velen onder ons
Tante Maartje , Maartje is alweer geruime tijd in het verzorging huis de Keern in Landsmeer nadat zij altijd in Den Ilp op
nummer 77 gewoond heeft . Maartje is lid vanaf 1 – 10 – 1973 en zij is een stuwende kracht van het dames voetbal en als je
leider van een team bent dan wordt je geacht een ledennummer te hebben en dat is 272 voor op het ruilformulier .
In 1974 is Maartje bij het dames voetbal gekomen en worden zij meteen kampioen en op 10 mei 1982 en promoveren zij
naar de 1e klasse met trainer Dick Bosschieter en spelen 20 wedstrijden halen 38 punten ( 2 per gewonnen wedstrijd )
scoren 66 doelpunten voor en 3 tegen
Natuurlijk is Maartje lang daarvoor ook al bezig voor Purmerland en dan als afkeuring adres waar menig spelend lid naar toe
gegaan is om te kijken welke bordjes en voor het raam hangen van afgekeurde wedstrijden en als het dan afgekeurd is met
een domper terug lopend of op de fiets . De bordjes zijn nog steeds in ons bezit als nostalgie. Maartje doet dit samen met
Jan Edel die het weer doorgeeft aan haar en heeft dit jaren gedaan .
Niet alleen bij het dames voetbal is zij aanwezig maar ook in haar actieve jaren als schoonmaakster (nu interieur verzorgster
) van de kantine met een hele groep dames o . a Janna Langenberg , mevr Frieswijk , Dieuw Vet en Wietske Bakker elke
week komt dat weer terug en dit heeft zij jaren gedaan . Ook heeft haar zoon Wim Kok jaren bij ons gevoetbald en haar
kleinzoon Jim in de jeugd .
Door al haar werkzaamheden is Maartje gelijk met Ada Groen , Herman Goedhart en Leo Dingsdag tot Ereleden van
Purmerland gehuldigd en zijn wij blij dat zij zolang betrokken is geweest bij SC Purmerland .
Maartje bedankt en rust in vrede .
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies en heeft het bestuur en leden haar net als Jan Ruiter herdacht met een
bloemstuk bij de uitvaart . Het is jammer dat beide leden op dezelfde dag en haast het zelfde uur de uitvaart gepland hebben
maar bij deze allen gecondoleerd namens SC. Purmerland .
J . v .T .
Dames 1 nieuwe trainingspakken
Onze Dames 1 lopen er inmiddels keurig bij, nieuwe trainingspakken, uiteraard met onze hoofdsponsor ING!
Wij wensen onze Dames veel succes!
Het Bestuur
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Bestuurders gezocht: Help onze prachtige vereniging verder!
... ben jij een voetballiefhebber?
... ben jij iemand die van gezelligheid houdt?
... ben jij niet bang voor het nemen van besluiten?
... houd je van uitwisselen van gezonde standpunten?
Dan is een bestuursfunctie bij voetbalvereniging S.C.Purmerland iets voor jou!
Wij zijn op zoek naar een voorzitter en secretaris.
Wat houdt zo'n rol eigenlijk in?
Op hoofdlijnen betekent dit het volgende:
Het dagelijks bestuur van onze club bestaat uit een aantal rollen: een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.
Daarnaast hebben we in het hoofdbestuur vertegenwoordigers van jeugdzaken, seniorenzaken, activiteiten/clubcomplex en
kantine.
Waar houden de voorzitter en de secretaris zich mee bezig?
De voorzitter geeft sturing aan het bestuur en daar waar nodig vertegenwoordigt de voorzitter de club. In de praktijk is de
voorzitter betrokken bij KNVB overleg, gemeentezaken en is er voor overleg met de bestuursleden.
De secretaris verzorgt de (leden)vergaderingen, de notulen en beheert alle post
Denk je, ik wil graag vrijwilliger worden, in de rol van Secretaris of Voorzitter, meld je dan aan via maarten.scp@gmail.com
SC Purmerland vrouwen 1 - Uitgeest vrouwen 2 : 2-1
e
Vandaag trapten wij af voor de 1 wedstrijd van het voorjaarsgedeelte van de competitie dat ons moet leiden naar promotie
e
naar de 4 klasse. Tegenstander Uitgeest is een degelijke subtopper. Een ploegje dat soms vrolijke winstpartijen noteert,
maar meestal grossiert in kleine uitslagen en over het algemeen heel weinig tegengoals incasseert. Terwijl wij het meest
scorende team zijn. Wat doe je dan als coach van Uitgeest? Het antwoord is simpel. Achterin de boel dicht bouwen en een
soort van Chinese muur opwerpen. Slechts 1 behendige spits werd voorin gehouden en de rest van het team dacht maar aan
1 ding; verdedigen, verdedigen en nog eens verdedigen. Aan ons om daarmee om te gaan. Lastig, temeer daar wij onze
e
topscorer, Nika, misten. Zo’n 1 wedstrijd na de winterstop is sowieso afwachten hoe het team ervoor staat. Het begin oogde
wat stroefjes. Wij hadden veelal het balbezit, maar wisten daar niet goed mee om te gaan. Gehaast en onzorgvuldig spel.
Verdedigend hield Uitgeest zich daardoor goed staande en aanvallend bleef het opletten voor ons voor hun beste speelster,
e
e
de spits. Toch kwamen de mogelijkheden. In de 8 minuut leverde een corner een scrimmage op, waarbij wij tot 3 keer toe
een inzet geblokkeerd zagen.Schoten van Naomi, Mirka en Demi verdwenen naast en over. Af en toe sneden wij wel door
e
hun stellingen, maar was er aldoor wel 1 van de vele verdedigende voetjes dat er tussen stak. Het was wachten tot de 27
minuut. Een lange aanval, waarbij het balletje snel van voet naar voet ging, kwam uiteindelijk via Lisa bij Mirka terecht.
e
In 2 instantie was het met een pegel, waarop de keep het antwoord schuldig moest blijven, dan toch 1-0. Het zou lekker zijn
als wij meteen wisten door te drukken. Amper 1 minuut later leek dit te gaan lukken toen Romee een vies puntertje helaas in
e
een corner zag eindigen.Dan de 32 minuut dan maar. Een mooie aanval van Carmen naar Romee met de assist op Mirka.
Weer een net-nietje, de bal verdween naast. Met een schrale 1-0 gingen wij de rust in.
Pupil van de week, Julia, zag het met grote ogen aan en vulde de bidonnetjes nog maar een keer. Misschien dat zij over een
e
jaartje of 6, 7 hier ook tussen zit. Zij kwam trouwens, bij de aftrap, makkelijker tot scoren dan dat wij dat in de 1 helft deden.
e
Gelukkig hadden wij nog een hele 2 helft om wat aan het doelsaldo te werken. Vanaf de aftrap trokken wij energiek ten
e
strijde. Het spel oogde wat feller en dynamischer en leek al snel beloond te worden. In de 2 minuut trof een fijn schot van
e
Lisa helaas niet meer dan de paal. In de 9 minuut leek Maxi uit een corner dan toch nummertje 2 op het bord te zetten, maar
weer net niet. En dan, uit een verre trap en een misverstand achterin was de spits erdoor. Met Sophie in de achtervolging
behield zij de rust en het overzicht om Bobbi kansloos te laten, 1-1. Amper een kans gekregen schoof Uitgeest dus toch weer
langszij. Het zal toch niet gebeuren dat wij vandaag puntjes laten liggen? Nee, er bestaat toch nog zoiets als gerechtigheid.
Want 2 minuten later kwamen wij alweer op voorsprong. Wederom met een afstandsschot. Weer na een lange aanval was
het op aangeven van Romee dat een fitte Demi doel trof en ons opnieuw aan de goede kant van de score wist te helpen, 21. Was dit dan de bevrijdende treffer? Nee, nog steeds niet. Uitgeest bleef geloven in de eigen kansen en het was aan Bobbi
e
te danken dat de spits niet voor de 2 keer de gelijkmaker op haar naam mocht schrijven. Als Mirka, na een fijne assist van
Naomi, met links over schiet blijft het kreunen. Een corner, de harde kopbal van Romee en opnieuw een corner die opnieuw
niets opleverde. Nee, het bleef tot aan het allerlaatste fluitsignaal billenknijpen. De opluchting toen scheids Theo voor de
laatste maal floot was dan ook groot. Wij mochten een zwaarbevochten zege bijschrijven. Dat was het goede nieuws. Maar
er was meer. Carmen en Demi hebben de ziekenboeg definitief verlaten en speelden vandaag een lekkere wedstrijd. Nu
even afwachten hoe het met Romee gaat. Want komende zondag, opnieuw thuis, staat de kraker tegen Sloterdijk op het
programma. Daarin zullen wij iedereen hard nodig hebben. Gelukkig is Nika dan ook weer present.
Albert de Braaf.
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SC Purmerland VR1 - Sloterdijk VR1 : 4-3
In razend tempo begint ons jonge damesteam en de begeleiding volwassen en professionele trekjes te vertonen. Alle meiden
lopen trots als pauwen in nieuwe trainingspakken rond en de trainers konden daar niet bij achter blijven.
Strak getailleerd staan ook zij, glimmend van trots, dankzij sponsor ING als sprekend boegbeeld van het elan waarmee dit
team door de competitie snelt, langs de lijn. Tel daarbij op dat wij ook over heuse pupillen van de week beschikken en het
beeld is compleet. Dit keer was Victoria de gelukkige.
Nu is het zaak om ook sportief optimaal te blijven presteren. Als proeve van bekwaamheid moesten wij dat vandaag tegen
misschien wel de best voetballende ploeg, Sloterdijk, laten zien. Met de thriller van de heenwedstrijd nog vers in het
achterhoofd trapten wij om 14.30 uur af. De fluit werd dit keer door Edwin zelf bespeeld. De lastige dubbelrol bleek hem
uitstekend af te gaan. Hij is niet voor niets een begenadigd toneelspeler en kan dus makkelijk in een andere rol kruipen. Een
handige eigenschap. En dan de wedstrijd zelf. Wij hadden de beschikking over 14 meiden. Wat een luxe! Vanaf de aftrap
verscheen Lianne meteen in kansrijke positie, maar zegevierde de keep. Hierna trok Sloterdijk het initiatief naar zich toe en
e
moesten wij, meer dan ons lief was, in de achteruit. Gedurende het 1 half uur deed zich iets opmerkelijks voor. Hoewel wij
de onderliggende partij waren kregen wij toch 3 dotten van kansen die wij niet wisten te benutten. Verdedigend werden wij
vooral, door een in absolute topvorm verkerende Bobbi, op de been gehouden. Met name de nummer 14 werd er gek van. Zij
e
is een rijpere dame die altijd in de 1 klasse gespeeld heeft en dat is te zien. Balvaardig en gezegend met een geweldige
startsnelheid. Maar wilt ze scoren dan moet ze nog altijd eerst langs ons tijgertje zien te komen en dat lukte maar niet, tot in
e
de 36 minuut. In een fase waarin wij controle over het spel begonnen te krijgen sloeg zij, via een snelle counter door het
e
centrum, toe, 0-1. Wij leken in de 41 minuut het antwoord te geven. Een aanval over rechts, Maxi speelt Lianne aan, goed
doorgaan, achterlijntje halen en de voorzet op Romee. Beheerst binnenkant voet schoof zij helaas net naast.
e
Na een moeizame 1 helft was er, gezien de 0-1, nog steeds perspectief op een goed resultaat. Punt is dan wel dat wij ons
zo snel mogelijk terug in de wedstrijd moesten zien te vechten. Jammer dat Mirka, wederom vanaf de aftrap, niet meer dan
de buitenkant van het kruis wist te treffen. Maar dan toch, 1 minuutje later, word Romee net buiten het strafschopgebied
onderuit gehaald. Een kansrijke positie voor een speelster met traptechniek. Dus Lisa achter de bal. Onhoudbaar zette zij de
snelle gelijkmaker op het bord. We were back in business (dit is Engels, Sophie). Drie minuten later zwijnden wij bij een inzet
e
van Sloterdijk die via lat en paal uit het doel vloog. Mazzel moet je af en toe ook hebben. In de 15 minuut kantelde het spel.
Een snelle aanval door het midden verschafte Romee en Lianne de vrije doortocht. Beheerst legde Romee af op Lianne die
haar rust wist te bewaren en ons en zichzelf een grote dienst bewees met de 2-1 voorsprong. Nu was de geest uit de fles.
Beide partijen speelden vol op de winst. Open spel. Leuk voor het publiek, slecht voor de bloeddruk. Victoria zat erbij, keek
ernaar en bleek over profetische gaven te beschikken. Waarschijnlijk had zij in mijn glazen bol gekeken, want zij wist met
grote stelligheid te beweren dat wij met 4-3 zouden zegevieren. Dus beide partijen zouden nog 2 maal moeten scoren.
e
Terwijl er over het hele veld verbeten duels werden uitgevochten, waren wij de 1 die dit in de score wisten uit te drukken. Uit
een vloeiende aanval belandde de bal via Mirka bij Nika. Onze Engelandvaarder pikte haar traditionele doelpuntje mee en
zette ons op 3-1. Toch was het nog lang niet gedaan. De spits bleek last van dadendrang te hebben en schoof, via de
binnenkant paal, de 3-2 binnen. En weer werd het dus billenknijpen. Aan onze wedstrijdmentaliteit mankeert gelukkig
niets. Terwijl het veel oudere en geroutineerdere Sloterdijk de laatste krachten in de strijd gooide, slaagden wij er toch in
e
voetballend de openingen te vinden. In de 27 minuut was het opnieuw uit een snelle overname dat Nika Carmen wist te
vinden. Heel leep verdween haar inzet tussen de benen van de keep door, 4-2. Was de overwinning nu wel veilig gesteld?
e
Nee, natuurlijk niet. Victoria had immers 4-3 voorspeld. Dus mocht de spits nogmaals, haar 3 , in het net leggen. Wij
moesten nu nog 10 hete minuten zien te overleven en slaagden daar glansrijk in. Ondanks dat Sloterdijk zich nog niet bij een
nederlaag wenste neer te leggen. En het tot het allerlaatste fluitsignaal beklemmend spannend bleef. Van harte gefeliciteerd.
Deze overwinning was het gevolg van een teamprestatie. Iedereen heeft op de toppen van zijn kunnen gespeeld. En dat wij
dan tot mooie dingen in staat zijn, is vandaag weer gebleken.
Vooruitkijkend zijn onze eerstkomende tegenstanders, op papier, goed voor zekere overwinningen. Maar geloof mij vooraf is
niets zeker. Het credo luidt nu: geen fouten maken tegen de ‘kleintjes’. Te beginnen zondag tegen WV HEDW.
Albert de Braaf.
Cornervlaggen
Met onze terrein medewerker Ab Westerveld hebben we de 4 corner kokers vernieuwd op het hoofdveld zodat de vlaggen
weer keurig recht staan . Nu maar hopen dat het met ons eerste vlaggenschip van Purmerland ook wat beter gaat en dat we
weer gaan winnen in de komende wedstrijden . ⚽ J v T .

Nieuw bord sponsor ING
Het sponsor contract met I N G is met 3 jaar verlengd en daardoor krijgt onze club S C Purmerland een nieuw bord
aangeboden om de samenwerking te onderbouwen waar we als vereniging zeer blij mee zijn .
I N G bedankt namens S C Purmerland !!!
Het bestuur
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SC Purmerland VR1 - WV HEDW VR 2 : 34-0
Toen ik voor aanvang de kleedkamer betrad, kreeg ik het idee dat ik een kroeg binnen liep. En om precies te zijn een kroeg
na een zwaar bacchanaal. Ik kon tegen de alcoholdampen aanleunen. Het is dat de door Nika vers gewassen hesjes nog
een vleugje bloemengeur verspreidden. Dat maakte de atmosfeer nog enigszins dragelijk. Het moge duidelijk zijn dat dit de
dag na het verjaardagsfeest van Naomi en Mirka was. Watvoor sporen zou dit op het voetbalveld achterlaten?
e
Gelukkig stond de zwakste broeder aan de andere kant van de middenlijn ons op te wachten. Het 1 doelpunt kregen zij al
e
zelfs voor aanvang te slikken. Pupil van de week, Isa, legde de bal keurig bij de 2 paal in het netje. Hierna floot Edwin, voor
e
de 1 maal echt af. Iets dat hij nog heel vaak zou gaan doen.
Net zoals WV HEDW het onderdeel aftrappen tot in den treure kon beoefenen. Hierin mogen zij zich na vandaag
e
ervaringsdeskundige noemen. Want het werd een slachtveld. Zelfs nog erger dan in de 1 wedstrijd, welke op slechts 24-0
eindigde. Alles beschrijven is niet te doen. Vandaar dat ik mijzelf beperk tot het noemen van leuke of opmerkelijke voorvallen.
e
Zoals de treffer van Koek en Sopie die de 14-0 ruststand betekende. Maar ook dat in de 1 helft Lianne zich met 5 treffers tot
topscorer mocht kronen.
e
In de rust werden de dames nog vermanend door Isa toegesproken. 14-0 lijkt misschien leuk, maar wij moesten in de 2 helft
toch echt meer scoren. Zij legde de lat hoog en ik kon niet anders dan mij bij deze wijze woorden aansluiten. De dames
waren dusdanig onder de indruk dat zij als kometen uit de startblokken schoten. 45 minuten later waren wij 20!! doelpunten
rijker. Ongelooflijk! Bobbi had met Lotte het keepertenue geruild en liet meteen zien dat zij voetballen nog niet verleerd was.
Met een subtiel boogje zette zij de 16-0 op het bord. Nummer 19 was ook een leuke. Met een hakkie-assist van Demi maakte
e
Lisa 19-0. Hierna mocht ik direct het volgende hoogtepunt noteren toen Mylou, van afstand de keep voor de 20 keer wist te
verrassen. Als Naomi ook nog heeft weten te scoren is er nog 1 iemand, afgezien van keep Lotte die dat ook moet zien te
doen, Liede. Lukt dat dan heeft het hele team 1 of meer keer gescoord. Dus, alle ballen op Liede. En dan, minuut 42 liep al.
e
De uithaal en de treffer. Nummertje 31 komt op naam van Liede. Missie geslaagd. Mirka was de 2 helft met 6 treffers het
meest productief.
Al-met-al vond Edwin het bij 34-0 wel welletjes en floot hij af. In de bijna 60 jaar dat ik op en rond een voetbalveld actief ben,
heb ik zo’n score nog niet meegemaakt. Toch moet ik WV HEDW ook een groot compliment maken, want ik weet niet hoe ik
gereageerd zou hebben als ik het slachtoffer zou zijn geweest van zo’n afstraffing. Zij bleven tot en met de laatste minuut op
hun gebrekkige manier toch positief voetballen. Ik vind het knap.
Voor de volledigheid geef ik jullie de score van deze wedstrijd zo die na veel rekenwerk tevoorschijn kwam:
Romee 4 + 8 = 12, Mirka 6 + 3 = 9, Lisa 3 + 5 = 8, Lianne 5 + 2 = 7, Nika 5 + 2 = 7, Maxi 4 + 3 = 7, Demi 2 + 4 = 6, Naomi 1
+ 2 = 3, Bobbi 1 + 1 = 2, Liede 1 + 1 = 2, Mylou en Koek en Sopie ieder 1.
Mij rest achteraf nog 1 vraag. Wat als wij wel allemaal als brave nonnetjes om 11.00 uur naar bed zouden zijn gegaan, wat
had dan de uitslag geworden? Wij zullen het nooit weten. Wat ik wel weet is dat zij-instromer Always Forward zondag ons
volgende slachtoffer gaat worden. Maar eerst lekker 2 keer trainen.
Albert de Braaf.
Always Forward VR3 – SC Purmerland VR1 : 0-7
e
Eindelijk is de winterstop voor de 2 keer voorbij. Na 3 weken stil te hebben gestaan, was vandaag de aftrap voor de laatste,
beslissende, fase. Het is nu 1 lange sprint tot iets dat mogelijk tot een heel happy end kan leiden. Aan ons de taak om
onderweg nergens iets te laten liggen. Om te beginnen tegen zij-instromer Always Forward. Op papier een zekerheidje. Het
zou niet zozeer gaan om de 3 punten, maar meer om het doelsaldo. Iets dat aan het eind weleens doorslaggevend kan zijn.
Wij trapten af met de straffe wind tegen. Binnen een paar minuten wordt het beeld al duidelijk. Terwijl wij combinerend het
vijandelijk doel zochten, was het A.F. dat met blinde peren in de diepte de, met weinig snelheid gezegende, aanvallers aan
het werk probeerde te zetten. Ondanks de grieperige Sophie was dit een kansloze missie. Het was aan ons om dit duel zo
e
e
snel mogelijk te beslissen. Wij waren bij de 4 poging, in de 6 minuut, al succesvol. Een 1-2’tje van Mirka met Romee leidde
tot de snelle 0-1. In de nu volgende fase zag ik regelmatig leuk veldspel ontstaan, waarbij wij lekker tikten en A.F. er niet aan
te pas kwam. Alleen wisten wij onszelf hier niet voor te belonen. In de 16-meter ontbrak het aan scherpte en precisie.
e
Waardoor wij tot de 37 minuut moesten wachten totdat wij de keep weer konden laten vissen. En opnieuw was het Romee,
dit keer op aangeven van Lisa, die de trekker overhaalde. Als Mirka 2 minuten later, na een fijn passje van Nika, nummertje 3
op het bord zet, lijkt het snel te gaan. Dat vond de warrig leidende scheids blijkbaar ook, want met nog 5 minuten te spelen
werd er al voor de rust gefloten. Opmerkelijk.
e
Dan de 2 helft. Het goede nieuws was dat wij de langverwachte rentree van Carmen mochten meemaken. Een speelster die
je er altijd bij wilt hebben, maar dan moet zij wel blessurevrij zijn. Het hele seizoen wordt zij al door een pijntje hier en een
pijntje daar achtervolgd. Nu de beslissende fase van de competitie zich aandient, Is zij weer fris en fruitig aanwezig. Vanaf de
aftrap liet zij meteen zien wat zij in haar mars heeft. In tegenstelling tot A.F. werd ik daar heel gelukkig van. Vanuit een pass
e
van Carmen was het Mirka die Nika in staat stelde de 0-4 te noteren. In de 7 minuut rondde Demi, na een vlot lopende
e
aanval, besloten door een assist van Carmen, koelbloedig af. 0-5. In de 13 minuut deed zich een hilarische situatie voor.
De verdediging van A.F. was volledig uitgespeeld. Nika passt op Romee, ik noteer de 0-6 al in mijn boekje, maar wat bleek?
De anders zo trefzekere Romee weet met feilloze precisie de paal te raken. Dat is toch een stuk moeilijker dan het balletje in
dat hele brede doel over het lijntje schuiven. Hiermee werd maar weer bewezen dat het mensenwerk blijft, kortom het kan
e
gebeuren. Maar wie maakte dan wel de 6 en 7? Nou, Carmen natuurlijk. Binnen 1 minuut was het 2 maal raak. De 1 uit een
e
verre uittrap van Bobbi (foutloze wedstrijd) en de 2 op aangeven van Nika. De 10 bleek vandaag niet haalbaar omdat de
e
nieuwe keep in de 2 helft alles pakte wat er te pakken viel. Maar ook toen zij aangeschoten op het veld lag dit voor de
scheids meteen aanleiding was om wederom 5 minuten eerder voor het einde te fluiten. Nogmaals opmerkelijk.
Het mocht de pret niet drukken. Al-met-al is 7-0 ook mooi.
Komende week gaan wij WSV aan de zegekar binden, weer 3 punten met een zo hoog mogelijke uitslag. Dat is onze
opdracht.
Albert de Braaf.
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WSV 30 VR3 – SC Purmerland VR1 : 0-4
Vandaag hadden wij een bijzondere gast in de dug-out zitten. Een collega van mij, Daan, iemand met het Downsyndroom.
Daan is een trouw volger van ons team en heeft altijd bij WSV in een G-team gespeeld. Dit was voor hem de ideale
gelegenheid om ons eens in het echt te zien spelen. Daan is een groot voetbalkenner en misschien dat ik van zijn technische
en tactische tips nog wat op kon steken. Dat zou nog weleens van pas kunnen komen, want WSV had van de nood een
deugd gemaakt en was aan het winkelen geslagen om een slagvaardig team bij elkaar te harken. Mogelijk dat dit ook de
verleden week de reden was waarom koploper De Rijp met een benauwde 2-1 zege daar is weg gekomen. Volgens hun
leider via een onterechte penalty, 2 minuten voor tijd gegeven. Wij waren dus gewaarschuwd.
e
Het 1 half uur heb ik zitten kijken naar een heel onrustig, slordig spelend Purmerland. Een aantal van ons zat totaal niet in
de wedstrijd en naarmate de tijd verstreek gaf dit WSV steeds meer het gevoel dat er een stuntje in de maak was. Niet dat zij
grote kansen kregen, maar het balbezit bijvoorbeeld was 50/50%. Wij dicteerden het spel eens een keer niet en waren zeker
e
niet de dominante bovenliggende partij. Kortom het was een rommelpotje. Typisch zo’n wedstrijd waarin degene die het 1
e
scoorde ook die wedstrijd zou gaan winnen. Gelukkig waren wij diegene. Uit 1 van de 1 knappe aanvallen was het meteen
raak. De wel goed spelende Naomi stuurt Romee diep. Dan blijkt zij verrassend snel te zijn en houdt zij nog het overzicht
e
ook! Breed leggen op de attent meegelopen Mirka betekende in de 30 minuut de 0-1. Het voelde als een bevrijding, hetgeen
e
ook uit het spel bleek. Wij speelden weer herkenbaar voetbal en dat uitte zich in de 40 minuut. Een werkelijk prachtige
snelle aanval via 4 – 5 schijven spleet de WSV-defensie uiteen. Uiteindelijk was het ditmaal Mirka die Romee in stelling
bracht. De 0-2 was ook de ruststand.
In de rust heb ik nog even snel met Daan overlegd en zijn wijze raad om vooral zo door te gaan integraal aan de dames
e
doorgegeven. En inderdaad gingen wij het 1 kwartier op de ingeslagen weg verder. Maxi zette, na een fijne steekpass van
wederom Naomi, de 0-3 op het bord. Zou Naomi geïnspireerd zijn geweest door de aanwezigheid van invalvlagger Vincent,
e
haar voormalige trainer? Als dat zo is mag Vincent van mij definitief als reserve voor Marcel benoemd worden. In de 13
minuut lag de volgende er al weer in. Op aangeven van Mirka was het ditmaal Carmen die de complete achterhoede haar
hielen liet zien. Met nog ruim een half uur spelen was de 0-4 ook meteen de eindstand. Wij hielden de controle, gaven
verdedigend niets weg, maar wisten de 5 dikke mogelijkheden ook niet meer te benutten, vandaar. Uiteindelijk zijn wij in
doelsaldo vandaag weer 3 punten uitgelopen op De Rijp en staan wij hierin met 34 doelpunten riant voor op hun.
Daan was ook tevreden en heeft nog een mededeling voor jullie achtergelaten. Voor de duidelijkheid, hij werkt op woensdag
en donderdag in De Kosterij, een restaurant in de Midden-Beemster. Dit is was hij schreef:
“Appie, je heb een gou team! Ik hoop dat julie volkeer van De Rijp gaat winnen. Je dochter (Mirka) kan goe spelen en skore
ook. Naomi vont ik ook goe. En je team mag wel bij mij kome luchen. Mijn nummer is 0633858418”.
Voor de volledigheid, Daan werkt van 10.00 tot 17.00 uur en zou het heel leuk vinden als jullie eens langs kwamen.
Wij gaan deze week weer 2 keer trainen om zondag het kansloze AMVJ van de 3 punten te beroven.
Albert de Braaf.
Sportcomplex gesloten, dus ook de velden!
JEUGD OP DE VELDEN
Wij hebben geconstateerd dat er jeugd gebruikt maakt van onze velden. We begrijpen dat de combinatie van het mooie
weer, de gesloten scholen, de jeugd zijn vertier buiten gaat zoeken.
Dit is uiteraard volledig in strijd met de maatregelen die genomen zijn om de Corona-crisis te beteugelen.
Hierbij dan ook de dringende oproep aan de jeugd van Purmerland e.o., zowel leden als niet-leden van onze verenigingen,
om niet te gaan voetballen op onze velden.
Ook een dringend beroep op de ouders om hun kinderen hierop te wijzen.
Het Bestuur.
Update corona: 6 April of later?- onzekere tijden!
Beste ouders/ leden van S.C.Purmerland,
Wat een onzekere tijden voor een ieder. De corona crisis ontwricht heel veel, zowel prive als zakelijk. Ook voor onze
Sportclub zijn dit onzekere tijden.
Weet dat wij als Bestuur alle ontwikkelingen op de voet volgen en grotendeels afhankelijk zijn van wat er in Zeist en Den
Haag wordt besloten. Dat is nu (27 maart) voor ons nog niet duidelijk.
Wij snappen dat er ook bij jullie veel vragen leven maar wij kunnen nu nog geen antwoord geven. Dat voelt ook voor ons
onbevredigend. Het is goed te weten dat wij in nauw contact staan met diverse betrokken organisatie KNVB en de
verschillende voetbalverenigingen in de omgeving.
Mocht je het bestuur willen helpen om mee te denken hoe wij als vereniging snel de draad weer op kunnen pakken, meld je
dan alsjeblieft! Ook hier geldt 'zorg goed voor elkaar en samen sterk tegen corona'
Met een sportieve groet,
Maarten Ligthart
Voorzitter
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Update Corona:
Kabinet verlengt maatregelen tegen corona tot en met 28 april!
Alle maatregelen die nu gelden tegen de verspreiding van het coronavirus worden verlengd tot en met dinsdag 28 april.
Dat heeft premier Rutte gezegd op een persconferentie na het crisisberaad tussen de meest betrokken ministers.
Dat betekent dat de sportclub ook na 6 april dicht blijft! .Ook het dringende advies om 1,5 meter afstand van elkaar te
houden en zo veel mogelijk thuis te blijven, blijft van kracht.

De KNVB heeft besloten dat de amateurcompetities niet meer worden hervat
De KNVB heeft vandaag besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.
“Met het oog op de dinsdag door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te
gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat.
Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door
de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen.
Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd
stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om
vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we
vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop.
In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de
zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.”

Wat betekent deze maatregel voor S.C.Purmerland
Voor onze vereniging betekent dit helaas dat op ons sportpark tot en met 28 april 2020 geen activiteiten zullen plaatsvinden.
Het park gaat op slot en de kantine is dicht!
S.C.Purmerland scherpt de maatregel nog iets meer aan dan de regering stelt. Dit heeft ook te maken met de aankomende
verbouwing die in juni zal starten.

Er mag vanaf heden tot en met 15 augustus geen gebruik gemaakt worden van de kantine/
kleedkamers/velden en sporthal. De gehele accommodatie is dicht!
Er kan dus:
• Geen oefenwedstrijd gespeeld worden
• Geen trainingen *
• Geen verdere activiteiten zoals biljarten, toneel, vrouwenvereniging, vergaderingen e.d. in de kantine plaatsvinden
*Wat betreft geen trainingen kom wij na het besluit van de regering op 28 April nog op terug.
Het is vreselijk jammer dat wij deze maatregelen moeten nemen, maar het is niet anders. De volksgezondheid gaat nu voor.
Het bestuur
Slijterij Wijnhandel De Druiventuin
We hebben weliswaar het spreekwoord “Goede wijn behoeft geen krans” maar waar is die wijn dan te vinden? Bij onze
nieuwe sponsor Slijterij Wijnhandel De Druiventuin, in het winkelcentrum Meerland in Purmerend-Zuid. En naast wijn zijn er
ook sterke dranken, er is een whiskyassortiment van ruim 200 soorten, en meer dan 100 soorten speciaalbier te verkrijgen.
Online bestellen kan ook op www.druiventuin.nl Kijk rustig rond op de site of met gepaste afstand in de winkel en kies uw
favoriete fles. En maak het binnen blijven daarmee een stuk aangenamer.
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