Sportclub Purmerland
KNVB Relatiecode: BB-FW-868

Opgericht 7 juli 1933

61e jaargang

Dinsdag 2 November

Nummer 01

Oefenprogramma Zondag 1
EINDELIJK! Wij mogen weer. Met de nodige voorzorgsmaatregelen mogen wij eindelijk weer de wei in en is de voorbereiding
op het nieuwe seizoen van start gegaan. Onze zondag 1 speelt de komende periode diverse oefen- en bekerwedstrijden in
voorbereiding op het nieuwe seizoen. De staf en spelers zijn er klaar voor, jullie ook?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zondag 16 augustus : Oefenwedstrijd 14.00 uur uit tegen Vrone
Dinsdag 18 augustus : Oefenwedstrijd 20.15 uur uit tegen Badhoevendorp
Zondag 23 augustus : Oefenwedstrijd 14.00 uur thuis tegen Sloterdijk
Dinsdag 25 augustus : Oefenwedstrijd 20.30 uur thuis tegen VVW
e
Zondag 30 augustus : 1 bekerwedstrijd 14.30 uur thuis tegen Kaagvogels
Dinsdag 1 september : Oefenwedstrijd 20.30 uur thuis tegen Marken 2
e
Zondag 6 september : 2 bekerwedstrijd 14.00 uur uit tegen Saenden
Dinsdag 8 september : Oefenwedstrijd 20.30 uur thuis tegen DZS
e
Zondag 13 september : 3 bekerwedstrijd 14.00 uur uit tegen Onze Gezellen
e
Zondag 20 september : 1 competitiewedstrijd

Oefenprogramma Zaterdag 1
Dit seizoen voor het eerste in onze clubgeschiedenis hebben wij een Zaterdag 1. Onder leiding van Jan de Vries en Rick
Mooy is ons zaterdags vlaggenschip enthousiast aan de voorbereiding begonnen voor het komende seizoen. Ook zo
nieuwsgierig naar dit jonge talentvolle elftal? Dan zien wij jou graag in de komende oefen- en bekerwedstrijden :

•
•
•
•
•
•
•

Vrijdag 14 augustus : Oefenwedstrijd 20.00 uur uit tegen DRC
Woensdag 19 augustus : Oefenwedstrijd 20.00 uur uit tegen Hercules Zaandam
Zaterdag 22 augustus : Oefenwedstrijd 15.00 uur thuis tegen ZCFC
e
Zaterdag 29 augustus : 1 bekerwedstrijd 15.00 uur thuis tegen SV Kadoelen
e
Zaterdag 5 september : 2 bekerwedstrijd 15.00 uur uit tegen Sporting Martinus
e
Zaterdag 12 september : 3 bekerwedstrijd 15.00 uur uit tegen SV Overbos
e
Zaterdag 19 september : 1 competitiewedstrijd

SC Purmerland doet mee met de sponsor actie van de DEEN Weidevenne.
Hoe meer munten we verzamelen hoe groter het bedrag is wat ten goede komt van de club!
Helpen jullie mee om zoveel mogelijk munten te verzamelen?
De actie loopt van zondag 16 augustus t/m 5 september.
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Kantine gesloten
Door de verbouwing en het aanbrengen van Corona maatregelen zal onze kantine tot en met 28 augustus niet beschikbaar
zijn. 26 augustus zal de schoonmaakavond wel doorgaan zodat wij vanaf zaterdag 29 augustus jullie kunnen verwelkomen
bij de eerste bekerwedstrijden. Alle handjes helpen dus kom ons helpen van 19.00-21.00 uur
De kantinecommissie
Een hart en handen van goud
De verbouwing van onze kantine nadert steeds meer zijn einde. Door de vele en dagelijkse inspanningen van alle kartrekkers
voor deze verbouwing, is het resultaat meer dan geweldig te noemen. Waar een kleine club groot in kan zijn, is de
betrokkenheid van een harde kern vrijwilligers. Deze vrijwilligers offeren velen vrije tijd uren op om de verbouwing op tijd en
met de juiste kwaliteit af te krijgen. Zo is ook ons kind van de club, Keith Buys, heel druk geweest om het meubel te maken
waar straks het snoep, de kassa en de glazen etc. opkomen te staan. Een stuk vakwerk is er door Keith afgeleverd (in zijn
dagelijkse leven scheepstimmerman op de meest luxueuze schepen en jachten). Kortom weer een stukje “persoonlijkheid”
toegevoegd in de kantine, dit keer door Keith met hart en handen van goud.
Keith namens iedereen van Purmerland. Heel erg bedankt!

Het San Siro is klaar .
Met goed weer hebben Rinus Cruyff , Jan Kokmeyer , Simon Oly en ondergetekende het 2e veld dat er prachtig uitziet weer
omgetoverd tot een schitterend speelveld . Het veld ruikt naar gras en dat is al een verademing met de vergelijking van de
rubber korrels op het hoofdveld . Als we allemaal een beetje zorg dragen voor het materiaal en zorgen dat er geen
oefendoelen op het veld blijven staan na training en wedstrijden i v m het maaiwerk dan kunnen we hier veel spel plezier aan
beleven . Wij wensen alle elftallen veel succes met de aankomende competitie bij S C Purmerland .
J.v Tinteren
Sponsor Zaterdag 1 : Victoria Garden
Ondanks de onzekerheid waar iedere ondernemer in deze periode mee te maken heeft, is Victoria Garden toch bereid
geweest om ons nieuwe Zaterdag 1 elftal te sponsoren. Victoria Garden is het Chinees Kantonees restaurant in
winkelcentrum Weidevenne. Velen clubleden halen hier geregeld een overheerlijke maaltijd, Victoria Garden staat tevens
bekend als één van de betere chinese restaurants uit de regio. Dat wij deze lokale ondernemer nu ook nog eens aan onze
club hebben kunnen verbinden is fantastisch.
Victoria Garden, namens het bestuur, de spelers, trainers, leiders en supporters SUPER BEDANKT!
Dus voor diegenen die Victoria Garden nog niet hebben geproefd, doet dit snel : http://www.victoriagarden.nl/
Winkelcentrum Weidevenne
Van Damplein 23
1448 NB Purmerend
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SC Purmerland VR1 - KGB VR1 : 10-0
Het lijkt erop dat wij dit nieuwe seizoen gewoon weer verder gaan met waar wij het voortijdig afgebroken vorige seizoen
e
gebleven zijn. Namelijk het afdrogen van een tegenstander. In de 2 minuut was het alweer raak. Het was vanaf de aftrap al
duidelijk dat er een immens kwaliteitsverschil bestond. Hopelijk is dit niet het gemiddelde niveau waarmee wij te maken gaan
e
e
krijgen. Wij mogen toch aannemen dat een 4 klasse beter voetbal te zien geeft dan de 5 klasse. Dat is in ieder geval wel
e
te hopen. Het was Mirka die op aangeven van Romee de 1 van het seizoen mocht noteren. De daaropvolgende minuten
e
gaven een spelbeeld te zien zoals dat past bij een 1 wedstrijd na 5 maanden stilstand. Volop goede bedoelingen die
e
voortijdig strandden door onzorgvuldigheid en onrust. Zo kon het gebeuren dat wij pas weer in de 21 minuut het doel
opnieuw wisten te vinden. Goed doorgaan van Carmen, over rechts leverde de perfecte voorzet op voor Maxi, 2-0.
e
3 minuten later resulteerde een prachtig opgezette aanval, over 4, 5 schijven, de 2 assist van Romee op die door Carmen
doeltreffend werd afgerond. Wedstrijd beslist. Amper 4 minuten later was het opnieuw raak. Weer na een mooie combinatie.
Nu van Demi naar Mirka en wederom Carmen die het laatste zetje gaf. Voor rust werd het ook nog 5-0. En dat op een manier
zoals wij dat graag willen zien. Aan de linkerkant was het linksback Liede die aan een opstomende actie begon waarbij zij het
halve veld overstak en ook nog een ferme poeier wist af te leveren die de keep te machtig was. En dat met een knoeper van
een blaar op de hiel. Wat mij betreft mag zij die iedere week hebben want zij speelde een ijzersterke wedstrijd. Opvallend is
dat haar linkerbeen met een snelle ontwikkeling bezig is. Heel handig.
e
In de rust moesten wij keep Bobbi wakker maken, want die heeft in de hele 1 helft hoegenaamd niets te doen gekregen.
e
Wij hebben gelukkig een heel sociale speelster in het team. Rechtsback Lotte wilde, na een puike 1 helft, wel het
keeperstenue van Bobbi overnemen, zodat die ook nog het gevoel kon krijgen iets gedaan te hebben.
e
e
e
En dan de 2 helft. Dat bleek een replica van de 1 helft te worden. Weer openden wij al heel snel de score. Ditmaal in de 4
minuut was het opnieuw Mirka die een heel fijn passje van de gelukkig op tijd fitte Naomi op waarde wist te schatten. Twee
minuten later was haar hattrick compleet toen het balletje via Carmen en Lisa plots voor de voeten lag. Een daverende knal
e
betekende de 7-0. En zachtjes aan begin je dan toch weer aan de 10 te denken. Altijd leuk. In de 30 minuut leverde een
dubbele 1-2 tussen Liede en Romee de assist op waar spits! (ja ja) Demi wel raad mee wist. 8-0 en nog 2 te gaan.
e
Hoogtepunt van deze 2 helft volgde in minuut 35. Dat Naomi inderdaad weer fit was bleek wel uit de afstandspegel, hoog in
het kruis, waarmee zij nummertje 9 op het bord zette. Nog 1 te gaan. 3 minuten later was het al zover. In de rol van nummer
e
10 was het Nika die Demi wist aan te spelen. Haar 2 was een echt spitsengoaltje. Goed naar de bal gekomen troefde zij
e
e
haar verdedigster af en prikte de 10 binnen. Hierna hielden wij het voor gezien. Voorlopig kunnen wij na deze 1 wedstrijd al
voorzichtig wat conclusies trekken. Verdedigend zit het nog steeds goed in elkaar en geven wij weinig weg. Individueel zijn
een aantal van ons met een tussenspurt bezig. Lotte, Liede en Mylou doen heel aardige dingen, terwijl de anderen het
e
niveau goed hebben vastgehouden. De veldbezetting steekt ook goed in elkaar, waarbij wij nu al de 1 voorbeelden van
positiewisselingen kunnen ontdekken. Waardoor ons spel moeilijker voorspelbaar wordt en het er leuk en frivool uitziet.
En tot slot was Romee, in haar zwervende rol, vooral degene die het combinatiespel opzette, de assists leverde en 2 maal
het houtwerk wist te raken. Natuurlijk was de tegenstand vandaag van een pover karakter, maar toch. Ik heb er een goed
e
gevoel aan over gehouden en het heeft mij alle vertrouwen gegeven dat wij in de 4 klasse ons potje mee zullen gaan
e
blazen. Komende zondag staat Zouaven op het programma. Ik zal jullie vanuit Limburg blijven volgen, maar eerst 2 keer
lekker trainen.
Albert de Braaf.
Club van 50
Al een aantal mensen hebben zich al aangemeld na onze oproep om vooral nu Sportclub Purmerland te ondersteunen en lid
te worden van de Club van 50. Om deze werving te ondersteunen hangt sinds deze week bijgaand spandoek op het veld,
beschikbaar gesteld door TMS Design. Wordt ook lid van de Club van 50, met vermelding van je naam op de plaquette in de
kantine, en praat mee over de besteding van de gelden van de Club van 50

!
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Danny`s Fashion nieuwe shirtsponsor Purmerland 2
Ons tweede elftal was een jaar lang shirtsponsorloos. Dit seizoen heeft onze elftalleider Danny (ook wel bekend als
Mokumse Danny) er voor gezorgd dat onze tenues voorzien zijn van nieuwe sponsorbedrukking. Ondanks de heftige
coronacrisis, is Danny bereid gevonden om de huidige shirts te voorzien van bedrukking en heeft hij ook nieuwe shirts met
korte mouwen gesponsord. Een geweldig gebaar in deze moeilijke periode. Danny, namens spelers, staf en club enorm
bedankt!
Danny`s Fashion is te vinden op De Stient 10 in Volendam. Neem tevens een kijkje op de website :
https://www.dannysfashion.nl/
Monnickendam VR1 – SC Purmerland VR1 : 5-3
Normaal gesproken schrijf ik het wedstrijdverslag de maandag na de wedstrijd en staat dat dan keurig maandagavond op
jullie pagina. Nu is het donderdag dat ik dit schrijf. Waarom nu pas? Het heeft te maken met de situatie zoals die de laatste 2
weken is ontstaan. Onze selectie is klein, 13, met Fleur als oproepkracht nog achter de hand. Wij hebben te maken met een
ongekende blessuregolf ondanks of dankzij? het feit dat wij waarschijnlijk het jongste team in deze competitie hebben. 18-22
jaar, een categorie waarvan je denkt de beschikking te hebben over een groep jonge, dartele, energieke veulens die 2 x 3
kwartier vrolijk briesend over de groene grasmat draven. Realiteit is echter dat wij zondag slechts 10 meiden hadden,
aangevuld met 2 meiden uit O19 en nog eens 2 uit O17. Met dank aan Lisa die dit heeft kunnen regelen. Als dan van de 10
eigen meiden er ook nog eens 3 met pijntjes lopen rond te stappen dan wordt wel duidelijk dat elke tegenstander een
probleem kan worden. Wat is nu de reden van al dit fysieke leed? Er wordt niet overdreven zwaar getraind. Wij zijn de
voorbereiding vanaf dag 1, zodra het mogelijk was, begonnen. De trainingsopkomst was ook gewoon goed te noemen. Heeft
het te maken met dat wij 1 klasse hoger zijn gaan spelen? Of is het de weerslag van de voetballoze periode vanwege
Corona? Maar dit geldt ook voor onze tegenstanders. Wel opvallend is dat zowel Zouaven als Monnickendam over een
selectie van 20 meiden beschikt. Volgens de coaches is dat nodig om zonder problemen een seizoen door te komen. Dat
houdt wel in dat elke week een aantal meiden niet speelt, immers 16 op een wedstrijdformulier is het maximum.
Waar ik mee blijf zitten is de vraag waarom dit ons overkomt. Hij die het weet mag het zeggen.
Mede hierdoor ging de wedstrijd tegen Monnickendam verloren. Met Kim, als rechtsback, in de basis kwamen wij zonder
e
goed te spelen toch, via een ouderwetse klutssituatie, via Nika in de 18 minuut op voorsprong. Niet geheel onverdiend want
ook M. bakte er in de openingsfase weinig van. Opvallend aan ons spel was de hoeveelheid foute passes waardoor het
balbezit steeds van korte duur was. Als je denkt dat de 1-0 dan bevrijdend werkt en wij ons eigen spelletje gaan spelen, kom
je bedrogen uit. Sterker nog, het leek M. te inspireren er een schepje bovenop te doen. Amper 1 minuut later was het op te
gemakkelijke wijze alweer gelijk. Duidelijk was dat een aantal van ons niet wedstrijdfit was. Duels gingen te gemakkelijk
verloren en links en rechts begonnen de gaten te vallen. M. speelde met 4-4-2 op de counter. Met diepe ballen werden de
zijkanten gezocht. Als onze pressing niet goed is en wij niet compact voetballen, kan telkens die gevaarlijke bal ook gegeven
e
worden. Via zo’n uitval wisten zij in de 36 minuut op voorsprong te komen. Als zij kort daarna, uit een corner, volkomen
ongehinderd binnen tikken, lijkt de wedstrijd al vroegtijdig beslist te zijn. Maar dat ging ons toch iets te snel. In de laatste
minuut wisten wij de aansluitingstreffer te maken. En dat na een fraaie aanval. Via jade, een dubbele 1-2 van Romee en
Mirka, eindigde het hobbelschot via de binnenkant van de paal in het doel. Het was Mirka die de 3-2 liet noteren. Toch nog
een kansrijke tussenstand.
Vanaf de aftrap zagen wij er een stuk beter uit. Er sprak geloof uit ons spel. Het was even 10 minuten wachten, maar daar
kwam dan toch de gelijkmaker. Uit een vrije trap van Liede werd hands gemaakt. Penalty, en daarvoor hebben wij een
zekerheidje in het team. Nika staat al 2 seizoenen op een 100% score, dus 3-3. Wij waren weer geheel terug in de wedstrijd
en hadden nu ook het beste van het spel. De kansen kwamen er ook. Jade probeerde het weer met een boogje, Mirka alleen
op de keep, Nika vanuit de draai, allemaal net-nietjes. Kim moest vroegtijdig weg en werd vervangen door Nicole. Heel
jammer dat een misverstand tussen haar en Sophie de spits de vrije doorgang gaf en ons met 4-3 weer op achterstand zette.
e
In de 40 minuut leken wij weer langszij te komen. Een werkelijk prachtige pass van Nika gaf Mirka de gelegenheid de
gelijkmaker binnen te schuiven. Maar vlaggen van de grens werd overgenomen door de scheids, dus buitenspel, dus geen
gelijkmaker. Als M. , in de laatste minuut, 5-3 weet te maken is de strijd verloren. De punten blijven in Monnickendam. Iets
dat met een compleet en vooral fit team nooit gebeurd zou zijn.
Het goede nieuws is dat wij zondag vrij zijn. Een extra week om alle blessuren te laten genezen. En dat zal nodig zijn want 4
e
oktober wacht een oude bekende op ons, Sloterdijk. Een garantie voor een leuke wedstrijd en hopelijk de 1 3 punten.
Wij gaan het zien.
Albert de Braaf.
Beste leden,
Zoals jullie allemaal weten heeft onze overheid (helaas) haar maatregelen ter bestrijding van het COVID-19 virus per
dinsdag 29 september 18:00 uur aangescherpt. Dat betekent dat wij als club ons COVID protocol hierop hebben moet
aanpassen. Dit betekent onder meer dat de kantine dicht moet, een aderlating voor de club en we hadden ons de
seizoenstart (we komen net op gang) heel anders voorgesteld. Een grote teleurstelling voor ons allen: ouders, spelers en
supporters.
Wel belangrijk is, dat de bestuursdiensten in tact blijven, met andere woorden: er is iemand namens het bestuur op de
wedstrijddagen aanwezig ivm mogelijke calamiteiten. Degene die bestuursdienst draait, houdt toezicht op het protocol (voor
zover als mogelijk).
Wij vertrouwen op ieders medewerking, jullie volle begrip en jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het Bestuur.
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Sloterdijk VR1 – SC Purmerland VR1 : 3-1
Het is een raar gezicht als ik naar de stand kijk. De afgelopen 3 seizoenen vond ik onszelf terug bij de top-3. Nu moet mijn
blik naar onder dwalen om ons, na 2 ronden, puntloos in de laagste regionen aan te treffen. Is dat een ramp? Niet echt.
Wij kennen de oorzaken. Wij spelen een klasse hoger en worden tegelijkertijd geconfronteerd met een ongekende
blessuregolf. Ik hoop dat van dat laatste het eind in zicht is. Langzaamaan druppelen de dames weer op de trainingen naar
binnen. Nu nog wedstrijdfit zien te worden.
Zo kon het gebeuren dat wij vandaag tegen koploper Sloterdijk aantraden met Kim en Esther van de O19 en oproepkracht
Fleur als keep. Met een aangepaste opstelling en speelwijze trapten wij af en binnen 1 minuut was het al raak. Een fijn
steekpassje van voetballende keep Bobbi werd meteen tot treffer gepromoveerd door Nika. Een droomstart 1-0. Het
e
geroutineerde S. was in de beginfase overdonderd en mocht van groot geluk spreken dat in de 5 minuut een glaszuiver
doelpunt van Mirka, wegens vermeend buitenspel, werd afgekeurd. Het is niet gezegd dat wij anders gegarandeerd de
puntjes zouden hebben meegenomen, want net zoals vorig seizoen wisten zij zich weer terug in de wedstrijd te spelen.
e
Halverwege de 1 helft begon zich dat ook in kansen te uiten. Eerst wist Fleur nog knap te redden, maar even later was zij
toch kansloos. Na een scherpe voorzet van de flank verscheen een volkomen vrijstaande speelster voor haar neus die
vervolgens rustig binnen tikte, 1-1. Diezelfde Fleur leek even later de perfecte assist op Maxi te geven. De diepe bal
verschafte haar de vrije doortocht richting doel van S. Jammer dat dat doel ook een paal had die vol getroffen werd, geen 2-1
dus. De ruststand bleef bij 1-1.
Vanwege Corona werd de rust in de dug-out doorgebracht. Nadat Kim bewezen had ons niveau aan te kunnen, was het nu
de beurt aan Esther om te laten zien wat zij in haar mars heeft. Met 2 meiden van O19 was ons team nog jonger dan het al
is. Ik schat dat de gemiddelde leeftijd zo’n 10 jaar verschilt en daarmee ook de routine. Nadat Carmen een inzet op de
e
vuisten van de keep had zien eindigen was het toch S. dat de score in de 2 helft opende. Via hun beste speelster, een
begenadigde linksbuiten, werd het 2-1 en 5 minuten later ook 3-1. Wedstrijd beslist? Nou nee hoor. Wij legden het hoofd niet
in de schoot. Met de mentaliteit zit het wel goed. Wij bleven vechten voor wat wij waard waren. Een moment om weer terug
in de wedstrijd te komen had een pegel van Nika kunnen zijn, maar helaas weer de paal. Met de moed der wanhoop streden
wij door. Hierbij werden er pittige duels uitgevochten. Het ging er haast mannelijk aan toe. Toch is dit ook een teken dat S. tot
het uiterste moest gaan om ons van het lijf te houden. En dat is ze gelukt. Meer dan een 3-1 nederlaag zat er voor ons niet
e
e
in. Voor de 2 maal op rij bleven wij puntloos. Maar ook voor de 2 maal op rij waren er fases in de wedstrijd dat het balletje
zomaar onze kant op had kunnen vallen. Daarom is er geen reden voor paniek.
Komende zondag tegen Hercules zie ik goede kansen. De meeste blessures liggen achter ons en met een compleet team
zullen de automatismen ook weer terug komen en gaan wij gewoon weer lekker mee doen.
e
Mijn gerenoveerde glazen bol voorspelt de 1 3-punter.
Albert de Braaf.
De stukadoor.
Beste leden. Allemaal weten we dat de naam CRUYFF heel beroemd is maar wij hebben bij S C P ook ene RINUS CRUYFF
die ook al naar de 80 gaat en nog elke week actief is bij de club als schoonmaker, trainer en onderhoud man. Voor Rinus is
ook niets te veel en met zijn humor tijdens de koffie is dat erg gezellig. Zo ziet U dat hij nu weer kleedkamer 6 aan het op
pimpen is en dat ziet er weer goed uit. Ondanks de anderen niets te kort te doen mogen we dit wel eens naar voren halen en
hopen we ondanks de corona nog jaren door te gaan bij ons cluppie
Namens de ploeg J v T .
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SC Purmerland VR1 - Hercules VR 1 : 3-2
De ziekenboeg begint gelukkig weer leeg te stromen. De meeste blessures lijken inmiddels achter ons te liggen en omdat het
enthousiasme van de O19 om met ons mee te doen groeit, kon het zo maar gebeuren dat ik maar liefst 15 meiden in de
kleedkamer aantrof. Een ongekende luxe. Dit keer hadden Britte, Eline en Melissa de stoute voetbalschoenen aangetrokken
om een lekker balletje mee te trappen. Tegenstander vandaag was Hercules, zoals de naam al doet vermoeden hadden wij
met een team te maken dat graag mannelijk voetbal speelt. Zoals ook zou blijken. Scheids Gijs had er de handen vol aan.
Stipt half 3 werd het startsein gegeven en 20 seconden later konden wij opnieuw aftrappen, 0-1. Dit ging wel heel erg snel.
Vanaf de aftrap ging de linksbuiten er als een speer vandoor en liet zij Bobbi volkomen kansloos. Amper 2 minuten later
waren wij heel blij dat Lisa weer present was. Vanaf links gaf zij een heerlijke dieptebal op Mirka. De laatste
vrouw beroerde de bal nog met het hoofd, maar toch was daar de vrije doorgang en de snelle gelijkmaker, 1-1. Als het
e
scoren in dit tempo door zou gaan wordt het een lang verslag. Tot de 25 minuut was het vooral opvallend dat Hercules het
randje van het toelaatbare bleef opzoeken. Wij werden fel op de huid gezeten en kwamen daardoor niet aan ons geliefde
spelletje toe. Wij moesten in fysieke zin echt een tandje bij schakelen. Gelukkig hebben wij er een paar rondlopen die graag
de mouwen opstropen. Het blok op het middenveld, Naomi en Demi, maakte overuren. Carmen, Sophie en Liede kleunden
e
er ook lekker in en Bobbi merkte dat het vooral terugspeelballen waren die zij moest verwerken. Tot de 25 minuut Carmen
net weer zo’n vervelend duwtje in de rug kreeg waardoor dezelfde linksbuiten nummer 2 tussen de benen van Bobbi
doorschoof, 1-2. Opnieuw moesten wij in de achtervolging. En dat lukte. Er zijn maar weinig meiden die de ouderwetse vieze
punter in het assortiment hebben zitten. Een daarvan is Romee. Via de voet van een tegenstander hobbelde het balletje, vol
effect, vrolijk via de binnenkant van de paal het doel in, 2-2. Dit was meteen de ruststand.
e
e
Het 1 kwartier van de 2 helft was voor Hercules. Voor Bobbi was dit de ideale gelegenheid om haar kunnen te tonen. Tot
e
3 maal toe was zij de sta-in-de-weg waardoor het 2-2 bleef en wij nog steeds in de wedstrijd zaten. De 17 minuut was de
beslissende. Nika werd aangespeeld door Demi en liet in de actie die volgde weer haar klasse zien. De lepe boogbal
verdween over de vergeefs graaiende handen van de keep in de goal. En nu stonden wij op voorsprong, 3-2. Dit bleek voor
Hercules een zware slag te zijn. Wij kregen steeds meer tijd en ruimte, waardoor wij ook konden laten zien dat wij
e
voetballend verder zijn dan zij. In deze 2 helft ontstond ook de gelegenheid om de 3 O19-meiden in te brengen. Britte
kenden wij al van vorig seizoen toen zij de winnende tegen Oosthuizen maakte. En Eline en Melissa bleken aangename
verrassingen te zijn. Zij draaiden vrolijk in het spelletje mee, waarbij Eline met haar snelheid op de vacature van de nieuwe
Zoef-Zoef-de Haas solliciteerde. Melissa maakte meteen kennis met een potige speelster van Hercules en belandde in de
dug-out. Hartelijk welkom bij de Dames. De laatste 20 minuten bleven spannend omdat wij ons betere spel niet in doelpunten
e
wisten uit te drukken. De gelijkmaker lag op de loer, maar echt gevaarlijk werd het niet meer. Uiteindelijk waren de 1 3
puntjes binnen en kunnen wij vol vertrouwen naar de uitwedstrijd tegen Weesp uitkijken. Tenminste, als het doemscenario
van een nieuwe lock-down niet in werking gaat treden. Wij gaan het zien.
Albert de Braaf.
Kabouters
De kabouters van SC Purmerland hebben nieuwe voetballen gesponsord gekregen. Een super leuke verassing voor de
jongens en trainer.
Frank Terlage namens SC Purmerland bedankt!!
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