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                    36e jaargang  Nr 27           
  

 
                    

         22 maart 2010 
 
 
 

 
 

 

 

 

NIEUWS OP TRAINERSGEBIED 
 

Het seizoen 2009/2010 is het laatste seizoen dat Frank Stravers als trainer/coach van 
Dames 1 aan DESS verbonden is. Tevens heeft Nico Vriend aangegeven na dit 
seizoen te stoppen met het trainen/coachen van DESS 1. Volop redenen voor het 
bestuur om zich te roeren op de regionale transfermarkt. Gelukkig kunnen we 
concluderen dat we daar goed in geslaagd zijn. 
 
Zojuist is door Jaap Beerepoot het contract getekend voor het komende seizoen. 
Jaap zal de mannen selectie trainen en het eerste coachen. De kans is groot dat je 
zijn naam al eens gehoord hebt want Jaap is inmiddels al zo’n 30 jaar actief als 
trainer ondermeer bij Hauwert (waar hij woont), HSV Sport, Hollandia en thans is hij 
als hoofdtrainer actief bij Strandvogels. Met het contracteren van Jaap is het bestuur 
ervan overtuigd een geschikte opvolger te hebben gevonden voor de vertrekkende 
Nico Vriend. Een nadere kennismaking zal binnenkort volgen. Op dit moment is hij 
nog druk in de race voor het kampioensschap met zijn huidige club. 
 
Ook voor dames 1 zal volgend jaar een nieuw gezicht staan. De wat oudere DESS’er 
zal hem nog kennen. Nico Huisman is bereid gevonden om voor het komende jaar de 
dames te trainen en te coachen. Nico is bekend met DESS maar ook bekend in de 
omgeving. Inmiddels heeft hij al meer dan 25 jaar trainers ervaring. De laatste jaren 
was hij coach van SEW 2 (heren). Inmiddels hebben de dames al kennis kunnen 
maken met Nico en is er ontzettend enthousiast gereageerd op zijn komst.  
Via deze weg wil het bestuur beide heren ontzettend veel succes wensen voor het 
komende seizoen. Ze zullen zichzelf binnenkort nader aan jullie voorstellen middels 
een stukje in het clubblad. 
 
Namens het bestuur, 
Vincent Vermeulen 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  28-3-2010       

38801 Zuidermeer 1-DESS 1 14.00   Broers.H.J 

139046 DeBlokkers 5-DESS 2 12.00 11.00   

62573 Westfriezen vet1-DESS vet1 10.00 9.00   

64558 Volendam DA1-DESS DA1 14.00     

134230 DESS A1-RKEDO A2 14.00   W.Kistemaker 

159026 DESS MA1-Dynamo MA1 12.00     

          

  11-4-2010       

37966 DESS 1-ASV55 1 14.00   Berndt. B 

139060 RKEDO 3-DESS 2 14.00 13.00   

62847 RKEDO vet2-DESS vet1 10.00 9.00   

134290 DESS A1-West FrisiaDP A3 12.00   W.Kistemaker 

65770 DESS MA1-Zouaven De MA1 10.00     

          

          

  uislagen 21-03-2010   uitslagen 20-03-2010 

  DESS 1-Jisp 1                           2-4   DESS E2-Zwaluwen30 E5        0-3 

  DESS 2-Always Forward 5         3-1   DESS ME1-Dindua ME2            5-0 

  DESS vet1-Andijk vet1              3-3   DESS MD1-Blokkers de MD1    0-4 

  DeBlokkers DA1-DESS DA1      10-0   DESS D1-Blokkers de D4         2-7 

  Spirit30 A2-DESS A1                 0-5   West FrisiaDP F8-DESS MF1     7-0 

  DeBlokkers MA1-DESS MA1   12-0   Zouaven deE9-DESS E1           2-7 

      Woudia F2-DESS F1                2-3 

      ALC C1-DESS C1                     3-1 

          

  Zondag wedstrijd coòrdinator   Zaterdag wedstrijd coòrdinator 

  C.Reus relatie nr.GCJR71B   A.Moolevliet.relatie nr.MMTS 572 

  invullen door coach   invullen door coach 

          

  RELATIE NUMMER VAN DESS IS        

  BBFW13I   De afgelastingen van de thuis  

  Graag alle uitslagen van de    wedstrijden staan s'morgens 

  uitspelende teams opschrijven    zo snel mogelijk op de KNVB site 

  op het bord in de kantine   bij clubs en competities  onder 

      zoek op club  (deze week) 

  Afgelastingen:       

  Algehele afgelastingen op teletekst 603.       

  West 1 categorie  A  standaard elftal       

  categorie B andere teams       

 
Kijk ook op: www.svdess.nl 
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Agenda: 
 
 

                      

3 april 2010 Paasklaverjassen 

7 april 2010 Bestuursvergadering 

                     21 april 2010 IVA cursus 19.30 uur 

5 mei 2010 Bestuursvergadering 

13 mei 2010 Wedstrijd Veilingteam - Bestuur 

25 t/m 29 mei 2010 DESS voetbalweek 

2 juni 2010 Bestuursvergadering 

7 juli 2010 Bestuursvergadering 

 
 

 
 
 
 
 

Wil je  DESS 1 bij de thuiswedstrijden  voorzien van een 

nieuwe wedstrijdbal? 
 

Neem dan contact op met Arjen Slagter  0229-591449 
 
  1e wedstrijdbal: DESS1 - Purmerland1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  2e wedstrijdbal: DESS1 - DWB1   gesponsord door Verkeersschool van Vugt 
  3e wedstrijdbal: DESS1 - Zuidermeer1 gesponsord door Ruiter Rijwielshop 
  4e wedstrijdbal: DESS1 - WSW1 gesponsord door Klaver Video 
  5e wedstrijdbal: DESS1 - Twisk1 gesponsord door Breedijk Trucks 

  6e wedstrijdbal: DESS1 - MOC1 gesponsord door Jan Visser 
  7e wedstrijdbal: DESS1 - Knollendam1 gesponsord door Jan en Eveline Keeman 
 
 

 

De volgende ballen worden gesponsord door: 
 
 
 

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
 
Drie ballen voor de E2 worden gesponsord door Jan Stapel 
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Lidy Deutekom 
Een bal voor de volleybal wordt gesponsord door Lidy Deutekom  
Een bal voor de A1 wordt gesponsord door Jaap Hartog 
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Deze en andere foto's van de " Keezavond met Voetbalvrouwen" zijn 

te bekijken op www.svdess.nl onder het kopje 'fotos' 

 
 
 
 
 

Paaszaterdag 3 april, paasklaverjassen. 
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NIEUWS OP BESTUURSGEBIED 
  
Met het vertrek van Ruud van Diepen uit het bestuur was er een vacature voor de 
portefeuille Voetbal zaken/Algemene zaken.  
Voor deze functie heeft Jouke Ingen zichzelf aangedragen. Het bestuur is erg blij met Jouke 
als nieuw bestuurslid. Jouke kent de club en haar cultuur van haver tot gort en zijn naam en 
voetbalkunsten zijn in de wijde omtrek bekend. In zijn functie kan hij uitstekend gebruik 
maken van deze kwaliteiten.  
  
Jouke, welkom in het bestuur! 
  
Namens het bestuur, 
  
Vincent Vermeulen 
 
 
 
 
 
 
 

Hallo kantine personeel, 
  

Ik heb alle medewerkers voor de kantine (op zondag) een uitnodiging gestuurd voor 
de IVA cursus. (Instructie Verantwoord Alcoholschenken) 
Ik heb nog weinig berichten terug gehad. Zouden jullie zo spoedig mogelijk willen 
reageren, ivm het op te geven aantal mensen. 
  
Groetjes Afra 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOKKEN!!  
 
Wie heeft er blauwe sokken van het reserve tenue????? 

Aan het begin van het seizoen heeft de vereniging 15 paar nieuwe 
aangeschaft. Er zijn nu nog maar 12 paar. Graag inleveren in de 
kantine!!!!!! 
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Winst voor dess 2 14 maart 2010 

 

Blokkers 6 - Dess 2 
 

Het is zaterdag middag 17:00 

Ik bel de team maneger van dess 2 (Jelle van ijperen) Hoeveel man hebben we morgen? 14 

man is het antwoord, mooi tot morgen. 

 

Zondag ochtend 10:45 

Aangekomen bij dess  stel ik weer de zelfde vraag aan de team manager. 12 man ondertussen. 

Erik appel moet met het eerste mee, en Jouke inge moest nootgedwongen afzeggen. Dat is wel 

erg weinig zeg ik, Heb het halve dorp wakker gebeld zij onze team manager samen met Arie 

(onze coach) Maar niemand kon. Ok dan gaan we maar. 

Aan gekomen op het complex van blokkers bleek dat we nog maar 11 spelers hadden. Robert 

zou rechtstreeks komen maar die was er nog niet. In ieder geval genoeg om te beginnen. 

 

De opstelling:    Ronald 

Vincent d Arnold  Michel 

  Erik 

Sven  Marcel  Jelle  

Jitse  Vincent v Vincent v ( de voorzitter) 

 

We begonnen scherp aan de wetstrijd.  Wat al snel resulteerde in een doelpunt van Marcel na 

een mooie voorzet van Vincent Vermeulen. 15 minuten later en een paar kansen  verder 

scoorde we weer.  Vincent vriend kopte liggen op de grond de bal door naar Vincent 

Vermeulen die vanuit stand prachtig over de kieper lopte. 0-2 lekker. Door een dekkings fout 

achter in scoorde blokker met een kopbal de 1-2 en snel daarna de 2-2 een corner ging er door 

de harde wind in Eén keer in. Gelukkig scoorde jitse net voor rust de 2-3 ook kreeg Vincent 

Vermeulen nog een grote kans maar deze ging er net niet in. 

 Na rust kwam Robert er in voor Vincent vriend. Ongeveer 15 minuten later was het Jelle die 

scoorde vanaf de middenlijn 2-4 Raakte de bal niet hard, maar nu hadden wij het voordeel van 

de harde wind. Arie had bas nog gevraagd, en deze was gelukkig gekomen en kwam er in 

voor jitse. Marcel gaf ook aan dat het niet meer ging dus Vincent vriend er weer in. Ook nu 

kregen we weer grote kansen Robert miste net voor doel de bal, Erik kompte een corner in de 

handen van de keeper. Het laatste doelpunt werd gemaakt door Robert na aangeven van 

Vincent vriend 2-5 dit was tevens de eind stand. Op het veld naast ons speelde blokkers 5 

tegen DWB 2-0 dus geen verandering in de stand. Wij staan 1 punt voor met een wedstrijd 

minder. Volgend week Always forward thuis. 

 

Gr de reporter 
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Dess – Blokkers   DA1 
 

We moesten om 2 uur spelen bij blokkers . 

We vertrokken om 1 uur vanuit dess. 

We hadden een paar meiden van de MA1 mee. 

In de eerste of 2
e
 minuut hadden we meteen een doelpunt tegen. 

Daaarna volgde het 2
e
 goal al snel 2-0 voor blokkers 

In de rust stond het 6-0 voor blokkers  

Daarna gingen we er weer hard tegen aan maar hun 

Waren gewoon beter dan ons. Dus viel al snel 7-0 

Daarna een tijdje geen goals maar daarna weer 

Goals de stand eindigde op 10-0 voor blokkers 

 

Meiden van de MA1 Bedankt voor het mee spelen  

 

Groetjes 

Mellany 

 

Spirit A2 VS Dess A1 
 

Jaja we zijn er weer! Dess A1 is na een laaaaange winterstop weer terug. Vorige week 

speelden we onze eerste wedstrijd tegen Spartanen in eigen huis, helaas zonder succes. Nu 

stond Spirit op het programma, normaal gesproken een doodgewone tegenstander. Alleen aan 

deze wedstrijd was een geschiedenis aan vooraf gegaan. Vorig jaar in eigen huis was het niet 

al te gezellig, dus waren we voorbereid op een niet al te gezellige wedstrijd.  

Ook hadden we te maken met veel afwezige deze wedstrijd, daarom waren er hulptroepen 

ingeschakeld. Benjamin, Joppe en Vincent kwamen het sterrenelftal versterken.  

 

We begonnen meteen fel Mike, Vincent en Benjamin in de spits moesten het gaan doen. De 

eerste twintig minuten waren her en der wat kansen, alleen wou hij er nog niet in. Toen werd 

Benjamin op gewelddadige wijze onderruit gehaald in het zestienmetergebied, penalty. 

Benjamin schoot hem er feilloos in 1-0! 

Hierna gingen we op volle toeren verder, alleen meer werd het niet tot de rust. 

Na de rust keerde het tij wat en moest Sjoerd meerdere malen in actie komen om de 

voorsprong vast te houden. Gelukkig na een prachtig schot van Arjan werd het 2-0 en kregen 

we weer wat lucht. Ook werd het steeds ‘gezelliger’ op het veld, de agressie nam toe wat 

resulteerde in twee rode kaarten. Helaas ook een aan onze zijde. We lieten de koppies niet 

hangen en gingen sportief verder, wat resulteerde in een prachtige goal van Vincent. De goal 

van Emanuelson vorige week, was er niets bij. 

Alsof het niet genoeg was maakte Vincent de 4-0 ook nog even. Hierna werd het een totale 

chaos bij de ‘strekers’ de frustratie was groot en men werd er niet gezelliger op. Gelukkig was 

hierna snel het eindsignaal en kon Dess A1 met opgeheven hoofd terug keren naar Sijbelbroek 

.  

         

                                                            Uw  verslaggever: Tom Beuker    

 



ODESSA                                                                                                                                8 

 

 

 
DESS MA1 heeft met een 12-0 nederlaag 3 punten laten liggen bij de Blokkers. 

De hele wedstrijd had DESS haar handen vol aan de Blokkers. Er speelden een 
aantal onwijs goeie meiden bij de tegenpartij. Onder andere hun keepster die bij AZ 
keept, de linksbuiten/linksvoor die hoofdklasse niveau heeft en een aantal onwijs 
technische meiden. 
 
De Blokkers waren dan ook de eerste helft continu aan het aanvallen en kreeg 
daarvoor loon naar werken. We gingen volgens mij de rust in met een 6-0 
achterstand. 
 
We hadden Patricia en Yvonne op de bank zitten als toeschouwers, want Yvonne is 
nog steeds geblesseerd aan haar hamstring en Patricia heeft nog steeds last van 
haar stembanden. Helaas viel Tessa in de rust uit, vanwege een knieblessure. 
 
In het begin van de tweede helft waren wij wat aanvallender aan het spelen, maar wij 
konden niet tippen aan het niveau van de Blokkers. Er bleven tegendoelpunten 
vallen en uiteindelijk verloor DESS MA1 deels de moed. We hadden het leuk 
gevonden om een tegendoelpuntje te maken, want in het thuisduel verloren wij met 
5-1. Vlak voor tijd werd die dan ook bijna gemaakt, maar helaas kwam hun keepster 
onwijs snel uit haar doel. Naarmate de wedstrijd aan het einde kwam, stond op het 
scorebord dat wij met 12-0 verloren hadden van de Blokkers MA1. Jammer maar 
helaas, het was voor de Blokkers dik, maar dan ook echt dik, verdiend! 
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  ( Vervolg van pagina 8) 
    
Blokker, zondagBlokker, zondagBlokker, zondagBlokker, zondag: 

    
    
DE BLOKKERS MA1DE BLOKKERS MA1DE BLOKKERS MA1DE BLOKKERS MA1      12    DESS MA1DESS MA1DESS MA1DESS MA1      0 
… (11, 26, 42, 60, 68, 83) 
… (19) 
… (28, 34) 
… (54) 
Anke (73/ed) 
… (88) 
 
ArbiterArbiterArbiterArbiter: Geen idee     ToeschouwersToeschouwersToeschouwersToeschouwers: 28 
 
DE BLOKKERS MA1DE BLOKKERS MA1DE BLOKKERS MA1DE BLOKKERS MA1: zij hadden 10 speelsters en een keepster in het veld staan 
 
DESS MA1DESS MA1DESS MA1DESS MA1: Marijke, Melanie, Tessa, Leonie, Corine, Anke, Rosan, Maartje, 
Wieneke, Anne (Denise/32), Lydia 
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DESS MD1 – Blokkers MD1 4-0 

 

Voor de wedstrijd tegen Blokkers MD1 stonden wij op de 2
e
 plaats in onze competitie. 

Blokkers stond 3
e
, dus een belangrijke wedstrijd vandaag. We begonnen in de volgende 

opstelling: 

      Judith 

 

  Marije    Maaike   Sanne 

 

  Angela    Denise    Mariska 

 

Wij hebben nooit een wissel, omdat ons team bestaat uit deze 7 spelers en niet meer. Blokkers 

had wel 2 wissels mee, dus qua conditie zouden we het wel eens zwaar kunnen krijgen. In het 

begin van de wedstrijd was DESS duidelijk de betere ploeg, aanvallen volgden elkaar op, 

maar zonder resultaat, totdat Maaike als laatste man het hele veld overstak en verwoestend de 

1-0 binnen schoot. Niet veel later werd Angela diep gestuurd. Haar mannetje pakte de bal van 

haar af, maar zoals wel vaker verovert Angela dan de bal weer meteen terug. Ze liet haar 

tegenstander achter en schoot op doel. De keeper kon dit schot met moeite stoppen, maar kon 

niet verhelpen dat Denise uit de rebound alsnog de 2-0 maakte.  

 

Mariska had ondertussen al een paar keer de bal richting de kruising geschoten, maar de 

keeper van Blokkers stond goed te keepen. Bij haar derde poging schoot ze laag in de hoek en 

dit was te moeilijk voor de keeper, waardoor we op 3-0 kwamen. Blokkers had ondertussen 

twee halve kansen gekregen, maar voordat er op doel geschoten kon worden had Judith de bal 

al weggewerkt. Met een goed gevoel en een 3-0 voorsprong gingen we de rust in.  

 

Na de rust stond Denise op doel en Judith in de spits. Denise kreeg net zo weinig te doen als 

Judith op doel, maar zelf kwamen we ook een stuk minder bij het doel van Blokkers. Doordat 

we hard moesten werken de hele wedstrijd lang was niet iedereen meer even fris. De conditie 

begon mee te spelen en daardoor werd het lastiger bij het doel te komen. Doordat alle spelers 

wel goed bleven verdedigen kwam de winst niet in gevaar. Uiteindelijk leverde een solo van 

Mariska zelfs ons 4
e
 doelpunt op.  

 

Na deze wedstrijd staan we vaster op de 2
e
 plaats, maar de eerste plaats is nog wel ver weg. 

Als we zo blijven spelen en vooral ook zo hard blijven werken zie ik alles helemaal goed 

komen dit seizoen. Hou dit vol! 

 

Jelle 
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Na enkele afmeldingen vanwege ziekte en/of vakantie mocht de E1 met zeven man afreizen 
naar Grootebroek om daar de strijd aan te gaan tegen de plaatselijke Zouaven E9. Met een 
vertrek om 8.00 om 9.00 te kunnen aantreden op het veld moest iedereen vroeg uit de veren 
deze zaterdag. 
Onder de afwezigen was onze keeper zodat besloten werd dat Nick vandaag het doel zou 
verdedigen. Helaas miste er een keepershandschoen uit de kledingtas en waren er geen 
reserve voorhanden zodat Nick met de wanten van de coach in het doel aantrad. 
 
Eenmaal op het veld bleek er nog gauw een iets oudere scheidsrechter geregeld, die 
normaal geen jeugd floot, welke aan mij in plaatselijk dialect vroeg of er ook werd gespeeld 
met afseit? Afseit?? vroeg de vader van Klaas. Ja, speulen ze met afseit, vroeg de man 
nogmaals. Na enig zoeken in mijn grijze massa vertaalde ik het affseit naar offside en toen 
naar buitenspel. Ja dat was het, buitenspel, nee meneer daar doen we nog niet aan. Oké, 
nee dat is goed, want het staat een beetje raar als ik daar de hele tijd voor fluit, zie je.  
We begrepen hem. Nadat iedereen zijn positie had ingenomen kon de wedstrijd beginnen op 
een mooi droog veld en met een dreigende grijze wolkenmassa boven ons. 
 
Dess kwam meteen aardig in zijn spel en zoals vaker lag de eerste goal er vlot in bij de 
tegenstander door Remco Swier. Daarna ging het spel een beetje op en neer en bij een 
volgende aanval schoot Remco na goed samenspel met Klaas en Huub de tweede binnen. 
Hierna veranderde het wedstrijdbeeld en was het de Zouaven die steeds in de aanval was 
en op het Dess doel schoot.  
Maar gelukkig door een aantal reddingen met kunst en vliegwerk van Nick en omdat de 
tegenstander een echte afmaker miste bleef het 0-2 voor ons tot de rust.In de rust toch maar 
even met de jongens overlegd om iets meer over te spelen en de bal het werk te laten doen, 
ook omdat wij geen wissels hadden.  
Na rust kwam de regen aardig uit de lucht vallen maar dit deerde de E1 niet en na een vlotte 
aanval schoot Remco zijn 3e binnen. Dat begon weer lekker. Alleen meteen bij een volgende 
tegenaanval schoot de tegenpartij een hoge bal op doel die onze keeper mooi uit de lucht 
plukte ware het niet dat hij toen met bal en al achter de doellijn stond 1-3 dus. 
We moesten een tandje bij schakelen en Remco Schilder en Klaas probeerden vanuit het 
middenveld Huub en Remco Swier te bedienen en zo schoot Remco al gauw zijn 4e 
doelpunt binnen.  
Het spel werd nu iets grimmiger en Thom en Jaimy moesten achterin buffelen en de bal 
steeds wegpompen en gingen de lange bal spelen. Hierdoor kwam er wel meer ruimte op het 
veld en waar de tegenstander niet scoorde maakte Remco nummer 5 van de middag. De 
Zouaven scoorde daarna ook nog een tegendoelpunt 2-5 maar helaas voor hen schoot 
Thom nog een bal op de keeper die hem losliet en toch in doel rolde zodat de 2-6 een feit 
was. In de laatste minuten schoot ook Huub nog een mooie goal binnen en gingen we met 
een 7-2 overwinning op zak terug naar huis. 
  

Bauke Alkema 

 



ODESSA                                                                                                                                12 

 

 

 

Verslag   DESS E2 - Zwaluwen E5                                  20 maart 2010                                                                                 

 

Vandaag moesten we om 10.00 uur thuis voetballen. 

De jongens hadden er weer zin in. Sam en Chris waren ook weer van de partij om de jongens 

te coachen. Alleen de laatste 15  minuten van de wedstrijd moesten ze weg om zelf te 

voetballen. 

We gingen van start met Joost op doel, Thijs en Sam in de voorhoede, Klenroy in het midden 

en Luuk S, Luuk B en Mathijs achterin. Simon was wissel en Jacco was afwezig vanwege een 

slaapfeestje. We gingen goed van start, bleven goed verdedigen. We kregen een aantal kansen 

voorin, maar geen doelpunt. We waren wel sterker en hadden meer balbezit maar het lukte 

maar niet om te scoren. De Zwaluwen hadden een goede verdediging neergezet en zo werd 

het moeilijk voor de jongens om er door heen te komen. De rustatsna was 0-0. 

Na de limonade dezelfde opstelling en weer lekker voetballen. We begonnen goed, een paar 

mooie kansen maar net naast. De Zwaluwen werden sterker en de verdediging van DESS 

werd minder, daardoor kon Zwaluwen scoren 0-1. Nu moesten we aan de bak maar we leden 

meer balverlies en we waren niet zo fel meer op de bal dan in de eerste helft. Daardoor kon 

Zwaluwen weer scoren 0-2. Sam had nog bijna een doelpunt gemaakt, maar de keeper had de 

bal net nog dus geen doelpunt. We kwamen toen niet meer snel genoeg terug zodat Zwaluwen 

nog een kans had om te scoren 0-3. We bleven het nog wel proberen en LuukB ,Thijs,  Sam 

en Luuk S. kregen nog een paar kansen van maar geen doelpunt. 

Jammer jongens volgende keer beter! 

 

Volgende week uit om 8.00 uur naar Zouaven. 

 

 

Groeten, Monique. 
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EINDELIJK GEWONNEN!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

Het hing al een tijdje in de lucht , maar vandaag was het zover....eindelijk een wedstrijd 
gewonnen!!!!! 

De ochtend begon een beetje druilerig, maar zodra wij mochten spelen werd het steeds 
mooier en hebben we zelfs een zonnetje gezien op de velden van DESS. Lisa had een erg 
leuk uitje met haar vader, dus hebben wij haar deze week vrij gegeven. Een groot gedeelte 
van de meiden waren behoorlijk zenuwachtig, maar dat was niet voor deze wedstrijd…ze 
zouden die avond hun debuut maken op het toneel en tja, daar kan je best zenuwachtig voor 
zijn natuurlijk. 
De meeste meiden waren ruim op tijd aanwezig, alleen waar bleef Tess toch. Normaal staat 
deze dame als een van de eerste te springen om te spelen, dus viel het gelijk op dat zij er 
nog niet was. Maar even een telefoontje naar haar moeder, die was net met haar team op 
weg naar DESS, maar zou toch eerst even gaan kijken waar onze Tess nu uithing. De 
scheidsrechter was er klaar voor en begonnen we deze wedstrijd maar vast zonder haar. 

Vanaf het begin was het duidelijk dat onze meiden er erg veel zin in hadden vandaag en na 
een beetje gerommel voor het doel van Dindua kreeg Anne de bal al snel voor de eerste 
keer in het doel. Inmiddels was Tess ook gearriveerd en hadden we een wissel. Niet veel 
later kregen wij weer een kans en kon Mirthe tekenen voor de tweede treffer van vandaag.  
Amy heeft in de hele wedstrijd wel 1 bal richting haar doel gekregen en deze had zij 
natuurlijk weer zoals een sterkeeper betaamd. Dat zij er niet meer gezien heeft is ook te 
danken aan het harde werken van Karlijn, Iris en Tess in de verdediging. Echt elke bal heeft 
de tegenstander aan deze dames af mogen geven. 

In de rust werden er in de kleedkamer een aantal kledingstukken uitgedaan, tja het was 
lekker weer en dan heb je geen leggings of trainingsbroeken meer nodig onder je tenue. 
Anne was er echter van overtuigd dat zij haar knalgele legging niet uit moest doen en ging 
dus met gele legging weer het veld op. 

Ook in de tweede helft waren wij duidelijk de sterkere partij. Het middenveld was goed 
scherp en vaak vele malen sneller en sterker dan Dindua. Margot en Marloes hebben er echt 
alles aangedaan om het de tegenpartij erg moeilijk te maken en onze aanvallers Mirthe en 
Anne goed aan te spelen. Of het nu aan de legging, de aanwezigheid van Layla en Jan of de 
zenuwen voor de musical lag, daar zijn we nog niet uit maar Anne kreeg nog twee prachtige 
kansen op doel en deze gingen er allebei grandioos in. Karlijn zag ook nog haar kans schoon 
en rende helemaal van achteruit naar voren en scoorde ook nog een prachtig doelpunt. 

Dit alles bracht de eindstand op 5 – 0 voor ons!!!!!!!! 

Bij de penalty’s heeft Amy toch nog even kunnen tonen dat zij een topkeeper is, geen bal 
heeft ze er door gelaten. 

Volgende week hebben wij wederom een thuiswedstrijd, we moeten dan tegen Kwiek ME2 
en daar hebben we de vorige keer gelijk tegen gespeeld. Dus meiden deze keer gaan wij 
hen ook eens laten zien wat wij kunnen. 

Na een traktatie van een paar hele trotse moeders konden onze meiden zich gaan 
voorbereiden op hun volgende prestatie van deze dag. Nou meiden, ik heb genoten van jullie 
spel zowel op het veld als op het podium en als cadeautje zondagmiddag nog een keer! 

O ja, ik heb met Mirthe afgesproken dat wij volgende week allemaal met 2 staartjes in gaan 
spelen!!! Dus moeders, allemaal aan de bak zaterdagochtend. En als Anne zeker weet dat 
het toch aan de gele legging ligt, neem ik die op de koop toe. 

Tot zaterdag! Met staartjes…..Angelique 
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West-Frisia DP F8 – DESS MF1 
 

Aude was er niet en Irene had last van haar been.  
Het ging heel goed. Maar toen scoorden zij doelpunten. En toen stond het zomaar 6-0. 
Kim hield een hele harde bal tegen. En Mariet had een bal op haar hoofd gekregen. 
Het was een hele leuke wedstrijd. 
Lisa heeft het heel goed gedaan. En Irene deed het ook heel goed. En Myrthe heeft het ook 
heel goed gedaan. Iedereen heeft het goed gedaan! 
Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. 
Alleen willen we graag tegen meisjes voetballen. En dat wij dan winnen. 
 
Van Mariet en Kim 
 

 

 

Woudia F2 – Dess F1 
 

Voor de 2e keer dit seizoen stond deze wedstrijd op het programma. In november werd 

Woudia met 0-13 van het veld gezet, maar toen hadden wij een superdag en zij een off-day 

(spits op doel gezet en na 0-3 geloofden ze het wel). Bovendien hadden ze 2 weken terug 

maar met 2-1 van Zouaven verloren, dus we wisten al dat we vandaag flink aan de bak 

moesten. De wind maakte het er niet makkelijker op. 

We begonnen met wind mee, en we hadden 2 wissels. Iedereen had er zin in en ook de vaders 

langs de kant (van Klaas en Jeroen) stonden vol verwachting te kijken. Het ging lang gelijk 

op, af en toe kwam Dess vlak bij het doel en dan kwam Woudia weer bij Maico langs. Gijs, 

Max en Nick bleven aanvallen, maar vele ballen werden door beide keepers tegen gehouden 

of verdwenen vlak naast het doel. Uiteindelijk wist Jeroen met een enorme knal Dess op 

voorsprong te zetten. De eerste helft leek snel voorbij. Nog niet eens iedereen was een keer 

gewisseld. 

Na rust hadden we tegenwind, dus werd het nog wat moeilijker. Nog steeds bleef het spel 

goed op en neer gaan. Maico had vandaag genoeg te doen en pakte heel wat ballen voor de 

doellijn. Jeroen, Klaas en Peter stonden als tijgers te verdedigen en Vince en Daan werkten 

hard op het middenveld, maar met de wind mee wist Woudia toch de gelijkmaker te scoren. 

Nadat een speler van Woudia hands maakte, mocht Nick een penalty nemen van amper 6 

meter afstand, en kwam Dess weer op voorsprong. Maar Woudia wist nogmaals gelijk te 

maken. Het werd steeds spannender, en nu was ik wel al door alle wissels heen en kon 

eigenlijk niemand missen, dus dat was nog best lastig. Voor mijn gevoel duurde de 2e helft 

veel langer dan de eerste, maar uiteindelijk werkte dat toch nog in ons voordeel, want Nick 

wist de 2-3 te scoren. Daarna allemaal in de verdediging, en het lukte Dess om deze 

voorsprong vast te houden tot het eind! Iedereen van Dess was echt superblij dat deze 

spannende wedstrijd gewonnen werd. 

De penalty-serie eindigde dit keer in 5-5, wat ook wel aangeeft dat de teams deze keer goed 

aan elkaar gewaagd waren.  

Nu hebben we 2 weken vrij, maar kijk wel even naar het programma, want het kan tussentijds 

nog wijzigen. 

 

Sandra 
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TOERNOOIEN-AGENDA JEUGD 2010 

   

 

8 mei  Radboudtoernooi    ME1 – MF1 

 

9 mei  Radboudtoernooi    MA1 

 

13 mei  Ben Mol-toernooi (Spartanen)  E1 – E2 – F1 

 

13 mei  LSVV      C1 – MD1 (als ME1) 

 

22 mei   MOC      D1 – MD1 (11-tal) – MF1 – mini’s 

 

28 mei  Rkedo      MA1 (als MB1) 

 

29 mei  Rkedo      D1 – ME1 –  MF1 

 

29 mei  Twisk      E1 – F1 

 

30 mei  Rkedo      C1 – E1 – E2 

 

 

 

Dess- voetbalweek    24 t/m 29 mei 

Voor de jonge jeugd:   26 mei 

Voor overige jeugd   24 t/m 28 mei 

MA1     damesteams worden niet ingedeeld op 28 mei 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 12 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

27 mrt  10:00 194696 DESS E1 – Dynamo E3 Mark Swier 

27 mrt  10:00 225597 DESS ME1 – Kwiek 78 ME2 Mark Vlaar 

27mrt  11:15 212195 DESS MF1 – Spartanen F5 Anita van Arem 

27mrt  13:00 182087 DESS C1 – De Blokkers C2 Gerrie Moolevliet 

Zaterdag UIT      

27mrt 8:00 9:00 193097 De Zouaven E11 – DESS E2 Sam, Luuk S 

27mrt 11:00 12:00 185489 Wiron MD1 – DESS MD1 Angela 

27mrt 11:00 12:00 197110 Opperdoes D2 – DESS D1 Matthijs,Casper 

Zondag UIT      

28 mrt  12:00 159026 DESS MA1 – Dynamo MA1 Bas op den Kelder 

28 mrt  14:00 134230 DESS A1 – RKEDO A2 W.Kistemaker 

Woensdag UIT LET OP   LET OP!!  

31 mrt 17:30 18:30 178724 VVS 46 MD2 – DESS MD1    Beker Maaike 

      

                                      Programma week 14 
Datum vertrek Tijd Wed.nr.  scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

10 april  10:00 212191 DESS F1 – Spartanen F4 Kees Wagemaker 

10 april  10:00 196751 DESS E1 – Westfriezen E5 Klaas Swier 

10 april  11:15 216957 DESS MF1 – Hauwert F1 Gerrie Moolevliet 

10 april  12:30 184363 DESS D1 – Andijk D1 Anita van Arem 

Zaterdag UIT      

10 april 9:00 10:00 225598 Twisk TSV ME1 – DESS ME1  

10 april 9:30 10:30 193098 Spirit’30 E7 – DESS E2  

10 april 10:00 11:00 185488 Berkhout MD1 – DESS MD1  

10 april 11:30 12:30 182063 Dindua C1 – DESS C1  

Zondag THUIS      

11 april  10:00 65770 DESS MA1  – De Zouaven MA1 Anita van Arem 

11 april  12:00 134290 DESS A1 – West Frisia DP A3 W.Kistemaker 


