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                    37e jaargang  Nr 11           
  

 
                    

       18 Oktober 2010 
 
 
 

 

Callantsoog 1 - Dess 1 
 

Op deze zonnige dag gingen wij uit voetballen in Callantsoog. Na het gebruikelijke soepje, 

brood,  de koffie/thee en de bespreking reden we die kant op. 

Aangekomen op het complex viel meteen de uitstekende grasmat op. Dit moest dus geen 

probleem vormen vandaag. De opstelling was als volgt: 

 

Doel: Dennis 

 

Verdediging: Frederik, Erik Admiraal, Nico, Harm 

 

Middenveld: Erik Appel, Marcel, Ruben, Sjors 

 

Aanval: Lisandro, Chris                                                     Wissel: Sven, Necati 

 

Dan de wedstrijd. Deze begon aardig van beide kanten. Helaas creëerde Dess weinig maar 

ook Callantsoog wist niet verder te komen dan een paar afstandsschoten. Chris kwam nog een 

keer gevaarlijk voor het doel maar wist helaas niet te scoren. Dess ging wat slapper voetballen 

en veel duels werden verloren hierdoor kwam Callantsoog er vlak voor rust tot een uitbraak 

aan onze rechterkant en werd er behendig binnen geschoten, 1-0. Vlak daarna werd er 

gefloten voor de rust. 

 

Chris werd gewisseld voor Sven aan gezien Chris al een hele wedstrijd in de B's gespeeld had. 

In de tweede helft begon Dess aardig. Er werd zo nu en dan goed gevoetbald en we kregen 

wat kansen maar helaas geen doelpunt. Ruben moest het veld verlaten door een blessure en 

Necati namzijn plaats in. Mede door een aantal blessures aan Dess kant kwam Dess er niet 

meer aan toe om goed te voetballen en helaas viel ook nog eens de 2-0. Vlak na dit doelpunt 

nog een tegenvaller want Nico kon echt niet meer verder en zo stond Dess het restant van de 

wedstrijd met 10 man op het veld. Het restant van de wedstrijd kwam, op een kans na van 

Fred (met links! op de lat), Dess er niet meer uit. Vlak voor het einde viel Harm nog uit en zo 

moest Dess de wedstrijd uitvoetballen met 9 man. Er 

werd niet meer gescoord en het bleef 2-0. 

 

Volgende week een weekendje rust zodat iedereen kan 

herstellen en weer bij de groep kan aansluiten zodat we 

over 2 weken weer 3 punten gaan halen! 

 

Tot over 2 weken. 

 

#5 
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Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  24-10-2010       

61191 DESS 3-Blokkers De 6 14.00   J.Korver 

70876 DESS DA1-Apollo68- DA1 12.00   Sj.Bontekoning 

71236 DESS MA1-Always Forward MA1 10.00     

61591 West Frisia DP 6-DESS 2 10.00 9.00   

62311 Woudia vet2-DESS vet1 10.00 9.00   

          

  31-10-2010       

35952 DESS 1-SSV 1 14.00   Renses.A 

50926 DESS 2-Always Forward 3 11.45   Sj.Bontekoning 

62435 DESS vet 1-De Zouaven vet 2 10.00   J.van Ijzerloo 

50733 VVS46 5-DESS 3 12.00 11.00   

69542 Strandvogels DA1-DESS DA1 11.00     

66849 Always Forward B4-DESS B1 11.00 10.00   

          

  uitslagen 17-10-2010   uitslagen  16-10--2010 

  Callantsoog 1-DESS 1           2-0   DESS F1-VVW F4                        0-9 

  Wherevogels De 3-DESS 2    4-3   DESS E1-West Frisia DP E6         6-2 

  Spartanen vet2-DESS vet1    4-2   DESS ME1-De Blokkers ME1        2-6 

  DESS 3-De Valken 5             3-4   Always Forward D6-DESS D1   12-1 

  DESS DA1-RKEDO DA1          0-5   Always Forward MD1-DESS MD1    0-4 

  DESS MA1-Spirit MA1            3-0   DeValken C2-DESS C1                  9-1 

  DESS B1-Hugo Boys B1           5-1       

          

  Afgelastingen:       

  Algehele afgelastingen op teletekst 603.       

  West 1 categorie  A  standaard elftal       

  categorie B andere teams       

  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    De afgelastingen van de thuis  

  BBFW13I   wedstrijden staan s'morgens 

  Graag alle uitslagen van de    zo snel mogelijk op de KNVB site 

  uitspelende teams opschrijven    bij clubs en competities  onder 

  op het bord in de kantine   zoek op club (deze week) 
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Agenda: 
 
 

 
29 Oktober        2010                          Jaarvergadering 
 
 3 November      2010                          Bestuursvergadering 
 
 1 December      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- Geel Zwart 30 1 gesponsord door Bouwbedrijf Vlaar en Vlaar 
  2e wedstrijdbal: DESS1-Wieringerwaard1 gesponsord door Verkeersschool van Vugt 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
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ALGEMENE LEDEN VERGADERING 29 OKTOBER 2010 
 
       AGENDA: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / agenda wijzigingen 

3. Vaststellen notulen ALV 23-10-2009 

4. Jaarverslag voorzitter / secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Verslag kascommissie Fred van der Ven en Sjors Munster  

7. Verkiezing kascommissie 

8. Contributieverhoging (bestuur wil een verhoging) 

9. Vrijwilligerstaken  

10. Verkiezing bestuursleden 

11. Kantinezaken 

12. Stand van zaken sportgebieden 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 

 
 
Van het bestuur: 
 
Aanvulling op de agenda van de ALV van 29 oktober 2010 
 
Punt 10: verkiezing bestuursleden: 
Aftredend en niet herkiesbaar zijn:         Ineke Aay, Fred Honhoff, Ruud van Diepen en Arjen 
Slagter 
 
Het bestuur draagt de volgende bestuursleden voor: 
 
Fred van de Ven:             in de functie van secretaris 
Jouke Ingen:                in de functie van algemene zaken/voetbalzaken 
 
Geïnteresseerden in de bestuursfunctie voor sponsoring kunnen zich aanmelden bij het 
bestuur. 
Verder kunnen kandidaten door tenminste drie leden voorgedragen worden voor een 
bestuursfunctie. 
 
Voor de komende ledenvergadering stellen wij voor dat (indien van toepassing) 
bovenstaande aanmeldingen / voordrachten bij de secretaris kunnen worden ingediend voor 
21 oktober aanstaande. 
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De volgende teams worden op onderstaande datum verwacht om de kleedkamers 
schoon te maken. 
  

24 november       DESS 3  
14 december       DESS 2 
  

Als jullie op een andere avond willen, is dat te regelen. Neem dan contact op met: 
  
Afra Appel tel. 591803 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Beste DESS-leden, 
 
de KNVB stelt haar gegevens (ledenbestanden) beschikbaar aan sponsoren, voor 
commerciële acties. Echter mag je als lid aangeven het hier niet mee eens te zijn. Je 
gegevens worden dan uit het bestand gehaald en je zal niet meer benaderd worden. Een 
ieder lid kan individueel aangeven bij de KNVB dat zijn/haar gegevens uit het bestand 
moeten worden gehaald. Ik heb bij de KNVB gevraagd of dit ook collectief mogelijk is, helaas 
is dit niet mogelijk. 
 
Ik hoop jullie op deze manier voldoende geïnformeerd te hebben. Indien er nog 
onduidelijkheden zijn, kan naar onderstaand e-mailadres worden gemaild. 
 
Met Vriendelijke Groet, 
 
Marijke de Jong 
Ledenadministratie DESS 
marijke_05@hotmail.com
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DE NIEUWE OUTFIT VAN DESS B1  
 

 
  

 
Zoals vorige week aangekondigd werden afgelopen zondag de nieuwe pakken aan de spelers van de 
B1 overhandigd. Op de foto kan je de mannen bewonderen in hun nieuwe strijdtenue. We hopen dat 
jullie veel punten gaan halen. Aan de kleding zal het niet liggen. 
  
Hierbij nogmaals een speciaal dankwoord voor de fam Swier. Zonder jullie was dit niet gelukt! Het ziet 
er weer prachtig uit! 
  
Bedankt.  
  
Het Bestuur 
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DESS DA1 – RKEDO DA1  0-5 
 

Afgelopen zondag moesten we aantreden tegen de dames van RKEDO. Na het lullige verlies 

van vorige week zou je denken dat we erg gebrand waren om te winnen. Maar niets bleek 

minder waar. Om kwart voor 12 verzamelden we op het DESS terrein en de een was nog 

brakker dan de ander. Meestal weten we dit aardig te verbloemen, maar dit keer was het 

overduidelijk dat er te laat naar bed was gegaan en teveel alcohol was genuttigd. 

Nico was wel fris en fruitig en had er zin in. Hij heeft lang nagedacht over de opstelling en 

dan met name hoe we meer rendement uit Michelle kunnen halen. Haar kwaliteiten worden te 

weinig benut. Michelle kwam linksbuiten te staan. Alle hoop op goede samenwerking tussen 

Mies en Vera waardoor er kansen zouden ontstaan. Verder stond onze nieuwe aanwinst 

Renate in de basis.  

We namen de aftrap en hoe het gebeurde, gebeurde het,maar al na een halve minuut spelen 

kwamen we 1-0 achter door goed samenspel van onze tegenstander. 

Iedereen was flabbergasted. We waren niet vooruit te branden en van mooie acties kwam het 

al helemaal niet. Nico paste wat wissels toe, maar ook dit haalde niet veel uit. We konden niet 

ons eigen spel bepalen en keken voornamelijk toe hoe de tegenstander actie na actie op zette. 

In de rust stonden we inmiddels 3-0 achter.  

Trainer Nico is altijd positief en de redelijkheid zelve, maar nu was hij gewoon echt boos. En 

terecht, wat we hier lieten zien was echt schandalig. Iedereen had wel een andere reden voor 

het feit dat het niet liep, maar feit bleef dat ons spel niet om aan te zien was. 

Nico paste weer wat wissels toe en drukte ons op het hart om er weer voor te gaan en te doen 

alsof het nog 0-0 stond. We hervonden onze krachten helaas niet. Ons spel werd niet feller en 

de acties bleven uit. De eindstand werd 0-5. 

Dit tot grote teleurstelling van onze trainer. En meiden dit verdient hij niet! 

Volgende week gaan we onze uiterste best doen om te laten zien dat we wel degelijk kunnen 

voetballen en dat dit een zwarte dag uit onze voetbalcarrière was! 

Misschien een avondje bankhangen???? 

 

Eliane                                                                                                                                                                                                                                       
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DESS MA1 – Spirit’30 MA1 
 

Vandaag stond Spirit op het programma. We hebben al vaker tegen Spirit gespeeld en 

volgens mij werden die wedstrijden meestal gewonnen door ons!?  

Iedereen was aanwezig, ook Jelle hoefde zelf niet te voetballen dus kwam Ruben helpen met 

coachen. Met 2 coaches en 18!! spelers gingen we vol goede moed deze wedstrijd in.  

Omdat we nog steeds geen keeper hebben moeten er elke wedstrijd 2  mensen worden 

aangewezen die een helft moeten keepen. Deze twee worden gekozen op basis van 

trainingsopkomst, wie in die week twee keer niet heeft getraind, moet op doel. De eerste die 

op doel stond was Rosan.  

Al snel merkten we dat we een stuk sterker waren dan Spirit. We speelden veel op hun helft 

en creëerden veel kansen. Na een mooie corner van Wieneke schoot een speler van Spirit de 

bal in het doel, dit eigen doelpunt bracht ons op een 1-0 voorsprong!  

Anne, die links midden stond, schoot de bal even laat ook het doel in. Het was een heel mooi 

doelpunt en met deze 2-0 gingen we de rust in.  

In de rust werd er van keeper gewisseld. Rosan, die ongeveer vier ballen had gehad waarvan 

er ook nog twee naast waren, ging rechtshalf spelen en Wieneke ging keepen. 

In de tweede helft veranderde er niet heel erg veel, we speelden veel op hun helft, kregen 

wel een paar kansen maar jammer genoeg wilde het niet lukken om de bal in het doel te 

krijgen. 

Even later kreeg Spirit een penalty. Gelukkig voor ons werd deze een heel stuk naast het 

doel geschoten. Nog in de laatste twee minuten van de wedstrijd lukte het Lydia om nog een 

keer een doelpunt te maken, ze schoot de bal heel mooi het doel in. 3-0 was dan ook de 

eindstand! 

Misschien hadden we iets meer moeten scoren maar we hebben goed gespeeld! 

Volgende week Always Forward, het enige team in onze competitie dat nog onverslagen is, 

dus hopelijk kunnen wij daar verandering in brengen! 

 

#2    Yvonne 
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Gelukkig werd er na de regen van vrijdag vandaag gewoon gevoetbald. De 
jongens hadden er, na 2 vrije weken, extra zin in. Alleen Max moest afzeggen 
vanwege familieverplichtingen. Gelukkig had West-Frisia ook 9 jongens mee, 
dus konden we mooi 8 tegen 8 voetballen, met allebei 1 wissel. Bovendien zijn 
zij, net als wij, ook eerstejaars E, en hebben ook nog maar 1 wedstrijd 
gewonnen. 
Omdat de broer van Vince zijn eerste wedstrijd floot (en dat heel goed deed!), 
was Vince vandaag onze aanvoerder. 
Maico begon weer op doel; Daan, Jeroen, Klaas en Klenroy speelden achter, 
waarbij Jeroen doorschoof zodra dat kon; Gijs en Vince stonden op het 
middenveld en Matthijs ging met Nick in de spits spelen. 
Na een paar goede aanvallen werd de score geopend door Nick. Klenroy was 
ook dicht bij een doelpunt. Daarna was het Gijs die een aanval goed afrondde. 
West-Frisia kwam ook bij ons doel, en een hoog schot precies onder de lat 
moest Maico toch laten gaan. Er werd leuk overgespeeld, wat soms zo ver 
doorgevoerd werd dat het ook wel eens ten koste van de effectiviteit ging, 
maar toch wist Nick voor rust nog 2 keer te scoren.  
De achterhoede had het goed onder controle, en Maico zag het wel zitten om 
de tweede helft te voetballen. Met Matthijs werd afgesproken dat hij voor een 
keer op doel ging staan, en Maico ging in de spits spelen. Er werd weer veel in 
de aanval gespeeld, en al snel wist Maico inderdaad een goed overgespeelde 
aanval netjes af te ronden. Ook Gijs kon nog een keer scoren. Daarna werd 
het spel wat rommelig, en liep de achterhoede voor en de voorhoede trok zich 
terug op het middenveld. Matthijs had een aantal goede reddingen, alleen in 
de laatste minuut kwam er nog een onhoudbaar schot in de hoek. Wat waren 
we blij met deze overwinning! Ook tijdens de penalty-ronde wist Matthijs knap 
een aantal harde schoten te keren. Zelf schoot hij zijn penalty er netjes in, wat 
verder alleen Daan nog lukte. Na afloop deelde Klenroy wat lekkers uit. 
Volgende week hebben we vrij (begin van de herfstvakantie), en is er ook 
geen trainen, maar de zaterdag daarna, de laatste zaterdag van de 
herfstvakantie (30 oktober), is er wel een wedstrijd (uit bij Always Forward 
in Hoorn, zie programma Odessa). Graag zo snel mogelijk doorgeven als je 
er dan niet bent! 
 
Sandra 
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DESS ME1 tegen Blokkers ME1 
 

Wat was het weer een genot om langs de lijn te staan en jullie te mogen coachen. 

Het “NIET” slaappartijtje van Margot beloofde niet veel goeds. De verhalen dat ze maar een 

uurtje hadden geslapen 

Heel veel gelachen en gegeten gaf me niet veel hoop. 

Maar niets was minder waar? Daar stond toch een team op het veld daar zeg je U tegen.  

Er werd gevochten en geweldig overgespeeld echt geweldig om te zien. Samen met Sharon 

stonden we jullie aan te moedigen en het had succes.  

Mandy mocht dit keer  op doel en dat heeft ze geweldig gedaan ze heeft het doel  goed 

 verdedigd, moest dit tijdens de penalty’s zelf bekopen met een harde bal in haar gezicht. 

Maar hij zat niet. Anna, Lisa en Margot werkte als leeuwen om het achter dicht te houden, 

dit lukte helaas niet altijd waardoor ze 6  keer de kans kregen om te schoren. Hier kwam de 

tweede helft verandering in. Want die staat op onze naam. 

Irene kreeg een speciale taak om er voor te zorgen dat hun spits geen bal meer kreeg en dus 

ook niet meer kon scoren. Dit deed ze geweldig  en had zelfs nog tijd over om te score. 

Nika deed het op het middenveld perfect zag al goed wanneer ze mee moest naar voren en 

was dan ook weer op tijd terug om achter te assisteren en het  vrijstaande mannetje ( sorry 

meiden maar het vrij staande vrouwtje klinkt zo raar) vrij moeilijk te maken om te scoren. 

Dan stonden er nog twee toppers in de voorhoede Loïs en Valerie. 

Ze rende hun longen  uit hun lijf, met de persoonlijke begeleiding van sharon kon Valerie het 

veld goed breed houden waardoor Loïs de kans  kreeg  om mooi op te trekken naar het doel 

van de tegenstander en een goede voorzet te geven aan Valerie die hem met een knal het 

doel in schoot. Klasse meiden dit zijn acties waar we van houden. De stand werd uiteindelijk 

2-6 maar  we deden zeker niet onder voor tegenstander. 

Bij de penalty’s hebben we ze laten zien waar we goed in zijn. En wonnen ze dan ook 

glorieus. 

Net als de derde helft onder de douche. Je kon ze buiten horen zingen, “Weet je wat ik wel 

zou willen? Tatoeages op mijn billen, grote ringen door mijn oren, gaatjes door mijn tong 

heen boren, zonnebril met blauwe glazen, net kousen met hoge laarzen”. Nou dat beloofd 

wat voor de toekomst. 

 

Tot volgende week, groeten 

Jolanda 
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We konden vandaag lekker uitslapen. De helft van ons had dat wel nodig want we waren  

op het slaapfeestje van Margot geweest en daar werd niet veel geslapen. 

Het begin van de wedstrijd ging het best wel goed. 

Mandy was vandaag op doel en zo gaan we om de beurten een keer. 

Mandy deed het heel erg goed. Irene en Loïs hadden w el geslapen  

En zij renden dus wel hard. 

Helaas was Blokkers sterker dan wij en konden zij 6 keer scoren. 

Wij scoren wel 2 keer, dat deden Valerie en Irene. De penalty’s zaten er weer mooi in 

meisjes! Daar was de stand 6-2 voor ons! Jolanda, bedankt voor de chips. 

 

Tot volgende week. Groetjes Lisa   

  

 

 

 

 

Wedstrijdverslag Dess F1 – VVW F4 
 

Zaterdag 16 oktober moesten we om 10 uur thuis voetballen tegen VVW F4 het was nog even 

spannend of we op tijd waren omgekleed want om half tien was er nog geen kledingtas maar 

na een belletje naar de pappa van Maliq was de tas er binnen 3 minuten. We waren aan in het 

inschieten toen Mees kwam kijken er werd gevraagd of hij mee wilde doen en dat wilde hij 

wel dus snel omkleden en voor het eerste fluitsignaal waren we kompleet. We begonnen heel 

goed en waren allemaal lekker aan het voetballen we deden niet onder voor de tegenstander 

toch kon VVW het eerste doelpunt van de wedstrijd maken maar we gingen gewoon door 

waar we mee bezig waren daar was het tweede doelpunt van de wedstrijd via Tom in het doel 

alleen jammer genoeg was het ons eigen doel maar ja dat kan iedereen gebeuren. We gingen 

rusten met de stand van 0-3 in de kleedkamer werden we getrakteerd op een lekkere bounty 

door Stijn. Na de rust waren we even het spoor kwijt en de stand liep snel op we kwamen nog 

wel een paar keer op de helft van de tegenstander maar konden helaas niet scoren we bleven 

ondanks alles plezier hebben in het spel. De scheidsrechter floot af en we gingen beginnen 

aan het penalty schieten Stijn schoot de bal goed binnen Tom schoot zijn penalty er in door de 

benen van de keeper en Peter schoot de bal ook goed binnen. Onze keeper Peter stopte ook 

nog een paar penalty`s van de tegenstander. We waren klaar bedankte de tegenstander en de 

scheidsrechter en gingen douchen na afloop werden we verrast met een lekker zakje snoep 

uitgedeeld door Mariet. 

 

Tot volgende keer Maickel 
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CHOCOLADELETTERS!!! 
  

Het is net oktober en waar je ook een supermarkt in loopt, overal liggen de letters en pepernoten al in 
de schappen. 
  
Dit jaar hebben we een nieuwe aktie. Onze spelers van de C en D zullen bij u langs de deur gaan om 
chocoladeletters te verkopen. Een deel van de opbrengst gaan dan naar DESS. U hoeft alleen maar 
aan te geven hoeveel letters u wilt bestellen. Betalen hoeft pas in de week van 14 november. Die 
week komen de spelers opnieuw langs om de letters te bezorgen. 
  
U kunt alleen de letter S bestellen. De S van S.v. deSS. U kunt hierdoor elkaar een creatieve naam 
geven. Bijvoorbeeld: Sjouke, Safra,Sjelle of Sinvent. 
  
Schrik dus niet als de deurbel gaat volgende week. Het zijn de pieten van DESS! 
  
Het beStuur. 
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DESS-jeugddag: woensdag 27 oktober 2010 
 
Dirk Broers 4:4 toernooi 
 
De herfstvakantie komt er weer aan en zoals  
alle jaren wordt er door de jeugd niet getraind  
in deze vakantie (tenzij je trainer iets anders  
met jullie afspreekt). 
 
Wel is op woensdag 27 oktober de DESS-jeugddag, waarbij op alle 
jeugdleden wordt gerekend. Als je niet aanwezig kunt zijn, bel dan even 
af. Niet-leden zijn ook van harte welkom. Je kunt dus je vriend(in), 
neef/nicht of logé meenemen. 
 
De aanvangstijden zijn als volgt: 
 
Jeugd t/m 12 jaar (DESS MD, D, ME, E, F en mini’s) 

- Vanaf 13:00 uur inschrijven 
- Vanaf 13:30 uur start toernooi 

 
Jeugd van 13 tot 18 jaar (DESS MA, B en C) 

- Vanaf 18:30 uur inschrijven 
- Vanaf 19:00 uur start toernooi 

 
 
We gaan er met elkaar weer een gezellige dag van maken! 
 
Tot dan, 
 
 
Anita van Arem (599033) 
Vera van Proosdij (0622702011) 
Delia Bakker (0641117086) 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 42 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zondag Thuis      

24 okt  10:00  71236 DESS MA1 – Always Forward MA1 Bas op den Kelder 

Programma week 43 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

30 okt  10:00  122504 DESS ME1 – Kwiek 78 ME1 Jeroen Gerssen 

30 okt  11:30 147194 DESS MD1 – Strandvogels MD1 John Keesom 

30 okt  13:00 107115 DESS D1 – Spartanen D3 Anita van Arem 

30 okt  14:30 134050 DESS C1 – ALC C1  

Zaterdag UIT      

30 okt 8:30 9:30 141352 Always Forward E10 – DESS E1 Klaas, Maico 

30 okt 8:30 9:30 110155 Opperdoes F2 – DESS F1 Peter, Stijn 

Zondag UIT      

31 okt 10:00 11:00 66849 Always Forward B4 – DESS B1 Niels, Mark S, Laurens 


