
ODESSA                                                                                                                                1 

                                                                                                      
                    

                    37e jaargang  Nr 27           

  

 
                    

       28 Februari 2011 

 
 

 

 
 
Zaterdag  26 februari 2011 

Dess F1  -  Opperdoes F2 
 

Na de koude en natte wedstrijd van 2 weken terug dachten we even dat het weer  een nare 

wedstrijd zou worden.  Jesse had al gezegd dat hij niet zo’n zin had omdat het weer regende 

en waaide. 

 Maar toen hij na 5 minuten de gelijkmaker binnen schoot, raakte iedereen dol enthousiast. Na 

deze 1-1 maakte Tom zowaar  met de wreef 2-1. Dat was nog niet eerder voorgekomen: een 

voorsprong !! Opperdoes vond dat ook niet leuk en schoot er daarom maar gelijk 2 in: 2 – 3.  

DESS bleef goed voetballen en uit een corner scoorde Stijn de gelijkmaker: 3 – 3. Gelukkig 

kon de F1  daarna even rusten en genieten van de warme thee.  

 

Lekker uitgerust en vast besloten om deze wedstrijd te winnen vloog DESS na de pauze  met 

bal en al richting het Opperdoesdoel. De tegenstander raakte daar zo van in de war dat ze de 

bal zelf in het doel schoten. Weer stond DESS op voorsprong; 4 – 3 . Alles is geprobeerd om 

nog een doelpunt te maken maar dat lukte net niet. Pas toen DESS met 6 – 4 achterstond 

maakt Stijn een prachtig doelpunt  5 – 6. Jammer genoeg was er tekort tijd om nog een 

doelpunt te maken. 

Toen Opperdoes en DESS na het penalty-schieten de kleedkamer opzochten  kon je  zien dat  

iedereen genoten had: dit was een goede  wedstrijd ! Wel een klein beetje verloren, maar dat 

geeft niet. Alle spelers hebben hun best gedaan !! 

 

MM 
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     Woensdag 2 maart kleedkamers schoonmaken om 19:00 voor de veteranen. 

Wedstr nr Wedstrijdprogramma   Aanvang Vertrek Scheidsrechter 

          

  6-3-2011       

36177 DESS 1-AGSV1 14.00   Bierman.S 

61591 WestfrisiaDP 6-DESS 2 10.00 9.00   

71423 Hollandia vet1-DESS vet1 11.00 10.00   

69713 KGB DA1-DESS DA1 11.30     

          

  13-3-2011       

37105 Oudesluis1-DESS1 14.00   Dingerdis.W.N 

55013 Westfriezen 4-DESS 2 11.45 10.45   

62605 Hauwert 65 vet1-DESS vet1 11.00 10.00   

71089 DESS MA1-De Zouaven MA1 10.45     

70295 DESS DA1-EVC DA1 12.30   J.Kok 

55015 DESS 3-Always Forward 8 14.30   B.o.d. Kelder 

211598 DESS B1-Grasshoppers B3 9.00   W.Kistemaker 

          

  uitslagen 27-02-2011   uitslagen  26-02-2011 

  Vesdo1-DESS 1               afgelast   DESS E1-KGB E5                    4-2 

  DESS vet1-KGB vet1          0-5   DESS F1-Opperdoes F2          5-6 

  DESS MA1-LSVV MA1        1-5   WSW MD1-DESS MD1             0-13 

  Spirit`30 4-DESS 2              4-2   West FrisiaDP C3-DESS C1     1-1 

          

  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  BBFW13I   De afgelastingen van de thuis  

      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: 
 

 

 
 

  9 Maart            2011                          Bestuursvergadering 
   

  6 April              2011                          Bestuursvergadering 

 
 11 Mei                2011                          Bestuursvergadering 

 
  2 Juni               2011                          Barbeque 
 

 
 

 

 
 

 

 

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 
  3e wedstrijdbal: DESS1 -  Oudesluis1 gesponsord door Klaas Helder 
  4e wedstrijdbal: DESS1 -  SSV1 gesponsord door Jan Visser 
  5e wedstrijdbal: DESS1 -  Zuidermeer1 gesponsord door Cor Schipper metaal 
  6e wedstrijdbal: DESS1 -  Flevo 1 gesponsord door Breedijk Transport 
 

 De volgende bal  gesponsord door: 
  
  
 

Ook ballen voor de overige teams en voor de jeugd zijn welkom !! 
 

Twee wedstrijdballen voor MD1          gesponsord door  Stichting Huttendorp 
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Spirit ’30 4 – Dess 2   4-2 
Zondag 27 februari 2011 

 

Wegens omstandigheden als een drukfout die alleen in mijn clubblaadje stond.. een niet-

aanbellende buurman en dat soort verzachtende toestanden kan ik helaas in de eerste alinea 

van het stukkie van deze week weinig vertellen. Hoog -of bovenkarspel? Blijft lastig..   

De koppies zagen wat bleek, de voeten voelden wat zwaar en de scheten meurde naar pils.. 

Kortom zondagochtend, voetballen! Desalniettemin smaakte het groene gras weer heerlijk 

deze zondag..  

 

De wedstrijd  

 

Met de veters nog maar net gestrikt begon een natte wedstrijd. Door een wat ongeregeld begin 

en niet het allermooiste voetbal stonden de broeders na 20 minuten spelen op een 2-0 

achterstand. “Het kan nog Dess” werd er gelukkig weer eens geroepen en dat zorgde voor een 

kleine boost. Na een vrij wazig moment van hun keeper schoot “Metaque” Victor vanaf 

ongeveer de middellijn de bal tegen het net. Geweldig! 2-1!  

Sjors, die lekker speelde, viel geblesseerd uit maar gelukkig was de versterking weer 

aanwezig. Erik Appel voelde zich, na 3 weken zonder training, geroepen de strijdtroepen te 

versterken. Niet geheel onverdienstelijk Apfel! Arjen, Niek en Max waren ook weer dolblij 

deel uit te mogen maken van de regenachtige wedstrijd. Bedankt weer joôse!  

 

Rust 3-1. Change of gameplan! “The Tizzle” Matthijs moest maar is gaan spitsen. Gewoon ff 

proberen dachten de mannen die zich met dit soort grappen bezighouden. “Gewoon 

proberen..? Daar komme kinderen van..!” was de eerste reactie. “Ik ben toch te traag om 

buitenspel te staan!” (Behalve met tafelvoetbal dan). En zo geschiedde het.  

De scheidsrechter floot ondertussen een dijk van een wedstrijd; we hoefden maar naar de 

grond te kijken of hij hing al aan z’n fluit. “Heb ie er een shirt van jullie onder aan?” vroeg 

één van de tegenstanders. “Dessbal!!”  

 

Na een voorzet van Necati (lees: Neidjo), een dragende wind, een uitbundige Victor en het 

hoofd van Matthijs vierde Dess zo’n 5 minuten in de tweede helft een klein feestje op het 

veld. 3-2              

Ook Benjamin rende alsof hij met de zweep kreeg. Zo leek het er in de kleedkamer althans 

wel op.. ;) 

20 minuten voor tijd scoorde Spirit de 4-2 en hier bleef het bij. Ondanks het verlies en het 

barre weer toch een lekker potje voetbal gespeeld. Het begin van een mooie zondag volgens 

Vincent, die later op de dag opeens een stuk gemakkelijker liep.. 

 

Verder wilde ik de vader van Niek, Jos dacht ik, bedanken voor het support en aantal 

getrotseerde kilometers en Anita die het volgens mij bokkoud moet hebben gehad langs de 

lijn. (Je moet ook een paraplu meenemen.. Sta je daar met je vlag.. ;)   

Verder was het in ‘2knaak50 – De Vang’ ook weer erg gezellig.. “Zeg! Me vrienden vinden je 

niet zo mooi maar ik heb al wat pils op..” Mooie verhalen weer! Tot op de treening of zondag 

maar weer! 

Shakespeare  
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De derde thuiswedstrijd op rij vandaag, zonder Klenroy deze keer. Iedereen had er weer heel 

veel zin in, ook al was het weer niet helemaal je-van-het. Beetje regen, beetje koud, maar dat 

ging allemaal prima. Ook de toeschouwers waren weer ruimschoots aanwezig.  

Maico was jarig vandaag en had weer nieuwe keepershandschoenen gekregen, die zijn meteen 

goed in gebruik genomen. Want wat was het weer een spannende wedstrijd! 

In de vertrouwde opstelling, maar wel met iets gewijzigde posities, waardoor het veld beter 

bezet was, gingen we goed van start. Er werd goed naar elkaar gekeken en niet afgewacht, 

maar meteen op de bal gespeeld en over gespeeld. Maar dat gold ook voor KGB. Dus 

kwamen er kansen aan beide zijden, maar de keepers stonden ook goed te spelen en lieten de 

bal niet zomaar door. Halverwege de eerste helft kon Max met een mooi schot toch de score 

openen. Daarna wist KGB zomaar 2 keer te scoren, maar de koppies bleven omhoog en we 

voetbalden evengoed weer lekker verder. Na een pass van Gijs maakte Nick het weer gelijk, 

en dat was een mooie ruststand geweest, maar meteen daarna scoorde hij nog een keer, dus 

gingen we toch met een minimale voorsprong de rust in.  

Iedereen wist dat we goed bij de les moesten blijven, en wie moe was kon nog even in de 

wissel. De tweede helft hadden we wind tegen, maar vandaag konden we dat hebben. Maico 

kon evengoed heel ver uitschieten, wat hij ook vaak deed, want KGB wilde wel erg graag 

winnen, maar dat wilden wij ook! Mathijs maakte een paar mooie solo's langs de lijn; en ook 

Klaas liet zich van zijn beste kant zien en werd bijna beloond met een doelpunt.  

Toch was er meer druk op ons doel; misschien omdat wij allemaal tegelijk enthousiast mee 

gingen naar voor, waardoor Daan af en toe alleen achter stond. Gelukkig kwam Vince mee 

verdedigen en kon KGB er geen gebruik meer van maken, en toen Nick vlak voor tijd nog een 

keer raak schoot, was de druk eraf en kon de wedstrijd uitgespeeld worden. Heel goed gedaan 

allemaal!  

KGB kijkt al uit naar de return, maar wij ook...! In deze poule kan iedereen van elkaar 

winnen, dus alle wedstrijden zijn spannend, wat extra leuk en ook heel leerzaam is.  

Tijdens de penalty-serie waren de handschoenen van Maico goed warmgedraaid, hij wist maar 

liefst 6 penalty's te stoppen! Bij ons scoorden Jeroen, Klaas, Max en Mathijs. 

Als mooie afsluiter trakteerde Maico nog op wat lekkers.  

 

Sandra 
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Wedstrijdprogramma jeugd 
      

      

Programma week 9 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

5 mrt  10:00 180170 DESS  F1 – Always Forward F7 Anita van Arem 

5 mrt  10:00 199760 DESS ME1 – West Frisia DP ME2 Marijke Appel 

5 mrt  11:30 182207 DESS MD1 – Always Forward MD2 John Keesom 

Zaterdag UIT      

5 mrt 9:30 10:30 195559 Spirit’30 E4 – DESS E1 Matthijs, Maico 

5 mrt 9:45 10:45 201763 Always Forward D7 – DESS D1 Jaimy, Stef, Huub 

5 mrt 10:00 11:00 188534 Medemblik C3 – DESS C1 Casper, Luuk 

 

Programma week 10 
Datum vertrek Tijd Wed.nr. Wedstrijd scheidsrechter/rijders 

Zaterdag THUIS      

12 mrt  10:00 198626 DESS  ME1 – ALC ME1 Anita van Arem 

Zaterdag UIT      

12 mrt 10:15 11:15 195560 Strandvogels E1 – DESS E1 Vince, Gijs 

12 mrt 10:30 11:30 201764 ALC D1 – DESS D1 Op de fiets 

12 mrt 9:15 10:15 188538 Zwaluwen 30 HCSV C2 – DESS C1 Sonny, Nick 

Zondag THUIS      

13 mrt  9:00 211598 DESS B1 – Grasshoppers B3 W. Kistemaker 

13 mrt  10:45 71089 DESS MA1 – De Zouaven MA1 Roland Bontekoning 


